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Дистанционно обучение. Как го правим? 
май 7, 2020 

 

Министерството на образованието и науката и Националното 

Дарик радио започнаха в края на април съвместна кампания за 

популяризиране на иновативни практики, реализирани при 

дистанционната форма на обучение. Всеки ден до 24 май в 

национален ефир ще бъде представяно по едно училище от 28-те 

области в страната. Горди сме да споделим, че от област Добрич 

Дарик радио избра да представи Частна профилирана гимназия 

“Райко Цончев”. Предлагаме на вниманието ви интервютата с 

преподаватели и ученици. Благодарни сме на екипа от креативни 

и всеотдайни преподаватели, които ни зареждат всеки ден с нови 

идеи! 

Линк към интервюто Posted in Новини 

 

Building competitive advantage through personal branding 
април 15, 2020 май 18, 2022 

 

Building competitive advantage through personal branding 
(Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд) №2019-1-

BG01-KA229-062237 ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2, „Стратегически 

партньорства“, Сектор „Училищно образование“ 

Период на проекта: 01.09.2019-31.12.2021 г. 

Партньорски училища: 
-Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество 

„Райко Цончев“, гр. Добрич-координатор 

-Zespol Szkol Technicznych, Полша 

-Cooperativa Maria Consolatrice – SCUOLA REGINA MUNDI, Италия 

-1o EPAL Lamias, Гърция 

 

Общата цел на проекта е да ни научи как да утвърдим и развиваме своя личен бранд (марка), за да 

увеличим способността си да се представяме успешно в личното, образователно и работно пространство. 

 

За постигане на общата цел е необходимо да изпълним следните конкретни цели: 

 Идентифициране на значението на личния бранд; 

 Придобиване на самопознание чрез идентифициране на лични умения, силни и слаби страни; 

 Предоставяне на помощ за изграждане на собствена марка/бранд; 

 Подготовка за света извън училището, чрез придобиване на умения как най-добре да 

рекламираме/представяме себе си пред университети и работодатели; 

 Изясняване влиянието на социалните медии върху пригодността за заетост и как да поддържаме 

нашата онлайн лична марка / присъствие; 

 Идентифициране на профила на кандидата за университет или работа от гледна точка на експертите; 

 Разработване на онлайн инструментариум за изграждане на лична марка/бранд. 

 

 

 

PERSONAL BRANDING TOOLKIT (материали за учители и ученици, създадени от партньорските училища) 

Страница на проекта във Фейсбук: Building competitive advantage through personal branding 

Уебсайт: https://i-personal-branding.eu/ 

YouTube канал:: Personal Branding Plus 

https://rconchev.com/2020/05/07/elementor-2914/
https://drive.google.com/file/d/1JNg0lnTEtY_eohjZrR4e_1fcHCZvEZwF/view?fbclid=IwAR15SM7b7AnJZYAWccCbqgOBhSInlxRHfov7lQlR9itqNajXhwArxGGXF3I
https://rconchev.com/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
https://rconchev.com/2020/04/15/building-competitive-advantage-through-personal-branding/
https://rconchev.com/wp-content/uploads/2022/03/TOOLKIT.pdf
https://www.facebook.com/Building-competitive-advantage-through-personal-branding-110200430401953/?modal=admin_todo_tour
https://i-personal-branding.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCIF_zvpmmc0TNe0YuWJM3MQ/featured
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Успехи на ученици през 2019-2020 
април 15, 2020 декември 3, 2020 

 

 

Боримир Атанасов – ученик в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

I-во място в областния кръг на Националното състезание за речеви и 

комуникативни умения на английски език през 2019/2020 година 

I-во място на областната олимпиада по английски език и участник в 

националния кръг през учебната 2019/2020 година 

Учител: Драгомир Цукев 

Евита Тинкова – ученичка в IX клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

I-во място в областния кръг и III-то място в националния кръг на 

Националното състезание за речеви и комуникативни умения на 

английски език през учебната 2019/2020 година 

Учител: Драгомир Цукев 

 

 

Петя Катранджиева – ученичка в X клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

I-во място на областната олимпиада по астрономия през учебната 

2019/2020 година 

Учители: Атанас Атанасов и Лидия Радева 

II-ро място на областната олимпиада по математика през учебната 

2019/2020 година 

Учител: Цветинка Орешарова 

Рая Димова – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

II-ро място в VI НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС 

„НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ” през 

учебната 2019/2020 година 

Учител: Мария Кирилова 

 

 

Велимир Йорданов – ученик в X клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

I-во място на областната олимпиада по биология и здравно 

образование през учебната 2019/2020 година 

Учител: Иванка Димитрова 

Йоана Георгиева – ученичка в IX клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

I-во място на Областната олимпиада по испански език 

Учител: Надя Петкова 
 

https://rconchev.com/2020/04/15/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2019-2020/
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Други проекти 
април 14, 2020 

 

 
ИМЕ И 

НОМЕР НА 

ПРОЕКТА 

СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ПРОГРАМА ПАРТНЬОРИ РЕЗЮМЕ 

Иновации в 

туристическо

тообслужване 

и маркетинг в 

светлината на 

европейските 

тенденции за 

развитие на 

туризма 

(Иновации в 

туризма) 

 

№ 2008-1-

BG1-LEO01-

00307 

10.07.2008 г. -

10.07.2009 г. 

Леонардо да 

Винчи 

-Висше училище 

„Международен 

колеж“-

координатор; 

Професионална 

гимназия по 

туризъм „Проф д-

р Асен Златаров“, 

гр. Варна; 

-Частна 

профилирана 

гимназия по 

туризъм и 

предприемачество 

„Райко Цончев“, 

гр. Добрич; 

–Institut fuer 

lebenslanges 

Lernen in Europa, 

Германия; 

–STEP, Испания.  

