
ИНДИВИДУАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ ПО СЕКТОРНА 
ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ“  

 

Ефективна комуникация в европейския контекст 



ЗА КУРСА  

Време на провеждане – 01.10 - 05.10.2012 г. 

Място на провеждане – Академия по английски 

    език „АНГЛОЛАНГ“,  

    гр. Скарбъро,   

    Великобритания 



УЧАСТНИЦИ  

 библиотекарка от Швейцария,  

 професор по механика в Алжирски университет, 

 учителка в професионална гимназия от Германия, 

 Галина Недкова – ръководител компютърен кабинет, 

СОУ „Любен Каравелов“ – Видин, България 



ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО  

 Интеркултурна осведоменост   

 Работилница за писане  

 Малки разговори 

 Ефективна комуникация и социални умения  

 Презентации  

 Представяне на мини презентации  

 Умения за провеждане на срещи  

 Умения за провеждане на преговори 



НАЧИН НА ПРЕПОДАВАНЕ  

 жив и интересен 

 всички участваха непрекъснато и ефективно във всички 

занятия – индивидуално, работа по двойки, групова 

работа, ролеви игри, използване на интерактивна дъска, 

всички аспекти на езиковото обучение – четене, писане, 

слушане и говорене.  

 



 Английските ни преподавателите отделяха голямо 

внимание на спецификата и тънкостите в употребата на 

някои изрази, идиоми и евфемизми.  

 Акцентът бе върху интеркултурното общуване и 

разликата между културите.  

 Бяха подготвили и ни раздадоха печатни материали по 

всяка от темите, които оформихме в папки и донесохме от 

Англия. 

НАЧИН НА ПРЕПОДАВАНЕ  



ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

 В  часа, определен за представяне на презентации, 

представих нашето училище, Видин и България, както и 

работата по проект „Зелен свят около нас“.  

 След презентацията германската учителка ме попита: „А 

как се реализират вашите ученици след училище?“. Отговорих 

й, че децата ни са талантливи, ученолюбиви и намират добра 

реализация. На което тя каза: „Да, и моето впечатление  е, че в 

училище работите здраво и имате големи успехи“. 

 



ОБУЧЕНИЕ ИЗВЪН 
КЛАСНАТА СТАЯ  

 Организирани посещения - на английски пъб, учебно кино, театрални 

постановки, музикални представления 

 Разговори с обикновени хора в магазина, на улицата, в хотела, в музея 

или парка 

 Безценното влияние на англоезичната среда, в която живях през тази 

седмица, ми бяха изключително полезни.  

 Смятам, че освен сертификата за участие и успешно  завършване на 

курса, донесох и нещо много по-важно – увереността в собствените ми 

възможности и способността за далеч по-ефективна комуникация на 

английски език. 

 



СПОДЕЛЕН ОПИТ  

 Споделяйки личния си опит, се надявам да подтикна 

колегите си за подобно участие в обучителни курсове. Това е и 

една от целите на МОМН за прилагане на програмата „Учене 

през целия живот".  

 Надявам се моят опит да стане стимул за моите колеги да 

подобряват своите умения и да повишават своята 

квалификация. Бих могла да бъда полезна на всички желаещи 

колеги в избирането на подходящ курс и попълване на 

необходимите формуляри. 

 



ПОЛЕЗНОСТ  

 Надявам се да съм по-полезна и в ежедневната си работа – 

като учител, ръководител компютърен кабинет и участник в 

проектни екипи.  

 Очаквам чрез уменията, придобити на курса, да допринеса 

за издигането на престижа и авторитета на училището ни.  

 По-подготвените учители и, впоследствие, по-високите 

резултати на учениците са част от пътя към по-високия 

престиж на едно училище. 



ГРУПАТА С ПРЕПОД АВАТЕЛИТЕ 
Д АН И ЛИНД А  



СЕРТИФИКАТЪТ ЗА УЧАСТИЕ  



ПРЕД АКАДЕМИЯТА  





СКАРБЪРО  



 

 

Галина Недкова 

Октомври 2012 г. 


