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Партньори

1) Първи средно училище „Свети Седмочисленици“ 

гр. Търговище (кандидатстваща институция)

2) Colegio Internacional SEK-Alboran – Испания

3) Trito Gymnasio Chanion (3rd Junior High School of
Chania) – Гърция

4) Istituto di Istruzione Superiore "P. Carcano„ - Италия

5) Gimnazija Josipa Slavenskog Cakovec – Хърватия

6) Liceul Tehnologic Costesti – Румъния



Цели на партньорството
- Повишаване академичните постижения на учениците чрез

подпомагане на усвояването на знания и подобряване на
нивото на ключови им компетентности, основни и
преносими умения чрез реални и практически дейности,
извършвани извън класната стая, през целия жизнен
цикъл на проекта (октомври 2020 г.-септември 2022 г.);

- Подпомагане процеса на подобряването на качеството и
модернизирането на училищата чрез разработване,
тестване, адаптиране и прилагане на иновативни практики,
особено такива, които формират и развиват ключови
компетенции и основни умения, и съсредоточаване върху
използването на ИКТ;



Цели на партньорството
- Интернационализация на училищата чрез

осъществяване на транснационална мобилност,
споделяне на иновативни практики на международно
ниво, разработване на бъдещи идеи и възможни
взаимодействия в рамките на различни европейски
проекти;

- - Предоставяне възможност на участниците да работят
заедно в мултинационални и мултидисциплинарни групи
и да се възползват от условията за учене и преподаване,
които не са налични в отделната образователна
институция, възможности за нови перспективи, за
личностно и социално развитие;



Цели на партньорството

- Изграждане на училищни и местни общности и
създаване на екипен дух, развиване на интерес към
местната общност и укрепване на връзките със
заинтересованите страни.



Очаквани резултати
- подобрено качество на обучение;

- нови мрежи и сътрудничества;

- удовлетворяване нуждите на училищата по отношение на
темите на проекта;

- международно преподаване и учене;

- интегриране на иновативни практики;

- подобрени нива на умения и компетентности, повишена
мотивация и удовлетвореност (и за учители, и за учащи);

- активно участие в обществения живот;

- подобрени основни и преносими умения (социални,
граждански, междукултурни, езикови компетентности,
критично мислене, цифрови умения).



Работни теми
1. Музеи, галерии и библиотеки като образователна среда.

2. Знания за местната общност и включване в живота ѝ.

3. Гражданско образование извън училище.

4. Експедиции на открито (обучение по природни науки и 

география извън класната стая).

5. Местни исторически пътеки и следи (история на родния 

град/край).

6. Езиково обучение извън класната стая.



Критерии за подбор на участващи 
в мобилностите ученици

- ниво на владеене на английски език (отлично или много добро) –

потвърдени от учителя по чужсия език; 

- активно включване в проектните дейности и в създаването на 

крайните продукти; 

- училищен успех (много добър или отличен) и добро поведение –

без неуважителни отсъствия и наложени наказания; 

- ясна мотивация за участие в мобилността – мотивационно писмо;

- възможност и готовност за приемане на гостуващ ученик в 

семейството си (допълнителен критерий).


