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Уважаеми потенциални участници,

Представяме на вашето внимание Компендиумa Леонардо да 
Винчи, издание на Центърa за развитие на човешките ресурси – 
Национална агенция, управляваща Програмата „Учене през целия 
живот” в България. 

Настоящата публикация съдържа два раздела: Добри практики 
по секторната програма Леонардо да Винчи 2008, както и проекти 
по програмата, стартирали през 2009 г. 

Проектите, представени в раздел Добри практики Леонардо 
2008, са преминали през оценка за изпълнение на проекта и са 
наградени от Националната агенция със знак  за високо качество. 

Проектите, представени в раздела „Стартирали проекти 2009”, 
са по дейност „Мобилност” на секторната програма. Разделени са 
в три секции, в зависимост от целевата група на ползвателите, към 
която са насочени, а именно: 

- IVT - Лица, преминаващи първоначално професионално 
обучение

- PLM - Лица, намиращи се на пазара на труда 
- VETPRO - Професионалисти в областта на професионал-

ното образование и обучение

Компендиумът с представените проекти по секторната про-
грама „Леонардо да Винчи” цели не само по-широка публичност 
на резултатите от програмата в България, но и да Ви помогне в раз-
работването на вашата проектна идея като ви даде възможност 
да се запознаете с вече стартирали или отличени като качествени 
проекти в областта на професионалното обучение и образование 
или в търсенето на партньорска институция от друга страна, рабо-
теща по програмата  „Учене през целия живот”. Всеки представен 
проект съдържа информация за координатора и партньорските 
организации, които са включени в него, както и актуални данни 
за контакт. 

Надяваме се, че настоящият Компендиум ще даде важна ин-
формация на всички и ще бъде от полза за бъдещата ви работа по 
секторната програма. 
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Контактна информация:

Цели и задачи: 
Учениците по време на професионалната практика да се запоз-

наят с европейския трудов пазар;
Да изградят умения в създаването и използването на специали- •
зиран, системен и приложен софтуер и компютърни мрежи в ре-
ални фирмени условия;
Да натрупат сериозен практически опит по изграждането на ко- •
муникационни среди по предварително формулирани практи-
чески задания на ниво малка и средна фирма;
Да изградят умения за работа с диагностичен и тестващ софтуер,  •
насочени към създаване на конкретни софтуерни програми по 
поръчка на клиент;
Да изградят умения за работа по инсталиране и настройка на  •
компютърни мрежи и за вземане на иновативни решения със 
софтуерни приложения. 

Дейности:
Професионална подготовка, свързана с основните задачи по  •
проекта;
Информационна, културна и езикова предварителна подготовка  •
на учениците; 
• Работа в различни по вид и структура фирми в гр. Плимут, Ве- •
ликобритания; прилагане на системи за моделен производствен 
цикъл във фирми, конкурентно утвърждаване на фирмата в от-
расъла на информационните технологии, адекватни и навремен-
ни пазарни реакции на фирмата за постигане на изпреварващи 
икономически промени;
 Наблюдение и  обсъждане на структурата и степените на обуче- •
ние, на добрите практики;
Културна програма – посещение на парка Дартмур и замъка  •
Дрого, посещение на Националния аквариум, Градския музей и 
Градската галерия на изкуствата в Плимут, посещение на замъка 
Салтрам, запознаване с историята на Плимут и областта Девън.
Провеждане на отчетен семинар с презентации на ползвателите  •
пред ученици на гимназията;
Популяризиране на резултатите с цел подобряване на качество- •
то на предоставяното професионално обучение.

Очаквани резултати:
Практиката изгради у учениците умения и навици за самостоятел- •
но вземане на решения, мобилност и интерес към професията;
Провеждането на неформално обучение в компютърни фирми  •
доведе до придобиване на практически умения за решаване на 
конкретни задачи в областта на производството;
Проектът стимулира повишаването на професионалните компе- •
тенции на учениците и синхронизира професионалната им под-
готовка с европейските стандарти;
Проектът допринесе за развитието на умения за работа в екип. •

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2008-1-BG1-LEO01-00335
 Тип проект: Мобилност - Практика

Координатор: 

Образцова математическа гимназия  
“Академик Кирил Попов”

България, Пловдив 
ул. Чемшир 11 

тел.: +359 32 643 157 
факс: +359 32 643 192

e-mail: omg_plovdiv@abv.bg
web site: www.omg-bg.com

Партньори:

Tellus Group
Work Experience and Language 

Traning0
United Kingdom, Plymouth

e-mail: info@tellusgroup.co.uk

Да позволим на учениците 
да говорят на езика на бизнеса 
и да подсигурят стойностни 
технологични услуги
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Контактна информация:

Координатор: 

Център за професионално обучение 
„БДЖ”
България
e-mail: cpo@bdz.bg

Партньори:

DEUTSCHE BAHN AG
Germany 
e-mail: Juergen.Laubersheimer@bahn.de

Nachionalna Agenchia za profesionalno 
obrazovanie i obuchenie
 Balgaria
e-mail: napoo@navet.government.bg

Rusenski universitet “Angel Kanchev”
Balgaria
e-mail: secretary@ru.asad.bg

Visshe transportno uchiliste 
“Todor Kableshkov”
Balgaria
e-mail: office@vtu.bg

Profesionalna gimnazia po 
zelezopaten transport “N.J.Vaptsarov”
e-mail: pgjpt_go@abv.bg

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2008-2-BG1-LEO03-00941
 Тип проект: ITV

Цели и задачи: 

Осъвременяване и хармонизиране на методическите подходи 
и умения на участниците в проекта в областта на първоначалното 
и продължаващото професионално образование с европейските 
стандарти, обмен и иновационни практики с оглед подобряване на 
качеството на професионалното образование и обучение в сфера-
та на железопътния транспорт.

Дейности:

Наблюдение на подходите и уменията на европейския партньор  •
в професионалното образование и обучение в реална среда;
Запознаване със съществуващите учебни програми, форми на  •
обучение, иновационни технологии и документация на евро-
пейския партньор;
Осъществяване на срещи, консултации и работни семинари на  •
участниците в проекта по различни въпроси в областта на про-
фесионалното образование и обучение. 

Очаквани резултати:

Участие на ЦПО «БДЖ» в разработването на «Стандарти за пове-
дението на персонала на «БДЖ- Пътнически превози» ЕООД при 
обслужване на клиенти». 

Провеждане на обучение на персонал от «БДЖ – Пътнически 
превози» ЕООД, свързан с обслужването на клиенти по «Социална, 
комуникативна и поведенческа компетентност».

