
Практически опит и общ 
регионален поглед от 

прилагането на инструменти за 
качество в проектите по Еразъм+

практически уъркшоп: "Инструменти за измерване на 

качеството и въздействието на инициативи 

в рамките на програма Еразъм+"

31.03.2022г.



Професионална гимназия по туризъм 
“Александър Паскалев“-Хасково

Иновативно училище – формиращо у учениците си знания и 
умения за ефективна обществена реализация.
Мисия – осигуряване на  качествено и адекватно на нуждите на 
бизнеса образование чрез съчетаване на националните 
традиции с европейското измерение.
Опит – в управлението на проекти за мобилност на ученици    и 
учители./2005г.-Леонардо Да Винчи; 2014г.-Еразъм+./
Близо 350 ученици са надградили професионалните си умения 
и са придобили нови. 30 учители - участвали в обучение и 
обменили европейски опит.
Резултат – връчени 8 сертификата за качество по различни 
европейски програми. Реализирани успешно 17 проекта за 
ученици и обмяна на опит на учители.



Практически опит

Партньорства – с организации от Италия, Испания, Австрия, 
Гърция, Малта, Англия, Германия, Ирландия, Чехия, Полша, 
Турция.
Консорциум – със сдружение Брейн груп и още 3 
професионални гимназии са изпълнени 4 проекта за практика 
на ученици в неравностойно положение.
Стратегически партньорства – партньор по проект 
„Дигитална медийна грамотност, изкуствен интелект и 
кариерно развитие на младежите в наши дни“. 
Структуриран курс – „Да се възползваме от новите 
технологии, приложения и социални медии в класната стая“.
eTwinning – знак за eTwinning училище, реализирани 4 
проекта с национален и европейски знак за качество, 3 от тях са 
наградени; 2021-2022 – работим по 2 проекта.





 Стандартите за качество, 
определени в основните 
принципи на програма Еразъм + 
гарантират опит и учебни 
резултати с високо качество за 
участниците и допринасят за 
постигането на целите.

 Посредством възможностите, 
които предлага програма
Еразъм+ Ключова дейност 1, 
„Образователна мобилност за 
обучаеми и учители в сферата на 
професионалното образование и 
обучение се стремим да осигурим
качествено образование на 
европейско ниво.



 Изборът на подходящ 
партньор е от изключителна 
важност за постигане на 
заложените цели. 

 Проектите за мобилност, които сме изпълнили през
годините, отговарят на нуждите на гимназията и са
съвместими с целите на всички партньори. Това дава
възможност за професионално и стратегическо
развитие и осигурява добавена стойност за
организациите.

 Целите на реализираните проекти са конкретни, ясно 
формулирани и отговарят на приоритетите заложени в 
стратегията за развитие на гимназията и нуждите на 
всички участници. 



Практики за измерване на 
качеството на проекти

 На всеки етап от реализирането на проектите по
Еразъм+ по които работим, определяме и прилагаме
различни инструменти за измерване на
качеството на проектите и тяхното въздействие, в
зависимост от поставените цели.

 Използваме различни индикатори за определяне
напредъка на участниците, измерваме успеха и
резултатите, въздействие и устойчивост.



Придобиване на нови професионални и 
социални умения

 Брой ученици провели практика на реално работно място.

 Осигурени реални работни места за провеждане на практиката.

 Съвместна работна програма за практическо обучение.

 Качествена оценка от наставника в индивидуалния дневник на ученика.

 Количествена оценка по учебна практика от придружаващите лица.

 Брой учители участвали в обучение.

 Брой участници, получили документ Eвропас мобилност. 

 Повишен успех по учебна и производствена практика по професията.

 Брой ученици участвали и заели призови места на регионални и 
национални състезания и конкурси по професията.

 Брой работодатели, удовлетворени от уменията на учениците.

 Брой сключени договори с работодатели за учебна практика.

 Повишен резултат от ДИ по теория и практика на професията.

 Брой ученици започнали работа по специалността.

 Брой продължили обучението си във ВУЗ по избраната професия.







Усъвършенстване на езиковите 
компетенции на ползвателите

 Брой ученици взели участие в предварителна подготовка по 
езика на страната домакин.

 Брой ученици взели допълнителни часове по английски език
по професията.

 Качествена оценка от наставника за езиковите и комуникативни 
умения, отразена в индивидуалния дневник на ученика.

 Повишен успех по английски език.

 Брой ученици избрали английски език като втори ДЗИ.

 Брой учители по английски език, удовлетворени от знанията на 
учениците след проведената мобилност.



Повишаване мотивацията на 
учениците за пълноценно участие в 

учебния процес

 Повишени резултати от учебна и производствена практика.

 Повишени резултати от държавни изпити за придобиване степен на 
професионална квалификация.

