
План за интернационализация на ППМГ „Екзарх Антим I“  

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес е приоритет 

в мисията на нашето училище. Разработване на стратегически план за интернационализация е 

необходимо, за да осъществим тази мисия и да осигурим отлична подготовка на учениците ни 

за международния пазар на труда. Планът обхваща дейността на цялото училище за период 

2018/2021 година. 

Интернационализацията включва дейности, които са свързани с учебната програма; дават 

възможност на ученици и учители да се запознаят с различни възгледи, култури и образователни 

системи; да рабоотят в партньорство с училища от други държави; да придобият и подобрят 

знанията и уменията си в интеркултурното общуване и да бъдат успешни граждани на Европа и 

света. По този начин ще се подсили международната ориентация на учебната дейност, 

фокусирайки се изучаването на чужди езици. 

Целите, които си поставяме засягат знанията, уменията и отношенията на ученици, учители и 

развитието на училището: 

 Знания: за други държави и култури; чужди езици; различни учебни предмети; 
иновации в учебния процес. 

 Умения: за учене (планиране, изседване, обработване на данни и обобщение), 
компютърни умения; социални и интеркултурни умения; организационни 
умения. 

 Отношения: разчупване на предразсъдъци и стереотипи за различните култури; 
приемане на различните; принадлежност към глобалното общество. 

 За училището: подобряване качеството на обучението; връзка на 
международните проекти с учебната програма; въвеждане на иновативни и 
интерактивни методи на обучение. 

 

ППМГ „Екзарх Антим I“ предлага  интензивно обучение по английски език в осми клас и руски и 

немски език като втори чужд. Гимназията е участвала в няколко международни проекта по 

програма Комениус, но въпреки ежегодните опити все още няма одобрен проект по програма 

Еразъм+ , включващ партньорство с училища от други държави и обмен на ученици. Подържаме 

добри отношения с гимназия Зайчар, Сърбия, с които имаме няколко трансгранични проекта и 

ежегодни срещи и обмен.  

Някои учители от гимназията организират виртуални международни проекти чрез платформата 

etwinning. 

За постигане на по-добри резултати в интернационализацията на учебния процес и разширяване 

на медународното измерение на училището е необходимо да се потърсят нови възможности. 

Да се създаде екип от учители, които да организират дейности по интернационализация на 

училището. Той ще включва учители от различни културно-образователни области с приоритет 

на учители по чужди езици. Начело на екипа ще бъде избран координатор на дейностите. 

Задачите на екипа включват: 

 Подготовка на проекти по програма Еразъм+ КД1 Образователна мобилност за 
граждани, Мобилност на персонал в училищно образованиес цел повишаване на 



квалификацията на преподавателите и въвеждане на нови методи на преподаване и 
организация на учебния процес. 

 Подготовка на няколко проекта по програма Еразъм+ КД2  – „Стратегически 
партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за 
училищен обмен“, в които училището да бъде координатор или да се включи като 
партньор. 

 Подпомагане на колеги при подготовка и осъществяване на виртуални on-line 
проекти, главно чрез платформата etwinning. Тези проекти са изключително 
лесни за разработване, не изискват финансиране, лесно могат да се интегрират в 
учебната програма и дават възможности за общуване на ученици и учители от 
различни държави. 

 Организиране и провеждане на международни видео-конференции с партньори 
от училища от други държави. 

 Провеждане на извънурочни дейности, свързани с представяне на различни 
държави и култури, ден на чуждите езици, ден на Европа и др. 

 Организиране на обмен на ученици и учебни екскурзии в различни държави. 
 

За осигуряване добра оценка на качеството на осъществяване на планираните дейности ще се 

използват различни инструменти – анкети с учители и ученици; издаване на сертификати и 

изработване на портфолио на участниците. Учениците ще имат за задача да подготвят различни 

продукти, чрез които да представят впечатленията и резултатите от дейностите, в които са се 

включили. Тези инструменти ще се прилагат не само при дейности, свързани с участие в 

международни проекти, но и при вътрешноучилищните дейности. За подготовката и 

изработването на тези инструменти ще отговарят координаторът и член на екипа за 

интернационализация.  

