
    
 

 

Съвместен семинар по програма Еразъм+ 

 

CHANGING LIVES OPENING MINDS 

 

 

Заедно е интересно и със сигурност – по-лесно! В това се убедиха участниците в 

първия съвместен семинар по програма „Еразъм+“, който събра представители от ГРЕ 

„Г. С. Раковски“, ГПАЕ „Гео Милев“ и ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Културен 

център „Морско казино“ в Бургас. 

 Семинарът на тема “Changing lives, opening minds” се проведе на 28 януари 2016 

година с цел учители и ученици от трите бургаски гимназии да популяризират своя 

опит в работата си по различните направления на европейската програма Еразъм+.  

 Форумът беше уважен от представители на Областна управа – Бургас и от РИО 

на МОН – Бургас. От името на областния управител г-н Вълчо Чолаков и от свое име 

приветствие поднесе г-жа Севдалина Турманова , която поздрави участниците за 

добрата инициатива и им пожела активно да използват възможностите на европейското 

сътрудничество за повишаване качеството на образователните услуги. Госпожа Милка 

Харизанова – старши експерт в РИО на МОН – предаде поздравленията на Началника 

на Регионалния инспекторат инж. Виолета Илиева и също изрази задоволството си от 

възможността да се запознае по-отблизо с опита на трите водещи училища в града. 

 



 
 

 

 Семинара откриха директорите на трите бургаски гимназии г-жа Радостина 

Георгиева – Директор на ГРЕ, г-жа Милена Андонова – Директор на ГПАЕ и г-н 

Красимир Стоянов – Директор на ПМГ. И тримата изразиха радостта си, че 

многократно споделяния опит помежду им в неформални срещи и разговори най-сетне 

ще получи по-широка гласност и отзвук сред обществеността. Прокарана беше идеята 

за солидаризиране на усилията в близко бъдеще за работа по общ съвместен проект с 

участието и на трите училища. 

 

       
 

 Своеобразен домакин на срещата беше ГРЕ „Г. С. Раковски“, доколкото 

инициатори и главни организатори бяха г-жа Радостина Георгиева – директор на 

езиковата гимназия, и г-жа Дарина Костова – координатор на училищния проект по 

програма Еразъм+ „Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“. 

Следвайки предварително обявения регламент, първо беше дадена възможност на 

учителите от ГРЕ да споделят преживяното по време на преминалите вече обучения в 

различни европейски страни. Присъстващите в залата имаха възможност да попътуват 

виртуално из Европа – Италия, Франция, Испания, Ирландия… 

 Въображаемото пътешествие започна от остров Сицилия. Незабравими моменти 

от участието на трима колеги от ГРЕ в структурирания курс в град Палермо сподели 

госпожа Калинка Мишинова, психолог в ГРЕ. Нейната презентация възкреси не само 

интересни работни моменти, но и вълнуващи срещи с културни паметници и 

емблематични за града кътчета, завладяващи с неповторимата си атмосфера. 

 



 
 

 След това г-жа Неди Абрашева, помощник-директор в ГРЕ, пренесе 

присъстващите в Париж. Нейната презентация представи натрупания опит на колегите 

по френски език от участието им в структурирания курс Usages pédagogiques et 

ressources du numérique dans les projets scolaires de coopération européenne. Придобитите 

нови умения бяха илюстрирани с виртуални книги, създадени от преминалите курса.  

 

 
 

 Щафетата поеха Елисавета Стайкова и Златина Меранзова – учители по 

италиански език, които разказаха увлекателно и атрактивно за работата си в 

структурирания курс Corso di aggiornamento per insegnanti L2, проведен в Рим. Всяка от 

тях се постара, без да повтаря казаното от своята колега, да направи аудиторията лично 

съпричастна към преживяното и наученото в Италия. 



 

 
 

 След Италия публиката се пренесе в слънчева Испания. Впечатленията на 

колегите, включили се в структурирания курс в град Комийас  Curso de lengua y 

didáctica de la lengua para profesores, сподели г-жа Росица Пенчева – преподавател по 

испански. Добрата организация, полезните знания, интересните методи на работа, 

общуването с добри професионалисти, богатата културна програма са само част от 

основанията за дълбокото удовлетворение на преминалите курса. 

