
Езикова гимназия „Пейо Яворов” – партньор на училища от пет държави 

Тази година Гимназията получи финансова подкрепа на стойност 28 975 евро, по 

Програма ЕРАЗЪМ + КА 2 - сътрудничество в областта на иновациите и обмен на 

добри практики, Стратегически партньорства единствено между учебни заведения 

2015 - 2017 г. Високата оценка за качеството на проекта - „ Да споделяме нашите 

стойности в усилието“ - е доказателство за неговата значимост както за личностното 

развитие на учениците, така и за професионалната квалификация на преподавателския 

работен екип: Златка Димитрова – координатор на ЕГ“П. Яворов“, Красимира Петрова – 

асистент координатор, Неделчо Жейнов – отговорник по гражданско образование, 

Ванушка Димитрова – отговорник по връзки с обществеността, Димитричка Павлова – 

отговорник по ИТ, Красимир Нейчев – отговорник по спортните дейности. Работният език 

е френски, а партньорските училища са: „ Жан- Мулен“ (Марсилия, Франция), „ 

Вентцингер Реалшуле“ (Фрайбург, Германия),  „ Гимназио Полемиу“ (Пафос, Кипър), 

„ 20 Гимназио Каламата“ (Каламата, Гърция), „Леонардо да Винчи“( Палермо, 

Италия). От изключително важно значение са деветте цели на проекта, които обединяват 

екипите и учениците от шестте страни:  

 Да се подобри практическото ниво на чуждия език, писмен и устен;  

 Да се намали броят  на учениците в риск в училищата, участници в проекта;  

Намаляване с 80 % на отсъствията на учениците, пряко включени в проекта;   

 Да се приложат и разпространят във всяко училище поне три нови иновационни 

метода или способи за борба с отсъствията;   

 Да се запознаят учениците от проекта от седемте училища  с ясни и конкретни 

европейски перспективи за образование и обучение;  

 Да се обучат учениците и преподавателите от педагогическия екип  в 

комуникация, основана на владеенето на информационни и комуникационни 

технологии в образованието и платформи за сътрудничество като Twinspace;  

 Да се създаде  физическа и спортна практика в училищата чрез изучаване на 

гражданството и европейските стойности за солидарност, равенство, свобода, 

мир, отказ от дискриминация. Формиране на съзнание за активно гражданство у 

ученика и обучителя;  

 Да се подобри качеството на преподаване чрез изучаването на добри практики 

при европейските партньори;  

 Да се интегрира сътрудничеството на външни партньори в осъществяването на 

спортните мероприятия;  

 Да се опознае спортната култура на седемте страни от проекта и да се обогати 

собствената.  

Проектът е планиран в рамките на две години – 2015 - 2017 година, затова целите са 

фокусирани в областта на спорта, гражданското мислене и поведение и формиране на 

активно отношение към учебния процес и отговорностите на ученика. Планирани са 

обучителни семинари както за учениците, така и за учителите. Предвидените мобилности 

за учениците през тази учебна година са в Гърция и Германия. В пътуванията ще се 

включват учениците, изучаващи френски език, ще се включат в пътуванията. Така те 

ще могат да бъдат в чуждоезикова среда, която ще повиши знанията и уменията им.  

Преподаватели по френски език в Гимназията са: Магдалена Атанасова, която е и 

директор на училището, Златка Димитрова – кавалер на ордена „Академически палми“ на 

френското Министерство на образованието и Красимира Петрова. Те работят всеотдайно 

и с любов, ползвайки иновативни методи в обучението и интерактивни форми на работа. 


