
Новата програма Еразъм+ е 

възможност на училищата от ЕС  

да се подобрят и бъдат в крак с 

иновациите. Тя генерира 

организационно и личностно 

развитие, давайки възможност за 

споделяне на най-добри практики,  

за разрастване на мрежа от 

контакти, за трансформиране 

слабостите на всяко училище в  

силни страни и възможности.   

 

В контекста на ключовите 

приоритети на Еразъм+, нашите 

участници получиха възможност да  

се обучават, дебатират, да споделят 

опит, да изразят своята европейска 

идентичност и активно гражданство. 

 

 

Педагозите получиха серия от 

практически дейности за 

предотвратяване на изолацията и 

разрушителното поведение. 

Участниците изпитаха ефективни 

техники за релаксация и дейности, 

базирани на движение, които да се 

използват с ученици със специални 

нужди и с останалата част от 

класа. 

 
 
 
 
 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ 

БЛАГОЕВГРАД 

 
 

  

ЕРАЗЪМ +, KA122-SCH - Short-term 

projects for mobility of learners and staff in 

school education, проект „Приобщаващи, 

иновативни и креативни учители“ 

Договор №2021-1-BG01-KA122-SCH-

000013227 

Тема: “The New Erasmus Program 2021-

2027: Writing a Successful Project for 

your School“ – Барселона, 21-26.03.2022  

Тема: "We are all specials. Inclusion and 

Support for Students with Special Needs In 

and Out of the Classroom" – Атина, 28.03-

02.04.2022 г. 



 Най-старото училище в града  

 Намира се в центъра на 

Благоевград 

 Обучават се 534 ученици  

 В него работят 46 

 педагогически специалисти 

 

Eдно от многото български 

училища, изправени всекидневно 

пред проблемите на: пасивни 

ученици; трудно за усвояване 

учебно съдържание; оценяване на 

предметно знание, без връзка с 

други предмети и с решаване на 

реални житейски ситуации. 

Но ние сме сред иновативните 

училища, които не спират да 

търсят решения на подобни 

проблеми. 

Училището има желание и 

потенциал за образователни 

иновации. Нашите цели са: 

 Мотивиране  и повишаване 

активността на учениците  

 Повишаване на 

образователните резултати  

 Свързване на системата от 

компетентности, знания, 

умения и нагласи с 

практиката; 

 Засилване на интереса и 

вниманието на учениците към 

технологични професии. 

 
 Тема: ”Flipped Classroom and Distance 

Learning: Following Finland” – 

Хелзинки, 11.07. -16.07.2022 г. 

 

Участниците се запознаха с най-

добрите практики на 

финландската образователна 

система и опита им в проектно-

базираното обучение и 

обърнатата класна стая като 

предпоставка за високи учебни 

резултати и подготовка за 

живота. 

Обучението представи 

множество възможности за 

предотвратяване и намаляване 

честотата и степента на 

училищната и онлайн агресия. 

Учителите се запознаха с 

различни програми за превенция, 

споделиха опит и усвоиха знания 

как да се справят с трудни 

ученици, да помагат и създават 

спокойна училищна среда. 

Цел на обучението бе да се повиши 

мотивацията на ученика да учи 

посредством въвеждане на 

иновативни и креативни методи 

на преподаване чрез ИКТ и STEАM.  

Участниците в курса изразиха 

възхищението си от STEM 

центъра, който е изграден в 

училището ни  по НП „Изграждане 

на училищна STEM среда“. 

За да изпълним целите, се 

включихме в следните 

мобилности по Еразъм+ 

 КОИ СМЕ НИЕ? 

Тема: “Preventing and Intervening 

in (Cyber)bullying”. Валенсия, 

08.05. - 15.05. 2022 г. 
 

Какви са нашите цели? 

Тема "Promoting STEAM Education 

through Teacher Training", Порто, 

21.03.– 25.03.2022 г. 


