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Понастоящем в гимназията се работи с две групи ученици – 9 б клас, 

специалност „Митническа и данъчна администрация”, които изучават 

„Икономика на предприятието „ на английски език и 10 в клас, 
специалност „Банково дело”, които изучават „Банки” на френски език. 

Основанията за този избор са: 
- успешно проведените стажове във френски банки през 2005 и  

2008 г. по програма „ЛдВ”  
- намеренията ни да разширим сферата на практиките като ги 

осъществим в средни и малки предприятия за в бъдеще 
Занятията се провеждат извън учебните часове. С този проект искаме 

да тестваме дали методологията CLIL може: 
- да създаде културни и познавателни предпоставки, които да 

доведат до такъв метод за учене, който да е гъвкав и отворен 
към иновации. 

- да стимулира учениците и учителите към промяна, креативност и 
решаване на проблемите, свързани с компетенциите в 

професионален културен контекст  

- да помага на учениците да придобият стабилни знания по 
учебните предмети и да достигнат добра обща култура 

- да развият нови стратегии за учене, които да са приложими в 
друг контекст като умения за посредничество чрез способността 

за ползване на различни езици. Учениците трябва да умеят да 
преминават с лекота от езика към предмета и да сравняват 

- да насърчава взаимодействието на ученето с новите технологии 

- да развива културните интереси и благоприятства откриването 

на нови европейски пътища 

- да допринася за постигане на компетентностите, обсъждани в 

Лисабонската среща 

В продължение на една година изучихме опита на CLIL, обменяхме 

идеи с партньорите, оценявахме материали, участвахме в и 
планирахме дейности и инициативи за пропаганда на по-широк достъп 

до професионалното образование и обучение. Извършена бе голяма 

проучвателска дейност за създаване на модули и тестове, както и 
тяхното оценяване по предварително изготвени критерии, основаващи 

се на четирите принципа на CLIL. 
През 2011 предстоят участия в семинари, срещи, лекции и други 

специално планирани събития. 
Необходимо е да се предприемат дейности за сравнителни анализи на 
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постигнатите резултати в тестовете на роден и чужд език, като и 

тяхното архивиране в сайта на проекта. 
Използването на един единствен език води до уеднаквяване на израза 

и мисълта. В съответствие с политиката на Европейския съюз за 

езиковото разнообразие, съм убедена, че такива проекти са жизнено 
необходими в българските училища, издигат имиджа на българското 

образование и носят допълнителна принадена стойност на всяко 
учебно заведение тръгнало по този път. 


