ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”
КЪРДЖАЛИ

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ
ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАНИ В 21 ВЕК”
ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“,
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1, „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“,
СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“
ДОГОВОР № 2021-1-BG01-KA122-SCH-000014011
Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Дигитално образовани в 21
век“, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ град Кърджали
обявява прием на заявления за участие в проекта.
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
Многобройните социални, икономически, технологични и културни промени в
обществото изправят пред сериозни предизвикателства всяка образователна институция в
Европа,

включително

и

нашето

училище.

Настоящата

ситуация,

свързана

с

разпространението на COVID-19, наложила експресното въвеждане на обучение в
електронна среда от разстояние, породи необходимостта от бързо адаптиране на
учителите и учениците в нея.
Формирането на подходящи компетентности за работа в дигитална среда е фактор
за ефективното управление на виртуалната класна стая, за създаването и използването на
подходящи дидактически материали и ресурси, за активно включване на учениците в
учебния процес. Доказателство за това е натрупаният опит от обучението в електронна
среда в гимназия от месец март 2020 г. Педагогическата колегия продължава традициите
на училището и работи целенасочено в новото и динамично време, като прилага
интерактивни методи и подходи в учебния процес. Реализирането на настоящият проект
по програма „Еразъм+“ ще доведе до:
 осигуряването

на

условия

за

непрекъсната

квалификация

на

педагогическите специалисти в посока синхронизиране с европейските образователни
стандарти
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Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“
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 използване на иновативни методи в двете основни сфери на образователния
процес - преподаване и учене, с насока към прилагане на дигиталните технологии за
постигане на по-високи резултати от обучението
 осъществяване

на

ефективно

и

креативно

общообразователно

и

професионално обучение, базирано на принципите за устойчиво развитие
 развиване на компетентности за управление на училищната политика за
интернационализация и осъществяване на успешно сътрудничество с партньори от други
европейски държави.
Европейската мисия на гимназията е насочена към конструктивна работа с
партньори

от

европейски

общообразователно,
формирането

на

държави

с

цел

постигане

професионално и

чуждоезиково

конкурентноспособни,

адаптивни

на

обучение,
и

висококачествено
с

компетентни

акцент

върху

специалисти.

Реализирането на междукултурно образование и възпитание на учениците и създаването
на благоприятни условия за изграждане на европейско самосъзнание у тях, у
педагогическия и непедагогическия персонал в гимназията може да бъде постигнато чрез
продължаване на училищната политика за европейска мобилност и сътрудничество.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
 повишаване на качеството и ефективността на общообразователното и
професионално обучение в гимназията
 синхронизиране

на

учебно-възпитателния

процес

с

европейските

образователни практики в областта на дигиталното обучение
 развиване на компетентности в областта на цифровите технологии
 развиване на компетентности за управление на училищната политика за
интернационализация и осъществяване на успешно сътрудничество с партньори от други
европейски държави.
Проектът предвижда реализиране на мобилност на 8 педагогически специалисти
от гимназията за участие в 4 обучителни курса:
1. Предаване на умения през 21 век.
2. Използване на смартфони в обучението.
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3. Използване на EDMODO като безплатна платформа за учене.
4. Използване на GOOGLE пространството като цифрова платформа за
обучение.
Мобилността ще се проведе в град Лайпциг, Германия, в периода 25 юни – 2 юли
2022 г.

Педагогическите специалисти, желаещи да кандидатстват за участие в обучителен
курс по проект „Дигитално образовани в 21 век” по програма „Еразъм+“, Ключова
дейност 1, „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“,
могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление и CV от тук.

Срок за подаване на документите – 02.11.2021 г.
Документите се изпращат онлайн на адрес:

pgi_erazam@abv.bg
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