
П Р О Е К Т
„МОДЕРНА И ИНТЕРАКТИВНА КЛАСНА СТАЯ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ“, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВА 

ДЕЙНОСТ 1, „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“, ДОГОВОР №2019-1-
BG01-KA101-061610, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 



• Координатор: СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С.САТОВЧА
Партньор: LABORATORIO DEL CITTADINO, ИТАЛИЯ - италианско сдружение, работещо в 
сферата на неформалното обучение с цел опазване и развитие на културно-историческото 
наследство в регионален и национален план.

• Продължителност: Една година – 01.06.2019 – 31.05.2020
Автор на проекта: Райка Славчева – старши учител по френски език, координатор по 
европейски проекти в СУ-Сатовча и директор по европейски проекти във Френски Алианс, 
Благоевград
Участници в проекта: учители, ученици, родители, студенти и местна власт
Екип:
г-н Джеват Дунчев – Директор и ръководител на проекта;
г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език, координатор по европейски 
проекти в СУ-Сатовча и директор по европейски проекти във Френски Алианс, гр. 
Благоевград;
г-жа Александра Орманова – финансист



ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1, 
СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ”, СОФИЯ

По покана на Центъра за развитие на човешките 
ресурси, гр.София, г-жа Джеват Дунчев– Директор на 
СУ «Св.св.Кирил и Методий», с.Сатовча и г-жа Райка 
Славчева – старши учител по френски език  и 
Координатор, участваха в обучителен семинар за 
одобрения проект „Модерна и интерактивна класна 
стая чрез творчество и педагогически иновации“.
Семинарът бе открит от изпълнителния директор на 
ЦРЧР - г-н Петьо Кънев и г-жа Вася Арсенова - главен 
секретар на Националната агенция.
Целта на обучението бе да се запознаят бъдещите 
бенефициенти с управлението, изпълнението и 
отчитането на дейностите, като стремежът на Център 
за развитие на човешките ресурси е да мотивира 
одобрените организации да подобрят качеството на 
проектната работа, а добрите резултати да засилят 
интереса към Програма „Еразъм+“.
В края на семинара се подписа договор между СУ-
Сатовча и Националната агенция.



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

• Основна цел:  Усъвършенстване на иновационните методи на 
преподаване, интегриране в учебно-възпитателната  работа и 
изграждане на модерна и интерактивна класна стая.

• Специфични цели: Развиване на умения за изграждане творческата 
личност на ученика; Квалификация на педагогическия персонал. 



ДЕЙНОСТИ – предварителна подготовка

Участниците  се запознаха с целите, задачите и   методологията на 
структурирания курс;   използвахме  еTwinnig за осъществяне връзка с  
другите участници, посредством приемащата организация; разгледана бе 
програмата на курса и предварителната информация за обучението; 
подготовяне на мултимедийна презентация за образователната система 
в България, запознаване и подготвяне на документи Europass.



ОСНОВНА ДЕЙНОСТ - СТРУКТУРИРАН КУРС, ПРОВЕДЕН В ГРАД РИМ, ИТАЛИЯ - 
14.10.2019 – 19.10.2019

Участие в структуриран курс в Рим, Италия - "Голямата обиколка из Европа - 
интеркултурен диалог, активно гражданство, творчество и иновации". Курсът 
даде възможност на учителите да усъвършенстват иновационни методи на 
преподаване, да ги интегрират в учебно-възпитателната  работа, за да  превърнат 
класната стая в модерна и интерактивна; да развият умения за изграждане 
творческата личност на ученика; да усъвършенстват езиковите компетенции, да 
създадат професионални и лични контакти, да обменят опит с европейските 
колеги за разработване на европейски проекти.



КУРСОВ ОРГАНИЗАТОР – Г-ЖА МАРИЕЛА МОРБИДЕЛИ - 
ИТАЛИЯ



УЧАСТНИЦИ В КУРСА - 14

• БЪЛГАРИЯ  
• ФРАНЦИЯ
• ГЕРМАНИЯ
• ПОЛША
• ГЪРЦИЯ





УЧАСТНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ



ПРОГРАМА НА КУРСА

Първи ден – 14.10.2019
- Представяне на програмата на курса;
- Представяне на участниците в курса;
-Представяне на образователните 
системи;
-Споделяне на методики на 
преподаване;
-Обсъждане на дейностите по проекта 
за работа в платформата eTwinning и 
Twinspace.
Посещение на вила „Фарнезина“ и 
библиотеката „Леонардо да Винчи“.



