
 

 

Обединено училище „Доктор Петър Берон“, град Ямбол подписа с Център за 

развитие на човешките ресурси  ДОГОВОР НОМЕР : 2021-1-BG01-KA122-SCH-

000030649 ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА за проекта „Моят 

свят, твоят свят – ЗАЕДНО“ по Програма1  „ЕРАЗЪМ+”  

Полученият грант е в размер на 17 220 евро. 

Целите, които сме си поставили са следните: 

1. Повишаване квалификацията на учителите за придобиване на компетенции за 

обучение и възпитание, с цел възпитание на учениците като активни членове на 

обществото и преодоляване на различията в класната стая; 

 

2. Създаване на благоприятна учебна среда в начален и среден курс: приобщава 

класна стая и възпитаване на активни граждани; 

 

3. Превръщане на учениците в толерантни и активни граждани, които познават 

своите права и уважават правата на останалите. 

Анализът на проблемите/ предизвикателствата, който ръководството на училището 

прави всяка година, показва, че в средата, в която нашето училище оперира, на учителите 

са необходими:  

- Познания и умения за организиране на занимания за учениците, свързани с човешките 

права и правата на детето и за възпитание на учениците да уважават правата на другите;  

- Умения за създаване на среда на толерантност към учениците с различен социален 

статус и етнически произход.; 

 - Умения за възпитание на учениците като активни членове на училищната и местната 

общност.  

Отговор не тези предизвикателства открихме в два курса с такава тематична насоченост: 

- „Класната стая в началното училище - ефективни подходи за преподаване за 

приобщаваща класна стая чрез инструменти и ресурси на НФО“;  

- Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната 

стая на 21 век. 

 И двата курса ще осигурят достъп до разработени планове на уроци, които да бъдат 

използвани в часа на класа или в клубовете по интереси. 

По-задълбоченото изучаване на характеристиките на Приобщаваща класна стая, 

овладяване на умения за обсъждане на въпроси за многообразието и уменията да 

провеждат дейности за приобщаване на всички ученици ще подпомогне изграждането на 

училището като място, в което всички ученици се чувстват оценени. 



Обучените учители ще създадат благоприятна среда за личностно развитие така, че 

учениците да станат поотговорни и да приемат различията. Проектните дейности са 

насочени към придобиване на: 

 - Познания и умения за организиране на занимания за учениците, свързани с човешките 

права и правата на детето и възпитание на учениците да уважават правата на другите. - 

Умения за създаване на среда на толерантност към учениците с различен социален статус 

и етнически произход;  

- Умения за възпитание на учениците като активни членове на училищната и местната 

общност; толерантност, приемане на различните;  

-  Подобряване на гражданските компетенции за активно гражданство на учениците. 

След участието в двата  курса, в които  се включват трима учители от начален етап и  

четирима, от среден курс , съвместно с директора на училището ще проведат  2 вътрешни 

обучения, в които участниците в курса ще представят новите методи и технологии за 

включване на учениците и преодоляване и приемане на различията. Ще бъдат проведени  

14 демонстрационни занятия от учителите-участници, свързани с човешките права, 

толерантността и активното гражданство с техните ученици във формата на “открит 

урок“. Ще бъдат проведени тренинги с учениците – от учителите-участници в курсовете 

(по 6 тренинга) и от участниците във вътрешната квалификация (по 4 тренинга). 

Ще бъде създадена  виртуална библиотека, с достъп на всички учители до обучителните 

ресурси. 


