ОТ ИНОВАЦИИ ДНЕС
КЪМ УСПЕХ УТРЕ

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1
В рамките на Ключова дейност 1 в областта на
училищното образование се отпуска финансиране
за проекти за мобилност на:

училищен персонал(преподавателски и непреподавателски, вк
лючително училищни директори и др.), работещ
в изпращащото(ите)
 училище(а.), както и друг образователен персонал (експерти в
РУО на МОН, училищни съветници, педагогически съветници,
психолози и др.), участващ в стратегическото развитие на
изпращащото(ите) училище(а).

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Образователната мобилност за учители в сферата на
училищното
образование
с
цел
обучение,
подкрепя
професионалното развитие на учители, ръководни кадри в
сферата на училищното образование и друг училищен персонал
под формата на:
 Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;
 Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга
организация, работеща в сферата на училищното образование;

 Образователната мобилност в сферата на училищното
образование с цел преподаване дава възможност на директори,
учители или друг училищен персонал да преподават в
партньорски училища в друга европейска страна.

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

Начало: 01.06.2019г.
Край на проекта :31.10.2021г
Обща стойност : 15 830 евро

Участие на 6 учители в 3 курса.

ПАРТНЬОРИ

Виенската асоциация на доброволците в образованието (V.A.E.V.)
Виенската асоциация на доброволците в образованието (V.A.E.V.)
е неправителствена организация с нестопанска цел, чиято цел е
да мотивира хората, да насърчава мира и толерантността сред
младите хора чрез подпомагане при придобиване на знания и
развитие на техните умения и компетенции.
Address: Spittelbreintengasse 23/13/2 1120, Vienna , Austria
Telephone: +436767112236
E-mail: info@vaev.at
Web side : www.vaev.at /

ПАРТНЬОРИ
•

Euneos Corporation е компания , основана като отдел на мрежата Comenius 3
на Финландия през 2005 година. Оттогава Euneos стана водещ международен
курсов доставчик във Финландия, организиращ курсове Erasmus + KA1 от
2014 г. както във Финландия, така и в чужбина. Курсовете за сравнителен
анализ се организират в училищата на столицата Хелзинки и в Талин,
близкият град в Естония. Целта на бенчмаркинг курсовете на Euneos е да се
насърчи развитието на училищата чрез установяване на това кои училища
във Финландия и Естония са успели да се справят добре. Двете страни имат
добра репутация в училищното образование благодарение на отличните си
резултати от PISA и други международни изследвания. Освен това според
проучването на ОИСР през 2014 г. училищата във Финландия са найпродуктивните в света.

•
•
•
•

Address: Vaijeritie 12, 01640, Finland
Telephone: Тел. +358 50 3460015
E-mail: ilpo.halonen@euneos.fi
Web side : https://www.euneoscourses.eu/

КУРСОВЕ:
• Дигитален завой.Как да направите училището си по-цифрово.Ще
се проведе в периода 24-30 май 2020г. в Амстердам,Холандия.
• Оригинален курс за сравнителен анализ на най-добрите
практики. Бенчмаркинг. Ще се проведе в периода 19-25 април
2020г.4 дни в Хелзинки, Финландия и 3 дни в Талин, Естония.
• Система на професионалното образование в Австрия -ще се
проведе във Виена, Австрия.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА
УЧАСТИЕ
За участие в селекция е необходимо желаещите учители да представят в срок
до 1 септември 2019г. :
• Заявление по образец ;
• Мотивационно писмо;
• Портфолио на учителя;
• Самооценка на познания по английски език на база „Единни критерии по
езици – матрица за самооценка" Европас“, владеене на английски език и/или
сертификат;
• Самооценка на дигитална компетентност на база „Дигитални компетенции
– Матрица за самооценка - "Европас“ и/или сертификат;
• Сертификати за придобити допълнителни умения, преминати курсове,
обучения и семинари от последните две години, подкрепящи и подходящи за
тематичната област на избраната мобилност(ксерокопия, ако не са приложени
като изображения ;