 Брой ученици придобили иновативни умения за представяне на 
наученото в резултат на обучението.

 Повишен брой ученици желаещи да продължат обучението си в 
гимназията.

 Брой ученици желаещи да се включат в бъдещи мобилности.

 Въведени интерактивни методи в учебния процес.

 Проведени открити уроци с демонстрация на придобитите нови 
професионални умения.

 Брой ученици в неравностойно положение и риск от отпадане 
повишили успеваемостта и мотивацията си за професионална 
реализация.



 Брой осъществени мобилности.

 Съвместно разработени учебни програми за обучение, отговарящи на 
новите тенденции в съответния бранш и използването им в 
практическото обучение.

 Разширяване на партньорската мрежа чрез включване  на нови 
работодатели, включително и от други сфери.

 Задълбочаване на контактите с партньорите, обсъждане на 
възможности за мотивирано включване на учениците и увеличаване дела 
на обучението на реално работно място.

 Сътрудничество при изграждане на политики за атрактивно 
професионално образование и обучение с институциите имащи 
отношение към професионалното образование.

 Участие в европейска мрежа от партньорски организации за 
сътрудничество и бъдещи мобилности.

 Подобрено сътрудничество с бизнеса.

Развитие на сътрудничеството и 
международната мобилност



Международната мобилност е само част от 
целия проект. Месеците на подготовка, 
подкрепа и последващи действия са 

също толкова важни, колкото и 
реализирането на самата мобилност.



Стъпки при 
реализирането на проекти 
за мобилност на обучаеми 

и персонал в ПОО и  
прилагане на конкретни 

инструменти за качество 
на всеки един етап 



Сключване 
на договор

• дейностите се планират, изпълняват и 
оценяват съвместно с всички участващи 
партньорски организации

Опредeляне
на екип

• за подбор, предварителна подготовка, 
придружаващи лица с ясно определени и 
конкретно формулирани роли и задачи

Информацио
нна 

кампания

• всички заинтересовани страни, потенциални 
бенефициенти, партньори, родители, учители 
са наясно с целите и дейностите на даден 
проект



 Критериите за подбор са прозрачни и адаптирани към вида на 
мобилността. Изполват се с цел избор на подходящите 
участници.

 Подаване на Заявление за участие, Декларация за информираност и 
съгласие – електронно и на хартиен носител с подпис от родител.

 Ясни процедури. Спазва се принципа на равенство.

 Подкрепа за участници с по-малко възможности (рискови групи).

 Класиране за предварителна подготовка с  включени резерви с цел 
недопускане на рискови ситуации. 

 Неуспешните кандидати получават ясна обратна връзка.

Подбор на участниците



 Организиране на подходяща подготовка от гледна точка на 
практическите и културните аспекти и на безопасността. 

 Участниците са наясно защо е необходима тази подготовка и знаят 
какво се очаква от тях преди, по време на и след дейността.

 Анкета преди подготовката – нагласи и очаквания на участниците. 

 Подготовката – културна, професионална и езикова се извършва 
въз основа на предварително изготвени програми и се документира с 
присъствени форми. 

 OLS – платформа.

 Разнообразни форми и методи на подготовка за усвояване на 
компетенции заложени в учебните цели.

 Анкета след ПЕК – удовлетворени ли са и какво още биха искали да 
научат.

Подготовка на участниците



 Извършва се от комисия, определена със заповед на ръководителя 
на проекта, на база резултатите от предварителната подготовка, 
отговорност и мотивация.

 Процедури: 

Интервю – средство за установяване на комуникативни умения, 
мотивация за участие, социално поведение, работа в екип; 

Самостоятелни задания по конкретна тема – креативност, 
логично мислене, умения за търсене и селектиране на информация;

Тестове – предоставят информация за знанията в конкретната 
област;

Въпросници – показват нагласа, адаптивност и умения за справяне 
в нова среда.

 Спазва се принципа на прозрачност .

Окончателен подбор



 Договаряне с партньора на най-подходящите за конкретната група 
условия на пребиваване – трансфер, настаняване, изхранване, 
транспорт, културна програма, подкрепа …

 Организиране на пътуването. 

 Изготвяне на CV на всеки участник и споделяне с партньора. 

 Запознаване предварително с работните места и наставниците.

 За всички договорености участниците се информират 
своевременно.

 Добрата организация предполага подготовка за непредвидени 
ситуации и избягване на рискове.

Практически и логистични 

въпроси



 Сключване на тристранни договори, договор с партньора, споразумения 
за качество.

 Застраховане. 

 Европейска здравна карта.

 Декларация за информираност и съгласие и анкета за здравния статус, 
наличие на алергии и специални диети от родителите.

 Непълнолетните участници предоставят нотариално заверена 
декларация от родителите за пътуване в чужбина.

