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ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ 
 

ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ  

НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕРСОНАЛ 

„ЕВРОПЕЙСКА МИСИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

2018-1-BG01-KA101-047448 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. КЪРДЖАЛИ 

  

Начало : 01.07.2018г. 

Край: 30.06.2019г. 

Обща стойност: 25 150 Евро 

 

Проект "Европейска мисия  "Образование" поставя цели, свързани с  ускоряване на 

положителните  промени  в модернизация на  преподаването  и въвеждане на иновациите 

в  ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали. Водени от идеята за повишаване на качеството на 

образованието и доближаването му до европейските стандарти, както и от желанието на 

учителския персонал да бъдат предоставени възможности за участие в  европейски 

квалификации,  ръководството на училището кандидатства за финансиране по програмата 

за мобилност. Дейностите в рамките на проекта се осъществяват  от юни 2018 до юни 

2019 г. и предвиждат 8 мобилности на учители от Езикова гимназия  "Христо Ботев".  

С участието в проекта училището желае да подготви учители- лидери, които да са добре 

обучени методически и професионално за прилагане на новите европейски технологии на 

преподаване и обучение и да  мултиплицират придобития от тях опит.  В рамките на 

проекта е предвидено преподаватели по чужди езици - английски, немски - да вземат 

участие в квалификационни дейности, организирани в Обединеното кралство, Испания , 

Италия и Германия. Тематично курсовете са насочени към прилагане на нови методи на 

преподаване на чужд език, използването на ИКТ технологии и Интернет ресурси в 

часовете по чужди езици, придобиване на нови знания по езика, свързани с 

професионалното образование, придобиване на нови знания по ръководство на 

училищните дейности и в класната стая, по странознание, история и култура на страните, 

в които се организират квалификационните дейности. В обученията ще се включат общо 8 

преподаватели , които ще посетят курсове , както следва - 1 в Обединеното кралство, 3- в 

Испания,  1 -  в Италия, 3 - в Германия.  Двама  от участниците са   учители по предмет на 

чужд език, които желаят да  разширят знанията си по  английски и немски език. 
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Квалификационните дейности се провеждат през летните месеци - юли и август, когато 

учителите са свободни от учебни занятия.  

След приключване на обучителните дейности от участниците се  изисква да представят 

резултатите от своята работа както пред своите колеги в училище, така и пред други техни 

колеги от региона. Очакваме преподавателите да променят учебно-възпитателния процес 

в училище, като го направят по-интересен, достъпен и по-качествен за всички ученици, 

изучаващи чужд език.  Чрез прилагане на нови ИКТ технологии в учебния процес и нови 

методи за организация на работата в учебните часове  се надяваме да отговорим на 

предизвикателствата на новото динамично време като издигнем нивото на предоставяното 

от гимназията образование и да го доближим до европейските стандарти.  Използвайки, 

създадените от колегите контакти с  други преподаватели  от ЕС, очакваме да задълбочим 

и разширим работата на училището по европейски проекти за сътрудничество и 

партньорство и за обмен на добри практики. 

 

Участници в мобилности: 

1. Марин Савов –  учител  по история и цивилизация  

Участие в квалификационен курс на английски език „Teaching strategies, conflict 

management and emotional literacy”  

16.07.2018 – 27.07.2018 в град Барселона, Испания; 

2. Снежана Христова – старши учител по английски език  

Участие в квалификационен курс „Language and Methodology for Teachers of English” 

22.07.2018- 04.08.2018 в  град  Скарбъро, Англия; 

2. Радка Попгеоргиева – Заместник директор и учител по немски език  

Участие в квалификационен курс: „ 2 wöchige Auffrisschungskurs: Methoden und Sprache” 

30.07.2018-10.08.2018 в град  Регенсбург, Германия; 

4. Нигяр Наим – Старши учител по немски език  

Участие в квалификационен курс:  “Fortbildungssommer 2 Wochen: Tablets, Apps & Web 

und Methodentraining im Deutschunterricht”  

06.08.2018 – 17.08.2018 в град Дюселдорф, Германия; 

5. Марина Димова – старши учител по философия  

Участие в квалификационен курс по немски език „Methodentraining in der Unterrichtspraxis 

Deutsch als Fremdsprache“  

13.08.2018 – 17.08.2018 в град Дюселдорф, Германия; 
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6. Петя Илиевска – старши учител по английски език  

Участие в квалификационен курс „ Social Media and Web Solutions for your Classroom”  

20.08.2018 - 31.08.2018 в град Флоренция, Италия; 

7. Станислава Иванова – учител по френски език  

Участие в квалификационен курс на английски език „Innovative Approaches to Teaching”  

18.11.2018  - 24.11.2018 в град Барселона, Испания; 

8. Таня Маровска  - старши  учител по английски език  

Участие в квалификационен курс на английски език „Innovative Approaches to Teaching”  

18.11.2018  - 24.11.2018 в град Барселона, Испания. 