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
След изтичане срока за подаване на документи , комисията за подбор избира
8 учители съгласно следните критерии:
• Съвпадение на работната позиция на кандидатстващия с целевата група на
курса;-10т
• Познаване на целите, задачите и дейностите на проекта- 5 т
• Владеене на английски език; 10т
• Мотивация за участие в мобилността – изразена в мотивационно писмо;-5т
• Желание и мотивираност за следене на новостите в педагогическата теория
и практика; - 10т
• Спазване на трудовата дисциплина – награди, наказания; 10 т
• Педагогически опит;- 10т
• Професионален стаж; 5т
• Опит в работа по европейски проекти; 5т
• Дигитални компетенции.10т

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Максималният брои точки е 80. Комисията за подбор ще изготви
протокол с резултатите и ще го обяви на общодостъпно място в
училището. Участие в проекта продължават първите 8.
Така избраните учители започват 60ч предварителна езикова и
10 ч дигитална подготовка. И двете подготовки завършват с тест ,
след които ще бъде направена крайната селекция .
Езиковата подготовка ще бъде с тежест 70т а дигиталната с 30т.
Комисията за подбор оформя крайната селекция в протокол, като се
класират първите 6 по низходящ ред на получените общ брои точки
на двата теста.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
•
5 ч курс със специална подготвителна програма, която има за цел
плавно да въведе групата учители в условия максимално близки до
условията, при които ще се проведе мобилността, ще придобият минимум от
знания, умения и навици при работа и базови професионални похвати за
недопускане и предотвратяване на възникнали рискови ситуации в работния
процес.
•
60 ч предварителна езиковата подготовка в България. Тя ще бъде на
обучение по разговорен английски език /работния език на проекта/ и има за
цел опресняване и актуализиране на езиковата подготовка на ползвателите.
•
10 ч предварителна дигитална подготовка, която ще включва
опресняване на основни дигитални познания и запознаване с националните
програми за дигитализация на образованието и добри практики на
прилагане на дигитално образование и обучение в училища на територията
на Република България. Обучението ще премине като
самоподготовка.Учителите ще се разделят на групи и всяка една от тях ще
запознае останалите със свойте разработки.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
№
1
2

дейност
Сключване на договор с Националната агенция.
Потвърждаване на заявките за участие в одобрените курсове.

3.
4.
5
6.

Създаване на комисия за управление на проекта.
Създаване на комисия за подбор на ползвателите.
Определяне на финансов експерт по проекта.
Представяне на проекта пред учителите в ПТГ и обществеността на гр.Враца

До 30.06.2019г.
До 15.07.2019г.
До 15.07.2019г.
До 15.07.2019г.

7.

Изготвяне на план за разпространение на резултатите от проекта.

До 15.07.2019г.

8
9.
10.

Подаване на заявление за участие в проекта.
Предварителен подбор на участниците.
Провеждане на предварителна подготовка-езикова, професионална и по
превенция на риска.
Закупуване на самолетни билети
Застраховане на участниците
Провеждане на първа мобилност – участие на 2 учители в курс на тема
„Сравнителен анализ/ Бенчмаркинг/, професионално образование и образование
за възрастни .
Провеждане на втора мобилност –участие на 2 учители в курс на тема
“
Дигитален завой: Как да направите училището си по-цифрово“.

До 01.09.2019г.
До 14.09.2019г.
До 01.12.2019г.

11.
12.
13.

14.

срок
Юни 2019г
Юни 2019г.

Декември 2019г.
Декември 2019г.
19 – 25 април 2020 г.

24 – 30 Mай 2020г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

15.

Провеждане на трета мобилност-участие на 2 учители в курс на тема
„Система за професионално образование в Австрия“.

До края на юни 2020г.

16.

Провеждане на крайни тестове , анкети и обобщаване на резултатите –
септември 2020г.

17.

Представяне на открити уроци с демонстрация на дигитализация на
обучението.

18.

Създаване на иновация за кандидатстване на ПГТ за иновативно училище
през 2021г.

19.

Разпространение на резултатите и мултипликационен ефект

Юли 2019г. - октомври 2020г.

20.

Телевизионно представяне на проекта в местна телевизия

Юли 2019г. - октомври 2020г.

21.

Публикации в местната преса.

Юли 2019г. - октомври 2020г.

22.

Валоризационна конференция на областно ниво.

Октомври 2020г.

23.

Отчитане на проекта пред националната агенция.

Ноември 2020г.

Септември 2020г.

