
„ЕЛА С НАС В РОБОКЛАС“ 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +” КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ  1, ОБРАЗОВАТЕЛНА 

МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ, СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ 



КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА 

Основната цел на проекта е: 

 Усвояване на знания и формиране на умения в областта на лего 

роботиката.  

 Участниците да усъвършенстват своите умения по практичен и 

конкретен начин заедно с други участници и обучители в Европа, 

като по този начин придобият по-широко разбиране за 

образованието в Европа, както и обменят най-добри практики и 

опит. 



КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА 

Период на действие на проекта  -от  01.06.2018 г. до 31.05.2020 г. 

Период на провеждане на мобилността - 1.07 – 21.07. 2019 г. 

Партньор - Kállósemjén Students and Youth Association’s (KDIE) 



СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Издигане престижа на гимназията чрез повишаване 

качеството на учебната работа; 

Осигуряване на условия за личностна изява на учениците; 

Повишаване конкурентноспособността на европейския 

пазар; 

Повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през 

целия живот и неформалното обучение по професионална 

подготовка; 



СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Подобряване условията за придобиване на умения и знания в 

областта в професионалната подготовка и ИКТ; 

Надграждане на езиковите компетенции; 

Изграждане на личностни качества чрез възпитание в 

акуратност, коректност, толерантност, прецизност, 

дисциплина и придобиване на навици за работа в екип и 

обогатяване на интеркултурния опит; 

 



ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

Придобиване на знания и умения за построяване и програмиране на Lego 

роботи EV3 на ниво Начинаещи.  



Чрез реализиране на основната цел формиране на знания и умения в 

областта на лего роботиката ще се затвърдят и надградят получени знания и 

умения по основни предмети от професионална подготовка и ИКТ, 

разширявайки ги с познания за възможностите на роботите, използването им 

заедно с  други нови технологии за образователни цели.  

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 



ПРИЕМАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ – KDIE  

Kállósemjén Students and Youth Association’s 

(KDIE) 

Учебен център на Асоциация за 

студенти и младежи в Kállósemjén 

(КDIE), Унгария 



 ОРГАНИЗАЦИЯТА СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА 
ОСИГУРИ:  

Нощувка 

Храна 

Локален транспорт 

Културна програма- запознаване със забележителностите  на  

Будапеща и Мариапоч  

Унгарска кухня 

История 

Спортни дейности 



 ОРГАНИЗАЦИЯТА СЕ ЗАДЪЛЖАВА  
ОЩЕ ДА: 

Организира обучението и практиката; 

Издаде сертификати;  

Издаде краен отчет. 

Наставник на групата ще е Egri József - ИТ инженер, който преподава 

програмиране и провежда дейности с лего роботи 



КАНДИДАТСТВАНЕ: 

Ученици: 

Подават заявление по европейски формат  

Разписват мотивация за участие в проекта 

Работят по тест по английски език 

 

Процедурата по подбор ще бъдя прозрачна и ясна. Комисия ще 

одобри 20 ученици и 4 резерви. 



КАНДИДАТСТВАНЕ: 

Подаване на заявленията на следния е-майл: 

 

 erazmuspgee@gmail.com 



КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИТЕ: 

Ученици: 

1. Среден успех от предходната година - 10 т. 

2. Оценка по математика от предходната година – 10 т. 

3. Оценка по английски език от предходната година – 10 т. 

4. Оценка от общ тест по английски език, удостоверяващ ниво А2 – 10 т. 



5. Оценка на съвпадение на мотивацията на кандидата с целите на проекта - 

10 т. 

6. Участие в състезания и конкурси за целия период на пребиваването в 

гимназията- 10т.  

7. Без наложено наказание от Педагогическия съвет до момента на подбора на 

участниците в мобилността – 10 т. 

8. Активно присъствие в живота на гимназията - хор, танцов състав, тромпетен 

оркестър, участие в състезания и конкурси (взема се в предвид при равни 

точки по останалите критерии). 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИТЕ: 



КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР: 
Придружаващи учители 

• Да е учител по професионална подготовка в гимназията – 10 т. 

• Да има отлични знания и умения по автоматизация, програмиране и 

информационни технологии– 10 т. 

• Да има познания и умения за работа със софтуер EV3 на начално ниво 

- 10 т. 

• Да отговаря на критериите за владеене на английски  език, работния 

език на проекта минимум ниво А2 – 10 т. 

• През годините като учител в гимназията да работи активно с ученици, 

да има изведени ученици във вътрешноучилищни, общински и 

национални конкурси и състезания в областта на преподаването –10т. 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

Педагогическа подготовка: среща-разговор с родители и ученици  

за запознаване с целите и програмата на мобилността, начина за 

обучението; представяне на партньора KDIE и условията, които той 

предлага, свързани с провеждането на практиката, както и битовите 

условия, изхранването и организирането на свободното време на 

учениците в Унгария. 

Работа по брошури, флаери, филми, презентации и други 

материали за разпространение на резултатите от проекта. 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

Културната  подготовка ще се осъществи на два етапа от самите 

участници: 

• I етап - проучване от всеки член на целевата група по предварително 

зададени теми, свързани с  институциите, историята, географията, 

икономиката и културните традиции на Унгария;   

• II етап - споделяне на резултатите чрез презентации и събеседване 

между членовете от цялата група.  



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

Подготовка по здравословни и безопасни условия на труд – ще 

включва: провеждане на инструктажи за пътуване, правила за 

безопасност на работното място, нормативни и технически 

изисквания за компютърно работно място и правни и етични норми 

при работа с компютър, охрана на труда, противопожарна охрана, 

даване на първа долекарска помощ на пострадали. Запознаване с 

институциите, към които да се обърнат при проблеми от различно 

естество в чужбина. Тази подготовка ще се проведе 

непосредствено преди пътуването от учителите, определени да 

придружават групата.  



СЕРТИФИЦИРАНЕ 

• Участниците  ще получат сертификат Europass мобилност, признат на 

територията на европейския съюз за всички описани в него умения, 

придобити от мобилността. KDIE ще издаде удостоверение за 

проведената обучителна практика и ще валидира получените знания 

съгласно ECVET системата за качеството на професионалното 

образование.  

• Изпращащата организация ще издаде удостоверение за проведената 

мобилност и участие в проект по програма "Еразъм+". 



ИНФОРМАЦИЯ: 

Сайта на гимназията: http://pgee-bourgas.com/ - меню проекти 

Приемащата организация KDIE:  

Център за развитие на човешките ресурси (информация за 

програмата „Еразъм +“):  http://www.hrdc.bg/ 
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