Хармонизиране на 
професионалното образование 
по железопътен транспорт 
с европейските стандарти
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Контактна информация:

Цели и задачи:

Усвояване на актуални знания и придобиване на умения по от- •
ношение на използването на алтернативен източник на гориво 
за МПС – метан;
Повишаване на производствената  култура; •
Повишаване на езиковите компетенции в областите „Транспорт” и  •
„Енергетика”;
Улесняване на мобилността на ползвателите в Европа. •

Дейности:

І етап – подготвителен (в България) :  информиране на ползвате- •
лите; провеждане на ПЕКП подготовка на ползвателите; подбор 
на ползвателите; администриране на проекта; организиране на 
престоя - пътуване, застраховане, настаняване;
ІІ етап – практика с продължителност 3 седмици (в Германия):  •
Запознаване на ползвателите с работните места по фирми; Раз-
пределяне на бенефициентите на работни групи; Запознаване 
на ползвателите с тюторите на практиката; Провеждане на кул-
турна, педагогическа подготовка и практика; Провеждане на 
изпит за сертифициране на практиката; Издаване на документ 
Europass мобилност; 
ІІІ етап – разпространение на резултатите (в България): Приемане  •
на доклади-отчети от ползвателите; Премане на отчети от при-
дружаващите лица; Разпространение на резултатите (семинар, 
изготвяне на табла, Интернет страница и публикации в медиите)

Очаквани резултати:

Професионални - ползвателите използват нови методи, похвати,  •
технически средства и оборудване при конвертиране на автомо-
бил от бензин на природен газ;
Езикови - подобрено нивото на владеене на немски език;  •
Придобити организационни умения и компетенции – точност,  •
съобразителност, бързина при вземане на решения;
Социални - подобрена работата в екип /добра комуникация, из- •
граждане на доверие, преодоляване на задръжки и създаване 
на приятелска обстановка/

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2008-1-BG1-LEO01-00388
 Тип проект: ITV

Метанът - алтернативното 
гориво за МПС

Координатор: 

Професионална гимназия по механо-
електротехника 

България, Ловеч 
бул. Мизия

e-mail: pgmet_lv@abv.bg

Партньори:

Rudolf- Diesel – Schule 
“ Europaschule “ 

Staatliche Berufsbildende Schule 2  
Deutschland, Erfurt

Eugen-Richter-Str.22
e- mail: rdiesel-erfurt@t-online.de
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Контактна информация:

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2008-1-BG1-LEO03-00381
 Тип проект: VETPRO 

Цели и задачи: 

Подобряване на управлението и координацията между отдел-
ните структурни звена на НСПБЗН чрез натрупване на познания за 
практиката в тази област, както и информация за комуникационни-
те връзки и взаимодействието между институциите при осъщест-
вяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.

Дейности:

Посещения на местни пожарни служби, симулационни трениро- •
въчни центрове и регионални центрове за приемане на спешни 
повиквания и запознаване с практиките за ръководство на сили-
те и средствата;
Запознаване с иновациите в областта на компютърните техно- •
логии, спомагащи за подобряване на координацията на пожар-
ните и спасителни служби при пожари, аварии, инциденти и 
бедствия;
Изнасяне на презентации на гостуващия и приемащите партньо- •
ри относно управлението и координацията на дейностите при 
гасенето на горски пожари;
Провеждане на дискусии за обмен на опит в областта на органи- •
зацията на пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности 
при кризисни ситуации.

Очаквани резултати:

Системата за управление и координация на силите и средствата 
при осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна 
дейност в Р България беше оптимизирана чрез взаимстване на оп-
ита на водещи страни от ЕС – Германия и Италия. Насърчено беше 
сътрудничеството на национално ниво между различните институ-
ции, осъществяващи дейности при кризисни ситуации и бяха фор-
мирани трайни контакти между регионалните служби чрез участие 
в мобилността на служители от цялата страна.

Подобряване на координацията 
и взаимодействието при осигу-
ряване на пожарна безопасност 
в РБ чрез взаимстване на добрите практики на ЕС

Координатор: 

Министерството на вътрешните рабо-
ти, като правоприемник на Национал-
ната служба „Пожарна безопасност и 
защита на населението”, 
(ЗИДЗМВР - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
e-mail: nspab@mvr.bg
Лице за контакт: гл. комисар Николай 
Славев Николов – Директор на Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и спа-
сяване”, упълномощен съгласно заповед 
№Із-1477/17.11.2008 г. на Министъра на 
вътрешните работи.

Партньори:

Wisamar GbR
Germany
e-mail: sabine.mahhou@wisamar.de

Most Consult Srl
Italy
e-mail: alberto.bonisoli@mostconsult.com



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2008-1-BG1-LEO03-00334
 Тип проект: VETPRO

Партньорство в обучението
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Контактна информация:

Цели и задачи:

Основните цели и задачи на проекта са постигане на по-високи 
нива на качество и иновации в професионалното образование и 
обучение за конкурентоспособност на европейския пазар, придо-
биване на нови езикови компетенции и умения за работа в екип и 
в интеркултурна среда, обмен на начини, способи и методи за пре-
подаване и използване на ИКТ в учебния процес.

Дейности:

Информиране на потенциалните ползватели; •
Подбор на ползвателите; •
Провеждане на предварителна културна и езикова подготовка; •
Провеждане на обмена в Германия; •
Издаване на сертификати на ползвателите; •
Информиране на обществеността за хода на проекта и разпрос- •
транение на резултатите.

Очаквани резултати:

Проектът подпомогна повишаването на професионалните и ези-
ковите компетенции на ползвателите, даде възможност за обмен 
на методи, системи и начини за преподаване и използване на ИКТ 
в учебния процес, за запознаване с немската образователна сис-
тема и системата за обучение на учители, за създаване на връзки 
между институции в сферата на професионалното образование от 
България и Германия. Постигане на договореност за продължаване 
на отношенията и обмен на информация между партньорите. Про-
ектът се разви до тесни и постоянни контакти на партньорските 
организации, които продължават да работят съвместно.

Координатор: 

Професионална гимназия 
по електротехника и електроника 

„Капитан Петко войвода”
България, Кърджали 

ул. Мара Михайлова 5
e-mail: pgee_kj@abv.bg

Партньори:

Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule
Berufliche Schulen des Schwalm-Eder-

Kreises in Fritzlar und Homberg
Deutschland, Fritzlar

Schladenweg 41
e-mail: poststelle@bs.fritzlar.

schulverwaltung.hessen.de



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2008-1-BG1-LEO03-00397
 Тип проект: VETPRO 

VET: качество и иновации
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Контактна информация:

Координатор: 

Областна администрация Сливен
България, Сливен
ул. Д. Добрович 3
e-mail: governments@regionsliven.com
http://www.sliven.government.bg/

Партньори:

Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administraciones Públicas y Políticas 
(FIIAPP) 
Еspaña, Madrid
Calle José Marañón, 12, 3ª planta
e-mail: skostova@fiiapp.org
www.fiiapp.org

Цели и задачи: 
Повишаване качеството и иновациите в професионалното ори-

ентиране, образование и обучение в Сливенска област, така че то 
да съответства на търсенето на пазара на труда. Усъвършенстване 
на професионалните умения и компетенции на участниците в об-
мена за разработване и управление на проекти в областта на про-
фесионалното обучение и заетостта; създаване на партньорства; 
предаване на натрупания опит.

Дейности:
1. Управление на проекта: Включваше подготвително посещение 

на двама представители на организацията-партньор в Областна-
та администрация Сливен за подготовка на обмена. По време на 
посещението бяха проучени информационните потребности на 
участниците в обмена и уточнени темите в работната програма на 
обмена и конкретното съдържание.