Проектът иновации в туризма е насочен към 

изграждането на практически умения за обслужване и 

маркетинг на туристически продукти с помощта на 

технологични иновации в рамките на общото 

икономическо пространство на Европейския съюз. Той 

надгражда и допълва теоретичните умения, които 

учениците придобиват в рамките на професионалното си 

обучение съгласно програмите на МОН в България. 

В резултат на проекта ползвателите придобиха 

практически знания и умения за използване на 

технологични иновации за подобряване на обслужването и 

маркетинг в туризма, развиха комуникативност и умения 

за работа в интеркултурна среда, подобриха езиковите 

компетенции и развиха стремеж към професионално 

усъвършенстване и учене през целия живот. 

Наблюдаващите преподаватели разработиха и създадоха 

Сборник с казуси върху реално наблюдавани ситуации с 

ползвателите описани по време на практиката, който да се 

използва в българските училища за обучение по туризъм в 

интеркултурна среда и с оглед да се мултиплицират 

резултатите от проекта.  

Основно предимство на проекта е, че бе съвместна 

инициатива на три образователни институции, коeто 

създаде устойчиви професионални връзки между 

учениците и преподавателите на регионално ниво и тества 

пилотна система за признаване на кредити между средно и 

висше образование. 

LEARN TO 

CLICK ON 

YOUR 

FUTURE 

 

№2010-1-

RO1-COM06-

06903 4 

01.08.2010г.-

31.07.2012 г. 
Коменски 

-Grup scolar eremia 

grigorescu, 

Румъния-  

координатор; 

– Частна 

профилирана 

гимназия по 

туризъм и 

предприемачество 

„Райко Цончев“, 

гр. Добрич; 

–Mithat Topal 

Ilkogretim Okulu, 

Турция; 

–Escola Secundaria 

de Castro Daire, 

Португалия; 

–Srednja 

Ekonomsko-

proslovna sola 

koper, Словения.  

Целта на проекта бе да се създаде образователен модел 

във всяка от участващите страни, който да осигури 

подходящ набор от стратегии за преподаване и учене на 

чужди езици, които да се използват с учениците от 

средното образование. Моделът включва различни начини 

за използване на компютър в часовете по чужд език за 

създаване на нови иновационни стратегии за обучение, 

основани на нуждите и опита на всеки партньор. За да 

дадем на нашите ученици всяка възможност да завършат 

образованието си и така да увеличат шансовете си за успех 

в бъдещата си кариера, ние трябва да ги подготвим да 

станат успешни индивидуални обучаеми. Ето защо, чрез 

дейностите на това партньорство бе поставен акцент върху 

учебния процес чрез различни обучения за усвояване на 

стратегии, основани на ИКТ технологии и индивидуално 

обучение. 

Чрез проекта се предостави възможност на учениците 

и училищните общности да научат повече за страните и 

културите на другите, както и да насърчат обмена и 

диалога чрез използването на различни комуникационни 

системи и развитието на ИКТ умения. Той е приобщаващ, 

с цел да се включат всички ученици, служители и членове 

на по-широката училищна общност. Проектът насърчава 

развитието на сътрудничество и други социални умения за 

всички участници и споделяне на добри практики в 

преподаването и ученето.  

ECOTOURIS

M TRAINING 

CONCEPT 

 

№ 2012-1-

ES1-LE004-

51542 6 

01.08.2012 г.-

31.07.2014 г. 

Леонардо да 

Винчи 

-IES Monastil, 

Испания-

координатор 

-Частна 

профилирана 

гимназия по 

туризъм и 

Основната цел на проекта беше партньорите от 

България, Испания, Белгия, Гърция, Великобритания, 

Турция и Италия да работят съвместно по темите за 

образование, свързано с околната среда, както и 

устойчивия туризъм. Цялостното изпълнение на проекта 

се мотивира от положената от Европейската комисия цел 

за проактивно сътрудничество между туристически 

https://rconchev.com/2020/04/14/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/
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предприемачество 

„Райко Цончев“, 

гр. Добрич 

-Biolea, Гърция; 

-Selby College, 

Великобритания; 

-Casal De Cucchi, 

Италия; 

VVKSO/Institute 

Provincial 

d’Enseignement 

Secondaire, 

Белгия; 

-Regional 

Directorate of 

Education of 

Thessaly, Гърция; 

фирми, дестинации и власти. Интересът към туризма в 

селските региони и нарастващата осведоменост относно 

екологичните проблеми обуславят нуждата от 

придобиването на образование в тази сфера. 

Преподавателите и образователните институции следва да 

подобрят знанията и уменията, за да отговорят на нуждите 

на растящия бизнес в сферата на агротуризма и устойчивия 

туризъм. Поради това се налага обновяване или 

интегриране на нови или съществуващи учебни модули. 

Сред целите бе заложено и подобряване и обновяване на 

съществуващите учебни програми. 

Постижения: 

• Изучаване на нуждите в областта на устойчивото 

развитие в туризма и екологичното обучение;  

• Създаване на нов обучителен профил чрез 

прозрачност и равнопоставеност на учебни единици от 

различни европейски райони;  

• Приложение на системата за трансфер на кредити 

ECVET на база резултатите от ученето, заложени в 

програмата;  

• Подобряване на ключовите компетенции чрез 

обучителния подход; 

•Изучаване на екологичното влияние и културните 

различия чрез множество учебни ресурси; 

• Събиране на казуси от различни дестинации, 

организации и публични структури, работещи в сферата на 

туризма; 

• Изграждане на онлайн мрежа от заинтересовани 

страни, по въпросите за осигуряването на устойчивост на 

туризма в ЕС. 

OPTION 

VARIETY 

FOR 

ENTREPREN

EURSHIP  

 

№ 2013-1-

ES1-COM06-

73581 5 

01.08.2013 г. 

