
 

 
ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ 
Гр. Димитровград, бул. „Д. Благоев“ № 85 
0883565050, www.pgazdg.com, tihdg@abv.bg  

   
 

 
Програма „ЕРАЗЪМ +“, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Училищно образование“ , Наименование 
на проекта „MULTICULTURAL SCHOOL: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES“ с рег. № 2020-1-BG01-KA101-078614 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

в процедура по селекция на учители, които ще вземат участие в обучение част 

от проект по програма „Еразъм +“ 

Ключова Дейност 1 

KA1 - Learning Mobility of Individuals  

KA101 - School education staff mobility с краен срок за подаване на кандидатури 

за селекция – 30.01.2021 г. 

 

През 2020 г. Професионална гимназия “Проф.д-рАсен Златаров“ спечели проект 

финансиран от Европейската комисия по Програма “Еразъм +“ 

Наименованието на проекта е ”MULTICULTURAL SCHOOL: OPPORTUNITIES AND 

CHALLENGES” и има обща продължителността 15 месеца и ще завърши на 

31.08.2021г. 

Проектът ще предостави възможност на петима преподаватели да преминат пет 

дневен интензивен курс на обучение в гр. Истанбул, Република Турция на тема 

DIVERSITY IN THE CLASSROOM: TEACHING INCLUSION FOR 

OVERCOMING PREJUDICES AND DISCRIMINATION, със следната обучителна 

програма: 

Day 1 - Participants arrival 

- İntroductory information about logistics and the venue 

- Welcome dinner 

Day 2 - Introduction to the training course, schedule, methodology, 

expectations and learning outcomes 

Diversity in classrooms: historical perspective  

- Roots of diversity in history and development of inclusive education 

- The education challenges of a diverse and rapidly changing society 

Responding to Special educational needs based on diverse 

background – approaches and methods 

- How to create welcoming and inclusive school environment for all  

- Developing intercultural competence as a teacher 

- Teambuilding exercises 

- Evaluation  

Day 3 Stereotypes and prejudices at school: how to stop the vicious cycle 
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-Teaching “self-image” and “other-image” in a diverse school – 

challenges and anti-discriminative approaches  

- How to foster students’ tolerance and intercultural awareness 

Resources and materials for constructive and open-minded 

teaching 

- Activities in the classroom – methods to fight stereotypes and 

prejudice and strengthen tolerance in class 

- Evaluation of personal experience and sharing good practices 

- Teambuilding exercise  

- Evaluation 

Day 4  Non-formal education in promoting antidiscrimination and 

tolerance 

- Non-formal methods in teaching – benefits for creating empathy and 

mutual understanding in classroom 

- Designing and practicing non-formal activities and tools in diverse 

environment 

Visit to local NGO 

- Cooperation with NGO sector and civil society to empower students` 

tolerance 

- Networking in non-formal education as a base for exchanging of good 

practices in teaching 

- Teambuilding exercises 

- Evaluation 

Day 5 Visit to  a local High School with students from diverse cultural and 

social background  

- Meeting and discussion with local teachers on the challenges and best 

practice to address diversity and inclusion 

- Reflection and discussion 

- Open Space for planning future cooperation 

- Evaluation 

- Guided visit in İstanbul  

Day 6 Multiethnic schools – advantage in education 

- Experience and new methods in inclusion of students with diverse 

backgrounds 

- Upgrading pedagogical skills – how to create welcoming and tolerant 

classroom environment 

Promoting multiethnic schools 

- Multiethnic schools as a model of antidiscriminative and peaceful 

coexistence 
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- Diversity education as contribution to the strong civil society values 

- Teambuilding exercises 

- Evaluation and certification ceremony 

- Dinner in traditional Turkish restaurant  

Day 7  Departure of participants 

 

Работен език по проекта: Английски 

Кой може да кандидатства: Педагогическия екип на ПГ “Проф. д-р Асен Златаров“  

Критерии за избор на участници: Участието в проекта ще се реализира след 

предварителен подбор, базиран на следните критерии, предварително обсъдени и 

одобрени: 

1. Заинтересованост към проекта и желание за включване в обучението. 

2. Добра теоретична и езикова подготовка по английски език. 

3. Комуникативност и умения за работа в екип. 

4. Попълнено CV (Europass) от всеки един от кандидатите. 

5. Заявление за участие по образец. 

6. Мотивационно писмо за участие, което трябва да съдържа аргументите на 

кандидата за неговото желание. 

7. Да участва в обучението и как би разпространил наученото след края на 

проекта. 

8. Положителни резултати от положен стандартизиран тест за ниво на владеене 

на английски език. 

9. Тестване на уменията за комуникативност и работа в екип чрез интервю. 

Партниращата ни организация по проекта е сдружение ÜNDER, Турция. 

Ръководител на проекта е г-жа Румяна Монева директор на ПГ “Проф. д-р Асен 

Златаров“. 
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