2. Осъществяване на обмена – 10 представители на Областната 
администрация Сливен и членове на Постоянната комисия по зае-
тост към ОбС за развитие, в рамките на една седмица участваха в 
обучение, обмяна на опит и проучване на съществуващите добри 
практики в областта на професионалното обучение и заетостта в 
страната-домакин Испания. В рамките на обмена беше проведено 
теоретично обучение в един от обучителните центрове на Анда-
луския институт за публична администрация, който беше обучава-
щата организация. Като институция с богат опит в организирането 
и провеждането на обучения, лекторите предоставиха не само 
информация по конкретната тема – професионално образование, 
обучение и заетост, но и по други теми в този контекст, предста-
вляващи интерес за ползвателите: политическа система в Испания 
и в автономните региони, проекти за транснационално сътрудни-
чество, конкретни примери за проекти по оперативните програми 
на Андалусия и др. На всеки участник беше издаден сертификат 
EUROPASS-Mobility на английски и български език и Сертификат 
за преминато 4-дневно обучение в сферата на професионалното 
образование и обучение, издаден от Андалуския институт за пуб-
лична администрация. 

Бяха посетени центрове и школи, действащи в областта на про-
фесионалното ориентиране, обучение и заетост. Участниците бяха 
запознати в реална среда с тяхната дейност и методи на работа. 

3. Разпространяване на резултатите от проекта и добрите прак-
тики: организирани и проведени бяха пресконференции и семи-
нар за предаване на натрупания опит.

Очаквани резултати:
Усъвършенствани професионални умения и компетенции на 

участниците в обмена за разработване, изпълнение и управление 
на проекти в областта на професионалното обучение и заетостта; 
Повишена активност на Областната администрация, Постоянната 
комисия по заетост и други социално-икономически партньори за 
разработване и управление на проекти за професионално образо-
вание и обучение и задълбочено сътрудничество между тях; Съз-
дадени партньорски отношения с организацията-домакин и други 
структури в приемащата страна. Идеи за бъдещи проекти.



Стартирали
проекти 

2009

IVT - Лица, преминаващи първоначално 
професионално обучение 



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01723
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици на възраст 17-19 г. от професиите Машинен техник,

Техник на електронна техника, Техник – триножник, Техник на 
авиационна техника, Техник на автотранспортна техника на Профе-
сионална гимназия по механотехника „Професор Цветан Лазаров” 
– Пловдив.

Обучение на ученици 
в прилагане на системите за качество 
от европейските производители
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Контактна информация:

Координатор: 

ПГМТ „Проф. Цв. Лазаров”
България, Пловдив
ул. Братя Бъкстон 71 а
тел./факс: +359 32 671143
e-mail: pgmtplovdiv@abv.bg

Партньори:

ESMOVIA
Spain, 46002 Valencia 
C/ San Vicente Martir, 35, pta 10
tel.: +34 963 38 46 20, +34 963 38 46 21
e-mail: esmovia@esmovia.es

Sistema Turismo
Italy, 47900 Rimini 
Via Roma 68
tel.: +39 0971 51 794 +39 0971 440 642
e-mail: sistematurismo@sistematurismo.it 

Цели и задачи: 

Изграждане на професионални умения по използване на сис-
темите за качество на продукцията като специфичен професио-
нално-образователен продукт с висока фирмено-потребителска 
стойност.

Дейности:

Селекция на ползватели: изработване на система от критерии и  •
процедури за избор на учениците-ползватели;
Езикова подготовка по испански и италиански; •
Провеждане на практиката: Изграждане на умения за създаване  •
на условия по използване на системи за качество – безопасни 
условия на труд;
Изграждане на умения по внедряване на системи за управление  •
на качеството – работа документация по СУК;
Изграждане на основни практически умения по системи за упра- •
вление на качеството - монтаж, демонтаж и ремонт на разглобя-
еми съединения.

Очаквани резултати:

Индивидуалното развитие на учениците: усвоени познания и 
умения за работа със системи за управление на качеството в малки 
и средни фирми от ЕС, за качество на продукцията; подобрени ези-
кови познания по италиански и испански език в посочените профе-
сионални области; подобрена пригодност за заетост, адаптивност 
и конкурентоспособност на учениците като работната сила на па-
зара на труда. Важно значение за участниците и тяхната успешна 
реализация (удостоверяващ резултата) е сертифицирането, което 
проектът ще осъществи.



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1- LEO01-01752 
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици от завършен девети и десети клас от специалност   
  „Селски туризъм” в ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих.

С обич към професията
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Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по селско 
стопанство „Хан Аспарух”

България, Исперих 7400
шосе за с. Яким Груево

тел.: +359 8431 20 75
факс: +359 8431 36 29

e-mail: pgposs_isperih@abv.bg

Партньори:

Национален директорат на образо-
ванието в Провинция Ризе, 

Турция 
Rize Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü

tel.: +9046 421 430 41
e-mail: abburo@gmail.com

Dedeman Rize Hotel
AliPaşa KöyüMevkii 

tel.: +9046 422 344 44, 
e-mail: аdnan.ozgur@dedeman.com

FOUR SEASONS FISH FARMING AND 
RESTAURANT 

Ulucami Mevkii, Guneisu, Rize 
tel.: +9046 434 422 33

Цели и задачи:
Участниците, които преминават начално професионално обра-
зование, чрез наблюдение на конкретната организация и реали-
зация на туристически услуги, чрез чиракуване и практическо 
обучение в реална работна среда да придобият нови умения, 
знания и опит.  Предоставяне на възможност за практическо 
проиграване на придобитите в училище теоретични знания чрез 
действителна реализация на туристически услуги.

Дейности:
Селекция на ползвателите по проекта; •
За престоя си в чужбина участниците преминаха по определен  •
график през културна, педагогическа и лингвистична подготов-
ка по шест модула;
Участниците бяха разделени на групи в смяна в „Ризе Хотел Де- •
деман” и рибно стопанство и ресторант „Четири сезона”, където 
усвоиха нови техники при ресторантьорското обслужване на 
клиенти, посрещане и настаняване на туристи, анимации;
Участниците усвоиха умения за обслужване и придружаване на  •
туристи в планината, трекинг и др;
Подобриха уменията си за общуване на английски език и усвои- •
ха умения за елементарно общуване на турски език в социален и 
професионален аспект. 

Очаквани резултати:
Участниците придобиха нови знания, умения и опит в професия-

та, която изучават и усвояват, разшириха своя кръгозор и познание 
за една съседна страна. 

Резултатите от успешното приключване на проекта бяха раз-
пространени чрез публикации в местния печат, предавания по 
местната кабелна мрежа, в лични срещи на участниците със заин-
тересовани ученици. 



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01673
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици, преминаващи през първоначално професионално 

образование по специалност „Хотелиерство, ресторантьорство и 
кетъринг”. Смесена група от 15 момичета и 5 момчета, сред които и 
представители на малцинствата. 

Европейска практика 
за трудова заетост на учениците от ПГХЗ 
„Дм. Ив. Менделеев” Лом
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Цели и задачи:

Основна цел на проекта е учениците да повишат професионал-
ните си знания и компетенции чрез специализирано практическо 
обучение в Италия. Задачи: усвояване на нови стандарти за работа 
в заведенията за хранене и хотелите в ЕС, развиване на езиковите 
компетенции като предпоставка за реализиране на трудова зае-
тост.

Дейности:

Подбор на ползвателите по документи и събеседване; •
Предварителна езикова, професионална и културна подготовка,  •
която да гарантира бързото адаптиране на учениците в ежедне-
вието и в работната среда;
Реализация на практиката в Италия – работа в хотели и ресто- •
ранти като готвачи, сервитьори и бармани. Усвояване на нови 
знания и професионални умения и практическото им приложе-
ние в реална работна среда.

