
19.СУ „ЕЛИН ПЕЛИН”- СОФИЯ
ул.”Яков Крайков” № 16, тел.9522484,9523016,www.19sou.bg;e-mail:school@19sou.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +”,
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2

„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Проектът с регистрационен номер 2020-1-DE03-KA229-077140–3 на тема “YES Europe
III - Young people in education and studies working and living in Europe” “ДА Европа 3 -
младите хора в образованието, учащите и живеещите в Европа”, изпълняван с
финансовата подкрепа на Центъра за разивитие на човешките ресурси по Програма
“Еразъм+” на Европейския съюз и е насочен към целева група от 20 ученици, обучаващи се в
гимназия от 9. до 11.  клас за периода 2020 - 2022 - 2023 г

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Целта му е да помогне на учащите да намерят възможности за обучение и работа в
Европа. В днешната динамично развиваща се ситуация се изисква от младите хора да бъдат
гъвкави и да трупат опит в друга европейска държава, но повечето ученици често не са склонни
на стажове, обучения или проучвания в друга държава, поради страх от провал и недобро
владеене на език.

В някои части на Европа днес все повече и повече млади хора знаят, че конкуренцията е
„жестока“ и поради това им липсва мотивация да продължат образованието си и дори отпадат от
училище. Има хиляди млади хора, необходими за различни сфери от бизнеса в цяла Европа, но
младото поколение не знае как да си намери подходящия стаж, обучение или работа извън
родината си. Те също не знаят как да намерят възможности за проучване в друга европейска
държава. Чрез този проект между 4 държави (Германия, Белгия, България и Северна Македония)
ще им помогнем да реализират своите мечти, като бъдат подготвени за всички
предизвикателства:

Подобряване на езиковите компетенции на учениците и преподавателите, усвояване и
прилагане на иновативни методи и инструменти за управление на учебния процес и организация
чрез обмяна на добри практики, интегриране на опит в учителската общност с цел
усъвършенстване на училищните учебни планове и актуализиране на учебните програми в
съответствие с изискванията за повишаване качеството на ПОО.

Интернационализация на обучението чрез участие в транснационалната мобилност с цел
практика в реална работна среда, което да доведе до повишаване интереса към ПОО,
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включително продължаващо обучение във ВУЗ в същото професионална направление,
превръщане на 19. СУ в по-желан партньор за работодателите във връзка с бъдещи стажове на
учениците ни, разширяване мрежата от международни контакти, даващи възможност за нови
партньорства в бъдещи мобилности.

ПРОЕКТЪТ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ТРИ ЕТАПА:

І етап – подготвителен в България (01.09.2020 г. – 01.03.2021 г.) - включва информиране на
потенциалните участници; приемане на заявления за кандидатстване; предварителен подбор;
провеждане на езикова, интеркултурна, педагогическа и езикова подготовка по английски език;
окончателен подбор; издаване на сертификати за предварителната подготовка; оформяне и
подписване на необходимите документи

ІІ етап – дейности/практика за една седмици (01.04.2021 г. – 30.04.2022 г.) ще се
реализират общо 4 мобилности по определен график, съгласуван между партньорите.

ІІІ етап – изготвяне на отчети, популяризиране и разпространение на резултатите от
мобилността - ще се осъществи в България (01.09.2021 г - 30.04.2023 г.).

Детайлизираната работната програма на практиката е разработена съвместно с
Координатора със седалище Германия и е съобразена с възможността за надграждане на
компетентности и умения, както и за придобиване на нови и получаването на сертификати,
удостоверяващи това.

Предварителната подготовка на участниците включва езикова, педагогическа и
интеркултурна подготовка и ще се осъществи в периода октомври 2020 – март 2021 година:

Езиковата подготовка предвижда подготовка по английски и немски език в училище или
дистанционно - съкратен курс по английски език за специализирана терминология, свързана с
работната програма, който ще е в обем до 9 часа и ще се води от преподавател от гимназията,
преподаващ чужд език или предприемачество.

Педагогическата подготовка ще бъде с продължителност до 15 часа, ще премине по
уточнена програма под ръководството на преподаватели по професионална подготовка и ще
запознае кандидатите с тенденции и новости в развитието на образованието; ще спомогне за
усвояване на знания и умения, кореспондиращи тематично с разработената в училище работна
програма.

Интеркултурната подготовка ще е с продължителност до 10 часа, ще бъде проведена от
преподавател от 19.СУ със съответната квалификация, и ще запознае учениците с нормите на
поведение в ежедневните контакти, възприети в страната-домакин, което да спомогне за тяхната
адаптация; ще разшири познанията на участниците за традициите, обичаите и нравите, за
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културно-историческото наследство; ще допринесе за развиване на толерантност към различните
култури.

Предварителната подготовка ще приключи след провеждане на:
● изпит за езиковата подготовка;
● тест за педагогическата и интеркултурна подготовка;
● издаване на сертификати за придобити езикови знания и умения и завършени

курсове по педагогическа и интеркултурна подготовка;

УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ЩЕ ПОЛУЧАТ СЛЕДНИТЕ
СЕРТИФИКАТИ:

● Europass мобилност
● Сертификат за участие от организацията партньор.

НА УЧАСТНИК:

● Ще бъде направена допълнителна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”, с
покрити рискове и лимити за гражданска отговорност към трети лица, медицински разноски
вследствие злополука или акутно заболяване, репатриране, спешна дентална помощ и дневни
пари за болничен престой, правна помощ.

● Ще бъдат осигурени:двама учители; застраховка и информация, включваща
митнически изисквания, документи за пътуване, практически съвети, списък на забранените
предмети в ръчен багаж и координати на институции, осъществяващи подкрепа на българи в
чужбина; информация и указания за пътуването и престоя. Ще бъде проведен инструктаж във
връзка с опазване здравето и живота на учениците и създаване на добър ред при провеждането на
мобилността

Учениците ще бъдат придружавани от двама преподаватели от училището. На място
към придружаващите ще се присъедини и координаторът от съответната страна.

Пътуването от София до всяка страна ще е със самолет или автобус.

ВАЖНО:

За кандидатстване за участие се изисква родителско съгласие.

За пътуването се изисква валиден задграничен паспорт със срок на валидност за
най-малко 6 месеца от датата на пътуването/мобилността.

Проектът се съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+” на Европейския съюз и всички
средства по предварителната подготовка, застраховки, пътуване и престой се поемат от
програмата.
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