Учители от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя
споделиха добри практики в областта на училищното образование
с колеги от Испания
В периода от от 29.03.2022г. до 05.04.2022г. ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ –
гр. Банкя реализира проект на тема „Заедно в клас – европейски опит за успешна
социална интеграция!“, финансиран по програма Еразъм + по който гимназията е
инициатор, а Tribeka Trenining Lab, гр. Малага, Испания е приемащ партньор.
Четири педагогически специалисти осъществиха едноседмична мобилност в град
Малага, Испания. В рамките на обмена осъществиха работни визити в средни училища и
Asociación Arrabal, асоциация занимаваща се със социална и трудова интеграция на деца
със специални образователни потребности и в неравностойно положение. На срещасеминар в базата на приемащия партньор Tribeka Trenining Lab имаха възможност да се
запознаят с Образователната система на Испания. Посещенията в училища като Venue
Balneario Baños del Carmen и IES Mercedes Labrador им даде възможност да придобият
опит при организацията на работата в „Мултикултурна класна стая с цел интеграция на
ученици от различни етнически групи“, в изграждането на подходяща и достъпна
образователна среда за деца със специални образователни потребности. Участниците
бяха запознати със социални дейностите, свързани с деца в неравностойно положение - в
риск, агресивно поведение, с начините на комуникация с родителите на ученици в риск от
отпадане от образователната система, с методите за неформално учене и тяхното
прилагане в междукултурното образование.
В хода на реализирането на дейностите по проекта, участниците имаха
привилегията да присъстват на представянето на Проект SkillsAct4vet, стартиран от Tribeka
Trenining Lab заедно Militos, М. В. Ломоносов, Българската индустриална асоциация,
Beyond Research и Elidea – асоциирани психолози, чийто основна цел е да се насърчи
оценката на преносимите/трансверсални умения, произтичащи от международните
стажове (ползите от мобилността, ролята на VET обучаващия през мобилността и т.н.)
Наред с работните визити се осъществиха и културни визити – в гр. Малага, в
Гранада и в Гибралтар. Ползвателите по проекта – педагогическите специалисти имаха
възможност да се запознаят с богатата история и културното наследство на страната –
домакин Испания.
За валидиране на компетентностите по време на мобилността ползвателите
получиха Europass сертификат за мобилност, а от партньора-домакин Сертификат за
проведена мобилност по програма Еразъм +. Издадените документи ще послужат за
оценка на учителите като част от самооценяването на гимназията.
Времето, прекарано в гр. Малага осигури на педагогическите специалисти
възможност за запознаване с добри иновативни практики, в областта на културното
многообразие, неговите предизвикателства и възможности, което ще помогне да се
повиши конкурентоспособността на ПГТ „Алеко Константинов“ - гр. Банкя.

