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Стратегически партньорства в сферата на училищното 
образование насочени към: 

 

Развитието на иновативни педагогически практики и 
инструменти в 

 сферата на училищното образование 

 



Това е възможност за съвместни проучвания и изследвания 
в сферата на училищното образование както на 

преподавателите, така и на техните възпитаници 



В центъра на всички дейности и инициативи е ученикът с 
неговите заложби, интереси и потребности.  

Насочили сме усилията си към изграждане на личности с 
предприемачески дух, гражданска активност, с умения за 

екипна работа в мултикултурна и мултинационална среда. 

 



Участието в дейности по програма Еразъм+ е възможност 
за признаването и сертификацията на знания и 

компетентности на национално ниво посредством 
Европейски и национални квалификационни рамки, 

инструменти за валидиране и др. 
 

Информация за тях можете да намерите на следния адрес : 
 

http://europass.hrdc.bg/bg 
 

http://europass.hrdc.bg/bg


Автобиография 

Помага да представите ефективно и разбираемо Вашите 
умения и квалификации 

Езиков Паспорт  

Е инструмент за самооценка на езиковите умения и 
квалификации 

Europass мобилност  

Описва знанията и уменията, придобити в друга 
европейска страна 



С активно участие в национални и европейски програми, 
се стремим към  възможността  учителят , от източник на 

информация и знания, да се превърне в съветник, 
консултант и партньор в учебно-възпитателния процес и 

последващата професионална реализация на нашите 
възпитаници.  

 



 

Новият европейски образователен проект на  

ГРЕ „ Г. С. Раковски “  е  

„Партньорството между поколенията - гарант за по-добра 
успеваемост“ 

 



Той има за цел да обедини пет европейски училища с 
различни партньори извън учебните заведения. 

 

Deutsch Luxemburgisches Schengen Lyzeum - Люксембург 

I.I.S.S. "A. M. Mazzei - Pantano„ - Италия 

IES JOAQUÍN ARTILES  - Испания 

Maison Familiale Rurale Agencourt – Франция 

ГРЕ „ Г. С. Раковски “ - България 

 

 

 



Changing lives  

                                                                            Opening minds 

 

 

Желанието и стремежът ни са новите  технологии и 
дигиталните компетенции да съпътстват все по-

осезателно учебния процес. 

С тяхна помощ, ученици и учители ще придобият и 
усъвършенстват конкретни знания за работа с интерактивна 
дъска, обработване на аудио, видео , текстови и графични 

документи и много други нетрадиционни методи на 
обучение. 



Предстоят ни : 

Срещи с представители на различни поколения 

Интервюта и анкети с тях 

Придобиване на умения за създаване на кратки филмчета 

Репортажи 

Създаване на сценарий за театрална постановка 

Проектиране на декори и костюми за нея 

Спектакъл на участниците от всички училища 

 

 



Контакти за допълнителна информация и указания: 

 

Сайт на ГРЕ „ Г. С. Раковски“ 

CFDI 



Желаещите да участват в проекта трябва да представят  
  

Мотивационно писмо и Автобиография  
 

до 13 часа на 13.10.2015 
 

в дирекцията  на ГРЕ „Г. С. Раковски “ 


