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РАБОТНА ПРОГРАМА-ПЛАН 

 

По проект KA122-SCH-182E5657, на тема "Иновации за устойчиво развитие в 

условията на криза /" Innovations for sustainable development in the field of crisis", 

- КД 1, “Образователна мобилност на граждани”, сектор “Училищно 

образование”, съфинансиран от програма „Еразъм +“ 

 

I. Времеви график - проектът следва да бъде реализиран в период от 16 

месеца - от 01.06.2022 до 30.09.2023г. 

 

II. Предварителна подготовка - формулиране на подходяща тема и избор на 

подходящ курс от надежден доставчик с опит след провеждане на  анкета 

към педагогическите специалисти за проучване на техните потребности от 

квалификация; обявяване на педагогически съвет и стартиране на процедура 

по подбор на участници, тяхното информиране след одобрение и гласуване 

на ПС, подаване на проекта към платформата на ЕК с избор на ЦРЧР като 

национална агенция, предварителна регистрация на избраните курсове и 

комуникация с Europass teacher academy, провеждане на предварителна 

езикова, интеркултурна и педагогическа подготовка на избраните учители, 

оформяне документи към ЦРЧР, осъществяване на мобилностите, 

разпространение на резултатите, изготвяне на отчет.  

III. Провеждане на мобилности - по утвърдена Работна програма от 

апликационната форма. Признаване на придобитите знания, умения и 

компетенции и издаване на сертификатите.  

IV. Разпространение на резултатите в платформата:„Erasmus+ reporting 

and management tool“.  

 

V. Изготвяне на отчети за мобилностите. Краен мониторинг.  

 

1. ВРЕМЕВИ ГРАФИК (извадки, важни за кандидатите и одобрените 

участници)  

МЕСЕЦ септември 2021 - януари 2022 г.  

Информиране на учители за възможност да участват в проекта - ПС - септември 

2021. Сформиране на екип, определяне нуждите на училището и работа по 

проектното предложение. Избор на доставчик на курсове и комуникация с 

Europass teacher academy. 

 Изготвяне на Критерии за подбор на крайни ползватели на Програма 

„ЕРАЗЪМ+ на тема: "Иновации за устойчиво развитие в условията на криза!", 
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Ключова дейност 1, съфинансиран от програма „Еразъм +“ приложени в папката 

на проекта.  

Подаване на заявления и мотивационни писма от желаещи да участват учители 

в периода 01.11-21.11.2021 г. За всички дейности по проекта участниците са 

информирани и през електронния дневник „Школо“. 

Ключови участници, одобрени по проекта, са: 

 

Г-жа Веселка Тепавичарова- директор на 1.СУ “Пенчо П. Славейков”, отговорна 

за стратегическо ръководство на училището, както и за координацията му с 

различни институционални, социални, професионални и културни сфери, което 

ще гарантира добро разпространение на резултатите, както и по-добро прилагане 

на наученото от обученията. Учител по математика и информатика. Тя ръководи 

пътя и изгражда визията на училището. 

 

Г-жа Геновева Маркова- координатор на училищните проекти „Еразъм+“, 

магистър по “Философия”, преподавател по философия и английски език- ЗДУД  

Г-жа Ваня Янева- член на координиращия екип, учител по математика и ЗДУД; 

Г-жа Розалина Георгиева- член на координиращия екип и старши учител 

английски език    

Г-жа Доротея Винклер- член на координиращия екип и старши учите по 

испански език 

Г-жа Блажка Ушагелова- ЗДУД, старши учител по химия и опазване на околната 

среда  

Г-жа Десислава Ценкова- учител английски език 

Г-жа Цветомила Василева- учител по философия 

Г-жа Марияна Димитрова- учител по философия 

Г-жа Мария Калоянова- главен учител математика и информатика 

Г-жа Искра Георгиева- старши учител математика и информатика 

Г-жа Наталия Тунева- старши учител математика и информатика 

Г-жа Десислава Стефанова-старши учител английски език 

Г-жа Таня Цанкова- учител по физика и астрономия  

 

Обявяване на резултатите от подаденото проектно предложение и публичност на 

сайта на 1. СУ „Пенчо П. Славейков“ одобрено/не одобрено проектно 

предложение от сайта на ЦРЧР и по имейл - м. май 2022 г. 

 Подписване на Договор и придружаващи документи с ЦРЧР и създаване на 

досие на проекта - юни 2022 г.  

Предварителна регистрация на избраните курсове към доставчика и изготвяне на 

европас сертификати на изрбраните участници в мобилността.  

Провеждане на предварителна езикова, интеркултурна и педагогическа 

подготовка на избраните учители в училище: 

съкратен курс по английски език за специализирана терминология – при нужда; 

месец преди мобилността от квалифициран преподавател. 

 МЕСЕЦ ноември - декември 2022 г. Провеждане на предварителната работна 

среща в гр. Екс ен Прованс по утвърден график - работна програма, издаване на 
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сертификати за участие, като поради пандемичната ситуация е възможно да се 

измени графикът и да се отложи във времето.  

