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ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

В ход е новата Програма „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г. В 
настоящия период Програмата е още по-достъпна, приобщаваща, 

дигитална и отговорна към заобикалящата среда, подкрепя 
Европейската зелена сделка,

дигитализацията, Европейското образователно пространство и 
възстановяването на Европа.

На он-лайн конференция на 25 март 2021 г. г-жа Мария
Габриел, еврокомисар за иновациите, научните
изследвания, културата, образованието и младежта,
обяви началото на новия програмен период, като
подчерта значението, което се отдава на образованието,
ученето през целия живот и младежта в Европа.



ПРИОБЩАВАЩ „ЕРАЗЪМ+“
ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗНООБРАЗИЕ

„Еразъм+“ е част от амбицията да се 

създаде общо Европейско образователно 

Предоставят се разширени шансове за хора с по-малко 
възможности - в неравностойно социално-икономическо
положение, с увреждания, както и живеещите в селски и по-
отдалечени райони. 

Новостите също включват индивидуален и групов обмен за 
ученици и мобилности за възрастни. По-лесно ще кандидатстват 
по-малките организации - училища, младежки сдружения и 
спортни клубове, благодарение на малки партньорства и 
използването на опростени безвъзмездни средства.



ЦИФРОВ „ЕРАЗЪМ+“ 
Период 2014-2020

Пандемията извади на преден план необходимостта от 
ускоряване на цифровия преход в образователните системи.

«Еразъм+» ще подкрепи развитието на цифрови умения в 
съответствие с плана за действие за цифрово образование. Ще 
се осигури висококачествено цифрово обучение и обмен чрез 
платформи като eTwinning, Gateway за училищно образование 
и Европейският младежки портал, както ще бъдат насърчени 
стажовете в дигиталния сектор. 

Нови формати като смесени интензивни програми ще 
позволят краткосрочната физическа мобилност в чужбина да 
бъде допълнена с онлайн обучение и работа в екип. 

Период 2021-2027



ЗЕЛЕН „ЕРАЗЪМ+“ 

*Европейски зелен пакт - Стремеж да бъдем първия неутрален по 
отношение на климата континент

Програмата работи за постигане на целите на ЕС в 
областта на климата и за намаляване на собствения 
отпечатък върху околната среда.

В съответствие с европейската Зелена сделка, програмата: 
- ще предложи финансови стимули за участниците, 
използващи екологосъобразни видове транспорт;

- ще инвестира в проекти, насърчаващи осведомеността 
по проблемите на околната среда и ще улесни обмена, 
свързан със смекчаване на климатичната криза.



„ЕРАЗЪМ+“ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПОРТАЛПериод 
https://youth.europa.eu/discovereu_bg

DiscoverEU става неразделна част от Еразъм+ и дава 
възможност на младите хора да кандидатстват за карта за 
железопътен транспорт за свободно пътуване из Европа, 
за да учат (напр. да посещават интензивен езиков курс или 
да участват в музейни събития) и да откриват културното и 
езиково многообразие в Европа.

Нов кръг на кандидатстване ще започне през пролетта на 
2023 г. (точните дати ще бъдат обявени по-късно) за 18-
годишните или навършилите 18 години през 2023 г. 

Още карти за пътуване ще бъдат на разположение през 
пролетта!



ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 
ЦЕЛ: ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА ПРОМЯНА В УЧИЛИЩЕ

Период на изпълнение: 01.02.2023 – 31.01.2024
Стойност: 18 560 евро
Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Използвайки принципа "Учене през целия живот" да се развият педагогическите и управленски 
компетенции на 10 представители от педагогическия, непедагогическия и ръководен състав на 
училището, по време на 5 структурирани обучения. Търсим устойчива промяна в когнитивните 
възможности на нашите ученици и разгръщане на творческия им потенциал, а именно: 

- подобряване на уменията, необходими за учене и запомняне

- насърчаване на творческите начини на мислене чрез ефективни стратегии за съвместно обучение 
в класната стая

- улесняване на междукултурното разбирателство

- прецизиране на компютърната и дигитална грамотност

- адекватен поглед към медийния свят – отличаване на „фалшивите“ новини от истинските

- използване на критично и системно мислене, разпознаване на ценностите

- прилагане на съвременни екологични практики

- съчетаването на традиционното изкуство с модерните технологии



НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ 
СТРУКТУРИРАНИ КУРСОВЕ

1. Екоцентричният подход: Въвеждане на устойчивост в 
образованието

2. Неврология: разберете как учат вашите ученици

3. Глобално образование и критична медийна грамотност: Основни
елементи в съвременното преподаване

4. Открийте седемте умения /7Cs/: Учене за живот (и работа) през
21-ви век

5. Традиционни изкуства и ИКТ инструменти за изкуство за
преподаване на вашите предмети и насърчаване на житейските
умения

ОРГАНИЗАТОР: Europass Teacher Academy, с основно седалище във
Флоренция и обучителни бази в цяла Европа.



