
 

 Предварителна подготовка-информиране и подбор на участниците, 

провеждане на предварителната езикова, интеркултурна и 

педагогическа подготовка, изпити и издаване на сертификати 

 Протичане на мобилността. Мониторинг 

 Признаване на придобитите знания, умения и компетенции и 

издаване на сертификатите 

 Разпространение на резултатите 

 Изготвяне на отчет. Краен мониторинг 

(извадки, важни за кандидатите и одобренитеучастници) 

 

1. МЕСЕЦ ЮЛИ - ОКТОМВРИ 2022г. 

 

 Информиране на учениците и педагогическите специалисти 

до 22.07.2022г.  

 Информиране на заинтересованите страни на информационна 

среща в рамките на Еразъм дни 

          до 13.10.2022г. 

 Подаване на заявления и мотивационни писма от: 
 

- педагогическите специалисти     до 23.09.2022г 
 

2. МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022г. 

 

 Предварителен подбор и обявяване на одобрените и резервните 

кандидати 

- ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ    до 30.09.2022г. 

 



   

3. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022г. 

 

 Кратък езиков курс по английски език и запознаване с културата на 

Германия   

за педагогическите специалисти         до 21.10.2022г 

 Провеждане на виртуална мобилност учители 

до 28.10.2022г. 

 Провеждане на физическа мобилност учители 

от 30.10.2022-06.11.2022г. 

по утвърдена Работна програма: 

 30.10.2022г.(неделя)-пътуване от София, България до Шкойдиц, 

Германия 

 31.10.2022г.(понеделник)- 07.11.2022г.(петък) – Професионални 

визити и семинари 

 08.11.2022г.(събота) – отпътуване на групата от Шкойдиц, Германия 

до София, България 

 

 Изготвяне на отчетни доклади от участниците и попълване на анкети –

в едноседмичен срок след завръщане в България в системата Mobility 

Tool 

 

4. МЕСЕЦ НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ  2022г.  

 

 Подаване на заявления и мотивационни писма от учениците: 

                 до 15.11.2022г.  

 Предварителен подбор и обявяване на одобрените и резервните 

кандидати 

до 15.12.2022г.  

 

 

 



5. МЕСЕЦ ЯНУАРИ – МАРТ  2023г. 

 

 Предварителна педагогическа подготовка 

 

-ученици           от 09.01.2023г. до 24 .02.2023г. 

 Изпит по педагогическата подготовка от 06.03.2023г.  до 10.03.2023г. 

 

 

 Събеседване и интервю                    от  20.03.2023г. до 24.03.2023г. 

 

 II-ри етап на подбор  

- Ученици          до 31.03.2023г. 

 

 

6. МЕСЕЦ   АПРИЛ - МАЙ  2023г. 

 

 Езиковата подготовка,изпити за ниво и получаване на сертификати        

                                     от 18.04.2023г.  до 31 .05.2023г. 

 

 

7. МЕСЕЦ ЮНИ - ЮЛИ  2023г. 

 Родителска среща с одобрените кандидати, екипа на проекта и 

ръководството на ПГДС "Цар Иван Асен II" и подписване на 

документите свързани с мобилността –до 16 .06.2023г. 

 

 Провеждане на виртуална мобилност за ученици –до 30.06.2023г. 

 Провеждане на физическа мобилност за ученици 

 по утвърдена Работна програма: 

 02.07.2023г.(неделя)-пътуване от София, България до Шкойдиц, 

Германия 

 03.07.2020г.(понеделник)- 14.07.2023г.(петък) – Практическо 

обучение в Gut Wehlitz – Шкойдиц 

 15.07.2023г.(събота) – отпътуване на групата от  Шкойдиц, Германия 

до София, България 



 Изготвяне на отчетни доклади от участниците –в едноседмичен 
срок след завръщане в България в системата Mobility Tool 

 

 

8. МЕСЕЦ АВГУСТ - НОЕМВРИ 2023г. 

 

 
 Разпространение и трансфер на резултатите – публикации в 
медиите и социалните мрежи, информационна брошура, изготвяне 
на видеофилм и заключителен семинар. 
 Отчитане на проектните дейности в Mobility Tool 
 

 

 

 

 

 

 


