
 

 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, 

 

В този документ ще намерите задачите за самостоятелна работа свързани с обучението по 
проект „Зелени предприемачи Европа“,  в което сте участници.  
 
На следващата страница са инструкциите за работа, а в отделен документ ще намерите 
формуляра, който трябва да попълните и изпратите преди обученията лице в лице. 
 
Моля, изберете най-малко два модула, по които ще работите. Кратко описание на модулите е 
представено на графиката по-долу.  
 
Модулите и необходимите за работа с тях материали можете да изтеглите от следните връзки: 
Модул 1, Модул 2, Модул 3, Модул 4, Модул 5 (необходимо е да имате инсталирана програма, 
която разархивира .zip файлове).  
 
За повече информация, можете да се запознаете с педагогическата рамка на помагалото 
„Зелени предприемачи Европа“. 
 
Общото време за самостоятелна работа е 8 учебни часа.  
  

http://ecosystemeurope.org/wp-content/uploads/2017/10/MODUL-1.zip
http://ecosystemeurope.org/wp-content/uploads/2017/10/MODUL-2.zip
http://ecosystemeurope.org/wp-content/uploads/2017/10/MODUL-3.zip
http://ecosystemeurope.org/wp-content/uploads/2017/10/MODUL-4.zip
http://ecosystemeurope.org/wp-content/uploads/2017/10/MODUL-5.zip
http://ecosystemeurope.org/wp-content/uploads/2015/09/GEE_Pedagogy.pdf


 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 

 

Задачите за работа са следните: 

1. Запознаване с съдържанието на модулите (теми на избраните модули, включени 

дейности, необходими материали за провеждане на дейностите, материали за 

оценка).  

Време за работа: 2 ½ учебни часа. 

 

2. Коментари по съдържанието. Моля, дайте кратък пример и оценка от 1 до 5* 

(формулярът е в отделен файл): 

 

o Добре ли е структурирано? 

o Лесно разбираемо ли е? 

o Добре ли е подбрана и илюстрирана темата? 

o Дейностите имат ли практическа насоченост? 

o Има ли новаторски елементи? 

o Приложими ли са ресурсите в училищната работа? 

o Лесни за използване ли са материалите за провеждане на дейностите?  

o Подходящи ли са материалите за оценка? 

Време за работа: 2 ½ учебни часа. 

* оценка: 1- никак, 2- по-скоро не, 3- горе-долу, 4- по-скоро да, 5- напълно 

3. Кои части от съдържанието мога лесно да използвам в моя час по предмет и как? За 

кои това е трудно и защо? Моля, дайте примери.  

Време за работа: 1 ¼ учебни часа. 

 

4. Какви междупредметни връзки / възможности за съвместна работа с колеги намирам в 

избраните от мен модули? Моля, дайте примери. 

Време за работа: 1 ¼ учебни часа. 

 

5. Изготвяне на резюме в свободна форма и с продължителност 3 мин. на един избран от 

вас модул и представяне пред групата. 

Време за работа: ½ учебен час. 

 

6. Коя дейност от избраните модули бих искал/а да направим по време на обучението 

лице в лице?  

 

7. Моля, изпратете формуляра (приложен след тази инструкция) на електронна поща: 

stoyan@ecosystemeurope.org най-късно до 3 работни дни преди обучението във вашия 

град.  

БЛАГОДАРИМ ВИ! 

mailto:stoyan@ecosystemeurope.org


Формуляр за коментар по съдържанието на обучителните модули „Зелени предприемачи Европа“ – задача за самостоятелната работа от 
обучението „Зелени предприемачи Европа“.   

Вашето име (информацията няма да бъде споделяна публично; ще бъде използвана за усъвършенстване на помагалото):  

Коментари по съдържанието. Моля, дайте кратък пример и оценка от 1 до 5 (1- никак, 2- по-скоро не, 3- горе-долу, 4- по-скоро да, 5- напълно): 

Добре ли е структурирано? 

Лесно разбираемо ли е? 

Добре ли е подбрана и илюстрирана темата? 

Дейностите имат ли практическа насоченост? 

Има ли новаторски елементи? 



Формуляр за коментар по съдържанието на обучителните модули „Зелени предприемачи Европа“ – задача за самостоятелната работа от 
обучението „Зелени предприемачи Европа“.   

Приложими ли са ресурсите в училищната работа? 

Лесни за използване ли са материалите за провеждане на дейностите?  
 

Кои части от съдържанието мога лесно да използвам в моя час по предмет и как? За кои това е трудно и защо? Моля, дайте примери. 

 

Какви междупредметни връзки (възможности за съвместна работа с колеги) намирам в избраните от мен модули? Моля, дайте примери. 

 

Коя дейност от избраните модули бих искал/а да направим по време на обучението лице в лице?  

 

 


