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Обща информация
Това ръководство ще ви помогне да
използвате Инструментите по Еразъм+ в
School Education Gateway.

Обща информация: School Education Gateway
• Финансиран от Еразъм+, европейската програма в
областта на образованието, обучението, младежта и
спорта ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
• Контролиран от Генерална дирекция „Образование и
култура“ (Отдел Б.2 - Училища и Педагози; Многоезичие
• Свързан с eTwinning, общността на европейските училища
www.etwinning.net

• Ръководен от European Schoolnet, международно
партньорство от 34 европейски министерства на
образованието www.eun.org

Възможности по Еразъм+
Училищата в цяла Европа могат да се
възползват от възможностите за финансиране,
които програмата Еразъм+ предоставя,
включително подкрепа за обучителни курсове
и професионално развитие или участие в
проектни партньорства.
Инструментите на School Education Gateway
помагат на училищата да подготвят своите
кандидатури по Еразъм+ (Ключови дейности 1
и 2).

Инструменти, които подпомагат училищата при
кандидатстването им по Еразъм+
• За „Ключова дейност 1: Образователна мобилност за
граждани“
➢ Каталог с курсове: търсене на курсове за обучение на учители, които
се провеждат на място в чужбина (част от Teacher Academy)
➢ Възможности за мобилност: публикуване и/или търсене на
предложения за преподаване и обмен на опит в чужбина

• За „Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен
на добри практики“
➢ Стратегически партньорства: публикуване на заявки и търсене на
партньори за съвместни училищни проекти

Най-общо
• Всеки може да добави обява безплатно. Обявите не се проверяват и
не се одобряват преди да бъдат публикувани. Въпреки това,
съдържанието се контролира и потребителите могат да докладват за
всякакви нередности.
• Всички инструменти имат сходни функции и затова ще обясним подетайлно само тези, свързани с „Каталога с курсове“.
• Преди да започнете
• Регистрирайте се ИЛИ влезте в системата със съществуващ профил, защото
само регистрираните потребители могат да публикуват обявления.
• Добавете организация към профила си. За тази цел трябва да разполагате с
идентификационен код на участника (PIC).
• Прочетете Общите условия.
• Прочетете Често Задаваните Въпроси.

Вход в системата

Съвет!
Можете да влезете в системата
като използвате Вашия профил в
eTwinning, Facebook, Google+,
Twitter или LinkedIn

или като се регистрирате в
School Education Gateway

Добавяне на организация

1

2

Към „Моят профил“

Изберете „Организации“ и
„Добавете организация“

3

Проверете дали Вашата организация
вече не е в базата данни.
Ако не е, можете да я добавите.

PIC (Идентификационен код на участника)
• Идентификационният код на участника (PIC) е необходим, за да
може да се добави обява към Инструментите по Еразъм+ в School
Education Gateway.
• PIC (9-цифрен код) е необходим и когато Вашата организация иска
да участва в европейски проекти.
• За да получите PIC за Вашата организация, моля, следвайте
инструкциите тук:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisa
tions/register.html

Каталог с курсове
www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/teacher
_academy/catalogue.cfm

Каталог посветен на курсове
за професионално развитие,
предназначени за учителите и
училищния персонал

Каталог с курсове:
Търсене
Кликнете върху картата,
за да прегледате
курсовете по страни
Търсене по ключова дума, език, място
или дата
Можете да изберете между опростен и
разширен режим на търсене. В
последствие можете да филтрирате
резултатите.

Съвет! Изберете
„Онлайн“ като вид курс,
ако искате да прегледате
само онлайн курсовете.

Само за членове
Бърз достъп:
- Запазени търсения
- Запазени курсове
- Добавяне на нов
курс

Предстоящи курсове
(в хронологичен ред)

Последни мнения

Курсове: Информация
1.
2.
3.
4.
5.

Информация за курса
Профил на доставчика на курса
За още информация вижте връзките към
курса (уебсайт, социални медии)
Други курсове, организирани от същия
доставчик
Навигиране с помощта на бутоните
„Предишна страница“/„Следваща страница“

Само за регистрирани потребители
6.

