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Партньор по проекта: 

  UVENTAS Betreuungseinrichtung für 

Modellprojekte има богат опит в цялостната 

организация на проекти за мобилност в чужбина. 

Извършва обучителни дейности и предоставя 

консултантски услуги чрез трансформиране на идеи в 

областта на професионалното образование, селското 

стопанство, научни изследвания, основното 

образование, младите хора и жените, групи в 

неравностойно положение, културата, 

здравеопазването, околната среда, туризма. 

Практическите занимания по проектите се 

изпълняват в Лудвигсхафен и Манхайм. 

   Работен език – Английски. 



Потенциални ползватели: 

 20 ученици , навършили  16 години 

към 1 юни 2018 г. от Х  клас. 

 

  Специалност:  

 

 „Полиграфия“ 

   



Описание на проекта: 

 Извеждане на практика в реални 

условия от 20 ученици. 

 

 Практиката ще се изведе в град 

Лудвигсхафен, Германия. 

 

 Всеки участник ще получи сертификат: 

• Europass мобилност 

 



Основна цел на проекта: 

   Повишаване на професионалните 

компетенции на ползвателите, чрез 

усвояване на водещия европейски опит и 

иновации в сферата на полиграфията. 



Подцели: 

• Запознаване с иновативни технологии в областта 

на полиграфията; 

• Формиране на предприемачески и социални 

умения, както и умения за работа в екип; 

• Повишаване на знанията за културата, бита и 

традициите на Германия; 

• Повишаване пригодността и конкурентността на 

ползвателите за пазара на труда; 

• Придобиване на нови социални контакти за 

бъдеща съвместна дейност; 

• Формиране у учениците на самосъзнание за 

европейско гражданство и придобиване на 

усещането за европейска принадлежност. 

 

 

 



Очаквани резултати: 

С помощта на проекта младите хора: 

• Да получат по - добри шансове за професионална 
реализация и нови професионални компетенции;  

 

• Да усъвършенстват и обогатят уменията си за 
работа в екип и справяне в различна среда; 

 

• Да обогатят мирогледа и културата си на 
поведение; 

 

• Да продобият европейско съзнание и 
самочувствие за принадлежност към Общността. 



Период на мобилност: 

 Две  седмици  

 

Месец  Юли 2018 година 



Финансови ангажименти: 

 ПГАТ “Ц.Церковски” обезпечава всички 

разходи на ползвателите свързани с: 

 

 1. Дейностите по проекта. 

 2. Пътни, дневни и нощувка в  периода на 

мобилността. 

 



Дейности по проекта: 

1. Родителска среща с ученици и родители за изясняване на 

същността на проекта и неговите цели - до 20.01.2018  г. 

2.  Кандидатстване на ползвателите – до 20.04.2018 г. 

3. Окончателен подбор на участниците в     мобилността – до 

11.05.2018 г. 

4. Родителска среща с участниците и техните родители за 

организиране на мобилността – до 08.06.2018 г. 

5. Провеждане на мобилността – месец Юли 2018 г. 

6. Разпространение на резултатите – до 30.09.2018 г. 

7.     Отчитане на резултатите от мобилността – до 30.11.2018 г. 



Документи за кандидатстване: 

 Заявление по образец;  

 

 Мотивационно писмо; 

 

 Декларация от родителите за пътуване на 
ученици извън България. 

 

Краен срок – до 20.04.2018 г. включително. 

При техническия секретар 



КРИТЕРИИ 

за определяне на крайните ползватели: 

1. Навършени 16 години към 01 юни 2018 г.  

2. Подадени в срок документи. 

3. Лично и ясно написано мотивационно писмо.    
 Кандидати с еднакви Мотивационни писма ще  
 бъдат дисквалифицирани. 

4. Среден успех от професионалната подготовка за 
първия срок на учебната 2017 – 2018 година не по – 
нисък от Добър 4.00 . 

5. Ученици без слаби оценки по общообразователна 
подготовка за първия срок на учебната 2017 – 2018 
година. 

6. Ученици, допуснали не повече от 5 неизвинени 
отсъствия. 

7. Ученици без наложени санкции. 

8. Участие в извънкласни и извънучилищни дейности. 

 



Комисия за подбор на 

ползвателите: 

1. Заместник директор по учебната дейност  

2. Заместник директор по учебно -

производствената дейност 

3. Класните ръководители  

4. Педагогически съветник. 

 

 



Обявяване на резултатите 

от подбора на 

участниците 
 

11.05.2018 г.  


