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Welcome  to  Regent  London



• С  този надпис ни  посрещнаха първия ден-

• Добре  дошли в нашата   общност на 
мотивирани хора  

• Оказа  се , че мотивираните хора  сме  ние, 
защото  сме  избрали  да  се обучаваме 
точно в  това  учебно заведение.



Всеки  ден  започва  с пленарна сесия,  
водена  от  директора нa приемната 

организация, г-жа  Janey Futerill



https://www.youtube.com/watch?v=itHcY7mKIvQ&fe
ature=share&fbclid=IwAR2W74cae7dHaJnW204D79V

BQ5qVMIGLazQa7MqfU1TlbfG2jMEIkAti_Jw



Наблюдаване на  часове по английски   език

Проверка  на  дом работа  по  двойки
Обучение  в  малки  групи 



С  грижа  за  всеки  ученик 
Място  за  отдих 



Различното  за 
мен 

• Този  курс  започна  с  интервю с  мен 
• Учениците  формират общност с персонала. Учителите и 

служителите в офиса участват в  програмата  за социални 
дейности и събития, която се свързва с образователната 
програма. Учениците се чувстват признати, ценени и им се  
помага  да  почувстват ,че  принадлежат към 
организацията . Всеки ученик  се  чувства  важен и  оценен 

• На учениците  се помага да постигнат необходимите 
резултати за следващия етап от живота или кариерата им.

• Използват коучинг техники, за да направят видим 
напредъка както за самия ученик, така и за другите в 
общността.



Първата  седмица  участниците  
бяхме   четирима - от  България, 
Грузия  и  Русия.
Втората  седмица  участниците  
бяхме  отново четирима България, 
Грузия  и Полша .

През първата  
половина  от  
деня  занятията  
бяха  свързани  
с  методика  на 
преподаване на  
английския  
език. 



Упражнения  на  хартия 



В  програмата  бяха  включени  
следните  аспекти 

• анализ  на  потребностите  ни като  учители  по  английски език, преподаване  
на  граматика

• управление  на  класната  стаяпреподаване  и  обогатяване  на  речниковия  
запас

• начини  за  корекция  на  грешки, 
• задаване  на  концептуални  въпроси
• използване  на  различни  видове  диктовки  в  класната  стая, използване  на  

музиката  в класната  стая
• глобален  английски  език
• англ език  за  малки  ученици
• използване  на  технологии;
• Втората  половина  от заниманията ни беше посветена на    аспекти  с 

английския  език : 
• анализ  на    промените  в  произношението  
• използването  на  думите  и  граматичните  структури , свързана  реч, 

развиване  на  четирите  умения:   четене, слушане, говорене, писане;  
обсъждане  на  учебници  и  помагала. 



ПРЕЗ  ВТОРАТА  ПОЛОВИ НА  ЗАНЯТИЯТА 
БЯХА СВЪРЗАНИ  С  РАЗВИТИЕТО  НА 
ЕЗИКА, ЛЕКСИКАТА   И  ПРОИЗНОШЕНИЕ ТО



Културна  програма
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