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Название на проекта
НАСЪРЧАВАНЕ НА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНЕТО И НАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С ЕС В НАЧАЛНОТО
И СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ЦИФРОВИ И ВИРТУАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ (EU PETR)
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Повече за проекта
Проектът цели да насърчи представители на академичната общност, обучители на учители, учители в
начален, прогимназиален и гимназиален етап, бъдещи учители и библиотекари да споделят помежду си
вече натрупания положителен опит в областта на знания за ЕС и специфични методически подходи към
преподаването им в условията на началното и средното образование. Ще бъдат натрупани и изпробвани
в практиката нови добри примери с помощта на различни технологии за виртуализация на
комуникационните канали.
Проектът се основава на повишаване на качеството и въвеждане на иновативни промени в
университетската подготовка и квалификацията на учителите по отношение на знанията за ЕС чрез
прилагане на ИКТ в преподаването им в началните и средни училища в България.
Предвижда се проектът да въздейства основно на следните нива:
 подобряване качеството на преподаване и учене;
 повишаване на интереса към изучаване на теми, свързани с ЕС в началните и средни училища в
страната, както и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като цяло;
 задълбочаване на познанията за ЕС, постигнато чрез участие в мрежи и онлайн сътрудничество
между учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование, обучители на
учители, преподаватели във висшето образование и библиотечни дейци;
 включване на библиотекарите в процеса на събиране, съхраняване и управление на информация,
свързана с ЕС чрез подходящи ИКТ инструменти.
Настоящи изследвания, както и положителния минал опит (изключително успешният проект по
програма Жан Моне на катедрата по Европеистика към Философски факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ – „Да учим Европа чрез дейности“) показват, че учителите от
всички етапи на средното образование са мотивирани да разработват теми, свързани с обединена
Европа, но имат нужда от съвременни учебни материали и методическа подкрепа, които да отговарят на
възрастта на техните ученици, както и на особеностите на предмета, по който преподават.
През 2012 г. беше подготвена и проведена едногодишната следдипломна специализация за учители
„Европейски измерения на езиковото обучение в България“ като част от усилията, които Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ полага в подкрепа на квалификацията на учителите в рамките на
действащата в страната система за повишаване квалификацията на учителите. По-нататъшното развиване
на този европейски аспект на квалификацията на учителите ще ги стимулира да изследват собствената си
практика и да предлагат нови идеи, свързани с изучаването на ЕС и при по-високите нива на
професионална квалификация. От друга страна, използването на ИКТ допълнително ще осигури
качеството на образователния процес. Сформирането на висококвалифицирани екипи от специалисти,
прилагащи нови подходи, ще доведе до генерирането на нови практически решения или до
подобряването и обогатяването на съществуващите.
Проектът се ръководи от Философски факултет в тясно сътрудничество с водещи специалисти от други
факултети и структури на СУ като Факултета по педагогика и Департамента за информация и
усъвършенстване на учители.
Работна програма
Работната програма включва седем основни работни пакета и се основава на учене чрез сътрудничество,
обмен на идеи и добри практики, както и на разпространение на резултатите чрез онлайн канали и
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инструменти с цел подкрепа и максимизиране на ефектите от присъственото обучение и комуникацията
лице в лице.
(I) Първият работен пакет включва подготовката на виртуална платформа и набор от ИКТ инструменти,
които да се използват за изучаването на европейски теми на целевите етапи на образование.
Разработеният продукт ще използва виртуализационни технологии, за да осигури достъпа до ресурсите
и дейностите, споделени по време на проекта. Интерактивната онлайн платформа ще поддържа три
функционалности: (а) виртуален репозиториум, (б) виртуална класна стая за лекции и дискусии; (в) модул
за излъчване на живо на провеждани събития (Live).
(II) Вторият работен пакет се занимава с подготовката и провеждането на модули за обучение на
действащи или бъдещи учители, третиращи теоретични и практически аспекти на преподаването на
знания за ЕС в начален, прогимназиален и гимназиален етап.
Модулът, предназначен за действащи учители, се предвижда да бъде част от съществуващата
едногодишна следдипломна специализация, която ще бъде адресирана към учители по различни
предмети и от различни етапи на средното образование в страната.
Модулът, предназначен за бъдещи учители ще бъде вграден в съществуващите целеви бакалавърски и
магистърски програми в СУ. Модулът ще предлага конкретен фокус върху възможностите тази тематика
да бъде разглеждана в рамките на обучението по различни учебни предмети. Предвижда се да бъдат
обучени поне 35 студенти.
И двата модула ще използват виртуалната платформа, разработена в първия работен пакет и ще
позволяват интерактивно учене и активно споделяне на идеи и добри практики.
(III) Третият работен пакет включва три етапа на присъствени семинари и онлайн уебинари с учители от
прогимназиален и гимназиален етап и училищни библиотекари Западна, Централна и Източна България
(общо 102 души).
(IV) Четвъртият работен пакет включва три етапа на присъствени семинари и онлайн уебинари с
учители от начален етап и училищни библиотекари Западна, Централна и Източна България (общо 102
души). Избрани участници, обучени в рамките на третия работен пакет ще допринесат към
осъществяването на тези обучения.
(V) Петият работен пакет включва два етапа на присъствени семинари и онлайн уебинари за
педагогически ръководители и експерти от Регионалните инспекторати от Западна и Източна България.
Най-изявените представители на общността от специалисти, обучени в рамките на предишните два
работни пакета ще допринесат към осъществяването на тези обучения (общо 56 души).
(VI) Шестият работен пакет предвижда провеждането на проучвания върху ефектите от преподаването
на теми, свързани с ЕС, в началното и средното училище. Изследванията ще бъдат количествени и
качествени. Специално разработени предварителни и заключителни анкети ще измерват наличието на
промяна в начина, по който изследваните фактори са повлияли учители и ученици.
(VII) Седмият работен пакет се отнася до разпространение на резултатите от проекта посредством
заключителна национална конференция (62 души) и чрез използване потенциала на мрежата на
учителите-новатори Teacher.bg по време на проекта.
Дейности