Втори ден – 15.10.2019
ОБУЧЕНИЕ В ДВОРЕЦА "АЛТЕМПС„ - уникална 
колекция от скулптури на римските феодални 
фамилии Буонкомпани-Людовизи (кардинал 
Людовико Людовизи, XVII в.). Първоначално 
тази колекция украсявала градините на 
Людовизи, които били разположени на 
мястото на Салустиевите градини в епохата на 
Гай Юлий Цезар.
Посещение на Римски Национален музей – 
работа по групи и работа в екип  - изложени са 
статуи, саркофази, мозайки и фрески от 
републиканската и императорската епоха, 
колекция от монети и скъпоценности на 
Виктор Емануил III (Савойски), уникална мумия 
на осемгодишно римско момиче (II в.).
Следобяд – Ателие: Разглеждане на площад 
„Навона“ - място на древноримски стадион за 
атлетически съзтезания, построен през 1 век 
от император Домициан, където римляните са 
идвали да гледат agones („игри“). Днешното 
име на площада вероятно идва от in agone, 
което след това става nagone и накрая navona, 
което означава „голям кораб“ на италиански. 



Трети ден – 16.10.2019
Обучение в Капитолийските музеи -разположени са в три 
двореца - представляват комплекс от музеи за изкуства и 
археология, намиращи се около площада, проектиран от 
Микеланджело на Капитолийския хълм в Рим. Това са най-
старите публични музеи в света. Тяхната история може да 
бъде проследена чак до 1471 г., когато папа Сикст IV дарява 
на народа на Рим колекция от ценни антични бронзови 
статуи, намирали се до този момент в Латеранския дворец 
и ги разполага на Капитолийския хълм.
На Капитолийския площад е поставено точно копие на 
единствената запазена от античността конна статуя. Самата 
статуя е изложена в Капитолийските музеи. На нея е 
представен римския император Марк Аврелий, въпреки че 
през Средните векове по грешка се смята, че фигурата е на 
император Константин Велики. 
Следобяд – Ателие: диалози на изкуствата
- Семинар : Участниците в курса чрез образователната 
програма и междуличностните контакти се запознахме със 
следните аспекти:
- културни корени на Европа;
- богатство на културното наследство
- разнообразие от европейски и мултикултурни културни 
традиции.
Посещение на Ватикана - Държавата град Ватикан е най-
малката суверенна държава в света – както по площ, така и 
по население. Площта ѝ е около 44 хектара, а населението 
– 842 жители. Разположена е на Ватиканския хълм в 
западната част на Рим, столицата на Италия, и е изцяло 
заобиколена от града. На територията на Ватикана се 
намират религиозни и културни обекти, като например 
Базиликата «Св. Петър», Сикстинската капела и 
Ватиканските музеи.



Четвърти ден – 17.10.2019

Обучение в Колизеума - най-големият и най-
великолепният от амфитеатрите в Древен Рим, 
започнат от Веспасиан между 70 и 72 г. и завършен 
през 80 г. от Тит, като някои допълнителни промени 
са направени по времето на Домициан (81 – 96 г.). 
Колизеумът е използван за гладиаторски борби, 
както и за други зрелища, като имитации на морски 
битки, лов на животни, екзекуции, възстановки на 
битки и драми с митологични сюжети. 
През Ранното Средновековие, сградата престава да 
се използва за представления, а по-късно служи за 
различни нужди – жилища, работилници, седалище 
на религиозен орден, укрепление, кариера и 
християнски храм. 
Макар че в наши дни е частично разрушен от 
земетресения и извличане на каменни блокове, 
Колизеумът остава един от главните символи на 
Римската империя и нейните инженерни 
постижения.
Обучение в Римски форум -  най-старият площад на 
Древен Рим и се смята, че е бил построен от 
легендарния основател на Рим – Ромел. Разположен 
е в долината между трите хълма – Палатин, 
Капитолий и Есквилин.