31.07.2015 г. 
Коменски 

-IES LA GRANJA, 

Испания- 

координатор; 

-Частна 

профилирана 

гимназия по 

туризъм и 

предприемачество 

„Райко Цончев“, 

гр. Добрич; 

-BIRZU RAJONO 

PABIRZES 

PAGRINDINE 

MOKYKLA, 

Литва; 

-COLEGIUL 

TEHNIC TRAIAN 

VUIA, Румъния; 

-DARICA 

ANADOLU 

SAGLIK MESLEK 

LISESI-Турция.  

Партньорството ни беше съсредоточено върху 

проблемите на безработицата, главно сред младите хора и 

свързаните с тях въпроси: пазара на труда, 

професионалното образование, професионалните умения и 

компетенции, бизнес идеите. С помощта на този проект се 

опитахме основно да разгледаме причините за младежката 

безработица и да намерим решения за нея, като 

същевременно дадем на учениците различни поводи да 

научат как да поемат отговорност за собственото си 

бъдеще и по този начин да се подготвят за професионалния 

си живот. 

Тъй като имаше сътрудничество между училища от 5 

различни държави, имахме възможност да се запознаем с 

днешните предимства и недостатъци в света на бизнеса. 

Разбира се, нашата основна цел беше да постигнем 

отношение на предприемачеството сред учениците, 

защото това може да бъде ключ към успеха в живота. 

Цели на партньорството: 

–даване възможност на младите хора за ефективно 

трансформиране на техните умения и предпочитания към 

бъдещата им трудова заетост; 

–създаване на мрежа между участниците, която ще 

помогне на бъдещата им работа и ще улесни бъдещото им 

сътрудничество и дейности; 

–разширяване на познанията на учениците в областта 

на икономиката и бизнес въпросите; 

–възможност за обмен на идеи с ученици от други 

страни; 

–формиране на нагласа за готовност за използване на 

английски език като средство за учене и комуникация, 

което да мотивира учениците да се изучат чужди езици; 

–формиране на нагласи за откритост, любопитство, 

толерантност и зачитане на правото да бъдеш различен; 

–подобряване на способността да се използват 

различни източници на информация и съвременни 

технологии и работа в екип. 
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Прием 2020 
април 13, 2020 

 
 

https://rconchev.com/2020/04/13/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/
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Успехи на ученици през 2018-2019 

  април 1, 2020 април 6, 2022  

 

Александрина Янкова – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

II-ро място в конкурс за млади художници „Пейзаж от моята България“ в град 

Троян. 

Учител: Олга Иванова 

II-ро място в турнир по информационни технологии и информатика „IT СВЯТ“ 

Учител: Мария Кирилова 

 

 

Александър Славчев – ученик в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

II-ро място (дълъг скок) в общинския етап на ученическите игри, организирани от 

Община град Добрич през учебната 2018/2019 година 

Учител: Йордан Дейков 

Антоан Койчев, Дилян Раев, Лидия Лазарова, Александър Славчев и Стефани 

Маринова – ученици в IX, X и XI клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

I-во място на областния кръг на Фестивала на авторска драматургия и театър на 

английски език и номинация за най-въздействащо музикално-сценично изпълнение 

в националния кръг през учебната 2018/2019 година 

Учител: Драгомир Цукев 

 

 

Диляна Чопаринова – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

I-во място в олимпиадата за творческо писане „Picta Scripta“ за литературно есе през 

учебната 2018/2019 г. 

II-ро място във Форум за публични ученически изказвания “Словото 2019” 

Поощрителна награда от Националния форум за публични ученически изказвания 

„Словото 2018“ в първа възрастова група. 

Учител: Маргарита Христова 

II-ро място на Националното състезание за говорни и комуникативни умения по 

английски език в Стара Загора през учебната 2018/2019 година 

Учител: Драгомир Цукев 

https://rconchev.com/2020/04/01/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2018-2019/
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Евита Тинкова – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

I-во място в олимпиадата за творческо писане „Picta Scripta“  за философско есе през 

учебната 2018/2019 г. 

Учител: Маргарита Христова 

 

 

Иван Иванов – ученик в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

II-ро място в Областния кръг на олимпиадата по Информационни технологии, 

Направление: Уеб сайт, Сайт на ЧПГТП “Райко Цончев” през учебната 2018/2019 г. 

I-во място в турнир по информационни технологии и информатика 

„IT СВЯТ“ през учебната 2018/2019 г. 

Учител: Мария Кирилова 

Йоана Георгиева – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

II-ро място във Форум за публични ученически изказвания “Словото”. 

Учител: Маргарита Христова 

Константин Киров – ученик в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

II-ро място в Областния кръг на олимпиадата по Информационни технологии, 

Направление: Уеб сайт, Сайт на ЧПГТП “Райко Цончев” през учебната 2018/2019 г. 

Учител: Мария Кирилова 

I-во място в турнир по информационни технологии и информатика „IT СВЯТ“ през 

учебната 2018/2019 г. 

Учител: Мария Кирилова 

 

 

Лидия Лазарова – ученичка в IX клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

I-во място в олимпиадата за творческо писане „Picta Scripta“ за литературно есе 

Грамота за отличие в националния конкурс за есе, посветен на 115 г. от рождението на 

Атанас Далчев, организиран от РУ „Ангел Кънчев“, филиал Силистра 

Поощрителна награда от областния конкурс за есе „Защо семейството е важно за 

всяко дете“ през учебната 2018/2019 година Учител: Маргарита Христова 

Лидия Лазарова и Давид Коршев 

ученици в IX клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

I-во място за плакат „Подготвени ли сме за професиите на бъдещето?“ 

като отбор Young Investigators в националния кръг на Международния 

конкурс за статистически плакат 2018-2019, организиран от 

Националния статистически институт. 