Очаквани резултати:

Проведената практика в Сполето, Италия повиши интереса на 
учениците към тяхното обучение и професия и ги научи да работят 
в екип дори и с нови хора. Успешно извършените специфични дей-
ности на работните места изградиха увереност и професионално 
самочувствие, а ежедневното общуване с чужденци повиши ези-
ковата им култура и компетентност. Придобитите знания и умения, 
както и получените сертификати от предварителната подготовка и 
проведената практика вече помогнаха на някои от ползвателите да 
се реализират на пазара на труда. 

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по хранене 
и земеделие „Дм. Ив. Менделеев”
България, 3600 Лом
ул. Славянска 148
тел./факс: +359 971 602 65
e-mail: pghz_lom@abv.bg

Партньори:

AZZURRA, Societa Cooperativa Sociale
Italia, 06049 Spoleto PG
Via Villa Redenta 1
tel.: +39 0743 22 49 36
e-mail: lisa@leonardomobility.it 
Contact person: Simoneta Rella



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01715
 Тип проект: IVT
 Целева група: Участваха 14 ученика от ПГ ”Ген. Вл. Заимов” - гр. Сопот от спе-
  циалности ”Компютърна техника и технологии”, „Микропроце- 
  сорна техника” и „Хляб, хлебни и сладкарски изделия”.

Моята европейска 
практика
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Контактна информация:

Координатор: 

Професионална Гимназия
”Ген. Вл. Заимов” 

България, Сопот 4330
ул. Иван Вазов 1

тел.: +359 3134 83 30, 83 31
e-mail: pgzaimov@yahoo.com

web site: pgzaimov.com

Партньори:

Vitalis GmbH
Germany, Gut WehlitzD,

04435 Leipzig, Schkeuditz

Цели и задачи: 
Провеждане на качествена практическа професионална подго-

товка на реални работни места в Германия - страна от ЕС с развита 
икономика. Надграждане на знания и придобиване на нови умения 
за работа в реална среда. Подобряване на езиковите познания по 
терминологичен немски език. Обмен на знания, култура и тради-
ции между двете партниращи организации и българските ученици 
и учениците от други страни. Усвояване на работни качества като 
дисциплина, усърдност и други присъщи на немския работен стил. 
Интегриране на българските деца в европейските условия на труд 
и живот.

Дейности:
Предварителен подбор на учениците: •

Провеждане на курс по немски език - 120 часа, курс по профе-• 
сионална подготовка;
Провеждане на семинар - презентация за културата и тради-• 
циите на Германия;

Окончателен подбор на учениците - участници в мобилността.  •
Получаване на сертификати по немски език и професионална 
подготовка;
Провеждане на мобилността: •

Провеждане на пътуването до Лайпциг със самолет;• 
Провеждане на тренинг- практиката - 15 работни дни на уче-• 
ници от специалностите „Микропроцесорна техника” и „Ком-
пютърна техника и технологии” във фирма „Robotron”-Лайп-
циг. Предмет на практиката им бяха компютърните мрежи и 
създаване на Web сайтове;

Провеждане на практика - 15 работни дни на реални работни мес-
та на ученици от специалността „ Хляб, хлебни и сладкарски изде-
лия” в двете утвърдени в областта на производството на хлебни и 
сладкарски изделия пекарни LBL Löwenbäcker Leipzig GmbH и Lukas 
Bäcker Grieser GmbH&Co.KG - с работа в сладкарска работилница, ке-
търинг на самолетно обслужване, наблюдаване на производство на 
традиционни немски хлябове от еко-продукти; 

Провеждане на екскурзии в Лайпциг, до Дрезден, Берлин и • 
Хале;
Връчване на сертификати от работодателите и от приемащата • 
организация; 
Получаване на сертификат Europass мобилност;• 
Популяризиране на резултатите от мобилността.• 

Очаквани резултати:
Учениците придобиха знания и умения в професионалната си об-

ласт. Обогатиха езиковата си култура. Придобиха нови впечатления 
за немския начин на живот, култура и традиции. Разшириха социал-
ната и езиковата си компетентност, както и познания за системата на 
образование и работа в страната– домакин. Създадоха и интеркул-
турни контакти с другите групи участници от Португалия и Полша.



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01671
 Тип проект: IVT
 Целева група: Целева група: ученици от 11-ти клас на ПГТ „Ал. Паскалев” 
  гр. Хасково 

Австрийският 
професионален опит 
в ресторантьорството

17

Цели и задачи:

Целта на проекта е да се повиши конкурентоспособността на 
учениците на пазара на труда чрез обогатяване на професионал-
ните им и езикови умения в реална работна среда.

Дейности:

Осъществяване на предварителна подготовка на ползвателите; •
Организиране на партньорството; •
Организиране на престоя в Австрия; •
Провеждане на практиката във Виена; •
Отчитане, анализ и разпространение на резултатите. •

Очаквани резултати:

Проведената практика в Австрия даде възможност на ползвате-
лите да усъвършенстват професионалните си умения и да усвоят 
нови, специфични за професията, да развият личностните си ка-
чества и необходимите трудови навици. В резултат на получената 
допълнителна квалификация те повишиха конкурентоспособност-
та си на пазара на труда. 

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по туризъм 
„Ал. Паскалев”
България, Хасково
ул. Добруджа 79
тел./факс +359 38 622 296
e-mail: pgthas@abv.bg

Партньори:

Amadeus Association
Austria, 1090 Vienna
Schwarzspanierstraße 15/8/4, P.O Box 51
tel.: +431 406 05 66
e-mail: info@amadeus.or.at



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01689 
 Тип проект: IVT.
 Целева група: Преминаващи първоначално професионално образование.

Изолации в строителството 
новата въведена професия за България 
в европейското пространство
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Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по строителни технологии

 “Пеньо Пенев”
България, Пловдив

ул. Богомил 73
тел./факс +359 32 624 887

e-mail: pgst_p_penev@yahoo.com

Партньори:

Verein zur Berufsförderung der 
Bauindustriein Sachsen-Anhalt 

Цели и задачи: 
Да бъде улеснено развитието на иновативните практики в про-

фесионалното обучение. От своя страна това предоставя по-добри 
възможности за адаптивност и пригодност за заетост на евро-
пейския пазар на труда след дипломирането на нашите ученици. 
Проектът е свързан и с изискванията на ЕС за енергийна ефектив-
ност и нуждата от кадри за изпълнението му, тъй като в тази об-
ласт обучението сега прохожда. Учениците могат да прилагат ус-
воените знания и умения при топлоизолацията, шумоизолацията, 
подобряването на фасадите и довършителните работи в туризма. 
Така бе съдействано за повишаване нивото на сътрудничеството 
между институциите, организациите и предприятията и трансфера 
на иновативните практики в българската образователна система. 
Друга допълнителна цел бе всички ученици да овладеят по-голя-
ма част от предвидените практически знания и умения и така да 
развият своите персонални качества като прецизност, точност, 
отговорност, толерантност и уважение към другите народи и кул-
тури, технологична и трудова дисциплина, адаптивност към нови 
условия, творчески подход към професията, които ще прилагат в 
работата си по съществуващия сграден фонд и новопостроените 
сгради.

Дейности:
Бе проведена практика по изолации в строителството и езиково 

обучение по немски език, като по този начин се подготвиха кадри 
по новата за нас професия. Наученото бенефициентите ще прила-
гат в така необходимото саниране на панелни сгради, в довърши-
телните работи на хотели, ресторанти и новопостроени сгради, 
свързано с изискванията на ЕС за енергийна ефективност.