Звук и светлина в сърцето на Рим
Мултимедийно шоу ни пренесе в славните времена на Римската 

империя

Мултимедийният спектакъл разкрива непознати  
места от Рим, благодарение на последните 
археологически разкрития. Бяхме част от шоуто, защото се 
движихме в самия Форум на Цезар, докато мраморните 
руини оживяват във величествени колонади. Към живот се 
връща и храмът на Венера. Историята проследява ролята 
на Форума в живота на обикновените римляни и фигурата 
на Юлий Цезар – интелигентен и амбициозен владетел, 
идеализиран от едни и хулен от други.



Пети ден – 18.10.2019 

Обучение на площад „дел Пополо“
Посещение на катедралата „Санта Мария дел 
Пополо“ и музея „Леонардо да Винчи“ -— 
големият площад в Рим, чието заглавие с 
модерния италиански език се превежда като 
"Народна площ". Името му идва от латинската 
дума "популус" - "топола". Същото име носи 
църквата «Санта Мария дел Пополо». 

Ателие - Обмен за евентуално 
сътрудничество за бъдещи проекти по 
Еразъм, свързани със съдържанието на 
курса.



Симулативни игри 



ОЦЕНКА НА КУРСА

Курсът включваше теоретични срещи, обиколки, семинари и практически дейности. Този метод доведе до 

постигането на глобално формиращо пътуване, благодарение на участниците, които разбраха дидактическата му стойност, 
фокусиран върху културното взаимодействие, но също и с обучение по инструменти на документалното продуциране и 
творчество за насърчаване на създаването на силни връзки между народите и териториите.
Дейностите, свързани с признаването и запазването на многообразието и различните му форми на изразяване, насърчиха 
по-доброто взаимно разбиране на културите и народите. 
Проведоха се крос-умения за разработване на образователни и педагогически програми чрез иновативни методи и 
подходи, обхващащи различни теми и теми, обхващащи различни дисциплини и сектори.
Развиха се умения, свързани с развитието на европейски мрежи и проекти, насърчаването и създаването на партньорства 
за учене между училищата, бизнеса и гражданското общество, междуличностни, междукултурни и социални умения. 
Посетиха се важни места като: кметството, парламента, сградата на ЮНЕСКО, музеи и др.
Курсът се водеше на три езика – френски, английски и италиански, следвайки максимата - единни в многообразието, 
единни в Обединена Европа. 
Споделянето и приближаването към различни езици е много важно в една разнообразна група.
Участниците в този курс допринесохме за развитието на обучението в съответствие с културата и произхода, и 
гарантирахме непрекъснато сравнение помежду ни, обмяна на култури, знания и интереси. 
По време на обучението,  си взаимодействахме с обучители и екскурзоводи. След обучението всички участници имахме 
задачи, свързани със създаването на общ краен продукт и нови идеи за бъдещ европейски проект.
Курсът отговори на нуждите за развитието на педагогическия персонал.



ШЕСТИ ДЕН - ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ



МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА - ETWINNING



ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ - свързани с разпространение на 
резултатите и прилагане в образователния процес в 

организацията и извън нея
На местно ниво:

• мултимедийни презентации от дейностите на мобилността пред Педагогическия съвет на 
училището;

• открити уроци   с иновационен характер по Методически обединения;
• семинарни занятия с ученици, учители, родители, местна власт;
• кръгли маси с ученици, учители, родители, местна власт;
• дискусии с ученици, учители и родители;
• дебати с ученици, учители, родители, местна власт;
•  работни ателиета с ученици и учители;
• организиране на иновативни състезания и викторини с ученици;
• изработване на постери, диплянки, брошури, плакати с ученици и участниците в 

мобилността;
• две пресконференции в началото и в края на проекта;
• информационни съобщения по регионалната кабелна телевизия и регионалното радио;
• публикации в местни, национални вестници, в уеб-страницата на училището и в Интернет;
• организиране на културни събития и др.



На регионално, национално, европейско ниво:

• На регионално ниво:
• - научно - практическа конференция с учителите  от региона, в присъствието 

на експерта по чужди езици от РИО на МОН;
• - семинарни занятия;
• - кръгли маси;
• - дискусии и др.
• На национално ниво:
• - конференция с участие на целевата група в присъствието на представители 

от РУО на МОН, гр.Благоевград.
• На европейско ниво:
• - Информационна брошура и списание на проекта.