Учител: Силвия Колева 

 

 

Михаела Вълчева – ученичка в VIII клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

III-то място (лека атлетика) в общинския етап на ученическите игри, организирани от 

Община град Добрич през учебната 2018/2019 година 

Учител: Йордан Дейков 
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Петя Катранджиева – ученичка в IX клас в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

I-во място на Националното състезание по финансова математика през учебната 

2018/2019 г. 

II-ро място от Математическия турнир „Иван Салабашев“ 

II-ро място на Коледното математическо състезание 

Учител: Цветинка Орешарова 

 

 

Лидия Лазарова и Антоан Койчев – ученици в IX  и X клас 

в ЧПГТП „Райко Цончев“ 

III-то място на Националната ученическа конференция по 

гражданско образование 

„Семейство–училище–общество” през учебната 2018/2019 година 

Учител: Надежда Иванова 

Стефани Маринова– ученичка в 12  клас в ЧПГТП “Райко Цончев” 

III-то място в Националния форум за публични ученически изказвания 

„Словото 2018“. 

 
 

Театрални костюми, декори и сцена 
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ноември 29, 2019 април 18, 2022 
Днес учениците от 9 клас на Частна гимназия “Райко Цончев” имаха артистичен интерактивен урок в ДТ 

“Йордан Йовков” на тема “Театрални костюми, декори и сцена” от раздел Изобразителното изкуство и другите 

изкуства – Сценични изкуства”. Учениците, част от които са от профил “Испански език”, заедно със своята 

учителка г-жа Олга Иванова се потопиха в театралната обстановка и дух, като пресъздадоха картината 

“Менините” на испанския художник Диего Веласкес. 

  

 
Гимназия „Райко Цончев“ бе домакин на международен 

проект за изграждане на личен бранд 
ноември 26, 2019 май 26, 2020 

 

 

https://rconchev.com/2019/11/29/%d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8e%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0/
https://rconchev.com/2019/11/26/%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be-%d1%86%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%b1%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%bd/
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През изминалата седмица, в периода от 18 до 23 ноември, иновативна гимназия „Райко 

Цончев“ бе домакин на първата среща в рамките на проект „Изграждане на конкурентно 

предимство чрез личен бранд“, съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, 

„Стратегически партньорства“. В срещата се включиха ученици и учители от Италия, Полша, 

Гърция и България. Партньорството в рамките на проекта цели да научи участниците как да 

утвърдят и развиват свой личен бранд, за да увеличат способността си да се представят 

успешно в личното, образователно и работно пространство. 

Срещата в Добрич се проведе под наслова „Умения за определяне на личните силни 

и слаби страни“. Сред основните цели на мобилността бяха: идентифициране на значението 

на личния бранд, придобиване на самопознание чрез идентифициране на лични умения, 

силни и слаби страни, подготовка за света извън училището, чрез придобиване на умения как 

най-добре да рекламират себе си пред университети и работодатели и т.н. Учениците и 

учителите участваха в различни дейности и работилнички, срещнаха се с кариерни експерти 

и университетски преподаватели. 

Българските ученици влязоха в ролята на екскурзоводи за гостите от партньорските 

училища, за да им покажат и разкажат любопитни факти за град Добрич и Архитектурно-

етнографски музей „Старият Добрич“. Сред културните визити на групата бяха и 

Ботаническата градина и Двореца в Балчик и Археологическия музей в град Варна. 

Учениците на гимназията представиха българските обичаи, традиции, фолклорна музика, 

танци и кухня по време на специално отганизирана за гостите българска вечер. На събитието 

бе представен и обичаят „Седянка“ на английски език. 

Следващата мобилност по проекта ще се състои през месец март 2020 г. в град Ламия, 

Гърция. 

Гимназия „Райко Цончев“ е координатор на проекта, който предстои да бъде 

реализиран до края на 2020 г. Проектът е на обща стойност 60 836 евро, от които за 

българското училище – 18 209 евро. 
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Конкурс за дизайн на лого 
октомври 22, 2019 май 26, 2020  

Отправяме покана към всички ученици 

да се включат в изработката на лого за 

новия Еразъм + проект и да 

демонстрират своите творчески умения. 
 

Гимназия 

„Райко Цончев” 

се включи в 

инициативата 

“Дни на Еразъм” 

 
В рамките на инициативата #Erasmus Days /„Дни Еразъм“/ в гимназия „Райко Цончев“ в Добрич се 

проведе информационна среща с ученици и учители във връзка с проектите по програма „Еразъм +”, в които 

участва училището. 

В първата част на срещата трима ученици и двама учители споделиха опит от участието си в обмен в 

периода 1-7 октомври в град Лимбажи, Латвия в рамките на проект Save the future not only today /Съхрани 

бъдещето не само днес/, съфинансиран по програмата. От гимназията припомнят, че това е третата среща за 

партньорите от Чехия, България, Румъния, Латвия и Турция. 

https://rconchev.com/2019/10/22/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be/
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Във втората част на срещата пред присъстващите бяха представени целите на новия проект на тема: 

„Изграждане на конкурентно предимство чрез личен бранд“, в който училището е координатор и предстои 

да бъде реализиран до края на 2020 г. В него гимназията си партнира с училища от Италия, Полша и Гърция. 

Проектът е на обща стойност 60 836 евро, от които за българското училище – 18 209 евро. 

Партньорството цели да научи участниците как да утвърдят и развиват свой личен бранд, за да 

увеличат способността си да се представят успешно в личното, образователно и работно пространство. 

За постигане на общата цел по време на проекта 

партньорите ще се стремят към идентифициране на 

значението на личния бранд, придобиване на самопознание 

чрез идентифициране на лични умения, силни и слаби страни, 

подготовка за света извън училището, чрез придобиване на 

умения как най-добре да рекламират себе си пред 

университети и работодатели и т. н. 

