


Кой може да участва в 
мобилност?

Училищно образование: персонал
на училища и детски градини

Професионално образование и 
обучение: персонал и обучаеми
(ученици, чираци, наскоро 
завършили)

Висше образование: персонал и 
студенти (наскоро завършили) 

Образование за възрастни: 
обучители на възрастни 
Младеж: млади хора и младежки 
работници



Програма “Еразъм+
Образователна  мобилност за
граждани (КД1)

Сътрудничество за иновации  и обмен на 
добри практики (КД2) 

Подкрепа за реформиране 
на политиките  (КД3)



Образователната мобилност за учители в 
сферата на училищното образование с цел 
обучение подкрепя професионалното 
развитие на учители, ръководни кадри в 
сферата на училищното образование и друг 
училищен персонал под формата на: 
• Участие в структурирани курсове или 
обучения в чужбина
•Периоди на наблюдение в партньорско 
училище или друга организация, работеща в 
сферата на училищното образование. 





Главна цел на проекта: 
Използвайки принципите за Учене през 
целия живот да се развият технологичните, 
междукултурните, комуникационните и 
чуждоезиковите компетентности на 4 
учители и 1 директор от СУ „Св.Св. Кирил и 
Методий” - Бургас, по  време на три 
структурирани обучителни курса.



1. „Многообразие в образованието: 
Разработване на междукултурни и 
комуникационни умения”

2. „Технологично подпомогнато обучение”

3. „Разгръщане на ИКТ уменията. 
Използване на технологични 
инструменти»



ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА
I. Организация и управление.
II. Подготовка на мобилността:
1. Подбор на крайни ползватели - селекция 
на участници за обучение.
2. Установяване на споразумения.
3. Предварителна практическа подготовка 
на селектираните участници преди 
заминаването: тематична, междукултурна.           



ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА

ІII. Осъществяване на мобилностите
IV. Последващи дейности
1. Мониторинг и оценка на дейностите.
2. Формално признаване на 
образователните резултати 
(придобити знания, умения и 
компетенции).  
3. Разпространение на резултатите от 
проекта.  
4. Интегриране на новите знания и на 
новите постижения в педагогическата 
практика.



ДОСТАВЧИК НА ОБУЧЕНИЯТА
Изпълнителен център за обучение - Малта 
(Executive Training Institute /ETI/- Malta) е 
специализиран в интензивното задълбочено 
изучаване на английски език и 
комуникационни програми за обучение, 
основно за възрастни и професионалисти. 
Тези програми се провеждат в Малта, в 
сътрудничество с York Associates (UK), водещ 
доставчик в тази специфична област на             
обучение. 



В резултат на обученията 5 
учители ще развият широк 
спектър от дигитални, 
технически, творчески, 
авторски, онлайн и езикови 
умения и компетенции, които 
ще споделят чрез поредица от 
вътрешни обучения и 
семинари със 155 учители ог

Бургас и региона.



Създаването на международна 
учебна среда за нашите 
ученици изисква действия на 
учителите от СУКиМ - Бургас в 
области като 
мултикултурализъм, глобално 
образвание, европейско 
гражданство, управление на 
проекти и училищна политика.



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

Екатерина Харалампиева      