 Медицинска карта от личен лекар и стоматолог.

 Инструктаж на придружаващите лица - задължения и отговорности. 

 Инструктаж на участниците – запознаване и на родителите срещу подпис.

 Родителска среща преди мобилността.

 Предоставяне на работно облекло, тениски с лого, баджове и др.

 Осигуряване на допълнителен финансов ресурс за непредвидени 
разходи.

Подготовка за мобилност



 Сключване на договор с работодател, участник и координатор.

 Запознаване с координатора и тютора, с наставника и работния 
график. 

 Обучителен дневник на участника от приемащата организация 
- качествена крайна оценка от наставника,  от участника и лични 
впечатления.

 Дневник за практиката от изпращащата организация- съдържа 
седмичен график, анкета преди и след мобилността.

 Седмични срещи с координатора от организацията домакин. 

 Ежедневни срещи с придружаващите лица, посещения на 
работното място.

 Културна програма, дейности в свободното време.

Мобилност





 Дневник на проекта, график на дейностите. 

 Качествено изпълнение на всички дейности.

 Редовни срещи на екипа на проекта, придружаващите 
лица, лицата отговорни за подготовката, срещи с 
участниците, с партньорите.

Мониторинг

 Ръководителят на проекта следи 
за изпълнение на договора с 
партньора, работната програма и 
напредъка на участниците.



 Доклад от придружаващите лица.

 Признаване на учебните резултати постигнати от участниците в рамките на 
дейностите:

- Сертифициране – Европас мобилност документ, сертификат от работодател 
и сертификат от приемаща организация.

- Количествена оценка от придружаващите лица по учебен предмет 
производствена практика.

 Отчет от партньорите.

 Отчети в системата 

 Анкета с родителите.

 Посещение на учебни часове, срещи 

с работодатели, преподаватели… за измерване на успеха.

 Краен продукт – учебни помагала, сборници, ел. уроци

учебни програми, кулинарни книжки, флаери и др. 

 Рекламни материали – тениски, брошури, презентации,

кратки видеа, календари.

След мобилността





 Резултатите от обучението се оценяват както за проекта като цяло, 
така и за отделните участници в краткосрочна и дългосрочна 
перспектива. Сравнява се отправната точка и въздействието на 
проекта върху  участника. Оценката включва и непреднамерени 
резултати, неиндикирани първоначално – положителни и 
отрицателни. 

 Извършва се на база предварително заложени индикатори –
количествени и качествени, проведени анкети, доклади, отчети, 
чек листи, работни срещи, беседи, конференции, въпросници, 
интервюта, фокус групи.

 Участниците се насочват да се възползват от резултатите и опита на 
различните етапи – да управляват очакванията си; да свържат 
знанията придобити в училище с новопридобития опит и 
собствената си реалност; да използват резултатите от наученото в 
своето лично и професионално развитие.

Оценка на резултатите





 Основната цел на разпространението е да повиши осведомеността 
за постиженията като резултат от проекта.

 Резултатите и знанията за програмата се споделят както в рамките 
на организацията  бенефициент, така и с други организации и с 
обществеността:
- публикации в социални и местни медии, сайт, фейсбук 

страница;
- кръгли маси, семинари, конференции, срещи, отворени врати;
- eTwinning, Erasmus+ Project Results Platform;
- брошури, презентации, учебни помагала, сборници, електронни 

уроци;
- промоционални материали – брошури, тениски, календар …

 Публично оповестяване  на финансирането от Европейския съюз.

Разпространение



 По-широко въздействие –краткосрочно и дългосрочно се 
постига с предварително планиране и максимално 
използване на резултатите от проекта.

 Успешното разпространяване на резултатите и продуктите на 
всеки проект водят до по-голямото му въздействие върху 
целевата група, организацията бенефициент, партньорите, 
местна общност и широка общественост.

 Устойчивост – предоставяне на дългосрочно решение на 
нуждите на бенефициентите; достигане до потребители и 
използване на придобития опита извън рамките на проекта.

 Популяризирането на проекта издига престижа на 
организацията бенефициент на регионално, местно, 
национално и на европейско ниво.

Въздействие и устойчивост



Реализираните проекти оказват влияние
на местно и регионално ниво върху:

 Качеството на работната сила и пригодността за заетост на 
младите хора в региона.

 Задоволяване нуждите на пазара от квалифицирани и добре 
обучени кадри.

 Повишаване качеството и ефективността на положения труд.

 Повишаване на конкурентноспособността и шансовете за 
заетост на завършващите ученици на пазара на труда.

 Подобряване на взаимоотношенията с работодателски 
организации и браншови асоциации.

 Популяризиране на възможностите на програма Еразъм+.



Благодаря за 
вниманието!