Бърз достъп до запазени търсения и
запазени курсове
7. Добавете в любими
8. Свържете се с доставчика на курса
9. Последвайте тази организация
10. Докладвайте проблем
11. Оценете и дайте мнение

Как да изберете курс?
• В каталога с курсове има хиляди курсове. Те не са били предварително
одобрени или филтрирани преди публикуването им.
• Вижте това ръководство „Как да изберем курс за обучение на учители в
чужбина“.
Свържете се с доставчика на курса:
• Когато намерите интересен курс, моля, свържете се директно с неговия
доставчик, за да получите повече информация или за да си запазите място.
• Използвайте бутона „Контакт“ в страницата с информация за курса или линка
към уебсайта на курса.
• School Education Gateway не организира курсове на място и следователно не
можем да отговорим на запитвания относно отделните курсове.

За доставчиците на
курсове: Добавяне на
курс
Моля, не забравяйте най-напред да влезете
в системата и да добавите организация към
Вашия профил!
След това кликнете на Добавете курс :
• на страницата на Каталога с курсове
• от Профил >> Курсове >> Добавете курс

Моля, имайте предвид, че можете да
добавяте само курсове на място.

Форма за добавяне на
курс
• Попълнете всички полета;
задължителните полета са отбелязани
със (*)
• Mожете да използвате основни html
тагове в полето за писане, за да
оформите текста (нов ред, списъци с
водещи символи, удебелен шрифт,
курсив,…)
• Запазване и публикуване на Вашия курс:
• Новият курс се запазва като „чернова“
• За да публикувате курса, отидете във
Вашия списък с курсове, откъдето можете
да го редактирате допълнително или
директно да го публикувате.

Статус на курсовете
• Чернови: обявите не са видими публично и могат да бъдат
публикувани и/или редактирани допълнително.
• Публикувани: обявите са видими в публичната платформа.
• Приключили: обявите са приключили (т.е. били са актуални в
миналото), но все още са достъпни публично в платформата.
• Блокирани: обявите са блокирани от администраторите.

Добавяне на няколко сесии
• Можете да създавате и да преглеждате
няколко сесии в рамките на един курс
• Статус на курса: можете да отбележите, ако
вече няма места за сесията или ако е
отменена
• Сесиите ще бъдат видими в каталога с
курсове и при прегледа на съответния курс

Добавяне на курс: Контакти
Изберете начинa, по който искате да се
свържат с Вас
• По имейл – посочете Вашия имейл

• Чрез лице за контакт (някой от Вашата
организация)
→ Уверете се, че Известията са активирани!

Курсове: Настройки
Можете да видите и
редактирате всички
курсове, създадени
от членовете на
Вашите организации
от Профил>> Курсове
>> Вашите курсове
1. Когато сте в
Профил изберете
„Курсове“

2. Курсовете на Вашата
организация могат да бъдат
намерени тук

Курсове чернови
(за да публикувате,
кликнете „Редактиране“ и
променете статуса на
„Публикувано“)
Използвайте „Копиране“,
за да копирате някой от
курсовете и да създадете
подобен. След това
можете да редактирате
съответните детайли.
Използвайте „Изтрийте“,
за да премахнете курс,
който вече не Ви трябва.
Не можете да изтриете
курс, към който има
коментари.

Kурсове: Управление на известията
От Вашия профил, отидете на
„Управление на известията“ – тук
може да определите кога и колко
известия да получавате за Вашите
курсове.

Възможности за
мобилност
www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/opportunities
/mobility.cfm
Предложения за училищния
персонал - работни позиции и
обмен на опит в чуждестранни
училища/организации

Възможнoсти за
мобилност: Търсене
Можете да търсите или:
• Възможности за мобилност под формата на предложения,
публикувани от приемащите организации
• Възможности за мобилност под формата на заявки,
публикувани от всеки, който търси приемаща организация

Само за членове
Бърз достъп:
- Запазени търсения
- Запазени възможности за
мобилност
- Добавяне на нова
възможност за мобилност

Можете да изберете между
опростен и разширен режим на
търсене.
Търсене по ключова дума,
вид на възможността
за мобилност, език,
място или дата.