Очаквани резултати:
Чрез практиката се реализира подготовката на кадри за подо-

бряване качеството и екологията на сградите, в частност биват 
задоволени и националните нужди от строително саниране, по-
добряване на енергетиката на всички панелни сгради в страната 
чрез изолацията, което отговаря на изискванията за намаляване 
на енергийното потребление на ЕС. За целта е необходимо стро-
ителните училища да подготвят нужните кадри съвместно със 
строителни фирми. Изолациите в строителството се прилагат и 
във вътрешните довършителни работи в стари и нови хотелски 
бази за нуждите на туризма, който е един от националните прио-
ритети на България. Така предложеният проект дава своя принос 
за реализирането на този национален приоритет. Чрез практиката 
се увеличава качеството на иновативните методи, трансферира се 
в българската образователна система и се повишава качеството на 
нивото на сътрудничество между институциите и предприятията, 
които наемат нашите ученици след дипломирането им.



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1BG1-LEO01-01738
 Тип проект: IVT
 Целева група: 20 ученици на 17-18 години от 11-ти и 12-ти клас. 

Моята професия – 
моят мост към света
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Цели и задачи:

Усъвършенстване на компетенциите на младите хора в начално- •
то професионално образование в сферата на туризма;
Подобряване на професионалната лексика в естествена чужзо- •
езикова среда;
Създаване на социални контакти в мултинационална среда; •
Подобряване на уменията за работа в екип. •

Дейности:

Подбор на ползвателите по предварително уточнени критерии; •
Участие на одобрените кандидати в предварителна подготовка   •
/ПЕК/ и опреснителен курс по терминологичен немски език;
Сключване на договор с приемащата страна; •
Сключване на договор с ползвателите, провеждане на родител- •
ска среща с цел разясняване условията на практиката в чужби-
на;
Осъществяване на практиката в Германия; •
Сертифициране на ползвателите; •
Разпространение на резултатите съгласно предвидените меро- •
приятия.

Очаквани резултати:

Усъвършенстване на практическите умения и усвояване на  •
нови;
Обогатяване на езиковите компетенции; •
Развитие на междукултурни и социални умения; •
Развитие на умения за работа в екип, справяне в различна тру- •
дова среда.
 

Контактна информация:

Координатор: 

Земеделска професионална 
гимназия „Кл.Тимирязев”
България, 2800 Сандански
ул. Г.Казепов 1 
тел.: +359 746 324 48
е-mail: @zpg-sandanski.com

Партньори:

F+U Sachsen gGmbH
Germany, 09111 Chemnitz
Rathausstrasse 7
tel.:+ 49 371 666 01 31
e-mail: management.c@fuu.de



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01746 
 Тип проект: IVT
 Целева група: 20 ученика, преминаващи първоначално и продължаващо 

професионално образование в областта на енергетиката – 
10 ученика (група „Енергетика”) и информационните и 
комуникационни технологии – 
10 ученика (група „Компютърна и мрежи”).

Професионалисти с 
Европейско измерение
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Контактна информация:

Координатор: 

Професионална Гимназия по 
електротехника и електроника 

„Константин Фотинов” 
България, 8000 Бургас

ул. Христо Ботев 42
тел./факс: +359 56 817 691

e-mail: tee_fot@mail.orbitel.bg

Партньори:

Vitalis GmbH
Germany, D-04435 Leipzig-Schkeuditz

Gut Wehlitz 
tel.: +49 342 04 77 40 00

факс:  +49 342 04 774 021
e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Цели и задачи: 
Придобиване и усъвършенстване на практически знания и 

умения в условията на модерна работна среда. Възпитание в аку-
ратност, коректност, толерантност, прецизност и придобиване на 
навици за работа в екип,  както и усъвършенстване на езиковите 
познания в разговорния и в терминологичния немски език.

Дейности:
Договори – с НА; партньора и ползвателите; •
Информиране – презентации, в сайта на гимназията,  на инфор- •
мационно табло, в медиите, в часа на класа;
Подбор на участниците – заявления, подготовка и провеждане  •
на тест по професионална подготовка, подготовка и провежда-
не на тест по немски език, заседание на комисията за подбор на 
участниците по критерии;
Подготовка на участниците – педагогическа, културна, езикова,  •
по ЗБУТ;
Практическа подкрепа – осигуряване на транспорт, застраховка,  •
грижа за бенефициентите на място, мониторинг;
Реализиране на мобилността; •
Разпространение на резултати – заснемане на филм; изложба;  •
уъркшоп с участие на ученици, преподаватели, работодатели, 
представители на медии, РИО и Община Бургас; публикации в 
сайта на гимназията и електронния училищен вестник.

Очаквани резултати:
Придобити знания и умения за работа с компютърни мрежи и 

електромонтажни дейности; повишена мотивация на учениците за 
активно участие в учебния процес и формите за учене през целия 
живот; повишена езикова подготовка; придобити индивидуални 
умения за работа в екип; създадени хармонични и дълготрайни 
връзки с партньора.



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01706
 Тип проект: IVT
 Целева група: Преминаващи първоначално професионално образование. 

Чрез иновации и креативност
към усъвършенстване на 
професионалните умения
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Цели и задачи:
Съизмерване на познанията на ползвателите в областта на тех- •
нологията на производството на облекло с тези на френските 
обучаеми;
Запознаване с технологията на производство и организацията  •
на труда във френско предприятие;
Мотивиране за  професионално развитие и реализация на паза- •
ра на труда и последващо повишаване на  личната квалифика-
ция;
Развиване на адаптивност за работа в чуждоезикова среда. •

Дейности:
В рамките на четириседмичната практика бяха предвидени 

следните дейности:
Eдна седмица работа в ателиетата на партниращата гимназия  •
„Мириам” в Тулуза с цел адаптиране към новата социо-културна 
среда и синхронизиране нивото на уменията на ползвателите с 
изискванията на чуждата производствена среда, както и за пре-
одоляване на езиковата бариера в комуникацията;
Tри седмици работа в производствени предприятия с цел по- •
стигане на определен критерий за качество в изпълнението на 
определени операции;
Kултурна програма – запознаване с културно-историческото на- •
следство на област Миди Пирене.

Очаквани резултати:
Откриване на нови техники и технологии в работна среда и при- •
добиване на нови професионални компетенции;
Подобряване на езиковите компетенции; •
Засилване на интереса към бъдещо обучение или професионал- •
на реализация у нас или в Европа.

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по текстил и моден дизайн
България, 9000 Варна
бул. Осми приморски полк 115
тел.: +359 52 303 115 
e-mail: pgtmd@mbox.contact.bg

Партньори:

Lycee professionnel et lycee 
technologique prives “Myriam”
France, 31000 Toulouse
9/20 rue Mage
e-mail: secretariat@myriam31.com



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01743 
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици.

Европейско качество и опит 
в професионалното практическо 
обучение в сферата на туризма и 
хотелиерските услуги
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Придобиване на съвременни и качествени професионални зна- •
ния и умения, необходими за постигането на високо качество в 
тяхната бъдеща работа;
Усъвършенстване на езиковите компетенции на ползвателите  •
чрез осъществяване практическа връзка между образованието 
и реалното му прилагане в различна работна среда;
Увеличаване на пригодността за заетост на ползвателите, за да  •
могат успешно да се интегрират на европейския трудов пазар;
Запознаване с културата, традициите и начина на живот и работа  •
в Германия.

