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Проектът „Seeing the Future, Shape your Career“е свързан с 
образованието и неговото значение за бъдещето на младите 

хора. Успехите, които те ще постигнат в обучението си, ще бъдат 
залог за тяхното развитие като професионалисти.

Участници в проекта са 6 страни: Турция, Полша, България, Франция, 
Великобритания и Италия;

Координатор на проекта е партньорска училищна организация от Турция;

Главен координатор на първата мобилност в гр. Варшава, Полша - Małgorzata 
Śmigierzewska; Втори координатор - Katarzyna Gierlotka

Училищен организатор: Мариета Страхилова – Акуилина;
Участници от България: Милан Чернев, Гиора Хаютин



Училището, домакин на първата мобилност беше 
LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego.



Участниците в проекта бяха приветствани с добре дошли от 
госпожа Magdalena Kochel, директор на училище „LXXV Liceum

Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego“



В духа на сърдечното домакинство учениците представиха 
своето училище и изучаваните специалности в него. 



Срещата в първият ден продължи със същинската част по проекта -
Запознаване с Образование 4.0. След кратка пауза, продължихме с уъркшоп, 
представен от специалиста по Образование 4.0 Monika Rokicka. Преводач на 

срещата беше Magdalena Więch.



Вторият ден от срещата започна с българското участие и запознаване с 
инициатива за Родителство 4.0 от страна на българския отбор, под 

формата на презентация. След кратка пауза се направи и уъркшоп на тема 
Родителство 4.0 отново с инициатори българският екип.



По програма, третият ден започна с разработването на 
съдържание за Образование 4.0 за многоезичен уебсайт, в 

платформата Twinning и YouTube канала на проекта. И 
продължи с разработването на съдържание за Родителство 

4.0 в многоезичен уебсайт, в платформата Twinning и 
YouTube канала на проекта. Четвъртият ден започна с проектиране на писмени и 

визуални материали за Еразъм + на общия език на 

проекта – Английски език. И след кратка пауза 

продължи с превеждането на тези писмени и визуални 

материали на всеки един от езиците на държавите, 

участнички по проекта.Последният, пети, ден беше за превеждане на 

съдържанието на Образование 4.0 и 

Родителство 4.0 на националните езици на 

всяка една от страните, участнички в проекта.



В програмата, за следобедните часове, беше отделено и специално 
време и възможност, да се разгледат някой от най-големите културни 
забележителности на града-домакин Варшава и на Полша като цяло. 

Главният координатор на проекта Małgorzata 
Śmigierzewska и вторият координатор Katarzyna

Gierlotka бяха организирали посещение на 
Кралският замък и кралските градини; Обиколна 

на Старият град; Посещение на двореца на 
културата и науката; Реставриран кралски 

дворец от 17-и век; Посещение на градините на 
университетската библиотека; 



Като извод, можем да споделим, че българският екип 
значително подобри междукултурната и социалната си 

компетентност, както и комуникацията с европейските си колеги;
Смятаме също, че сме успели да допринесем за 

осведомеността относно днешните алтернативи за 
работа, утрешните възможности за работа и уменията, 

необходими за придобиване на тези професии, 
постигнато чрез изучаване на ново разбиране за 

образованието, наречено „Образование 4.0“, 
разработено, за да отговори на нуждите на индустрията, 

като същевременно осигурява изискванията на новите 
професии и разработването на новият подход на 

родителски техники и тенденции, използвани в 
модерния свят чрез  „Родителство 4.0“.



Благодарим Ви че присъствахте по време на презентацията, която 

приготвихме, за да Ви информираме за „ Parenting 4.0“ част от нашият 

проект „Виждайки бъдещето, оприличете кариерата си“.

Може да посетите многоезичните уебсайтове, YouTube канал и 

профилите ни в социалната медия, за да получите повече 

информация и да сте в крак с усъвършенстването на проекта.
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