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Участие на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово в програма 

„Еразъм +“ 

Информация за проекта 

KA210-SCH-OF164A34 Gender Equality: Women in Progress GEQ-WOPRO 

Равенство между половете: Жените в прогрес GEQ-WOPRO 

Ключово действие 2: Сътрудничество между организациите и институциите 

Проектът е от тип „Малки партньорства“ с цел привличане и разширяване на 

достъпа до програмата Erasmus+ за нови участници, организации с по-малко опит 

и възможности за сътрудничеството на европейско равнище, както и да осигури 

подкрепа за активното европейско гражданство и въвеждане на европейското 

измерение на местно равнище; да въведе иновативни подходи за работа с целеви 

групи чрез осигуряване на по-привлекателни програми за образование и обучение, 

съобразени с различните нужди и очаквания, използване на цифрови 

методологии, нови подходи за справяне със социалното, етническото, езиковото и 

културното многообразие, нови подходи за по-добра подкрепа за 

конкурентоспособността и заетостта, по-специално на регионално и местно 

равнище, признаване на високи постижения в изучаването на чужди езици, 

развиване на дигиталните умения и др.  

Приоритети: развитие на ключовите компетентности; преодоляване на 

междукултурните различия, различията между поколенията, социалното 

разделение, насърчаване на равенството и недискриминацията между половете, 

гражданска ангажираност и участие. Проектните дейности целят постигането на 

знания, умения и компетенции от двадесет и първи век, следвайки принципа на 

„учене чрез правене“ и методологията на „решаване на проблеми“. 

Цели: Проект има за цел да въведе интегративен подход към мястото и ролята на 

жените и тяхното равностойно участие в гражданското общество, което ще реши 

проблема с безработицата и икономическата зависимост на жените, да насърчи и 

осигури пълноценното участие на жените в неравностойно положение в 

обществото. Насърчаване развитието на активно гражданство, придобиване на 

знания, умения и самочувствие за равнопоставеност на пазара на труда, 

увеличаване на възможностите за работа, развиването на социални 

предприемачески компетенции на момичетата, запознаването им с иновативни 

методи и инструменти, създаването на възможности за развитие на лидерски 

качества са част от  приоритетите на проекта. Акцент се поставя и на правото на 

жените на образование и работа, както и предоставянето на различни услуги и 

социални подкрепа и услуги за преодоляване негативните социокултурни 

стереотипи.  
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Целеви групи: Ученици на възраст 13-18 години  

Координатор: LYCEE CONDORCET / Франция, BELFORT 

Партньори: Средно училище "Св.св. Кирил и Методий"/ България 

TOKAT MILLI PIYANGO IHYA BALAK FEN LISESI/ Турция , ТОКАТ 

Shkolla fillore komunale Jashar Bej Shkupi / Република Северна Македония, Скопие 

При осъществяване на мобилностите се предвиждат 4 учители от всяко училище 

да вземат участие в първата дейност в Северна Македония и 4 ученици и  2 

учители от всяко училище по време на дейностите в България, Франция и 

Турция. 

Програма за обмена в България 

ДЕН 1: Церемония по посрещане - Запознаване и представяне на участниците, 

училище, град, държава; Уоркшоп „Жените в историята“- участниците ще се 

запознаят с материали от местни архиви и онлайн ресурси, свързани с темата на 

проекта. Участниците ще проведат проучвания за ролята и статуса на жените в 

обществото, които ще бъдат вдъхновение и модел за подражание. След лекция на 

преподавател от Шуменския университет участниците, разделени в смесени 

екипи, ще обсъдят някои статистически данни за живота на жените, семейството, 

образованието и заетостта, културни идентичности. 

 ДЕН 2: „Превенция на ранните бракове” – гост-лектор от НПО „Център за 

междуетнически диалог и толерантност Амалипе” ще насочи вниманието на 

участниците към свързаните с тях проблеми, начини и добри примери за справяне 

с проблема. Ще бъдат показани и обсъдени презентации и видеоклипове. 

Уоркшопи на теми: „Правата на жените в снимки“ и „Попитайте кариерния 

консултант“ – среща с кариерен консултант за оказване на подкрепа при избора 

на професия и вземане на решения за бъдеща работа и пълно личностно развитие. 

ДЕН 3: Уоркшоп: „Цел 5 „Равенство на половете“ – начини и възможности да се 

сложи край на дискриминацията срещу жените и момичетата“. Равенството на 

половете е не само основно човешко право, но и необходима основа за един мирен, 

проспериращ и устойчив свят. 

ДЕН 4: Дискусия/дебат „Жените са сила за промяна“ – Участниците ще бъдат 

насърчени да изградят умения за провеждане на ефективни действия за 

застъпничество, които търсят реализирането на равенството между половете и да 

мобилизират политиците и общественото мнение в полза на правата на жените. 

ДЕН 5: “Културно пътуване”-организирано пътуване в района на Смядово; 

учебно посещение в музеите на Шумен и Велики Преслав като важни исторически 

обекти; Среща с успешни и влиятелни жени в нашия регион. „Културна вечер”- 

ще се организира културна вечер за гостите участници с българска музика, 

фолклор, кухня, литература. Участниците ще се запознаят с популярни жени в 

нашата култура. 



България като хостинг партньор получава за индивидуална подкрепа, подкрепа 

за пътуване и организационна подкрепа: 1862 Евро. 

Сума на безвъзмездната помощ, отпусната за дейността за училището е 15 566 

Евро. 

Начална среща - Подготовка за документация - Северна Македония 11 142,00 

Образът на жените в медиите и жените в технологичните компании-Франция 16 

646,00 

Иновативни работи в Women's Own Freedom and CreativityTurkey 16 646,00  

Еднократна сума на проекта 60 000,00 € 

Очаквани резултати: Участниците ще подобрят езиковите, комуникационните и 

дигиталните си умения, ще оценят културните и историческите аспекти на 

страните партньори и ще подобрят общите културни познания, ще придобият 

познания по програма Еразъм+ и умения за разработване на нови проекти, като и 

ценни умения на 21 век като критично мислене и креативност, сътрудничество и 

работа в мултикултурна среда, гъвкавост, инициативност, лидерство и др. 

 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

гр. Смядово 


