
Търсят се учители - Европейски дигитални посланици по 
математика и науки. 

• Вие сте учител по математика, физика, химия или биология? 

• Предизвиквате учениците си да учат и вярвате, че могат да научат всичко? 
Обожавате работата си? 

• Използвате дигитални инструменти в преподаването без страх?  

• Искате да помагате на други колеги да се справят също така добре? 

• Искате да покажем заедно на Европа колко много добри дигитални 
практики имаме в българското образование? 

  
“Образование без раници” заедно с белгийския си партньор “Библиотеки без 
граници” търсят учителите, които да станат Европейски дигитални посланици по 
математика и науки.  
  

Кои са и какво ще правят Европейските дигиталните 
посланици по математика и науки? 

  
Това са учители на ученици между 11 и 18 години, които ще получат възможност 
да споделят опит и да доразвият уменията си да увличат и помагат на свои колеги 
да подобряват преподавателските си практики в дигитална среда.  
  
Учителите - дигитални посланици ще станат част от международна мрежа от 
учители - лидери в дигиталните практики. В следващата около една година (до 
юни 2023 г.) те ще участват в поне 5 живи и онлайн срещи, вкл. с учители от 
Белгия, и заедно ще обобщят най-добрите за тях дигитални инструменти и 
практики, които се използват по техните предмети.  
  
В резултат ще се състави наръчник, който да разпространи техния опит и да 
помогне на учителите в цяла Европа, а и извън. А самите учители - дигитални 
посланици ще бъдат обучени за обучители.  
  
Учителите ще поемат ролята на дигитални посланици в собствените училища и 
общности и ще подкрепят разпространението на наръчника, така че с негова 
помощ колегите им да въвеждат още по-ефективни дигитални преподавателски 
методи. При желание дигиталните посланици ще бъдат включени в дизайна и 
провеждането на национални и европейски обучения на учители, стъпили на 
разработения наръчник.  
  

Ползи за учителите - дигитални посланици: 

• Обменят добри практики със свои колеги от България и Белгия 

• Развиват обучителните и менторските си умения 

• Помагат на свои колеги в България и в цяла Европа да подобрят 
дигиталните си практики 

  

https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TcnPrzxVq-mOLUuIr2_HnFugAuNl2DOxmsK0YiwoDudKvHwjMQrlQT9_f46KeUW3c0fwOanlbf_RxEmOrXDYnpU8k4_7AMYIz-OOYfPkFpfBFiuHEhDrBQf1gCE2G7dhKZREvKyMRXg-lcVKRKw8W_OXNuTstLMgId9bkT1oBNLTejOziUb72cu5ul95V9L7MW7q66-XC21w8_9Wh7gnvPwNDu3WaYtrAfPBjHKpsK7nILdlYQP6GJJhqx47WFHetbEJeBeXOjXe-8UEg2I_woSUt48
https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QafJCfIsP2XvN7C5GXJP0M_2QC_B79EZNAufACUQl4tpht8ysUY7jfWqLb9n2xczmGXkgSFRtSja798DNBnKEKDA1zmKPzAXBx4gbfifmKqnHHYPiVLGZ6SSGlVGIbJyzjjZ0mbz6LS-TAuz2rq1GRn8o2ROFKrpyu4AOYjhYJsbCb7o7wBlUps_Pmxclpqcewv0WgzYMPBF5mbu0sjTOGUqm7VG-YZkJeb1d5VHNoeommCzLqhyGluDpVSe2t21Ntqu-1AED360D1jZh1RCJFBmrRnc40YtMV9SFNYhttMqAg
https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QafJCfIsP2XvN7C5GXJP0M_2QC_B79EZNAufACUQl4tpht8ysUY7jfWqLb9n2xczmGXkgSFRtSja798DNBnKEKDA1zmKPzAXBx4gbfifmKqnHHYPiVLGZ6SSGlVGIbJyzjjZ0mbz6LS-TAuz2rq1GRn8o2ROFKrpyu4AOYjhYJsbCb7o7wBlUps_Pmxclpqcewv0WgzYMPBF5mbu0sjTOGUqm7VG-YZkJeb1d5VHNoeommCzLqhyGluDpVSe2t21Ntqu-1AED360D1jZh1RCJFBmrRnc40YtMV9SFNYhttMqAg


 

• Утвърждават имиджа си като учители лидери и учители за пример 

• Получават сертификат като Учител - Европейски дигитален посланик по 
математика и науки 

• Допринасят към усилията на организаторите за застъпничество за най-
ефективни дигитални обучителни практики на национално и европейско 
ниво, вкл. пред основните институции на ЕС 

• Различни ваучери и подаръци в полза на професионалното и личното им 
развитие, като благодарност за доброволния им ангажимент в 
инициативата. Разходи за участие в проекта (пътни и настаняване) ще 
бъдат покрити от “Образование без раници”. 

 

 

  

    

 

Как да се включите? 

• Изпратете на hi@obr.education 

• Автобиография 

  
Кратка мотивация за включване в инициативата (по избор - като текст, видео, 
портфолио или друга форма). 
След разглеждане на документите и предварителен подбор, водещите кандидати 
ще бъдат поканени на разговор с цел финален избор на участниците. 
От България ще бъдат избрани 6 до 9 учители - европейски дигитални посланици. 