Дейности:

Подбор на ползватели по определени критерии; •
Езикова подготовка по немски език в рамките на 240 учебни  •
часа, приключила със сертифициране на ползвателите;
Професионална подготовка за надграждане на теоретични зна- •
ния и практически умения по професии и културна подготовка;
Провеждане на триседмична практика в престижни хотели, рес- •
торанти  и туристически агенции на гр. Лудвигсхафен, Германия;
Вечер на България в Германия; •
Сертифициране на ползвателите; •
Разработване от участниците в производствената практика на  •
презентация, брошура, листовки по проекта и на наученото в 
Германия;
Организиране на вечер на Германия с германско меню пред ра- •
ботодатели от сферата на туризма, професионалисти, учители и 
ученици.

Очаквани резултати:

Разширяване и обогатяване на професионалните знания по изу- •
чаваната професия;
Запознаване с нови технологии, усвояване на различни умения,  •
натрупване на разнообразни впечатления, интересни идеи и 
нова информация;
Усъвършенстване на езиковите познания; •
Подобряване на интеграцията на ползвателите на пазара на тру- •
да и сертифициране.

Координатор: 

Професионална гимназия 
по туризъм и хранително-вкусова 

промишленост 
„Св. Св. Кирил и Методий”

България, Момчилград
тел.: +359 3631 26 58
факс:+359 3631 23 64

e-mail: thvp_m@abv.bg  
website: www.pgthvp.info

Партньори:

Internationaler Bund
Deutschland, Ludwigshafen 67063

Luitpoldstrasse 90
tel:+49621 572 58 90
fax:+49621 572 56 93

e-mail: ludwigshafen@iuventas.de
website: iuventas.com



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01684
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ползвателите са 20 лица в начално професионално обучение

от ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град Плевен, ученици в 
11-ти и 12-ти клас, специалност „Автотранспортна техника” и „Елек-
трообзавеждане на транспортна техника”. 

Европейски стандарти за 
безопасен и безавариен 
транспорт
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Цели и задачи:
Подобряване уменията и повишаване на компетенциите на мла- •
дите хора от начално професионално обучение и тяхното лично-
стно израстване чрез обучение в страна и институция, водещи 
в ЕС;
Подобряване на качеството и привлекателността на професио- •
налното образование и обучение чрез прилагане на приорите-
тите на Копенхагенския процес на национално ниво.

Дейности:
Практиката се проведе за период от 3 седмици във фирми за 

ремонт на леки и товарни автомобили в град Портсмут, Велико-
британия от 29 март до 18 април 2010 год. Професионалното и 
личностно развитие на участниците по време на мобилността бе 
удостоверено със сертификат Europass. 

Продължителността на проекта е една година – от 30/07/2009 до 
30/07/2010.

Информиране и подбор на крайните ползватели; •
 Езиковата подготовка по английски език - както за комуникатив- •
на, така и за професионална лексика - 120 учебни часа; културна 
подготовка и курс за специфична професионална езикова под-
готовка на ползвателите; тренинг за работа в група и в интеркул-
турна реална среда;
3-седмична практика във фирми за ремонт на леки и товарни  •
автомобили в град Портсмут, Великобритания от 29 март до 18 
април 2010 год;
Семинар-дискусия на тема „Съвременните методи за продажба,  •
обслужване и ремонт на автомобили - европейска практика и 
реалности” през погледа на участника в практиката Мобилност 
– ученици;
Открит практически урок за демонстриране на придобитите  •
компетенции от ползвателите по проекта пред ученици и учи-
тели;
Медийно отразяване на проекта. •

Очаквани резултати:
С този проект ползвателите допълниха, развиха и надградиха 

своите знания и квалификации в сферата на транспорта, умението 
си за работа в екип и в интеркултурна работна среда. Чрез обмен 
на полезни практики и усвояването на европейския опит за про-
дажба, обслужване и ремонт на автомобили се стимулира лично-
стното им израстване и формиране на предприемачески дух за 
развитие на собствен бизнес и успешна реализация на пазара на 
труда в обединена Европа.

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по 
транспорт ”Проф. Цветан Лазаров” 
България, Плевен
ж.к. Сторгозия 100
тел./факс:+359 648 065 64
e-mail: pgt_pleven@abv.bg

Партньори:

Кроност ООД
Плевен 

„Автобусни превози” ЕАД 
Плевен

Tellus group Ltd UK
United Kingdom, Portsmouth
e-mail: info@tellusgroup.com



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01665 
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици в професионални гимназии.

Европейска ИКТ практика
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Контактна информация:

Координатор: 

Професионална техническа гимназия 
„Симеон Велики”

България, Велики Преслав
ул. Любен Каравелов 53
e-mail: ptg_wpr@abv.bg

Партньори:

ESMOVIA Sistema Practices L.S.
España, C/San Vicente Martir
35 - pta 10 Valencia – 46002 

e-mail: esmovia@esmovia.es

Цели и задачи: 
Провеждане на практическо обучение в реална работна среда,  •
осигуряващи достъп до най-съвременно оборудване, техноло-
гии и програмни продукти (софтуер) и технологично обезпеча-
ване (хардуер);
Запознаване с европейските условия на труд и на спазване на  •
технологичните изисквания, Кодекс на поведение в работна сре-
да и Морален кодекс за работа с високите технологии;
Създаване на предпоставки за повишаване на професионалните  •
им умения чрез изграждане на навици за обучение и самообуче-
ние на работното място;
Запознаване с изискванията към техническия персонал във  •
фирмите и институциите и начините за оценка на изпълнението 
на персоналните задания в условията на конкурентна работна 
среда;
Създаване на условия за изграждане на ключови умения у бъ- •
дещите специалисти по компютърни мрежи и икономическа 
информатика:

Умения за работа в екип;• 
Умения за вземане на самостоятелни решения;• 
Технологична грамотност;• 
Адаптиране към различна среда.• 

Дейности:
Информиране на потенциалните ползватели;  •
Подбор на участниците в проекта; •
Предварителна езикова подготовка по испански език – 80 учеб- •
ни часа; 
Окончателен подбор на крайните ползватели на база постигна- •
тите резултати от езиковата подготовка;
Предварителна педагогическа подготовка, свързана с целите и  •
дейността на проекта и набиране на информация за страната 
домакин Испания;
Осъществяване на мобилността в град Валенсия – Испания; •
Сертифициране на крайните ползватели за проведената мобил- •
ност;
Изготвяне и връчване на Europass; •
Разпространение на резултатите от проекта. •
Очаквани резултати:
Придобиване на нови професионални компетенции и практи-
чески знания и умения;
Изграждане на уважение към чуждата култура и традиции; •
Повишена мотивация за усъвършенстване на езиковите компе- •
тенции;
Приложимост на получените сертификати за по-добра реализа- •
ция на пазара на труда;
Развитие на личностните качества и способности за работа в  •
екип.



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01724
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици.

Производство и реализация 
на енергия от възобновяеми 
енергийни източници
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Цели и задачи:
Разширяване на професионалните умения и знания на полз-

вателите в областта на получаване на електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници. Трансфер на знания, опит и 
иновативни дейности в областта на възобновяемите енергийни из-
точници. Изграждане у ползвателите на професионална култура и 
стремеж към непрекъснато професионално усъвършенстване.

