Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
Целите на групата “English Corner”, сформирана по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа
за успех”, бяха реализирани в рамките на 70 учебни часа.
Срещите в клуба и работата по групи създадоха и развиха умения за работа в екип, сътрудничество
при изготвяне на диалог, презентация, интервю и проучване. Устната комуникация постепенно
спомогна на учениците да се изградят като уверени участници в разговори в англоезична среда и
им създаде самочувствието да се изправят и говорят пред публика.
Участниците бяха заинтригувани от темите, свързани с известните личности от българския спорт.
Обсъждането на биографиите на известни международни личности активира учениците да
направят проучване за великите постижения в науката, културата, спорта и т.н., да открият своите
фаворити и да ги представят пред останалите. Темите за известните личности бяха свързани с
провеждането на спонтанно провокирани интервюта, диалози и монолози.
Темата за най-нетрадиционните хотели по света също провокира голям интерес. Темата за
готварството беше посрещната с изключителен ентусиазъм. Учениците събраха много рецепти на
английски. Бяха изработени и изпробвани менюта вкъщи и обменени много впечатления.
Поради пандемичната обстановка посещението на забележителности в град Пловдив не се
осъществи чрез излизане от училище, а чрез интерактивното им посещение като всеки ученик
трябваше да избере забележителност, на която да отведе виртуално своите слушатели и да я
представи като екскурзовод.
Темата за преразказ на филм се оказа изключително обогатяваща лексикалните знания и
презентационните умения на учениците, тъй като всеки от тях представи сюжета на свой любим
филм като за целта бе необходимо да направи предварително проучване. Всяка презентация на
сюжет на филм провокира останалите участници в клуба да гледат препоръчания филм и по този
начин се създаде интересен диалог между слушателите и представящите филмовите сюжети.
Клубът изгради приятна обстановка за работа, творчество и представяне, спомогна много на
учениците да се опознаят и да се сприятелят.
На представителните изяви учениците приложиха на практика изучаваните модели и стратегии за
създаване на устно изказване на английски език и успешно интегрираха изучавания лексикограматичен материал.
Клубът “English Corner” се превърна в място за провеждане на приятни разговори на английски
език, провокира активност у учениците в търсене на лексика, спомогна за запознаването с много
онлайн интерактивни английско-английски речници, статии, материали и информация, обогати
социалните им умения и културни познания и изгради участниците като успешни комуникатори
на английски език.
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