
Добри практики
по програма

„Учебни визити”



Снежана Блажева

Учебна визита във
Франция

Длъжност: Експерт по математика, информатика и
информационни технологии

Организация: РИО – Габрово

Тема: Използването на ИКТ като иновативна практика за
автономността на
учениците

Резултати и ползи от визитата:
Наученото по време на посещението във Франция се
превърна в източник на идеи за това, какво можем да
подобрим в образованието по ИКТ в нашия регион. Като
експерт в РИО е мое задължение да оказвам методическа
помощ на учителите и знанията от визитата ми помагат в
работата по актуализиране на методи на преподаване в
съответната област.

За повече информация: snezhanablazheva@yahoo.com



Длъжност: Главен учител

Организация: ГПЧЕ – Плевен

Тема: Стратегии за развитие на качеството в средното
образование

Резултати и ползи от визитата:
Наученото по време на посещението в Германия допринесе
за пилотно стартиране на система за вътрешно оценяване в
моето училище като механизъм за насърчаване на
институционално развитие. Чрез методът на вътрешното
оценяване училището има възможност да преосмисли или
актуализира своите цели.

За повече информация: danova_gergana@abv.bg

Гергана 
Данова-Стоянова
Учебна визита в

Германия



Светомира
Апостолова-Калоянова

Учебна визита в
Испания Тема: Висшето образование в областта на изкуствата и

неговата връзка с пазара на труда

Резултати и ползи от визитата:
Създаване на проектно предложение с международен
характер, свързан с взаимното валидиране на кредити във
висшето и професионално образование, което ще има
стимулиращ ефект върху заетостта на завършващите
специалности по изкуствата.

За повече информация: m.kaloyanova@mon.bg

Организация: МОМН

Длъжност: Държавен експерт



Любомир Георгиев

Учебна визита в
Ирландия

Длъжност: Директор

Организация: ГПЧЕ „Йордан Радичков” – Видин

Тема: Рамки, инструменти и средства за осигуряване на
качество

Резултати и ползи от визитата:
Придобитите знания в Ирландия допринасят за развитие на
вътрешно-училищната структура на гимназията, която
управлявам и в дългосрочен план ще осигурят ефективност
на действията по отношение двата стълба на планиране на
качественото образование: самооценка и мониторинг.

За повече информация: lyubo_vidin@yahoo.com



Елица Христова

Учебна визита във
Великобритания

Длъжност: Психолог

Организация: Институт по психология – МВР

Тема: Подпомагане образованието на млади хора с
интелектуални затруднения чрез специализирано обучение

Резултати и ползи от визитата:
Придобитите знания във Великобритания допринесоха за
актуализиране и подобряване методите ми на работа с
младежи със синдром на Даун, аутизъм, физически и
умствени увреждания.

За повече информация: elitza.hristova@gmail.com



Мария Желязкова

Учебна визита във
Великобритания

Длъжност: Асистент

Организация: Тракийски университет – Стара Загора

Тема: Междукултурното разбиране в основното училище
чрез интерактивно езиково обучение

Резултати и ползи от визитата:
Усвоих две техники – „пазар” и „живи цифри”, целящи
интерактивност и учене чрез правене, които са вече част от
моите обучения с преподаватели по английски език на деца.

За повече информация: marzh1@abv.bg



Златка Червенкова Длъжност: Главен асистент

Организация: Пловдивски университет

Тема: Към многоезична общност в Андалусия

Резултати и ползи от визитата:
Обмененият опит в Испания ми дава увереност да работя по
посока на въвеждане на чуждоезиково обучение в
общообразователните предмети в училище чрез подготовка
на педагогически кадри.

За повече информация: zlatche@yahoo.com

Учебна  визита  в 
Испания



Марин Маринов

Учебна визита във
Великобритания

Длъжност: Учител

Организация: ПГСАГ „Кольо Фичето” – Бургас

Тема: Развитие на креативност в ученето и преподаването

Резултати и ползи от визитата:
Пренесох следните добри практики в моята институция:
„Голямото рисуване – Великобритания”, „Насоки за учен –
Уелс”, „Философия за деца – Уелс”.

За повече информация: goyatla1@abv.bg



Център за развитие на човешките ресурси
1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3

тел. (+359 2) 915 50 10, факс: (+ 359 2) 915 50 49
e-mail: hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg

Приемно време
на Център за развитие на човешките ресурси:

вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Център за развитие
на човешките ресурси

е сертифициран
по стандарт ISO 9001:2008

Издание 2011

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите
на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
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