КУРС 
«НЕВРОЛОГИЯ: РАЗБЕРЕТЕ КАК УЧАТ ВАШИТЕ УЧЕНИЦИ»

Този курс използва обучение чрез преживяване, за да 
помогне на преподавателите да интегрират реалистични и 
практични стратегии в класната стая, за да подобрят 
обучението на тийнейджърите, да изградят дългосрочната 
памет и повишат потенциала за учене. Участниците ще се 
научат как да интегрират NeuroEducation Super Protocol, за да 
планират своите уроци и да създадат класна стая, която 
работи по начина, по който мозъкът «харесва» да учи. Ще 
изпитат и стратегии в класната стая, които отразяват това, 
което знаем за мозъка и ученето, както и ще получат 
представа за вътрешната работа на мозъка на 
тийнейджърите.



КУРС 
«ТРАДИЦИОННИ ИЗКУСТВА И ICT ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗКУСТВО 
ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРЕДМЕТИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ЖИТЕЙСКИТЕ УМЕНИЯ»

Преподаване чрез изкуство - по време на курса участниците 
ще се научат как да интегрират използването на традиционни 
художествени техники и арт инструменти на ИКТ в тяхното 
преподаване. Участниците ще практикуват рисуване 
(драскане, традиционно рисуване, интуитивно рисуване, 
рисуване със специфично приложение за iPad и Android), 
фотография (традиционна и творческа фотография и Stop 
motion техника), театър (творческо писане, изпълнение, 
запис).



КУРС «ЕКОЦЕНТРИЧНИЯТ ПОДХОД: ВЪВЕЖДАНЕ НА 
УСТОЙЧИВОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО»

По време на курса участниците ще имат възможност да 
деконструират понятието за устойчивост и да го изследват с 
интердисциплинарен подход, който обхваща неговите социални, 
хуманистични, икономически, екологични и научни аспекти.

Курсът ще покаже как устойчивостта корелира с много често 
преподавани предмети и как учителите могат да накарат учениците 
си да осъзнаят по-добре важни екологични въпроси, като по този 
начин повишат мотивацията им да станат активни защитници на 
устойчивостта. Наред с другото, участниците ще научат за 
стратегии за запознаване на своите ученици с критичното 
консуматорство и повторно използване на материали в техните 
проекти, особено при създаването на дизайн или прототип.



КУРС 
«ОТКРИЙТЕ СЕДЕМТЕ УМЕНИЯ /7CS/: УЧЕНЕ ЗА ЖИВОТ 

(И РАБОТА) ПРЕЗ 21-ВИ ВЕК»

Училищните програми по света широко интегрират това, 
което популярно се нарича «4 Cs»: критично мислене, 
креативност, сътрудничество и комуникация. За разлика от 
това, новите 3C , т.е. междукултурно разбирателство, кариера 
и житейски умения, както и компютърна и цифрова 
грамотност, набират скорост едва през последните години в 
отговор на нарастващата миграция на населението, 
ускоряващите се промени в работната сила и бурно 
технологично развитие.

Този курс ще помогне за придобиване на системно разбиране 
за всички „7 Cs“ и за това как можем да ги интегрираме в 
нашето преподаване и училищна програма.



КУРС 
«ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КРИТИЧНА МЕДИЙНА 
ГРАМОТНОСТ: ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ В СЪВРЕМЕННОТО 
ПРЕПОДАВАНЕ»

Чрез този курс участниците ще получат практическо разбиране на 
основните принципи на глобалното образование и ще могат да го 
включат във всяка учебна програма. Ще могат да проектират 
образователни дейности, за да се повиши осведомеността относно 
глобалните предизвикателства (като първопричините за бедността, 
неравномерното разпределение на ресурсите, природата на 
конфликтите, манипулирането на информация и влошаването на 
околната среда); да се вдъхнови критичното мислене и критичното 
използване на медиите и да се мотивират учениците да станат 
активни, отговорни глобални граждани. Курсът включва анализ на 
различни медийни източници и реклами от цял свят - т.е. 
деконструиране на тяхното послание в основни компоненти и 
разбиране на дневния ред и ценностите, които ги вдъхновяват.







ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Подобрена квалификация на преподавателския състав.
- Подобрени процеси за разпознаване и утвърждаване на   компетенции, В 

Развити педагогически и управленски компетенции на 1
директор, 1 зам.-директор, 1 педагогически съветник и 7 учители по време 
на 5 трансгранични обучения.

Повишаване успеха на над 200 ученици от прогимназиален и гимназиален 
етап с една единица, чрез устойчива промяна в когнитивните им 
възможности и разгръщане на творческия  им потенциал.

В съответствие със Стандартите за качество на програма „Еразъм+“, 
настоящият проект за мобилност на училищен персонал е принос на 

институцията ни за утвърждаването на европейското пространство за 
образование чрез изграждане на капацитет за участие в трансграничен 

обмен и сътрудничество и насърчаване признаването на резултатите.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Екатерина Харалампиева
Координатор Програма „Еразъм+“

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази презентация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите и Комисията не може 
да носи отговорност за каквато и да е употреба, която може да бъде направена от 

информацията, съдържаща се в нея.
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