
 

 
Координатор: 

Регионално управление на образованието - Бургас 

/България  

Партньори: 

• Областна дирекция на националното образование - 

Ялова /Турция; 

• Дирекция за средно образование на Ираклион Крит 

/Гърция; 

• Професионална гимназия по транспорт Бургас /България; 

• Професионална и техническа анадолска гимназия 

Шабан Темуге/Турция; 

• 2-ри училищен лабораторен център на Ираклион/ 

Гърция. 
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За проекта: 

               Let's go to School е нашият проект за стратегическо 

партньорство, реализиран в периода от 01.10.2019 г. до 30.09.2022 

г. в рамките на програма Еразъм + .  

В проекта, който се осъществи със сътрудничеството на 

институции от България, Турция и Гърция, бяха проведени срещи 

във всяка една от страните и бяха търсени начини за намаляне 

броя на учениците, които отпадат от образователната система. 

Бяха потърсени начини за привличане на учениците към училище. 

В проекта са постигнати много добри резултати, касаещи 

задържането на учениците в учиище; На учениците бяха 

представени някои от актуалните професии и бяха потърсени по-

атрактивни модели на обучение. 

В проекта бяха сравнени образователните модели, 

прилагани в  партньорските страни. С цел да се открият 

причините за отпадане на учениците от училище беше проведено 

широкообхватно проучване, чрез организирано анкетиране, сред 

ученици, учители и родители и бяха сравнени разликите в 

образователните системи в страните- партньори и сравнен 

процента на отпадналите от училище.  

Специално внимание беше отделено на ученици с профил нисък 

успех в училище и в риск от социално отпадане. 

 

 
„The European Commission's support for the production of this publication does 

not constitute an endorsement of the con-tents, which reflect the views only of the  

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be  

made of the information contained therein." 

 



 

Предмет на проекта: 

Избраната методология за изпълнение на проекта се 

основава на съвместната работа между екипите на 

отделните партньори. В същото време бяха проведени 

изследвания, които да служат за подобряване на качеството 

на образованието на учениците и за намаляване на броя на 

отпадналите от училище. 

 

В резултат на дейностите в проекта бяха създадени модели 

на уроци, които учителите ще могат да използват в 

училища с голям брой ученици. В проекта, в който бяха 

изпълнени приблизително 12 дейности и разработени 

уроци, партньорите приложиха анкети в средни училища и 

професионални гимназии, наблюдаваха отношението на 

учениците към училище от различни гледни точки и бяха 

създадени статистики. По време на всички работни срещи 

бяха изработени плановете за уроци и видеоклиповете за 

професионално въвеждане. 

 

Ключови елементи в проекта включват още по-широка 

социална мрежа, която допринася за представяне на обща 

образователна визия в многообразието на обединена 

Европа, партньорство за учене, резултати от проекта и 

опит, намаляване на риска от отпадане, позволяване и 

увеличаване на участието във възможностите за заетост и 

гарантиране достъпа на всички до образование. Надяваме 

се, че в резултат на изпълнението проектът ще допринесе за 

ефективно подобряване на образователната среда. 

 

 

      

 

 Фаза на подготовка на проекта: 

 
По време на подготвителната фаза на проекта 

направихме проучване кои данни ще изследваме и 

след това използваме: 

 

• Десет успешни модели на  преподаване и учене. 

• Ранно откриване на ниския успех в училище. 

• Нови платформи за обучение и комуникация като 

e-Twinning. 

• Канали за комуникация между преподаватели и 

ученици. 

• Представяне на многообразието на училищната 

среда. 

• Описателна диагностика на причините за 

преждевременното напускане на учениците от 

училище във всяка страна. 

• Подробни анкети, които да ни помогнат да открием 

причините за отпадане. 

• Обучение на работното място във всяка страна. 

• Споделяне и сравняване на тези причини между 

партньорите, за да се намерят допирни точки. 

• Съставяне на урочни планове по различни предмети 

във формат на електронна книга. 

• Изследване на социокултурните характеристики. 
 

      „The European Commission's support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the con-
tents, which reflect the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein." 

 

 

 

Положителните моменти от нашия проект 

 
В проекта бяха проведени проучвания и сътрудничество в 

три различни държави: България - Турция – Гърция 

В срещите, организирани в гр. Ираклион, на остров Крит/ 

Гърция, в гр. Ялова/ Турция и в гр. Бургас/ България се 

проведоха дълги и ползотворни работни срещи и се стигна 

до крайния резултат. 

 

 

Проектът постигна не само поставените си цели, но и даде 

възможност на три различни култури да се съберат и да се 

прегърнат, за да продължат и в бъдеще обмяната на добрия 

опит. 

 

След проекта; 

Бяха подготвени видеоклипове на различни професии. 

Подготвени са планове на уроци. 

Подготвена е брошура за представяне на проекта. 

Всички партньори организираха срещи с цел представяне и 

разпространение на проекта. 

 

 

Изказваме Благодарност 

 

на нашите колеги, учители, ученици, родители, 

представителите на бизнеса, работили 

 по изпълнението на проекта,  

и на всички, които ни подкрепиха за  

реализирането му! 

 

 

 