През ноември учениците от гимназия „Райко Цончев“ 

ще посрещнат своите връстници от училищата-партньори, 

когато ще се проведе първата среща в рамките на проекта под 

наслова „Личен бранд. Умения за определяне на личните 

силни и слаби страни“. 

 

Процедура за 

кандидатстване в 

международен проект за 

изграждане на личен бранд 
октомври 11, 2019  май 26, 2020  

ОТКРИВАМЕ ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +. 

Всеки желаещ да се включи в мобилност в рамките на проект BUILDING 

COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH PERSONAL BRANDING може да го 

направи като попълни комплект от документи по образци и го предаде на 

хартиен носител в дирекцията до 25 октомври 2019 г. 
Комплектът с документи включва: 

 Заявление за участие до директора; 

 Мотивационно писмо с аргументация защо искам да участвам в мобилността/проекта и с кои свои 

качества и умения мога да допринеса за успешното реализиране на проекта; 

 Справка от класния ръководител за среден успех, наложени санкции и наказания и брой отсъствия 

от предходната година и към датата на кандидатстване и удостоверение от учителя по английски за 

ниво на владеене на езика; 

 Декларация за съгласие на родител за участие в мобилност по проекта; 

 Приложения: копия от грамоти, сертификати, награди, снимки и други, които да подкрепят Вашата 

кандидатура. 

Всички кандидати, подали пълен комплект от документи ще бъдат поканени на интервю, на което 

независима комисия ще определи кои ученици ще се включат в проекта. Класирането на учениците ще се 

извършва по низходящ ред до запълване на определената бройка (12) като се предвидят и до максимум 4 

резерви. В случай че, селектиран кандидат наруши някои от критериите за подбор в рамките на проекта, на 

база на които е бил избран, комисията има право да замени кандидата със следващия в списъка с резервите. 

Участниците във всяка мобилност ще бъдат определени, според реда на класиране в протокола от 

селекцията. Всеки един от учениците на Гимназията може да кандидатства, но с предимство ще бъдат 

https://rconchev.com/2019/10/11/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd/
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учениците, които до момента не са участвали в мобилности по Еразъм + проекти на училището. Ако някой 

от одобрените кандидати не може да участва в мобилността, поради непредвидени обстоятелства, той остава 

за следващата мобилност (като последна възможност за него). Неговото място се заема от следващия в 

списъка. 

Заповядайте на информационната среща днес от 14:40 ч. в зала 205, за да получите повече 

информация за начина за кандидатстване и критериите за селекция. Прилагаме комплект с документи за 

кандидатстване. 

 

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ГИМНАЗИЯ „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ 

УЧАСТВАХА В МОБИЛНОСТ В ЛАТВИЯ 
октомври 10, 2019 април 13, 2020 

 
Група от трима ученици и двама учители от Частна профилирана гимназия „Райко 

Цончев“, гр. Добрич участваха в ученически обмен в периода 1-7 октомври в град 

Лимбажи, Латвия в рамките на проект Save the future not only today, съфинансиран по 

програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. 

Това бе трета среща за партньорите от Чехия, България, Румъния, Латвия и Турция. 
Сред основните цели на проекта са: повишаване на осведомеността на учениците за околната среда, 

природата, световните проблеми чрез запознаване с възможностите за рециклиране и ефективното 

използване на енергия; самоусъвършенстване на участниците, чрез работа и комуникация с техни връстници, 

намирайки иновативни, творчески начини за рециклиране; признаване на необходимостта от приемане, 

толерантност, хармония и уважение към други култури; подобряване на езиковата, дигиталната и 

междукултурна компетентност. 

Мобилността в Латвия беше под наслова „Да спасим дърво“ и в тази връзка бяха организирани и 

проведени множество дейности по темата. Учениците се запознаха с технология за изработване на хартия и 

се включиха в работилнички за изработване на картички и декорации от използвана хартия. Също така се 

включиха и в засаждането на дръвчета в двора на училището-домакин. Посещение в екологичен 

образователен център предостави възможност на всички, чрез поставени групови задачи да се запознаят с 

различни видове дървета, с фазите им на растеж през четирите сезона, с начини за определяне възрастта на 

https://rconchev.com/2019/10/10/2598/
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дърветата и други. Експедиция в гората и запознаване с горското разнообразие в Латвия спомогна да се 

придобият знания и умения за измерване киселинността на почвите, измерване на височината на дърветата, 

категоризиране на дърветата с цел да се запазят здравите и премахнат болните дръвчета, изграждане на 

дървен мост, само от греди, по скица на Леонардо да Винчи и др.  

При посещение във фабрика за сушене на шишарки учениците се запознаха с технологията на 

сушенето и научиха за начина на селекция на най-добрите шишарки, чиито семена се използват за 

отглеждане на дръвчета. Половината територия на Латвия е засята с гори и е прието да се сеят два пъти 

повече дървета от отсечените.  

В програмата бе заложено и посещение на фамилна пекарна, в която хлябът се прави ръчно, с квас и 

без изкуствени добавки. 

По време на мобилността учителите участваха в няколко организационни срещи, на които всеки от 

партньорите отчете извършените до момента дейности и се обсъдиха предстоящите задачи. 

Сред културните дейности бяха: посещение на средновековен дворец в Цесис, разходка в градовете 

Валмиера и Сигулда. Домакините организираха и специална латвийска вечер, по време на която представиха 

традиционни песни, танци и кухня. В края на мобилността участниците получиха сертификати за участие. 

Следващата среща на партньорските училища ще се проведе през месец март 2020 г. в град Адана, 

Турция. 

 

Премиера на филма „Оставихме лошото настрана” 

септември 24, 2019 март 12, 2021 

В навечерието на 25 септември, Деня на Добрич, Гимназия “Райко 

Цончев” представи документалния филм “Оставихме лошото настрани”. 