 
Задължителни условия, на които трябва да отговаряте: 

• Да сте учител по математика, физика, химия или биология на ученици в 
прогимназиален и/или гимназиален етап. 



 

• Да владеете английски език на ниво минимум В2 от Европейската езикова 
рамка. 

• Да познавате набор от наложени дигитални инструменти за преподаване, 
вкл. Кан Академия. 

• Да сте мотивиран(а) - в духа на описаното в обявата. 

  
Срок за подаване на документи: 15 март 2022 г. 
  
Поканата на сайта на "Образование без раници": https://obr.education/uchiteli-
evropeiski-digitalni-poslanitsi/ 
 

 

  

  

 

  
Сформирането на мрежа от учители - Европейски 
дигитални посланици по математика и науки е част 
от проект “KHAN-4-STEM: More effective and inclusive 
European Math and Science Teaching - supported by 
the internationalised work of European Khan Academy 
Advocates” по програма Еразъм + на Европейската 
комисия, Ключова дейност 2, изпълняван от 
“Образование без раници” (България) и “Библиотеки 
без граници” (Белгия). 
  

 

  

 

 

Публикацията отразява само мнението на “Образование без раници” и 
“Библиотеки без граници”. Европейската комисията не носи отговорност за каквото 
и да е използване на информацията, която съдържа. 
 

 

  

   

 

За сдружение “Образование без раници”  
Мисията ни е да модернизираме образованието в България. За целта:  

• Локализираме на български език най-голямата безплатна образователна 
платформа Кан Академия 

• Разпространяваме информация за платформата и помагаме на ученици и 
учители да я използват 

• Работим съвместно с Министерството на образованието и науката, 
училища, неправителствени организации и бизнеси (вкл. софтуерната 
индустрия и др.), имащи интерес към подобряване качеството на 
образованието в България. 

 

За Кан Академия на български език 

Разполага с над 6500 видео урока и над 100 000 интерактивни упражнения по 
математика и всички науки, както и по някои хуманитарни предмети и все повече 
други теми като медицина и (скоро) икономика и финанси. Учителите получават 
статистика за напредъка на всеки ученик и полезна информация за управление на 
класната стая. Глобалната класна стая на Кан Академия има 130 милиона 
потребители в 190 държави. 
 

https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ekhCFcpFWmof6kAhoRcfTj3rYQTXIZ6JwqUhUPV9GnWb7j6zDdIJF1MrEwiAlwdZcjeUcd4v8n4Ox1nm09-bFv0zPbbIK9OVJVLFA-4Fv-Feqj2W1PuFU3lfTMkZZkCZui3AZn_xkY23rQ00hnwiA9bGpExQdqqiDUNCOBEZJu5gL1ON7hKruEAqDB4OYG0TVCK8Dno-gelpLaRQp2xjOsJ32hN3l9hITl2sbyJKI_zt5ziJ-1Xi-vEBzplaKiifFTQui_Wgj_x_n_agHHZrQaHkndDNFS5aCwSlrErXXr8u1wROB2LYVxzeEPeSoaNY7t_YL3dbQ9DxerGfCLpz
https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ekhCFcpFWmof6kAhoRcfTj3rYQTXIZ6JwqUhUPV9GnWb7j6zDdIJF1MrEwiAlwdZcjeUcd4v8n4Ox1nm09-bFv0zPbbIK9OVJVLFA-4Fv-Feqj2W1PuFU3lfTMkZZkCZui3AZn_xkY23rQ00hnwiA9bGpExQdqqiDUNCOBEZJu5gL1ON7hKruEAqDB4OYG0TVCK8Dno-gelpLaRQp2xjOsJ32hN3l9hITl2sbyJKI_zt5ziJ-1Xi-vEBzplaKiifFTQui_Wgj_x_n_agHHZrQaHkndDNFS5aCwSlrErXXr8u1wROB2LYVxzeEPeSoaNY7t_YL3dbQ9DxerGfCLpz
https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Fh9jxbLuI0cZOJHYWRqNvr86cSYFrsvzUH6sjlf73orzc6B4D3jQks43AAJA42RgVVPQBekBLUtaZ1pvybZp3pgq9qAHOrAxek7NhjU6JCe2uctdQRKqsSXCsOnz2EDExPKGsetVIEVF3aXsUT3hQ2HIm3detkVTX-j_M1PM9ALhm0fkBO4HhfhESBxjtTxm-UEbWNlCQBjM0nzAE8WhTZBbxnr6Y1dU74bllUFqr22EGz_Zp-gjogp3H2uvkxDbJGeGpF1EnZya5oiD5L2VlfSSYg
https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yyzbd014lNOlr0-ieL0FqEDIn8KOZa3St_JP3sxuKQveCiBnOZNhYQjYcjwoyrzI8izke5GNznJCP1l0NDJ5mZj0VkaDsWthWtvcUC6TM2KFxDxK96aSxco_B7o1hitiLxrG2ff4Yiae_kS-5Qh0UwM3e7dzlmXEx64ReU3uoedprVBKKT2t0QK2ukFEAGfyJ2egU_PHc_V8ijVBsAVJdVAvjJcodV2OJ6QqlCY0S6a9xPEQZOIh_YyAn4gcVR2Daekhh35-qVGOgXJXDGH_ay7w5PCePvOqsw
https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VAXfzYR93jWB37SHPuqEJkM_jR-iIRS2NqhreyUsFXeTSmPU1EWgWOeEHw0PhPOYNvGHJ0CQl1kJz1sIZX2TMeNkBF_jqYmeekGW5TMXI5DrCVzXKps1f08cg-gOZOPZP8UCMhbwwEzwJVVAi6OeZyKOjZitw1Crd7vFWBjQKH_3HUSlAlWUUopw24wbMPshqAq6RzzX9GYuY-4vpWjpIjczECJiNbcclJyMXKOGWLh0hm9Rx1sMzLt8FjR_GbP93wd0oJ2N7Kb9SZH36HCWomLv5RunoA-b


