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лице 
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Партньор по проекта: 

 APLICAPROPOSTA LDA - Braga е 

обучителен център с широка мрежа от 

сътрудници, предлагащ специализирано 

професионално обучение, културни 

дейности, спортно и развлекателно 

образование и ваканционни лагери. 

Организацията се занимава с 

разработване на проекти по Еразъм +, 

предлага обучение и работни места за 

учители, студенти и ученици.   

 Работен език – Английски. 



Потенциални ползватели: 

 24 ученика, навършили  16 години към 

1 март 2020 г. от Х  клас. 

 

  Специалности:  

 „Селски туризъм“ 

 „Механизация на селското стопанство“ 

 „Бизнес администрация“ 

  



Описание на проекта: 

 Извеждане на практика в реални 

условия от 24 ученика. 

 

 Практиката ще се изведе в град Брага, 

Португалия. 

 

 Всеки участник ще получи сертификат: 

• Europass мобилност 

 



Основна цел на проекта: 

 Усъвършенстване придобитите 

професионални компетенции на 

ползвателите, чрез усвояване на 

водещия европейски опит и иновации в 

сферата на икономиката, земеделието и 

туризма чрез практика в  

реална работна среда. 



Подцели: 

 Запознаване с иновативни технологии в областта 

на туризма и земеделието, съобразени с 

европейските стандарти и норми за качество, 

приложими в реална работна среда; 

Формиране на умения за разработка на 

маркетингова стратегия за чуждестранен пазар и 

маркетингова комуникация с интернационални 

клиенти; 

Формиране на предприемачески, социални умения 

и умения за работа в екип; 

 



Подцели: 

Изграждане на ефективна връзка между 

бизнеса и образованието и спомагане за 

затваряне на цикъла обучение – практика 

– реализация на пазара на труда; 

Формиране у учениците самосъзнание за 

Европейско гражданство и придобиване 

усещането за европейска принадлежност; 

Издигане имиджа на гимназията ни като 

институция, предлагаща качествено 

професионалното образование. 

 



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 
ефективна комуникация, умения за работа в екип, 
предприемчивост, умения за вземане на решения, 
справяне в различна среда; 

Да обогатят мирогледа и културата си на 
поведение, да продобият европейско съзнание и 
самочувствие за принадлежност към Общността; 

Да получат по-добри шансове за намиране на 
работа, да се повиши отговорността и 
самочувствието им в резултат на придобития нов 
житейски опит. 

 



Период на мобилност: 

  

от 1 до 16 май 2020 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 25.01.2020  г. 

2.  Кандидатстване на ползвателите – до 03.02.2020 г. 

3. Окончателен подбор на участниците в     мобилността – до 

07.02.2020 г. 

4. Родителска среща с участниците и техните родители за 

организиране на мобилността – до 17.04.2020 г. 

5. Провеждане на мобилността – от 01.05 до 16.05.2020 г. 

6. Разпространение на резултатите – до 30.06.2020 г. 

7.     Отчитане на резултатите от мобилността – до 31.08.2020 г. 



Документи за кандидатстване: 

 Заявление по образец;  

 

 Мотивационно писмо; 

 

 Декларация от родителите за пътуване 
извън България. 

 

Краен срок – до 03.02.2020 г. включително. 

/при техническия секретар/ 



КРИТЕРИИ 

за определяне на крайните ползватели: 

1. Навършени 16 години към 01 март 2020 година.  

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 2019 – 2020 година. 

5. Без слаби оценки по общообразователна подготовка за 
първия срок на учебната 2019 – 2020 година. 

6. Допуснати не повече от 5 неизвинени отсъствия. 

7. Без наложени санкции. 

8. Участие в извънкласни и извънучилищни дейности. 

9. Бележки върху поведението на ученика, класни и 
извънкласни дейности, свободно време. 

 



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 
 

07.02.2020  г.  