Това е нашата памет за събития и личности и поздрав за всички 

добричлии, които знаят защо празнуват.Видеото е дело на учениците 

Лидия Лазарова и Дарен Стоянов, ръководени от преподавателя по 

история Надежда Иванова. В него участват и двама шестокласници – 

Виктор и Стефани. Благодарим на всички, които допринесоха събитията 

след Крайовската спогодба да не бъдат забравени. 

Оставихме лошото настрани! - филм на ЧПГ "Райко Цончев" 

 

https://rconchev.com/2019/09/24/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%bc%d0%b5-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd/
https://www.youtube.com/watch?v=7seSSrumV30
https://www.youtube.com/watch?v=7seSSrumV30
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Двудневна атестация на езиковите умения тече в Гимназия “Райко Цончев” 

септември 11, 2019 март 12, 2021 

Иновативна гимназия „Райко 

Цончев“ тества чуждоезиковите умения 

на новоприетите си ученици чрез 

лицензиран продукт на утвърдената 

школа „Piarson-Longman“. Чрез 

системата на тестване в рамките на два 

дни екип преподаватели от ВУМ и 

ЧПГТП „Райко Цончев“ ще позици-

онира учениците на точното ниво по 

английски език – А1, А2, В1, В2. 

Изпитът е компютърно базиран и включва най-модерния продукт, наречен „Езикова лаборатория“. 

Мотивацията на методическия избор е свързана с максималната ефективност на часовете по английски. 

Атестацията е част от „Мотивационната седмица“, която организират от учебното заведение. Програмата 

включва още социализация, часове по Етикет и ценности, Welcome party, мотивационен тренинг с родители 

и ученици за целеполагане. Posted in Новини  

 

Китайски език ще изучават ученици от Гимназия „Райко Цончев“ 

септември 11, 2019 март 12, 2021 

 

От началото на учебната 2019/2020 Гимназия „Райко Цончев“ предлага на своите ученици поредната 

уникална възможност – да изучават китайски като трети чужд език. 12 момичета и момчета от 8 до 12 клас 

ще посещават уроците на младия специалист Лили Симеонова и ще трупат знания за китайската култура и 

език. Плановете на ръководството на училището и на преподавателя са обучението да се осъществява в тясно 

сътрудничество с Института „Конфуций“ съм Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ . 

Posted in Новини  

https://rconchev.com/2019/09/11/%d0%b4%d0%b2%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d0%bc%d0%b5/
https://rconchev.com/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
https://rconchev.com/2019/09/11/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b3/
https://rconchev.com/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
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ИНОВАТИВНА ГИМНАЗИЯ „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ БЕ ДОМАКИН НА 

ПАРТНЬОРИ ОТ ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ ЗА 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

юни 20, 2019 ноември 28, 2019 

 
В периода от 6 до 12 юни иновативна гимназия „Райко Цончев“ бе домакин на втора среща в рамките на проект Save the 

future not only today, съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“. В срещата се 

включиха ученици и учители от Чехия, Турция, Латвия, Румъния и България. 

Сред основните цели на проекта са: повишаване на осведомеността на учениците за околната среда, световните проблеми 

чрез запознаване с възможностите за рециклиране и ефективното използване на енергия; самоусъвършенстване на участниците, 

чрез работа и комуникация с техни връстници, намирайки иновативни, творчески начини за рециклиране; признаване на 

необходимостта от приемане, толерантност, хармония и уважение към други култури; подобряване на езиковата, дигиталната и 

междукултурна компетентност. 

По време на мобилността участниците научиха за негативния ефект на отпадъците за околната среда и времето 

необходимо за разграждането на различните видове отпадъци. Включиха се в работилница за изработване на моливи от хартия и 

в работилница за изработване на продукти от вече използвани материали, които показаха по време на специално подредена за 

случая изложба. Посетиха община град Добрич, където се срещнаха с арх. Боян Коларов, Зам.-кмет “Устройство на територията”, 

който им разказа за събирането и преработването на отпадъците в община град Добрич и сподели ценни съвети как да намалим 

потреблението и количеството на отпадъците в нашите домакинства. Партньорите посетиха и Регионалното депо в с. Стожер, 

където наблюдаваха процес на сепариране на отпадъците, които могат да бъдат рециклирани като пластмаса, стъкло, метал и 

процес на компостиране на органични отпадъци, който се състои в разграждане на органичните отпадъци в присъствие на 

кислород, при който се получава еднороден кафеникаво-черен ронлив материал, подходящ за наторяване и възстановяване на 

органичната материя в почвите. Също така посетиха Център за защита на природата и животните в гр. Добрич, където разгледаха 

животинските видове, които обитават центъра и се срещнаха с доброволци от Еко-селище „Доброжънци“, които им показаха 

къщичката за водоплаващи птици, изградена от естествени материали и заедно с тях поправиха част от оградата от изсъхнали 

клони, както и почистиха площ, която малките посетители на центъра вече могат да използват за игра. Сред културните визити на 

групата бяха Ботаническата градина и Двореца в Балчик, нос Калиакра и град Варна.  

Учениците на гимназията представиха българските обичаи, традиции, фолклорна музика и танци и кухня по време на 

специално отганизирана за гостите българска вечер. На събитието бе представен и обичаят „Седянка“ на английски език. 

От училището припомнят, че група от трима ученици и двама учители от Гимназия „Райко Цончев“, участваха в първата 

среща през месец април в град Злин, Чехия, а през месец октомври предстои третата мобилност по проекта, която ще се проведе в 

град Лимбази, Латвия. 

 

https://rconchev.com/2019/06/20/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be-%d1%86%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2/
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24 май в ЧПГТП “Райко Цончев” 

юни 1, 2019 

 
Иван и Константин от 8 в клас влязоха в ролите на св. Кирил и св. Методий. 

