ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
НОВА, СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИЯТА ГРУПА 3, ИСПАНИЯ: Ателие за разработване на
проекти за училищата
2. Програмата е насочена към:
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
Ателието е съвместна инициатива на фондацията и организацията Групо 3 от Гранада, Испания.
то се осъществява през лятото, в Сарафово, община Бургас, в рамките на три дни в присъствието
на испанските партньори. Така се осигурява възможност да се създадат съвместни
международни проекти преди всичко в областта на професионалното образование, туризма и
организацията на свободното време. Съдържанието на учебната програма е
индивидуализирано, то се разработва в сътрудничество със заявителите и отразява техните
интереси и насока на дейност. Основните акценти на програмата са: -сфери на взаимен интерес
- разработване на проекта - съставяне на програмата на проекта – договаряне по финансовата
част на проекта
3.2. Цели на програмата
- да се обезпечат партньори за български училища, които желаят да работят по международни
програми - да се осигури среща на партньорите, така че те да могат да договорят взаимните си
интереси - да се повиши броят на кадрите от народната просвета, участвали в международни
проекти - да се заимства чуждестранният опит и да се приложи в България, адаптиран съобразно
нашата образователна традиция и нужди
3.3. Методи на обучение
Методите на обучение са изцяло интерактивни: - срещу между партньори - дискусия в малки
групи на проекти от взаимен интерес
3.4. Индикатори за очаквани резултати
- брой на проекти, представени от участници в ателието - брой на успешни проекти, представени
от участници в ателието - брой създадени партньорства в резултат на ателието
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
3:1 в полза на практическата част
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Педагогическа

Организационна
Комуникативна
Административна
5. Форми на обучение:
Присъствена
Частично присъствена
6. Продължителност на обучението : 32
7. Брой квалификационни кредити : 2
8. Начин на завършване на обучението:
Защита на проект
9. Списък на обучителите:
ЕГН Име Презиме Фамилия
Зора Иванова Попова
10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов
Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119
Телефон: 0887620326
Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com
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