Дейности:
Информиране, мотивиране и подбор на ползвателите; •
Езикова подготовка по английски и испански език; •
Педагогическа и културна подготовка; •
Четириседмична практика във фирмите: „Интек Солар” в село  •
Торедо де Кампо; „Сириос Солар” – гр. Гранада, AC Traductores 
– Мартос, където монтираха и демонтираха слънчеви панели, 
инсталираха бойлери за затопляне на вода със слънчеви колек-
тори, работиха с инфрачервена камера, отчитаха произведената 
електроенергия от фотоволтаици;
Запознаване с културно-историческите забележителности на  •
градовете Гранада, Севиля, Малага, Кордоба, Мартос;
Сертифициране на придобитите езикови компетенции и профе- •
сионални умения;
Изготвяне на отчети и доклади; •
Разпространение на резултатите –  във вестник, радио, кабелна  •
телевизия, семинар,  дипляни, страница в Интернет.

Очаквани резултати:
Придобиване на умения за работа във фотоволтаична центра-

ла и изграждане на инсталации за преобразуване на слънчевата 
енергия в електрическа и топлинна.

Усъвършенстване на езиковите умения по английски език и 
базисно усвояване на испански език. Обогатяване на културния 
мироглед и придобиване на умения за работа в екип. Повишаване 
на мотивацията за обучение и подобряване на комуникативните 
умения.

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по техника 
и облекло „Дочо Михайлов”
България, 9450 Тервел
ул. Хан Аспарух 81
тел./факс: +359 575 120 59
e-mail: tmt_tervel@mail.bg

Партньори:

AC Traductores
Spain, Martos (Jaén) 23600
C/HUERTAS 122
tel.:+34 953 080 858
e-mail: actraductores@actraductores.com
www.actraductores.com 



Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01748
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици в професионални гимназии.

Усъвършенстване 
на придобитите умения, 
чрез придобиване на нови компетенции 
в областта на организацията на туризма 
/ Организационни умения в туризма /
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Проектът цели усъвършенстване на придобитите до момента 
професионални умения в икономиката и придобиване на качест-
вено нови компетенции в областта на организацията на туризма, 
чрез транснационална практика в страна с наложени традиции в 
областта на туристическото обслужване. 

Задачи: Ползвателите да придобият нови познания и да овладе-
ят нови техники и технологии в реална работна среда;да обогатят 
производствената си и езикова култура, както и да придобият стра-
нознанчески компетенции.

Дейности:

Беше организирана и проведена три седмична практика от  •
29.03.2010 до 19.04.2010 на 20 ученика от специалността “Ико-
номика и мениджмънт” и „Предприемачество и мениджмънт” от 
ФСГ ”Васил Левски” – гр. Монтана. Практиката ще бъде осъщест-
вена в различни категории заведения за пребиваване в гр. Фон-
тебло - Франция, избрани от приемащия партньор и отговарящи 
на нуждите на ползвателите; 
За постигането на максимални резултати по време на практиката  •
бе разработена подробна учебна програма за педагогическа и 
практическа подготовка с точно определени теми. Настаняване-
то на работните места беше извършено след интервю с работо-
дателите и с приемащия партньор. От наставниците бе съгласу-
вана и приета работна програма;
Осъществена бе предварителна педагогическа и езикова подго- •
товка от страна на инициатора и културна подготовка от страна 
на приемащата страна;
Извършена бе оценка на качеството на практиката от страна на  •
партньорстовото;
Ползвателите получиха сертификати за: педагогическа подго- •
товка за успешно проведена практика и EUROPASS мобилност.

Очаквани резултати:

Придобиване на нови професионални компетенции и получа-
ване на увереност в практическите умения; повишена мотивация 
за усъвършенстване на езиковите компетенции; придобиване на 
умения за работа и живот в междукултурна среда; уважение към 
чуждата култура и традиции; приложение на придобитите серти-
фикати за успешна реализация на пазара на труда.

Координатор: 

Финансово - стопанска гимназия
„Васил Левски”

България, 3400 Монтана
ул. Александър Стамболийски 37

тел.: +359 96 300 415
факс +359 96 300 435

е-mail: fsg@abv.bg

Партньори:

Tellus Group Ltd. - Work Experience
Bois-le-Roi France

France, Fontenbleau



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01717
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ползватели по проекта са ученици от Професионалната гимназия по
  механизация на селското стопанство - Разлог, 18 момичета и момче 
  та на възраст между 16 и 18 г. от специалностите „Фермер” и „Монтьор 
  на селскостопанска техника”, посетихали биологичната ферма FATTORIA 
  BIOLOGICA PATRICE, Сполето, Италия в периода от 25.04.– 07.05.2010 г.

Биологично земеделие – 
традиция и бъдеще
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Цели и задачи:
Целта на проекта бе участниците да придобият нови знания, да 

усъвършенстват уменията си в биологичното производство и реа-
лизацията им като фермери и консултанти на фермери, произвеж-
дащи биопродукти.

Дейности:
Професионална и езикова подготовка: •

Конференция „ Биологично земеделие”;• 
Семинар „ Предприемачество”;• 
Семинар „ Умения и способности на фермера”;• 
Езиково обучение;• 
Обучение от фондация „Биоселена”;• 

Запознаване с опита на първия биохотел „Моравско село” –   •
м. Предел;
Практика в биологичната ферма „Fattoria Biologica Patrice” –   •
Италия;
Разпространение на резултатите. •

Очаквани резултати:
Учениците имаха възможност да практикуват и да изпълняват 

възложените им задачи в биологична ферма със затворен цикъл 
за производство на висококачествени биологични продукти /пше-
ница и брашно, хляб и хлебни продукти, зехтин и вино, плодове 
и зеленчуци, месо/, които достигат директно до клиента в специ-
ализираните магазини из цяла Италия, а също така имат и развит 
агротуризъм.

Съгласно заложените дейности участниците реализираха прак-
тиката, следваща стандартите на секторната програма „Леонардо да 
Винчи” и споразумението за качествено провеждане на практика.

Културна програма, включваща посещения на Рим, Перуджа, 
Асизи и Фолиньо даде на учениците едно неповторимо усещане, 
което няма да забравят цял живот.

Обучението, посещенията на ферми и екологични магазини из 
цяла Умбрия ги срещна с хора-професионалисти, от които научиха, 
че да бъдеш фермер е не само предизвикателство, но и гордост.

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по механизация 
на селското стопанство 
България, Разлог
ул. Екзарх Йосиф 139
тел.: +359 747 801 57
факс: +359 747 801 57
e-mail: pg_mss@abv.bg

Партньори:

Fattoria Biologica Patrice
Italy, Spoleto/PG/
Fraz.Uncinano 148
tel.: +390 743 268 008
e-mail: fattoria@patrice.it



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01676
 Тип проект: IVT
 Целева група: 20 ученици от 10-ти и 11-ти клас на ПГТ 

”Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Пловдив.