РАБОТНИ МЕТОДИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

• интерактивни презентации;
•  мозъчна атака;
•  работа в малки групи;
• учене чрез правене;
• учене чрез преживяване;
• визуализация;
• групи за обратна връзка;
• симулационни и ролеви игри;

• работа в екипи и др.



КРАЙНИ ПРОДУКТИ НА ПРОЕКТА

• Сборник с добри педагогически практики;
• Диск със снимков материал от дейностите на проекта.



КАНАЛИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

• социални мрежи ( Facebook);
• публикации в уеб страницата на училището и Интернет;
• публикации в местни и регионални вестници;
• изявления в радио Благоевград;
• информационни табла и постери в училището.



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

• Усъвършенстване на комуникативните умения по чужди езици;
• Развиване на иновативни подходи към процеса на преподаване и учене;
• Повишаване на културното съзнание, признавайки културното многообразие като дял 

от езвропейската идентичност;
• Усъвършенстване на различни методологии и прилагане в образователния процес;
• Подобряване на творческите  умения по отношение постигане на креативност и 

разкриване на творчески заложби на учениците си в процеса на обучение;
• Засилване на европейското измерение и подобряване на качеството на учебната 

организация чрез траснационално сътрудничество; Разработване на методики, 
основани на резултатите от мобилността;

• Осигуряване на  поле за изява на децата и техните творчески заложби и потенциал;
• Популяризиране и разпространяване на добри практики, което ще осигури по-голямо 

въздействие на резултатите на проекта;
• Участието в структурирания курс ще провокира желание за изграждане на модерна и 

интерактивна класна стая и усъвършенстване на иновационните методи за 
изграждане на творчески личности.



КАК ДА ОСЪЩЕСТВИМ УСПЕШЕН  ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ПО 
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Кандидатстване по програма «Еразъм+», КД 1 
• Използване на сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси 

http://hrdc.bg/;
• Покана (ако е активна); 
• Регистрация в ECAS – услуга за идентификация на Европейската 

комисия; 
• Сформиране на екип;
• Избор на подходящ квалификационен курс или стаж; 
• Попълване на формуляра /онлайн/;

http://hrdc.bg/
http://hrdc.bg/


СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП 

• Създаване на ясна процедура по кандидатстване  (мотивация, 
критерии, срок). 

• Избор на участниците от комисия. 
• Разпределяне на ролите и дейностите по проекта (ежеседмични 

срещи и обсъждания). 



ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

• Eвропейски план за развитие на училището; 
• Необходимост от квалификация на участника; 
• Учениците - основна предпоставка при избор на курс;
• Сайтът на квалификационния курс. 



ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

• Добре обосновани отговори – детайлно описание; 
• Поставят се точни и конкретни цели; 
• Програма на дейностите. 
• Оценка на въздействието на проекта – ясна процедура; 
• Ръководство за оценители (Програма Еразъм + Пътеводител) ;
• Разпространение на резултатите. 



РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА 

• Практическа подготовка – междукултурна, езикова, тематична; 
• Осъществяване на мобилността – планирани дейности; 
• Прилагане на резултатите от ученето; 
• Оценка на въздействието и отчитане на резултатите; 
• Мониторинг през всички етапи на проекта; 
• Разпространение на резултатите:
-    Споделяне на добрия опит с колеги от училище (града, областта, страната); 
- медии – преса, телевизия; 
- онлайн семинари – благодарение на платформата на eTwinning; 
-    Интернет страница на проекта. 



КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА 

• Екипът и екипната работа; 
• Подбор на квалификационния курс (програма); 
• Яснота, логичност и конкретност в попълването на формуляра; 
• Подготовка, реализиране, оценка и разпространение; 
• Познаване на документите по програмата; 
• Мотивация за работа. 



КАКВО НИ ДАВА УЧАСТИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ? 

• Лично и професионално развитие; 
• Обмяна на опит с колеги и приятели от цялата страна, Европа и 

света; 
• Мотивация за учене; 
• Креативни идеи за преподаване;
• Развиване на чисто човешки качества като честност, 

отговорност, подкрепа, толерантност, съпричастност; 
• Удовлетворение. 



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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