
КОЛОКВИУМ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + 

През последните две години гимназия „Г. С. Раковски“ – Бургас работи под девиза „ Да 

обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“. Това бе темата на проект по 

програма Еразъм+, КД1, който даде възможност на по-голямата част от колегията да 

участва в структурирани курсове и наблюдение в партньорски училища. 

 

Под ръководството на ЦРЧР и средствата от европейската програма Еразъм+ качествено се 

промени учебният процес в ГРЕ „Г.С.Раковски“. Нови методи, иновативен подход, 

повишена чуждоезикова подготовка, ефикасно интегриране на новите технологии в 

ежедневната учебно-възпитателна дейност. Това са само част от резултатите, които 

постигнахме. 

На 14 юни 2016 се проведе заключителен колоквиум по проекта, на който бяха 

представени знанията и впечатленията на някои от колегите, взели участие в мобилности 

по програма Еразъм+. 



 

Госпожа Елена Кирова разказа за „Класната стая на бъдещето“ – първата презентация от 

триптих, представящ компетенциите от обучение в Брюксел. 

 

Увлекателен разказ, убедителни аргументи и препоръка всеки ден да правим по нещо по-

различно и интересно – както за учителите, така и за учениците.  



 

eTwinning е неразделна част от програма Еразъм+ и присъства осезаемо в дейностите по 

проект „Да обичаме училището днес, за да обичаме живота утре“. Своите впечатления от 

семинар проведен в град Шартр -  Франция, сподели госпожа Неди Абрашева. 

 

Участие в колоквиума взеха и колегите от Испания и Франция, които работят в нашето 

училище. 

 



 

Рубен Гарсия Гомез, преподавател по история и цивилизация, сподели своите впечатления 

от дейностите си в ГРЕ „Г. С. Раковски“. 

 

Лисия Добе разказа за множеството инициативи и проекти, наситили първата й година 

като преподавател по френски език. 



 

Директорът на гимназията, госпожа Радостина Георгиева, отдели специално внимание на 

театъра като неформален метод на работа, предоставил възможност за изява на нашите 

възпитаници и донесъл много престижни награди на училището през последните две 

години. 

 

Представен бе и обновеният сайт на проект „Да обичаме училището днес, за да обичаме 

живота утре“, реализиран с неоценимата помощ на госпожа Антоанета Вълкова – 

преподавател по информатика и информационни технологии. 



 

В края на събитието, бяха връчени специални сертификати на участниците в проекта. 



 



Пожелахме си и занапред да има нови възможности и участници от ГРЕ „Г. С. Раковски“ в 

европейските проекти. 

 


