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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.

The project "Seeing the Future, Shape 
your Career" is related to education and 
its importance for the future of young 
people. The success they will achieve in 
their training will be a guarantee for 
their development as professionals.



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

Participants in the project are 6 countries: Turkey, Poland, Bulgaria, France, Great 
Britain and Italy;

Координатор на проекта е партньорска училищна организация от Турция;
The project coordinator is a partner school organization from Turkey;

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

School organizer: Marieta Strahilova - Aquilina;
Participants from Bulgaria: Milan Chernev, Giora Hayutin



Училището, домакин на втората мобилност беше: 134. СУ 
"Димчо Дебелянов" – ORT School

The school hosting on the second mobility was: 134. Sofia "Dimcho
Debelyanov" - ORT School



Участниците в проекта бяха приветствани с добре дошли от госпожа Весела Палдъмова-Ковачева, 
директор на училище 134. СУ "Димчо Дебелянов" – ORT School

The participants in the project were welcomed by Mrs. Vessela Paldamova-Kovacheva, director of 134. 
Sofia University "Dimcho Debelyanov" - ORT School



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

In the spirit of the cordial household, the students presented their school 
and the specialties studied in it.



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

Технологии  и иновации Милан Чернев. 
The meeting on the first day continued with the main part of the project - Introduction to Teaching 
4.0. After a short break, we continued with a workshop presented by the specialist in Technology 

and Innovation Milan Chernev.



Вторият ден от срещата започна с френското участие и запознаване с инициатива за 
Ученичество 4.0, под формата на презентация. След кратка пауза се направи и уъркшоп на 

тема Ученичество 4.0 отново с инициатори френският екип.
The second day of the meeting started with the French participation and introduction to the 

Student 4.0 initiative, in the form of a presentation. After a short break, a workshop on Student 
4.0 was held again with the French team as initiators.



По програма, третият ден започна с разработването на 

съдържание за Учителство 4.0 за многоезичен уебсайт, 

в платформата Twinning и YouTube канала на проекта. 

И продължи с разработването на съдържание за 

Ученичество 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 Учителство 4.0 и Ученичество 

4.0 на националните езици на всяка една от 

страните, участнички в проекта.

According to the program, the third day began with the 

development of content for Teacher 4.0 for a multilingual 

website, in the Twinning platform and the YouTube 

channel of the project. And he continued to develop 

content for Student 4.0 on a multilingual website, the 

Twinning platform and the project's YouTube channel.

The fourth day started with the design of written and 

visual materials for Erasmus + in the common language 

of the project - English. And after a short pause, he 

continued to translate these written and visual materials 

into each of the languages of the countries participating 

in the project.

The last, fifth, day was to translate the content of 

Teacherr 4.0 and Student 4.0 into the national 

languages of each of the countries participating in the 

project.



В програмата, за следобедните часове, беше отделено и специално време и 
възможност, да се разгледат някой от най-големите културни забележителности на 

града-домакин София. 
In the program, for the afternoon, a special time and opportunity was set aside to see 

some of the biggest cultural landmarks of the host city Sofia.



Смятаме, 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 учителски техники за преподаване 

и тенденции, използвани в модерния свят 

чрез  „Учителство 4.0“ и „Ученичество“ 4.0.

We believe that we have managed to contribute to 

the awareness of today's job alternatives, tomorrow's 

job opportunities and the skills needed to acquire 

these professions, achieved by learning a new 

understanding of education called "Education 4.0", 

designed to meet the needs of the industry, while 

ensuring the requirements of new professions and 

the development of a new approach to teaching 

techniques and trends used in the modern world 

through "Teaching 4.0" and “Student" 4.0.



Благодарим Ви че присъствахте по време на презентацията, която приготвихме, за да 

Ви информираме за „ Teacher 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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Thank you for attending the presentation that we prepared to inform you about ‘Teacher

4.0, one of the main subtopic of our project ‘Seeing the Future, Shape Your Career’.

You can visit the multilingual website, YouTube channel and social media accounts to get

more information and keep up to date regarding with the progress of the project.


