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С оглед изпълнение за проектната програма и заложените в нея цели за 

популяризиране на педагогически възможности и образователни ресурси и въвличане 

на нови и нови съмишленици за иновативно и креативно преподаване и извън границите 

на училищната общност на НФСГ, на престижния форум – годишен семинар на 

Асоциацията на учителите по български език и литература(12-13 октомври, 2019, 

Казанлък) , пред повече от 60 преподаватели от различни региони на страната, Мила 

Карадакова, член на екипа „Нашата гимназия в 21.век представи интересни дигитални 

решения за работа в класната стая.  

След задълбочените  научни изказвания и вдъхновяващите слова на официалните 

лектори - проф. Михаил Неделчев, доц. Борислав Георгиев и учителя Теодоси Теодосиев, 

възможност за изява получихме и ние, като предложихме на учителите възможности за 

работа с иновативни дигитални приложения, които могат да провокират интереса на 

учениците и да ги ангажират успешно в часовете по български език и литература. 

Демонстрираното представлява малка част от усвоените знанияи умения  в рамките на 

проект „Нашата гимназия в 21. век”, придобити като опит по време на специализирано 

обучение в Дъблин през месец септември 2019 година. 

На семинара в Казанлък бе нагледно представена възможността как в часовете 

по български език и литература могат успешно да намират приложение и дигиталните 

технологии, които са неизменна част от съвременния светоглед на учениците и са пряко 

свързани с уменията, необходими за тяхната професионална реализация в 21. век.  

В семинара взеха участие: Мая Гешева, директор на НФСГ, Албена Руневска, 

Десислава Милева, Красимира Ковчева, Мила Карадакова. Като за пореден път 

преподавателите от НФСГ демонстрираха компетентност, екипен дух, желание за 

създаване на партньорства и подкрепа. Което безспорно е в основата на философията 

на нашия проект, а и на програмата „Еразъм+“ като цяло. Дейностите по приложение и 

разпространение на наученото продължават. 

Мила Карадакова, преподавател по Български език и литература 