Пътуващи учители и времеви график на провеждане на мобилности: - гр. Екс ен 

Прованс Франция 2 учители – 17.11.2023 г. 

Ръководството на училището, съвместно с кандидатите за участие в 

мобилностите, обсъди евентуални рискове, които биха затруднили 

реализирането на проекта. Общото мнение е, че те са: При невъзможност някой 

от кандидатите да пътува по здравословни причини, доказани с болничен лист, 

да бъде заменен с друг желаещ колега, като за тази замяна ще бъде уведомен 

ръководителят на проекта Геновева Маркова, директорът на училището Веселка 

Тепавичарова и ЦРЧР. Ако транспортните разходи се окажат по-високи от 

предвидените, поради туристическияа сезон или скок на цените, увеличението 

да бъде за сметка на единичната дневна ставка за издръжка. Ако поради 

непредвидени обстоятелства, свързани с пандемията Covid-19 се отмени даден 

курс- той да бъде сменен и да се презапише нова дата с близка дестинация, с 

уведомително писмо от страна на доставчика Europass teacher academy. Всички 

подготвителни дейности ще бъдат осъществявани от кандидатите с подкрепата 

и съдействието на техните колеги от методическите обединения и под прякото 

ръководство на ръководителя на проекта и училищната администрация. След 

подписване на договора с ЦРЧР, всяка евентуална промяна ще бъде подкрепена 

с официален документ, приложен в досието на проекта. Попълване на анкета от 

участниците след провеждане на мобилността. 

Разпространение на резултатите: 

 Училищният екип за проекти по Еразъм+ ще информира и популяризира в 

отделна секция на сайта на училището за напредъка и участието на учителите в 

дейности по този проект, публично достъпен за всички заинтересовани лица. 

Разпространението на резултатите ще се осъществи посредством заложените 

дейности по проекта:  

● Представяне на презентация за усвоеното по време на обучението - пред 

всички колеги чрез общия имейл 

 ● Провеждане на дискусии в методическите обединения, (в зависимост от 

ситуацията реално или виртуално); предоставяне на материали от обучението на 

екипа по проекти и колеги в училище с последващи дискусии за разработване на 

бъдещи проектни предложения през месец есента на 2022 г.  

● Обучаващите учители ще споделят наученото, чрез организиране на уършопи 

с колегията и заинтересувани представители на МОН, РУО, партньори, УН, 

Обществен съвет март-май 2023 г.  

● По проекта ще бъдат изготвени изложба от дейността и галерия в сайта на 

училището - октомври-декември 2023 г.- “Еразъм дни” 

 ● Въпросници за удовлетвореност на учителите от мобилностите в Google 

форма след завръщане от обучение.  

● Платформата на „Еразъм+“ за разпространение на резултатите, достъпна на 

сайтаhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects ще послужи за 

разпространение на резултатите също.  
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3.Количествени измерители/индикатори на целите по проектното предложение 

Количествените измерители по проектното предложение на тема " Иновации за 

устойчиво развитие в условията на криза" по целите на избраният курс: 

 ● учителите, взели участие в мобилността, да приложат споделения опит и 

знания в класовете по предмета, по който преподават, през учебна година 

2022/2023 г. 

 ● да се представи обобщена информация за дейността, която е осъществена, 

презентация за курса; да се сподели на педагогически съвет пред всички учители 

в училище след приключването му.  

● да се проведе открита педагогическа практика от учителите, взели участие в 

проекта в периода април 2023 г, като се демонстрира и приложи наученото пред 

всички заинтересовани лица.  

● през  учебна година 2022/2023 г да се подобрят дигиталните умения както на 

учителите, така и на учениците ни - за по-добра комуникация, сътрудничество, 

критично мислене, умения за креативност, медийна грамотност, и от друга 

страна - педагогически и д дигитални умения, гражданско-социални, 

предприемачески, културни и други/. Да се заложат теми в учебния план по 

съответните учебни предмети като работа по проекти/смесено обучение - 4 часа 

през учебната 2022/23г.  

● ще подобрим образователния процес в нашето училище и ще интегрираме 

ключови елементи от новата дигитална ера на образованието в избрани класове 

и от разстояние, ПБО и обърната класна стая през учебната 2022/23г. 

 ● учителите, взели участие в мобилността, са подобрили езиковите и 

професионалните си знания, обогатили са методите на преподаване с 

интегриране на дейности, базирани на творческо изследване и междупредметни 

връзки; подобряват педагогическите си и дигитални компетенции и споделят 

помежду си в МО. Ще оценим дали сме постигнали целите си в края на учебната 

година, когато обучените учители са споделили своите знания, опит и практика 

за проектиране на онлайн курсове по един различен начин. Това ще се случи по 

един ефективен и привлекателен начин, чрез подобрени планове на уроци и 

дейности, чрез използването на най-новите педагогически практики от 21-ви век. 