 

 
 

 Определен бе и интересът към структурирания курс на преподавателите по 

неезикови дисциплини – Малина Петрова и Диляна Стефанова. Обучението им във 

Виши е повод за нови методи на преподаване и оценяване. 



 

 
 

Представянето на ГРЕ финализираха г-жа Вера Владова и г-н Николай Николов, които 

представиха новите възможности за работа на учители и ученици от гимназията по още 

два спечелени проекта – съответно на френски и на английски език. Un partenariat 

intergénérationnel au service de la réussite scolaire – предвижда проучвания на живота и 

професиите на по-възрастното поколение и пренасяне на техния опит към младите 

участници в проекта. 

 

 
 

Promoting European Awareness and Key competences – обединява усилията на десет 

институции от няколко страни да формират европейска идентичност и да развиват 



ключови компетентности сред преподавателите по различни дисциплини с цел да бъдат 

в крак с промените в обществото в европейско измерение. 

 

 
 

 След кратка почивка, която даде допълнителни възможности за неформални 

контакти сред участниците, семинарът продължи с представяне на работата по 

програма Еразъм+ на педагогическите екипи от ГПАЕ и ПМГ. 

 ГПАЕ „Гео Милев“ реализира проекти по Ключова дейност 1, по две 

направления: образователна мобилност за младежи и образователна мобилност на 

училищен персонал.  

Работата по проектите представиха г-жа Милена Андонова – директор на ГПАЕ, 

двамата ѝ помощник-директори г-жа Силвия Пехливанова и г-н Христо Симеонов и 

старши учител по английски език г-жа Петя Петрова. Госпожа Андонова и г-жа Петя 

Петрова създадоха един емоционален и вдъхновяващ разказ за пребиваването си в 

Беларус, където заедно с ученици от гимназията са работили по проект "Be Active = Be 

Perspective" - youth volunteering as a tool for better employability skills". Проектът за 

младежите събра млади хора от пет различни страни (България, Турция, Русия, 

Беларус, Португалия) за две седмици в Беларус.  

 



 

 

Там  участниците изпълнявaха заедно предварително подготвена работна 

програма, включваща работни ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, 

театър, симулации, дейности на открито и др.  Присъстващите получиха ценна 

информация за възможните проблеми при работа по К1-Младеж и за тяхното 

преодоляване. Подчертано беше, че работата по този проект им е дала възможност за 

обективна преценка на качествата и потенциала на българските ученици. В много 

отношения те вече са формирали убеждения и са развили умения да градят толерантни 

отношения с различните от тях в по-голяма степен от своите връстници от  другите 

страни и са наистина достойни граждани на България и Европа.  

 

 

 



Другият проект на ГПАЕ”Гео Милев” обхваща обучение както на училищното 

ръководство, така и на част от учителския колектив за надграждане и придобиване на 

нови знания и умения в употребата на ИКТ в класната стая в преподаването на 

английски език и предмети на английски език. Проектът все още продължава и ще 

приключи през месец юни тази година. Обучителните курсове се провеждат във 

Великобритания, Ирландия, Финландия и Малта в престижни обучителни организации 

с доказан опит в обучението на училищен персонал.  

 

 

 

Двамата помощник-директори споделиха ценен опит от участието си в проекта 

по К1-Училищно образование „Изграждане на институционален капацитет за 

училищно менажиране и вътрешно инспектиране и модернизиране на обучението по 

чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая“. Г-жа Пехливанова разказа за курса 

си в Дъблин, Ирландия. Г-н Симеонов направи друг акцент, той анализа добрите и 

слабите страни на английското образование, което вече 25 години се реформира и ще 

продължи знапред. Снимките, запечатали интересни моменти от тяхната работа, 

направиха аудиторията съпричастна на преживяното и я убедиха в голямата полза от 

непрекъснатото обогатяване на професионалните компетентности в динамично 

променящата се обществена и в частност учебна среда. 