 

За контакти: 
Станислава Гатева 
Координатор проекти 
Сдружение "Образование без раници" 
s.gateva@obr.education 
0878 35 05 05 
 

 

  

   

 

 

Сдружение "Образование без раници" 
ул. "Сердика" 20, ет. 2 
София 
https://obr.education/ 
https://bg.khanacademy.org/ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

   

 

Този имейл е изпратен до kspirov@didactaconsult.com  
Получавате имейла, тъй като сте абониран/а за бюлетина на "Образование без 

раници" 
  

Можете да се отпишете тук  
 

  

 

© 2022 Образование без раници 
 

   

 
 

https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/sq3TIyVYGD1r7qPlUmVglrgW8-NvOndZ49OCG6fHrb-C6KHWYc7o7BMUEyyw4ootxosqgr-d1zlZJwZ-3THfSHFe9DOn0NRFAi9WspEYYa6ftyZMXat_8IgZvzcWIHOtuawujiyptNDvUdMk6ODWeAe7YpQNpwepzJcdralwW2y850np
https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/y9HUMV3_SyeTZiwlgLy-uodsf_DzojYzOIn1BU5a0DW9ywnNWTW8MYo7a0GeSnGUN-pYhYU4sXZ3ULKJtr44Ardl5XN5E5h31WTWGs8c-pjlpwdcE3laSZ7ZJMAB57_ffM0kElUBj2EW0x2dGzpum2TEkGLwZTP59I2MYAsG5ThxO323bAftZxED5sNMoqj-9jzcwUlhVyVduKojKLlhXQspId96JNPV9Nd0TSwKmyfrtyVyoDJiUcmrXrTKufhBOiGuTqacXeFgMtJVGClDMKsxP5mf0JZeeOV3OCjgmFx3bOIpPIss
https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3slB5w1PcekJUV2Adm9auoYxpDOSvkI7zZFAUPTQPx7ehaGx9NvWUDkBVB6sHT8zO5mrrHp7gHXnQPTNvurt5X8mu869HtjA6miZmABaMtdgCuvmJQuqYDJqn9CWAhTqewpFVW1UEDFIcpkOltENcMaL72Tq1JdNCg3TMvP0R--w-BF1KEZnDnOKgjGKlzEgNUyjZH55wQt4MSq5qE9th1Q7L2EuF1S8j_AQMT0wXHGOEhQpQtV_EzDpX7RwOrxlOqXsNqGfm-6jr9mqDJyOMNn8psYV2_rCPdcTAYB62EtkUxAmj0ZNY5sxnoA
https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9iRGWisoidOpGnztCdu5cC4moNbXMXzzzDJfSLQzZqzwXTRgJEXQVRzTlgA1bBq9oC_A28ejVB4p8Ru_LyRY9zfKe7c62q7UJkDFmGv1yjlpWOla7VfV5ZlJ4VuvRMMk8gilazh9Er6_0GNt8XnnvYbdsm6UA5oaw7DRnFxYlr2D5fCuBgJyUfN56MUNhJj596REmYQVZdrV0g3aXmbHrWlBKnSNW4cUujRYplTh6RoxbQuXHUsRCjeuwzOrgT8r80zu7GPFWxopudqxbDghTqciEvWENhLixjMnZq0AYrupvjdjdKcWng
https://6eqy9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TfsK-JdDoeQuJ7H3_1b5b77q-yn4E54z0V0Jkfp4o95nFo4zDCFQ04HFfyfic0QMsWES7zszNZPAonP_GQ_KGlsom1CU2X7uWY9Sx0Z2iTjlRtL7F6QosgzFZu-7CJfNJHryZVBwxfvcZnZS3qRUOTYT-ENJ0_Tdb3EYAaTckGihkBfTl2Kc55o2zgF6CC90nmT0pr1m1kmuuUS_yQG5ZMJH8BJBE8fU9KfHAq9HFUCFLxURy_qOy6_buojkU30U2H8l9sUOqRYHSVrbDpcpzyjYK8nNITZeLvVVvlNUEi5qC3UcERJsH4BS5ALMH6b7mg

