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Работна програма  

на проект ”Заедно в класната стая на 21 век” по програма „Еразъм +“, Ключова 

дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ 

 

1. Запознаване Педагогически съвет с проекта, възможността за участие в 

квалификационни курсове и критерии за участие – септември 2022 година. 

2. Среща на екипа, работещ по проекта, за запознаване с проектната документация и 

обсъждане на програмата за  дейностите – октомври 2022 г. 

3. Среща с ръководството на Гимназията и счетоводителя в училище за обсъждане 

финансовите и административни въпроси, свързани с проекта – октомври 2022 г. 

4. Процедура за подбор- октомври 2022 г. 

- определяне на комисия за подбор; 

- изготвяне на критерии за участие; 

- подаване на мотивирано заявление; 

- разглеждане на подадените заявления и определяне на участниците; 

5. Подготовка на учителите, които ще участват в квалификационните курсове - март 

2023 г. – август 2023 г.: 

- Получаване на потвърждения за участие от курсовите организатори във Финландия  

Испания; 

- Организиране на пътуването – закупуване на самолетни билети и автобусни билети за 

вътрешните линии; 

- Кореспонденция и активна комуникация с партньорските организации относно 

дейностите и програмите на съответните курсове; 

- Изпълнение на изискванията на курсовите организатори относно предварителната 

подготовка на участниците – например: попълване на формулярите за участие в курса, 

включително и специфичните за някои от тях. 

6. Изработване на сайт на проекта – октомври 2022 г. 

7. Осъществяване на образователни мобилности: 

Място на 

провеждане 

Обучаваща 

организация 

Наименование на курса Дата/Период  

Хелзинки, 

Финландия  

English Matters Structured Educational Visit to 

Schools/Institutes&Training 

Seminar in Finland 

16-22.04.2023 г. 
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Валенсия, 

Испания 

Europass Teacher 

Academy 

 

Blended Learning: Connecting 

Remote and Face-to-Face 

Teaching Classroom 

CLA.1.BLE  

3rd Monday of 

every month  

17.04.2023 г. – 

22.04.2023 

Барселона, 

Испания 

Europass Teacher 

Academy 

 

Facing Diversity: Intercultural 

Classroom Management 

CLA.1.INT 

1st Monday of 

every month 

07.08.2023 г. – 

12.08.2023 г. 

 

8. Разпространение на проектните резултати –– 30 ноември 2023 г. 

9. Финален отчет проекта – декември 2023 г. 

         

 

 

Дата: 19.10.2022 г.      Директор: 

гр. Благоевград       /Ася Бояджиева-Пенкова/ 

 

 

 