Възможности за
мобилност: Информация
1. Профил на организацията
2. Навигиране с помощта на бутоните
„Предишна страница“/„Следваща
страница“

Само за регистрирани потребители
3. Бърз достъп до запазени търсения и
възможности за мобилност
4. Добавете в любими
5. Свържете се с организацията
6. Последвайте тази организация
7. Докладвайте проблем
8. Оценете и дайте мнение

Съвет! Научете за
видовете възможности
за мобилност от Често
задавани въпроси.

Добавяне на възможност за мобилност
Моля, не забравяйте най-напред да влезете
в системата и да добавите организация към
Вашия профил!
Отидете на Добавете възможност за
мобилност
• На страницата на Възможности за
мобилност
• от Профил >> Възможности за
мобилност >> Добавете възможност за
мобилност

Съвет! Ако като учител
проявявате интерес към участие
в период на мобилност в
чужбина, публикувайте Вашата
обява още сега!

За повече информация относно следните теми, моля
вижте насоките за Каталога с курсове, тъй като те важат
и за Възможностите за мобилност:
• Форма за добавяне на възможност за мобилност
• Контакти
• Управление на известията
• Настройки на възможностите за мобилност

Заявка за стратегическо
партньорство
www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/opport
unities/partnerships.cfm
Търсене на партньорски училища и
организации в Европа за
осъществяване на съвместни
проекти, насочени към
подобряване на стандартите и
качеството на преподаване и учене

Стратегически
партньорства: Търсене
Можете да изберете между опростен и
разширен режим на търсене.
Търсене по ключова дума,
вид на организацията,
държава или дати.
Само за членове
Бърз достъп:
- Запазени търсения
- Запазени стратегически
партньорства
- Добавяне на ново
стратегическо партньорство

Стратегически
партньорства: Информация
1. Профил на организацията
2. Навигиране с помощта на бутоните
„Предишна страница“/„Следваща
страница“

Само за регистрирани потребители
3. Бърз достъп до запазени търсения и
стратегически партньорства
4. Добавете в любими
5. Свържете се с организацията
6. Последвайте тази организация
7. Докладвайте проблем
8. Оценете и дайте мнение

Добавяне на заявка за стратегическо партньорство
Отидете на Добавете стратегически
партньорства
• На страницата на Стратегически
партньорства
• От Профил >> Стратегически
партньорства >> Създайте заявка
за стратегическо партньорство

За повече информация относно следните теми, моля
вижте насоките за Каталога с курсове, тъй като те важат
и за Стратегическите партньорства:
• Форма за добавяне на стратегическо партньорство
• Контакти
• Управление на известията
• Настройки на стратегическите партньорства

Помощни материали
Инструменти по Еразъм+:
• Често задавани въпроси (на 23 езика)
• Общи условия (на 23 езика)
• Ръководство: „Как да изберем курс за
обучение на учители в чужбина“ (на 23 езика)
• Видео уроци за използване на инструментите
Програма „Еразъм+“:
• Уебсайт на програма „Еразъм+“
• Публикация: „Еразъм+: Практически наръчник
за училищни ръководители“ (на 6 езика)
• Онлайн курс: „Възможности за финансиране,
които Еразъм+ предлага на училищата“ в
Teacher Academy (безплатен)

Регистрирайте се и се присъединете към
School Education Gateway още днес!
www.schooleducationgateway.eu
support@schooleducationgateway.eu
/EUErasmusPlusProgramme

#EdGateway / #EUteacheracademy / @EUErasmusPlus
schoolgateway

School Education Gateway е инициатива на Европейския съюз и се финансира от Еразъм+, европейската програма в областта на
образованието, обучението, младежта и спорта. Нито институциите и органите на Европейския съюз, нито което и да е лице,
действащо от тяхно име, могат да бъдат държани отговорни за начина, по който съдържащата се тук информация може да
бъде използвана.

