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УТВЪРДЕН:  

ДИРЕКТОР:  

                    /Ася Бояджиева – Пенкова/  

 

ПЛАН  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

НА ПГИ „ИВАН ИЛИЕВ“ - БЛАГОЕВГРАД (2021 г. - 2027 г.) 
  

Планът за реализация на Стратегията за интернационализация на ПГИ „Иван Илиев“ (2021-

2027) е съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив 

и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот 

за периода 2014 – 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование и 

конкретно с Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО. 

 

Стратегическа цел: Поддържане на  високо качество и ефективност на учебно-

възпитателния процес. Стремежът на училището е учениците да приложат наученото и да 

го надградят на интернационално ниво. Формиране и развитие на умения за живот и работа 

през XXI век на училищната общност. 

 

Дейности Отговорни лица и 

срокове 

Необходими 

ресурси 

Показатели за 

измерване 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Укрепване на конкурентоспособността на училищния персонал и 

обучаемите чрез увеличение на възможностите за приобщаваща международна професионална и 

културна компетентност. 

1. Създаване на екип от 

учители, които да 

организират дейности по 

интернационализация на  

училището. 

комисия, 

екипи от 

педагогически 

специалисти 

срок: 2021-2027 

Не е 

необходимо 

финансиране 

- комисия; 

- стратегия за 

интернационализация 

на ПГИ; 

- план към стратегията 

2. Създаване на екип от 

учители, който да изготви 

проектни предложения по 

Еразъм +. 

комисия 

срок: 2021-2027 

Не е 

необходимо 

финансиране 

Създадена комисия от 

учители за разработване 

на проектни 

предложения по Еразъм 

+ 

3. Акредитация Еразъм  

в областта на 

професионалното 

образование и обучение. 

комисия 

срок: 2021 

Не е 

необходимо 

финансиране 

Брой проектни 

предложения - 1 
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4. Разработване на проектни 

предложения по Еразъм + за: 

- мобилност на ученици; 

 

 

- педагогически специалисти. 

екип от учители 

срок:  

- 2022-2027 по 1 

проект годишно 

 

- 2022-2027 по 1 

проект годишно 

Не е 

необходимо 

финансиране 

брой разработени 

проектни предложения 

по Еразъм + - 3 

/двугодишни/ 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Устойчиво учене през целия живот чрез създаване на отговорно 

поведение и екологична устойчивост на резултатите от ученето през целия живот. 

1. Включване на 

педагогически специалисти в 

курсове, проекти, 

мобилности в международна 

среда. 

председатели на 

методически 

обединения 

срок: 2021-2027 

Проектно 

финансиране 

 

брой педагогически 

специалисти в 

международни 

дейности - 18 

2. Включване на ученици в 

мобилности за 

производствена практика. 

педагогически 

специалисти 

срок: 2021-2027 

Проектно 

финансиране 

 

- брой участници, 

участвали в 

процедурата 

ECVET - 84; 

- брой, издадени 

Europass Mobillity -84 

3. Включване на ученици в 

състезания в международна 

среда. 

МО по езици; 

МО по природни 

науки; 

МО икономисти; 

МО счетоводители 

срок: 2021-2027 

Не е 

необходимо 

финансиране 

при провеждане 

в електронна 

среда/Училищен 

бюджет 

- брой ученици в 

международни 

състезания - 12; 

- брой ученици, приети 

във ВУЗ по професията 

– 70 /ежегодно/ 

4. Създаване на клуб по 

интереси „Живей 

здравословно“. 

ръководител на клуб 

срок: 2021-2027 

Училищен 

бюджет 

брой ученици – 15 

/ежегодно/ 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Формиране на международни професионални компетенции за обучение 

и работа в цифровизирана учебна и трудова среда по съвременни методики и системи в ПОО. 

1. Регистрaция в 

платформата 

eTwinning за постигане на 

по-добри резултати в 

интернационализацията на 

учебния процес. 

педагогически 

специалисти 

срок: 2021-2027 

Не е 

необходимо 

финансиране 

- брой регистрирани 

педагогически 

специалисти - 10; 

- брой контакти с 

потенциални партньори 

за сътрудничество - 10 

2. Установяване на 

виртуални контакти с 

организации в чужбина чрез 

регистрация в различни 

групи в социалните мрежи, 

свързани с програма 

Еразъм+.  

педагогически 

специалисти 

срок: 2021-2027 

Не е 

необходимо 

финансиране 

- брой виртуални 

контакти от 

педагогически 

специалисти - 12 

3. Провеждане на външни и 

вътрешно-квалификационни 

курсове с цел развитие на 

дигиталните компетентности 

на педагогическите 

специалисти 

комисия за външна и 

вътрешна 

квалификационна 

дейност 

срок: 2021-2027 

Училищен 

бюджет 

брой проведени 

обучения - 10 

4. Създаване на дигитална 

библиотека с електронни 

педагогически 

специалисти 

Не е 

необходимо 

Наличие на дигитална 

библиотека 
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ресурси. срок: 2021-2027 финансиране 

5. Разширяване на 

разпознаваемостта на 

училището чрез адаптация на 

част от информацията на 

сайта на училището за чужди 

посетители 

работна група от 

учители 

срок: 2021-2027 

Не е 

необходимо 

финансиране 

Процент – 20 % 

брой адаптирани части 

от информацията на 

сайта на чужд език 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Включване на училището в Европейското образователно пространство 

чрез създаване на устойчива мрежа от партньорства и повишаване на качеството с международно 

измерение. 

1. Регистрация на ПГИ в 

платформата eTwinning и 

Портал за училищно 

образование за създаване на 

партньорска мрежа. 

Директор 

срок: 2021 г. 

Не е 

необходимо 

финансиране 

създадена регистрация 

2. Поддържане на 

съществуващата мрежа от 

партньорски организациии 

Комисия за 

интернационализация 

срок: 2021-2027 

Не е 

необходимо 

финансиране 

брой онлайн срещи - 6 

3. Провеждане на 

извънкласни дейности, 

свързани с представяне на 

различни  

държави и култури, ден на 

чуждите езици, ден на 

Европа и др. 

педагогически 

специалисти 

срок: 2021-2027 

Не е 

необходимо 

финансиране 

брой проведени 

дейности -10 

4. Споделяне и прилагане на 

добри международни 

практики, чрез които в 

учебния процес да се 

приложи 

мултидисциплинарен подход.  

педагогически 

специалисти 

срок: 2021-2027 

Не е 

необходимо 

финансиране 

брой приложени 

практики - 6 

5. Сътрудничество с 

различни организации и 

институции в 

България за подпомагане 

във финансов и логистичен 

аспект при участие в 

международни панаири и 

състезания. 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

срок: 2021-2027 

Дарения брой проведени срещи - 

6 

 

http://www.pgiblg.com/

