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«ИНТЕГРИРАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ И 

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В КЛАС И В 

УПРАВЛЕНСКАТА УЧИЛИЩНА ПРАКТИКА»

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, КД1 "ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА 

ГРАЖДАНИ", СЕКТОР "УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ "



ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на 
образованието, обучението, младежта и спорта в 

Европа. 
Повече от 30 години, заедно с предшестващите я 
Програми, „Еразъм+“ работи за: 
- намаляване на безработицата, особено сред 
младите хора;
- намаляване на преждевременното напускане на 
училище;
- образованието за възрастни, особено изграждането на 

нови умения;
- насърчава младите хора да участват в европейската 
демокрация;
- подкрепя иновациите, сътрудничеството и реформите, 

насърчава сътрудничеството и мобилността между 
страните членки на Европа.



ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

„Еразъм+“ е част от амбицията да се 
създаде общо Европейско образователно 
пространство. Програмата дава шанс за 
кариерно и личностно развитие и мобилност, 
доброволческа служба, младежки 
обмени, обучителни курсове, професионални 
обучения и стажове, дейности, свързани с 
популяризирането на масовия спорт и др. 
„Еразъм+“ е възможност за все повече хора 
да бъдат приобщени към европейските 
ценности за обмяна на опит и идеи, за 
създаване на международни партньорства и 
контакти.



ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Период 2014-2020

Общественото възприемане 

към Програмата е като към 

един от най-положителните 

резултати от европейската 

интеграция. 

"Еразъм +" добавя стойност 

на европейско равнище в 

сравнение с това, което може 

да бъде постигнато от всяка 

една от страните самостоятелно.

Период 2021-2027

ЕК предлага Програмата 

да стане по-приобщаваща, 

да се увеличи мобилността 

за училищата, за професи-

оналното образование и 

обучение, за младежта. 

Бюджет 30 милиарда евро





Проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност 

на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, 

млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, учители

обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на 

образованието, обучението и младежта).

Ключова 
дейност 1

Образователна 
мобилност 
за граждани



ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

• Заглавие: «Интегриране на компетенции и иновативни методи в 
клас и в управленската училищна практика»

• Продължителност: 12 месеца 01.06.2020 – 31.05.2021

• Стойност: €14720

• Главна цел: Използвайки принципа Учене през целия живот

да развием педагогическите и управленски компетенции на 

училищния директор, един педагогически съветник и трима      
учители по време на 4 структурирани курса:

- Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването

- „Всички сме специални“: Включване и подкрепа за ученици със 

специални потребности в и извън класната стая

- Аудиовизуални и социални медии за класната стая

- Структурирано образователно посещение на училища 

(институти) и обучителни семинари във Финландия



За кого е проектът?

• Педагогически и непедагогически училищен персонал

• Педагогически специалисти:

- които търсят различни форми на повишаване на квалифи-
кацията за постигане на по-високи умения, по-добри техники 
и по-модерни методи за преподаване и взаимодействие с 
учениците и колегите си;

- които се стремят към професионално усъвършенстване;

- които са готови да работят за подобряване на междуна-
родния обхват на дейностите на нашето училище;

- които са готови да споделят придобитите компетенции и 
така укрепят капацитета на училището;

- които представят план за подготовка и  разпространение 
на рзултатите, в т.ч. дейностите, които ще организират в 
полза на училището и повишаване компетентностите на  
останалите учители.

Владеят английски език на ниво минимум В2









Очаквани резултати по отношение на учениците

- Подобрена ефективност на обучението в 
училище;
- Подобрена работоспособност в клас, повишена 
мотивация и обогатени перспективи за бъдеща 
кариера;
- Повишено чувство за инициативност и 

предприемчивост;
- Повишена самооценка и самочувствие;
- Подобрени умения по чужд език;
- Повишена междукултурна информираност;
- По-активно участие в обществото;
- По-добра осведоменост за европейския проект 

и ценностите на ЕС.



Очаквани резултати по отношение на 

училищния персонал
- Подобрени компетенции, свързани с професионалните 
педагогически и управленски профили (ръководство,
преподаване, обучение).
- По-широко разбиране на практиките, политиките и системите 
в образованието в различните страни.
- Увеличен капацитет за предизвикване на промени по отноше
ние на модернизацията и международното отваряне в рамките 
на нашето училище.
- По-добро качество на работата и дейностите в полза на 
учениците, в т.ч. и на тези със специални потребности;
- Повишена способност за справяне с нуждите на учениците в 
неравностойно положение.
- По-голямо разбиране и отзивчивост към социалното, 
езиковото и културното многообразие.
- Увеличени възможности за професионално и кариерно 
развитие.
- Подобрени умения по чужд език.
- Повишена мотивация и удовлетвореност в ежедневната 
работа.



Очаквани резултати по отношение на училището

- Подобрена квалификация на преподавателския състав.
- Подобрени процеси за разпознаване и утвърждаване на 
компетенции, придобити по време на периоди на
обучение в чужбина.
- По-ефективни дейности в полза на местните общности, 
подобрени методи и практики за работа в клас и за
справяне с ученици в неравностойно положение.

По-модерна, динамична и ангажирана професионална 
среда в училище, готова да интегрира добрите
практики и новите методи в ежедневните дейности, отворен
а за взаимодействие с колеги и широк кръг образователни 
организации. 
Прилагане на стратегическо планиране на професионалното 
развитие за нашия персонал във връзка с индивидуалните 
нужди и организационните цели.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 
И НА ДОБЪР ЧАС НА ПРОЕКТА!

Екатерина Харалампиева