 



 
 

И двата проекта получават положителни отзиви от страна на учениците, които 

са една от основните целеви групи и по двата проекта. От друга страна, учителите, 

участващи в краткосрочните структурирани курсове за надграждане на своите умения и 

знания също оценят високо възможността да обменят опит и знания с други свои 

колеги от Европа, както и да създадат нови професионални контакти и приятелства, 

които да използват в бъдещи училищни проекти. 

На финала на семинара своя опит споделиха колегите от ПМГ - Станимир Баев – 

пом. – директор и г-жа Жаклин Нейчева – старши учител по английски език. Те 

представиха работата си по два проекта.  



 

 

 

“THE RUINS OF THE PAST TO POWER  EUROPEANS’ FUTURE” е многостранен и 

обедини усилията на училища и институции от Италия, Полша и Турция с цел 

изграждане на умения за предприемачество у учениците, посредством различни 

средства и ресурси. Общата област на действие е свързана с изучаването и 

представянето на културното наследство, което ще допринесе за по-добро възприемане 

от учениците на тяхното културно и историческо наследство, не просто като "руини" 

или "останки", но и като възможност да знаят повече за тях и да помогнат за тяхното 

запазване. Проектът е с продължителност от 24 месеца. Присъстващите ученици 

споделиха своите впечатления от участието си в първата мобилност, Калина Янакиева 

разказа за едно от най-силните си впечатления и емоционални преживявания – 

посещението в концлагера Освиенцим, Полша. 



 
 

 

Вторият проект “Students making an enterprise in real time” е по К2 - Cooperation 

and innovation for Good practices и основната идея е да се повиши у учениците 

самостоятелната заетост и предприемачество, след приключване на училище. 

Учениците изграждат малки международни компании на различни теми и правят 

задачите заедно,но в родните си страни, като по време на проекта споделят своите 

знания и опит. Основната цел на проекта е повишаване на самочувствието и 

инициативността у учениците да започнат собствен бизнес, които се насърчават на 

индивидуална, местна, регионална и международна икономическа подкрепа. Целта е да 

се представи предприемачеството като привлекателен избор за кариера.  

 Учениците формират шест малки предприятия във всяка страна на една и съща 

тема и управляват тези предприятия за една година. Те получават практическа 

информация как се управлява малка фирма в реалния живот. Целта е учениците да се 

запознаят с това що е  пазар,да управляват, да си сътрудничат, за да се справят с 

икономическите въпроси не само в местното училище, но и в международен аспект, 

като всяка страна прави подобни неща едновременно. Ще се използват нови платформи 

за създаване на идеи за фирмите и тези платформи включват блогове, еТуининг и 

социалните медии. 

 



 
 

Участието на възпитаниците и на трите гимназии в проектите по програма 

Еразъм+ несъмнено усъвършенства техните лидерски способности, затвърждава 

тяхната мотивация, самочувствие и в комбинация с добрата академична основа и 

знанието на чужди езици ги прави изключително конкурентни на световния пазар на 

труда. 



Направените презентации на колегите и от трите училища показаха огромната 

полза, професионалното и лично удовлетворение от работата по различните 

направления на европейската програма Еразъм+. Във все по-глобализиращия се и 

същевременно конфликтен свят от огромно значение се оказват междукултурните 

обмени, професионалните контакти, непрекъснатото самоусъвършенстване, личния 

досег с постиженията на европейските държави за преодоляване на различията, за 

трезва себепреценка в един по-широк, европейски контекст. Ученето чрез правене, 

емоционалните преживявания по време на работните срещи сплотяват представителите 

на различни култури, за да ги вдъхновят за активни действия по посока на по-голямо 

взаимно доверие, разработване и прилагане на иновативни практики в образователния 

процес, което неминуемо води до  задълбочаване на интеграционните процеси.  

Всички участници в първия съвместен семинар по програма Еразъм+ се 

убедиха, че заедно можем повече. 

 

 