Юни- октомври 2020г

До края на януари 2020г.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

• Подобряване на компетентности и умения от участниците за системите на
професионалното образование във Финландия, Естония и Австрия;
• Възможности за създаване на иновации и прилагането им в училището;
• Създаване на менторски програми , свързани с професиите , който се
изучават в училище;
• Подобряване на училищният мениджмънт;
• Подобряване на компетентности и умения за преминаване от нецифрово към
дигитално образование;
• Повишаване на уменията и компетенциите в областта на ИКТ ;
• Възможност за последващо разпространение на добри практики с колеги на
местно и регионално ниво;
• Развитие на езиковите умения и познание за различните култури;
• Повишаване на мотивацията на учениците и по-голяма ангажираност в
учебния процес;
• Повишено разбиране за това как да се насърчи подобряването на качеството
на преподаване и учене;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ ТО НА ПРОЕКТА

Целите на проекта са изпълнени ако след неговата реализация имаме:
• Идея за нова иновация, заимствана от системите на професионалното
образование на
Финландия и Австрия, с която да кандидатстваме за иновативно училище
и спечелим;
• Провеждане на уроци от типа „virtual workshop“ по различни предмети
за преминаване от не
цифрово към дигитално образование;
• Подобрен училищен мениджмънт;
• Създадени менторски програми , по които да се работи в настоящите
иновативни паралелки;
• Реализиран на 100 % прием за учебната 2020/2021;
• Повишен интерес на учениците към учебния процес и съответно успех.
• Доволни родители и бизнес партньори.
• Успешно реализирани ученици на пазара на труда.

ОЦЕНКА
Оценката на тези резултати ще бъде направена , както следва:
• Чрез попълване на самооценачни карти за първоначални езикови и
дигитални компетенции;
• Анализ на самооценката и обобщаване на резултатите;
• Тест след предварителната езикова и дигитална подготовка;
• Анализ на резултатите от тестовете и отчитане на напредъка;
• Тест след всеки обучителен курс;
• След приключване на курсовете и всички тестове -анализ на резултатите и
отчитане на напредъка;
• За участието си в курсовете всеки учител ще получи сертификат;
• Признаване на квалификационни кредити съгласно наредба №12 чл.50;
• Крайна оценка на проекта от участващите учители чрез анкетни карти и
отчети.
• Също така доставчикът, трябва да изготви и публикува резултатите от
оценката.
• Ще бъде представен проекта на съпътстващи училищни събития, осъществени
след реализация на мобилността -ден на отворени врати, ден на
предприемачеството, външна ивътрешна квалификация на учителите.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

• Публикации в пресата, участие в телевизионни и радио програми за
целите, дейностите и очакваните резултати от проекта – срок м. юни
2019г . - август 2020г. – отговорник комисията по управление;
• Изработване на страница на проекта в училищния уеб-сайт – срок м.юли
2019г. – отговорник координатора на проекта;
• Публикуване на снимков материал по време на провеждането на
обучителните курсове във Facebook страницата на училището и в
страниците на отделните ползватели – срок –м. август 2020 г –
отговорник-ползвателите;
• Публикуване на рекламен и снимков материал от провеждането на
образователните курсове на страницата на партньорските организации
по проекта във Facebook и на уеб страницата им – срок –м .август 2020г. –
отговорник-партньорите;
• Публикации в местната преса от реализираната образователна
мобилност във Финландия, Естония и Австрия и резултати от тях- срок
месец октомври 2020г.- отговорник - учителите;

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

• Телевизионно представяне на резултатите от образователната мобилност по
проекта – срок месец октомври 2020г.-отговорник учителите;
• Разпространение на рекламните материали - флайери, брошурии
презентация– срок постоянен;
• Представяне на проекта с пред Педагогическия съвет :– срок юли 2019 г. комисията за управление;
• Предствяне на резултатите от проекта на специална конференция пред
учители от професионалните училища в област Враца срок октомври 2020г. отговорник учителите и комисия за управление;
• Представяне на проекта на родитески срещи по приема- срок постоянен,
отговорник комисията за управление и директорът;
• Представяне на проекта пред ученици в деня на отворените врати на
училището и в деня на професиите - срок постоянен, отговорник комисията за
управление и директорът;
• Представяне на проекта при различни участия на ПТГ- срещи, семинари,
конференции,– срок постоянен - отговорник комисията за управление и
директорът;

Благодарим ви за вниманието!

Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз , Ключова дейност 1
„Образователна мобилност за граждани” , дейност „Мобилност на учители и друг училищен
Персонал»

