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РАБОТЕН ПЛАН  на ПРОЕКТ

№ 2020-1-DE03-KA229-077140–3, на тема „YES EUROPE III” , изпълняван с финансовата подкрепа
на Центъра за разивитие на човешките ресурси по Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2,

съфинансиран от програма „Еразъм +“

Времеви график - проектът следва да бъде реализиран за 24 месеца от 09.11.2020 до 31.10.2022 г,
удължен с 6 месеца до 30.04.2023 г със съгласие на всички партньори на виртуална среща /юни
2021г/ и подписан Анекс към ЦРЧР.

Предварителна подготовка - оформяне документи към ЦРЧР, информиране и подбор на участниците,
провеждане на предварителната езикова, интеркултурна и педагогическа подготовка.

Протичане на мобилностите. Мониторинг.

Признаване на придобитите знания, умения и компетенции и издаване на сертификатите.

Разпространение на резултатите.

Изготвяне на отчети за мобилностите. Краен мониторинг.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК (извадки, важни за кандидатите и одобрените участници)

1. МЕСЕЦ  септември 2020 - март 2021 г.

Информиране на учители, учениците и  родителите в публикация на сайта на 19. СУ.

Виртуални срещи с партньорите - по взаимна уговорка - протоколи

Подаване на заявления и мотивационни писма от учители по график в периода 15 септември - 15
октомври 2020 г.

Подписване на Договор и придружаващи документи с ЦРЧР и създаване на досие на проекта - октомври
2020 г.

Сформиране на екип по проекта и обявяване на одобрените кандидати - за учители до 01.12.2020 г.,

гласувани на Педагогически съвет на 29.10.2020 г, а за ученици до 01.09.2021 г.
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Подаване към координатора - Германия, на необходимите документи и презентации за образователната

система и кратко видео за България за качване на сайта на проекта:

http://www.yeseurope.net/yes-europe-iii-2020---2022.html

Изготвяне на лого от всяка страна членка - срок до 15.01.2021 г и гласуване на общо лого на проекта от

страните партньори и публикуване на сайта на проекта. За официално лого е избрано българският

вариант.

Съкратен курс по английски език за специализирана терминология – при нужда

Окончателен подбор на кандидатите - 2 месеца преди всяка мобилност.

Родителска среща с одобрените кандидати, екипа на проекта и ръководството на 19.СУ и подписване
на документите, свързани с мобилностите и дейности по проекта - до 01.10.2021 г.

2. МЕСЕЦ април - юни 2021 г.

Отменена е  Мобилност 1 в България - по утвърден график - работна програма, издаване на сертификати
за участие, поради пандемичната ситуация за м. октомври.

3. МЕСЕЦ септември-декември 2021 г.

Отново е отменена Мобилност 1 в България - по утвърден график-работна програма, издаване на
сертификати за участие, поради пандемичната ситуация и забрана за пътуване - С. Македония

- отчет на разходваните средства по проекта в системата Mobility tool

- виртуална среща с платформата Etwining на страницата на проекта - 16.11.2021 г

Изготвяне на междинен отчет и предаване към ЦРЧР на хартиен и електронен носител и в
системата Mobility Tool до 30.11.2021 г

4. МЕСЕЦ януари- ноември 2022 г.

Провеждане на мобилности - по утвърдена Работна програма.
Заложените по проект мобилности могат да бъдат отложени в условията на световната пандемия
Ковид-19:

- от 20. дo 25.03.2022 г. България
- от 08. дo 13.05.2022 г. Белгия
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- от 23. дo 28.10.2022 г. Германия
- от 19. дo 24.03.2023г.  Северна Македония

Изготвяне на отчетни доклади от участниците – в едноседмичен срок след завръщане в България   в
системата Mobility Tool

- участие в Еразъм дни - октомври месец 2022 г.

5. МЕСЕЦ януари - март 2023 г.
Изготвяне на отчетни доклади от участниците – в едноседмичен срок след завръщане в България в
системата Mobility Tool

Работен език е английският, а формата на комуникация между страните партньори е по електронна
поща. Разпространение на резултатите  - на страницата на Еразъм+ и на сайта проекта и на 19.СУ “Елин
Пелин”

Отчитане на резултати - изготвяне на краен отчет в системата Mobility Tool.

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

Тази публикация/съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може
да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Директор:

/Клара Арабаджиева/
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