Награждаване 

април 25, 2019 май 5, 2019 

 

https://rconchev.com/2019/06/01/24-%d0%bc%d0%b0%d0%b9-%d0%b2-%d1%87%d0%bf%d0%b3%d1%82%d0%bf-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be-%d1%86%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2/
https://rconchev.com/2019/04/25/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/


 

19 

Резултати от първото издание на олимпиадата за творческо писане “Picta Scripta” за 

литературно есе: 

I-во място за Диляна Чопаринова, 8 клас от ЧПГ “Райко Цончев” за есето “Нагоре” 

I-во място за Лидия Лазарова, 9 клас от ЧПГ “Райко Цончев” за есето “Утопия” 

II-ро място за Неда Карагьозова, 9 клас от ЕГ “Гео Милев” за есето “Завист” 

III – то място за Дияна Василева, 8 клас от ЕГ “Гео Милев” за есето “Паметник на завистта” 

В навечерието на Великден бяха връчени наградите от Първата олимпиада за творческо 

писане “Picta Scripta”. Честито на отличените! Догодина Ви очакваме отново! 

 

https://rconchev.com/wp-content/uploads/2019/05/59385138_348386105874989_7926231126790635520_n.jpg
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УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ГИМНАЗИЯ „РАЙКО 

ЦОНЧЕВ“ ОБМЕНИХА ОПИТ В ЧЕХИЯ 

април 20, 2019 ноември 28, 2019 

 
Група от трима ученици и двама учители от Частна профилирана гимназия „Райко Цончев“, гр. 

Добрич участваха в ученически обмен в периода 11-17 април в град Злин, Чехия в рамките на проект Save 

the future not only today, съфинансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2, „Стратегически 

партньорства“. 

Това бе първата среща за партньорите от Чехия, България, Румъния, Латвия и Турция. 

Сред основните цели на проекта са: повишаване на осведомеността на учениците за околната среда, 

природата, световните проблеми чрез запознаване с възможностите за рециклиране и ефективното 

използване на енергия; самоусъвършенстване на участниците, чрез работа и комуникация с техни 

връстници, намирайки иновативни, творчески начини за рециклиране; признаване на необходимостта от 

приемане, толерантност, хармония и уважение към други култури; подобряване на езиковата, дигиталната 

и междукултурна компетентност. 

По време на мобилността участниците се включиха в няколко работилнички за рециклиране на 

пластмаса, хартия и кожа, като изработиха портфейли, ключодържатели, тетрадки, бижута и други, 

направиха обиколко на уникална зоологическа градина със скулптури от животни, изработени от железен 

скрап, посетиха електрическа централа и множество културни обекти. 

През месец юни учениците на Гимназия „Райко Цончев“ ще бъдат домакини на своите връстници от 

училищата-партньори. 

 

https://rconchev.com/2019/04/20/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be/
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Save the future not only today 

март 11, 2019 март 3, 2022  

 

№ 2018-1-CZ01_KA229-048026_4 01.11.2018 г. -31.08.2021 г. 

ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства“, 

Сектор „Училищно образование“ 

Партньорски училища: 

-Stredni prumyslova skola polytechnicka -Centrum odborne 

pripravy Zlin, Чехия 

-Частна профилирана гимназия по туризъм и 

предприемачество „Райко Цончев“, гр. Добрич 

-Limbazu 3. Vidusskola, Латвия 

-Colegiul Economic M. Kogalniceanu, Румъния 

-SEVIM TEKIN ANADOLU LISESI, Турция 

Краткосрочни въздействия на проекта върху участниците: 

- превръщане на участницие в личности, които имат високо ниво на 

информираност за рециклирането, които са наясно с индивидуалните 

си отговорности в това отношение и които вземат предвид света, околната среда, семейството и икономиката 

на страната. Подобряване на чуждоезикови, дигитални и комуникативни умения. 

Дългосрочни ефекти от проекта върху участниците: - осъзнати граждани, които са чувствителни 

към екологичните проблеми на света, в който живеят, уважаващи и толерантни към различните култури. 

Проектът се осъществи в рамките на 5 мобилности, две от които се проведоха виртуално. Бяха 

избрани участници, които се интересуват от темата за рециклиране на отпадъци, имат умения по английски 

език, екипно ориентирани  са и са отворени към междукултурен диалог. Подборът бе основан на ясни, 

прозрачни, справедливи и принципи на равенство между половете. 

Дейности, в които нашите ученици се включиха им помогнаха да придобият опит и знания свързани 

с основната тема на проекта. 

Участниците развиха толерантност, хармония и разбиране към различни култури, подобриха умения 

за владеенето на чужд език и постигнаха напредък в дигиталните умения. В това отношение нашият проект 

допринесе за развитието на умения за учене през целия живот. 

Приносът на ЧПГТП „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ за осъществяването на дейностите по проекта SAVE THE 

FUTURE NOT ONLY TODAY се изразява в следното: 

•    изработване на лога от страна на наши ученици, които взеха участие в конкурса за лого на проекта; 

•    организиране на процедура за селекция на участници в мобилностите: изготвяне на комплект с 

документи за кандидатстване в дейностите на проекта и провеждане на интервюта с кандидатите; 

•    цялостна организация преди всяка мобилност (подготовка на участниците, организационни срещи, 

инструктажи, закупуване на билети, документи за пътуване и т.н.) 

•    участие на ученици и учители в две физически мобилности, организирани от училищата от Чехия 

и Латвия и две виртуални мобилности, организирани от партньорите от Турция и Румъния; 

•    цялостна организация по посрещането на партньорите по време на мобилността в Добрич, 

България; 

•    изготвяне и разпращане на прессъобщения до местните медии; 

•    изработване на рекламни материали за проекта (постери, флайери, винил и др.) 

