
мотивация 
емоция
как се възприема училището

Надареността и талантът се определят като
„производителност в конкретна област на 
таланти, която очевидно е на изключително 
високо ниво, дори в сравнение с други високо-
функциониращи лица в тази област“ (NAGC*). 

Учениците, които са признати като способни да 
постигнат подобни резултати, но не успяват да 
изразят пълния си потенциал, се наричат 
„надарени неуспешни“.

Изследователите търсят причините за това 
явление и идентифицират такива в следните 3 
области:

За повече информация, моля, свържете 
се с: Зорница Станева
zornitsastaneva@gmail.com

 Партньори

Този проект е финансиран с подкрепата на 
Европейската комисия. Тази публикация 
[съобщение] отразява само личните виждания 
на нейния автор и от Комисията не може да 
бъде търсена отговорност за използването на 
съдържащата се в нея информация.

 @Gate2gifted

 Gate2gifted.eu

"eMundus" (Литва) emundus.eu

Университет Vytautas Magnus (Литва) 
vdu.lt

Университет за приложни науки ISMA 
(Латвия) isma.lv

Зинев Арт Технологии ЕООД 
(България) zatbg.org

Ron Vardi Center (Израел) 
roncenter.co.il

*National Association for Gifted Children (САЩ)
nagc.org

https://www.vdu.lt/lt/
https://www.isma.lv/
http://zatbg.org/
https://roncenter.co.il/


Период на изпълнение   
01.01.2022 – 31.12.2023

Програма
Erasmus+ KA220 
Партньорства за сътрудничество в сферата 
на училищното образование
No. на проекта:
2021-1-LT01-KA220-SCH-000027713

Целеви групи
Учители в начален етап, ментори, 
надарени и талантливи ученици.

Заинтересовани страни
Власти, образователни експерти, 
изследователи, училищен персонал.

Данни за проекта

Теоретична база и преглед на обучителни 
практики за ученици GATE. 

Преподаване на GATE ученици в 
начални училища и в специализирани 
класове, включващи само GATE деца.

Инструменти за оценка за учителите.

2. Обучителна програма

Обучителна програма за учители в начален 
етап, стъпваща на методологията, създадена 
по проект GATE. Тази програма ще се състои 
от:

РЕЗУЛТАТИ

1. Методологически материал
Нова обучителна методология за ученици 
GATE, която ще съчетае социо-емоционалното 
учене и подхода STEAM*.

*Обучение по науки, технологии, инженеринг, изкуства и 
математика.

Да създаде иновативна обучителна 
методология за работа с ученици GATE.

Да предложи обучителна програма за 
преподаватели в начален етап.

Да подобри академичните резултати на 
надарените неуспешни ученици по 
STEAM предмети.

Да повиши осъзнатостта сред 
училищния персонал, властите и 
образователните експерти относно  
GATE.

ЦЕЛ
Проект GATE цели да развие уменията на 
преподаватели и ментори да подкрепят 
талантливи деца в начален образователен 
етап (на ввъзраст 8-11 години) да 
разгърнат пълния си потенциал.

 Специфични цели