Чрез създаването и споделянето на подобни уроци, ще се намали броят на 

изоставащите в дигиталното обучение ученици. Повечето учители ще имат и 

възможността да планират правилно своите електронни уроци. Обучените Со 

проекта се очаква да подобрят своите езикови познания, дигитални си умения и 

компетенции. Те ще прилагат нов подход в методите си на преподаване, 

съчетавайки умело традиционни и модерни подходи. Педагогически 

специалисти ще могат да интегрират дейности, базирани на творческото 

изследване и дигиталната трансформация, както и да съчетават знания, умения и 

нагласи, с цел осигуряване на възможности за развитие на всички ключови 

компетентности, които се използват през целия живот. Този подход на 

преподаване води до подобряване на образователния процес в най-пълна степен. 

Педагогическите специалисти, които ще вземат участие в обученията  ще обучат 

и останалите колеги от 1. до 12. клас в научените нови практики. Една от 

основните ползи от внедряването и интегрирането на дейностите по ефективни 

педагогики на 21-и век в образованието е, че на учители и учениците се 
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предоставя реална възможност за развитие на широкоспектърни умения. Всички 

те са необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и 

технологична среда. Компетентностите, придобити чрез новите знания от курса, 

осигурява на педагозите стабилна основа за успех, както в училище, така и в 

реалния живот. Учениците развиват редица ключови умения, като: Творческо 

мислене-изкуства и дизайн; Критичен анализ и решаване на проблеми; Работа в 

екип и съвместно учене; Инициатива и предприемачески дух; Общуване и 

социализация от разстояние; Концентрация, мотивация и желание за учене 

Немалко са и ползите за учителите: Нов подход в педагогиките и методите им на 

преподаване - съчетаване на традиционни и модерни подходи, както и 

интегриране на дейности, базирани на творческо изследване; Междупредметни 

връзки и споделяне на опит; Педагогическа и дигитална квалификация, както и 

редица компетентности, сред които са усвояването на ключовите 

характеристики на педагогиките от 21-ви век и проектно-базираното обучение в 

класната стая; Създаване на планове на уроци и учебни дейности, чрез 

използването на педагогиката от 21-ви век - дизайнери в клас; Подобряване на 

професионалното развитие на учителите. 1. СУ „ Пенчо П. Славейков“ е 

иновативно училище от две години, но за заложените иновации в учебния 

процес, са нужни обучени учители. Съгласно Европейската референтна рамка, 

относно ключовите компетентности за учене през целия живот, целта ни е 

учениците 1. до 12. клас да придобият и поддържат умения, които им дават 

възможност да участват пълноценно в обществото. Сред приоритетите ни е и 

успешното им реализиране на пазара на труда. Така чрез умелото съчетаване на 

знания, умения и нагласи, се осигуряват възможности за развитие на всички 

ключови компетентности. Впоследствие те се използват през целия живот, във 

всички образователни и обучителни среди. За да ги постигнем, ни е нужен 

опитът на висококвалифицирани обучители и доказали се образователни 

системи на световно ниво. Небезизвестна с добрите си педагогически практики 

е точно финландската образователна система. От една страна, чрез досега си до 

нея, ние ще имаме възможността да предадем и споделим своя опит с всички 

учители в училището ни, както и с местната общност - район Красно село и 

София-град. От друга страна, ще имаме възможността да споделим опит и да 

започнем да решаваме проблеми по глобални теми, а и не само. След това всички 

казуси ще бъдат организирани в групови дискусии и практики, с цел 

разпространението им и сред други учители. По този начин до края на курса 

нашите избрани участници ще развият широк набор от нови педагогически 

умения, които да въведат и прилагат в 1. СУ. Междувременно учителите ще 

повишат езиковите си познания и ще подобрят методите си на преподаване с 

интегриране на дейности, базирани на творческо изследване и междупредметни 

връзки. Педагозите все повече ще подобряват педагогическите и дигиталните си 

компетенции. Общуването и споделянето на опит с колеги в международна среда 

е още едно от предимствата на курса. Това ще дообогати учителите и ще 

спомогне за установяването на трайни взаимоотношения и контакти за бъдещи 

партньорства по програмите на Еразъм+. Всичко това ще доведе до издигане 

авторитета на институцията, като предпочитано място за обучение в столицата.  
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 Работна програма на избраните и одобрени курсове по проекта следва 

заложения  в апликационната форма план и ще се актуализира и обявява един 

месец преди реализирането на курса от гледна точка на динамичните 

съпътстващи изменения. Тази актуализация ще се обявява на сайта на проекта. 

Отчитане на резултатите и Изготвяне на краен отчет и предаване към ЦРЧР на 

хартиен и електронен носител и в системата за управление и отчитане на проекти 

„Erasmus+ reporting and management tool“ до 30.09.2023г Работен език на 

избраните курсове е английският, а формата на комуникация между страните 

партньори е по електронна поща. Разпространение на резултатите по проекта- на 

сайта на училището и на сайта на проекта. 

 Отговорник и координатор за реализиране на дейностите по проекта е Геновева 

Маркова. 

 „Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския Съюз“ 

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на своя автор и не 

дава право да бъде търсена отговорност на Комисията за използването на 

съдържащата се в нея информация.  

 

 

 

София, 20.09.2022 г.  
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