•    изготвяне на публикации за дейностите на проекта, видни на официалния уебсайта на ЧПГТП 

„Райко Цончев“; 

•    създаване и поддържане на страница на проекта във Фейсбук (Save the future not only today), чиято 

цел бе да осведомява основно българската аудитория (има и друга страница, където публикациите са на 

английски език); 

•    една от основните задачи бе създаване на видеа и качването им на специално създаден за проекта 

канал в YouTube (SAFNOT); 

•    организиране и провеждане на флашмоб с цел популяризиране целите на проекта; 

https://rconchev.com/2019/03/11/save-the-future-not-only-today/
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•    организиране и провеждане на събития за споделяне на опит сред ученици, учители и родители; 

•    създаване на презентации, видеа и материали, представени по време на мобилностите; 

•    създаване на учебни планове и провеждане на уроци във връзка с темата на проекта за опазване на 

околната среда; 

•    изготвяне и провеждане на онлайн съвместни уроци с партньорското училище от Турция; 

•    организиране и провеждане на дейности, посветени на Деня на Земята (22 април); 

•    създаване на табло на проекта в училище с материали на проекта; 

•    споделяне на резултатите от проекта по време на различни събития; 

•    участие в инициативата Erasmus Days; 

•    проучване на ученици и изготвяне на постер на тема „Лична социална отговорност“, който взе 

участие в национален конкурс, организиран от Националния статистически институт и бе класиран на трето 

място; 

•    предоставяне на информация за уебсайта на проекта (https://safnot.webnode.cz/); 

•    предоставяне на информация за създаването на E-book; 

•    съдействие и принос за добра комуникация с партньорите; 

•    участие в множество онлайн организационни срещи във връзка с провеждането на виртуалните 

мобилности и отчитането на проекта, проведени в платформата ZOOM; 

•    осъществяване на комуникация с националната агенция във връзка с успешното осъществяване 

дейностите на проекта; 

•    попълване на информация в Mobility tool +; 

•    съдействие на координатора при изготвянето на финалния отчет на проекта; 

•    участие в попълване на анкета, свързана с целите на партньорството в началото и края на проекта; 

и други. 

Уебсайт на проекта: https://safnot.webnode.cz/  

Страници на проекта във Фейсбук: SAFNOT и Save the future not only today 

YouTube  канал: SAFNOT 

E-BOOK: материали, разработени от партньорските училища в рамките на проекта 

Posted in Минали проекти  

 

Непрекъснато професионално усъвършенстване 

-ключ към иновативно образование 

 

https://safnot.webnode.cz/
https://safnot.webnode.cz/
https://www.facebook.com/groups/1152174414933353/
https://www.facebook.com/Save-the-future-not-only-today-330637827491144/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UC4ZiWpdZvb4onYZN1uOUGOw
https://rconchev.com/wp-content/uploads/2021/10/I-BOOK.pdf
https://rconchev.com/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/
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№ 2017-1-BG01-KA101-036113    март 11, 2019 април 14, 2020 

Линкове: Facebook, https://project-raiko-tsonchev.weebly.com  

Еразъм + КД1 – Образователна мобилност за граждани 

- ЧПГТП „Райко Цончев“, гр. Добрич-координатор; 

- Europass teacher academy, Флоренция, Италия; 

- Associazione Euphoria, Рим, Италия; 

- Executive Training Institute, Сейнт Джулиънс, Малта; 

- Istituto per la Formazione, Болоня, Италия; 

- Cervantes Training, Алкала Де Енарес, Мадрид, Испания. 

За да отговори адекватно на съвременните изисквания за качествено 

образование, ЧПГТП “Райко Цончев” цели да повиши качеството на предлаганата 

от нея образователна услуга като подобри квалификацията на училищния 

персонал във връзка с нови методи на преподаване, меки умения, компютърни 

компетенции, междукултурна компетентност, както и да развие умения за 

управление на училището в условия на интернационализация. Като иновативно 

по дух училище, стремежът ни е учителите да придобият умения за прилагане на 

нови знания и умения в учебния процес, както и междукултурно познание, 

включващо в себе си и професионално и личностно развитие. 

Проектът засяга три основни направления, които да повишат компетенциите 

на педагогически и непедагогически персонал в ЧПГТП “Райко Цончев”.   

Това са: 

1. ИКТ 

2. Стратегически партньорство 

3. Нови методи на обучение 

И трите са тясно свързани с общата стратегия на училището да бъде 

подбудител и двигател на иновативните подходи в образованието и предоставя 

съвременно обучение, което да подготвя, както за по-нататъшно учене, така и за 

живота и бизнеса. 

Училищният персонал придобива и усъвършенства умения и знания като: 

подобряване на езиковата и дигитална компетентност; нови методи и техники на 

преподаване в съдържателно-езиково интегрираното обучение; умения за 

създаване и управляване на европейски проекти; изграждане на контакти с 

другите участници за бъдещи партньорства; междукултурна компетентност и др. 

Подобряване подготовката на участниците от своя страна води и до 

положителни резултати върху постиженията на учениците, а това и до 

удовлетвореност за родителите от направения избор за образователна 

институция. По-добрата професионална подготовка и личностно 

усъвършенстване неминуемо води до повишаване на мотивациятана училищния 

персонал за работа. 
 

https://rconchev.com/2019/03/11/2216/
https://www.facebook.com/KA1project.raiko.tsonchev/?modal=admin_todo_tour
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Ден на испанския език и култура 2018 
март 4, 2019 май 5, 2019

 
 

 

https://rconchev.com/2019/03/04/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-2018/
https://rconchev.com/2019/03/04/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-2018/
https://rconchev.com/wp-content/uploads/2019/03/1-2.png
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