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Защо европейски мобилности? 

 

Препис: 

Защо се нуждаем от европейски проекти за мобилност? 

За да отговорим на този въпрос, трябва да разгледаме различните участници от 

изпращащата страна и да видим индивидуалните ползи. 

От една страна имаме ученик или учител/или най-общо служител в сферата на 

професионалното образование и обучение. 

В професионалното училище, а може би и в тренировъчна компания или компания, 

която може да наеме нашите учащи в бъдеще. Обучаемите: Те придобиват трудов и 

житейски опит в чужбина. 

Прилагат наученото в родината си в друг контекст, на друг език с други инструменти, с 

други обучители и колеги - доста предизвикателно 

но с невероятен ефект върху професионалната им реализация, защото се научават да 

мислят по-нестандартно. 

Справяйки се с всички тези предизвикателства, те ще повишат самочувствието си, ще 

подобрят междукултурните си компетенции и ще разширят кръгозора си, ще подобрят 

уменията си по чужд език и не на последно място - ще допълнят своето CV и ще 

повишат своята  пригодност за заетост. 

Това освежава индивидуалното мислене и носи вдъхновение за изграждане на 

собствени методи за преподаване и обучение у дома. 

И двете групи значително подобряват своите трансверсални умения, умения и 

компетенции, които са приложими в различни сфери на живота - в училище, в 

професионален план и в социален аспект. 

Към тези умения принадлежат: комуникационните умения, умения за решаване на 

проблеми, работа в екип, гъвкавост, адаптивност и много други. 

От тези ползи се възползват и професионалните училища. Резултатите са мотивирани 

ученици и преподавателски персонал с нови идеи и повишени компетенции, които 

искат да приложат в ежедневната си практика. 
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Освен това, засилената интернационализация и участието в международни проекти 

ще подобри репутацията на професионалното училище и ще подобри международните 

му позиции. 

Също така съществуват предимства и за компаниите , които наемат младежи 

завършили своето обучение и участвали в програма за мобилност. 

Учениците или бъдещите служители се обучават в различна обстановка и различен 

контекст, те придобиват умения, които могат да се предават, от които всяка компания 

би се възползвала, особено в днешния глобализиран икономически свят. 

 

 

 