Информационните и комуникационни технологиии играят важна роля в дейностите по 

интернационализация на учебния процес. Гимназията разполага с необходимите ресурси 

(интернет, компютри, камери, мултимедии и необходимия софтуеър). Ръководителят на 

компютърните кабинети осигурява адекватна технологична подкрепа. ИКТ се използват при 

подготовката на проектите, търсенето на партньори и комуникацията с тях, подготовка на 

сертификати и електронни портфолио. В екипът за интернационализация задължително ще бъде 

включен и преподавател по ИКТ, който ще има задача да съдейства при изброените дейности. 

Повечето от учителите в гимназията имат добри умения за работа с ИКТ, но при необходимост 

ще бъдат организирани вътрешноучилищни обучения за усъвършенстване на компетенциите 

им. Планира се и участие на повече учители  в национални и международни обучения за 

прилагане на ИКТ в учебната дейност. 

Добрата комуникация и разпространението на резултатите също ще са изключително важни за 

постигане на поставените цели и задачи. Вътешната комуникация ще бъде отговорност на 

определен член на екипа за интернационализация. Той ще се грижи информацията да достига 

до учители, ученици и родители. В училище ще се оформи кът с информационно табло за 

предстоящите дейности и постигнатите резултати. Родителите ще бъдат информирани със 

съдействието на класните ръководители .  

Друг член на екипа ще отговаря за външната комуникация – съобщения в пресата и местни 

медии, публикации в сайта и Facebook страницата на училището, както и в страниците на 

съответния проект. Постери, дипляни и други материали, изготвени във връзка с дейности по 
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проекти ще бъдат представяни на всички градски и регионални участия на гимназията. Крайните 

продукти на проектите също ще бъдат разпространявани със съдействието на партньорските 

училища и различни сайтове и платформи. 

Всички колеги, които се включват в дейностите по интернационализация на училището имат 

нужда от квалификация. Това може да се постигне чрез участие  в национални или 

международни обучения. Много подходяща за това е програма Еразъм+ КД1. Досега двама 

учители са се възползвали от тази възможност, участвайки в курс на тема „Как да направим 

училището по-интернационално“. Специализирана литература и публикации в интернет също 

допринасят за подобряване на уменията им. Изключително важни са и изградените вече мрежи 

от контакти с колеги от други дтржави, както и членуването в различни професионални групи. 

Финансирането на проектите, които досега бяха основна форма на интернационализация в 

ППМГ „Екзарх Антим I“ се осъществяваше по различни програми като Еразъм+ КД1 или програми 

за трансгранично сътрудничество. Училището е участвало с незначителни разходи поради 

ограничения бюджет. Настоящият план предполага да се даде възможност за включване и на 

учениците и техните родители с частично финанасиране при осъществяване на обмен на 

ученици извън посочените програми. Като приоритет могат да залегнат виртуалните проекти, 

които не изискват финансиране.  

Оценка на резултатите при финализиране на настоящия план за интернационализация ППМГ 

„Екзарх Антим I“ ще бъде направена след изтичане на срока на действие през юни 2021 година. 

Основна роля отново ще има екипът за интернационализация, който ще събере необходимата 

информация  и ще направи краен отчет, включващ анализ на проведените дейности, 

постигнатите резултати и сферите, нуждаещи се от подобрение. Въз основа на този отчет ще 

бъде разработен и новият план за интернационализация на училището. 

 

Този план е изработен като продукт на Проект 2017-1-BG01-KA101-035772  „В час с технологиите 

за по-качествено образование”, по програма Еразъм+ Ключова дейност 1 Мобилност на 

персонал в училищното образование.  

 

 