ОБУЧЕНИЕ



„Европейският съюз и ти в действие“: нов дистанционен модул в рамките на съществуващата
едногодишна следдипломна специализация.



„Европейският съюз и ти – проблеми и възможности“: нов модул за бакалаври и магистри,
третиращ европейските образователни политики и възможностите за преподаване на знания на
ЕС в началното и средното училище.



РЕЗУЛТАТИ



Разработване на видео репозиториум.
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Създаване на виртуална класна стая.



Разработване на модул за директно излъчване на събития онлайн (Live Stream).



Разработване на интегратор.



База данни с видео и текстови материали.



ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ефектите от преподаването на теми, свързани с ЕС, въз основа на разработените ИКТ инструменти в
началното и средното училище.
Промяната в отношението на ученици и учители към ЕС и европейската интеграция вследствие на
преподаването и изучаването на теми, свързани с ЕС.


СЪБИТИЯ

Обучения, семинари и съпътстващи уебинари.




„Европейският съюз и ти“ (начален етап на образование).
„Европейският съюз и ти“ (прогимназиален и гимназиален етап на образование).
„Изучаване на европейски теми в училище“ (училищни власти – директори, главни учители, експерти
от РИО на МОН).



РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ




Текущо разпространение на резултатите чрез различни сайтове на СУ.
Използване на онлайн платформата Teacher.bg (www.teacher.bg) за обучение и обмен на идеи и
добри практики.
Специален публично достъпен онлайн журнал за проектните дейности.
Научни публикации в престижни онлайн и хартиени научни издания.
Национална конференция по въпросите на изучаването на европейски теми в училище.





Връзка с екипа
jm_schools@phls.uni-sofia.bg

[553319-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-PROJECT]