Френската класическа 
кулинария - 
допир до непознатото, опит в традицията, 
път към професионализма
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Контактна информация:

Координатор: 

ПГТ ”Проф. д-р Асен Златаров”
България, 4002 Пловдив

ул. Богомил 73
тел.: +359 32 262 563

e-mail: tht_plovdiv@abv.bg

Партньори:

Centre de Formation des Metiers
France, 36000 Chateauroux

164, avenue John Kennedy-BP 65
tel.: 02 54 08 70 00

e-mail: info@cfacm36.fr

Цели и задачи: 
Усъвършенстване на придобитите до момента професионални  •
знания и умения в технологията на кулинарната продукция и 
придобиване на нови компетенции в областта на френската кла-
сическа кулинария;
Запознаване с въведени и действащи в страна от европейския  •
пазар добри производствени практики в реални условия;
Формиране на стремеж за непрекъснато търсене на нови, по-  •
оригинални, атрактивни и непознати технологии и техники в 
областта на кулинарното изкуство;
Повишаване шансовете на учениците за успешна реализация в  •
професията и подобряване конкурентоспособността им на паза-
ра на труда;
Създаване на нови социални контакти, обогатяване на професи- •
оналната чуждоезикова лексика в областта на изучаваната про-
фесия и повишаване на културните познания за Франция. 

Дейности:
Подборът на участниците в проекта стана по-предварително ут-

върдени и ясни критерии:
Оценка за представянето на учениците по време на учебна практика; •
Мотивация за участие в проекта чрез написване на есе на тема:  •
”Защо искам да участвам в проекта ”Френската класическа кули-
нария - допир до непознатото, опит в традицията, път към про-
фесионализма”;
Предварителна подготовка на участниците в проекта: 
Езикова подготовка - изучаване на френски език с професио- •
нална насоченост, в резултат на която всички ученици получиха 
сертификати;
Културна подготовка – насочена да подготви и да запознае уче- •
ниците с географското разположение, климата, населението, 
културните  забележителности на Франция и град Шатору;
Педагогическа подготовка – с професионална насоченост.  •
Мобилността се осъществи във Франция, град Шатору в про-

дължение на две седмици за периода от 30.05.2010 до 12.06.2010 г. 
Учениците проведоха производствената си практика в кухните на 
водещи и престижни ресторанти със съвременно и модерно евро-
пейско кухненско оборудване по утвърдена работна програма. На 
база проведената производствена практика бяха оценени придо-
битите от тях професионални умения и всички получиха  сертифи-
кати Europass мобилност.

Очаквани резултати:
Придобиване конкретен опит чрез практика за френската кухня; •
Получиха нови професионални езикови компетенции по френ- •
ски език;
Придобиха нови познания за традициите и културата на Франция; •
Получените сертификати за допълнителна квалификация, при- •
бавени към дипломите за средно образование ще повишат шан-
совете на учениците за професионална реализация.



 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01764
 Тип проект: IVT
 Целева група: 20 ученици от направления „Електротехника и енергетика” и   
  „Металообработване и машиностроене”.

Европейски урок 
по практика
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Цели и задачи:

Работа с нова техника и технологии по европейски стандарти,  •
увеличаващи компетенциите на учениците; 
Усъвършенстване на езиковите умения и работата с техническа  •
литература;
Повишаване авторитета на училището. •

Дейности:

Подбор на ползватели по утвърдени критерии и популяризира- •
не на предстоящите дейности;
Провеждане на специализиран курс по немски език – 144 часа;  •
Педагогическа и професионална подготовка - 40 часа; •
Реализиране на мобилностите в Германия; •
Разпространение на резултатите от проекта. •

Очаквани резултати:

Придобиване на нови знания и умения в избраната професия; •
Подобряване знанията по чуждия език; •
Повишаване мотивацията на участниците за продължаване на  •
обучението по избраната професия; 
Чувство за увереност в себе си и конкурентоспособност при из- •
бор на работа.

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална техническа гимназия 
„Шандор Петьофи”
България, Разград 
ул. Проф. Илия Петров 1
тел./факс: +359 84 660 235
e-mail: ptg_rz@mail.bg

Партньори:

Vitalis GmbH
Germany, Gut Wehlitz Leipzig-Schkeuditz
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Контактна информация:

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-BG1-LEO01-01745
 Тип проект: IVT
 Целева група: 20 ученици, преминаващи първоначално професионално   
  образование.

Координатор: 

Професионална гимназия 
по туризъм

България, Самоков
ул. Софийско шосе 18

тел./факс: +359 722 664 27
e-mail: pgtsamokov@abv.bg

Партньори:

Tellus Group Ltd. - Work Experience UK
United Kingdom

TELLUS GRUP Ltd (TWE) FR 
France

Бизнес туризъм -
туризмът на бъдещето

Цели и задачи: 
Запознаване, сравняване и анализиране на европейските стан- •
дарти, опит и добри практики, техники и технологии в туризма 
чрез придобиване на знания, умения и квалификации в органи-
зирането и обслужването на бизнес туризма;
Усъвършенстване на професионалното езиково обучение на  •
ползвателите;
Развиване на чувството за европейска принадлежност;  •
Изграждане у ползвателите на професионална култура и стре- •
меж към непрекъснато професионално усъвършенстване в об-
ластта на туризма и бизнес туризма и подобряване на конкурен-
тоспособността им на пазара на труда в ЕС;
Повишаване на интереса към атрактивните професионални дей- •
ности.

Дейности:
Сключване на договор с ЦРЧР и откриване на банкова сметка;  •
Договаряне на мобилността с приемащия партньор и подписва- •
не на договор;
Информиране на потенциални участници и подбор на обучае- •
ми;
Избор на фирма за провеждане на езикова подготовка и подпис- •
ване на договор;
Провеждане на езикова, културна и педагогическа подготовка и  •
сертифициране; 
Изготвяне на междинен отчет; •
Сключване на застраховки и закупуване на самолетни билети; •
Подготовка на всички документи, необходими при пътуването; •
Провеждане на практиката и сертифициране на ползвателите; •
Мониторинг от българска страна по време на практиката; •
Разпространение на резултатите по проекта; •
Изготвяне на отчети и приключване на проекта. •

Очаквани резултати:
Усвоени европейски стандарти в туризма чрез придобити зна- •
ния, умения и квалификации в организирането и обслужването 
на бизнес мероприятие от 20 ученици, преминаващи първона-
чално професионално обучение;
Придобити знания, обогатяващи културния мироглед и лично- •
стното израстване;
Изградена професионална култура и стремеж към непрекъснато  •
професионално усъвършенстване в областта на туризма и биз-
нес туризма;
Повишена конкурентоспособност на пазара на труда в ЕС на 20  •
ученици;
Усъвършенствани езикови знания на учениците по английски и  •
френски език;
Формирано европейско съзнание за принадлежност към ЕО; •
Повишен интерес към атрактивните професионални дейности в  •
училището.
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Цели и задачи:

Подпомагане на учениците за придобиване и използване на 
знания, умения и квалификация, спомагащи за личностното им  
израстване и повишаване на пригодността им за работа и участие 
на европейския пазар на труда. Създаване на връзки с европейски 
институции и фирми за повишаване на нивото на професионално-
то обучение.

Дейности:

Разгласа на дейностите: създаване на сайт на проекта, свързан  •
с този на гимназията, публикации на информационното табло и 
издаване на брошура на проекта;
Разгласа на критериите за подбор и провеждане на селекция на  •
кандидатите;
Провеждане на обучителен модул и селекция на участниците в  •
мобилността;
Провеждане на стажа и сертифициране; •
Среща-разговор на ръководството с участниците в проекта, за- •
познаване с доклада на приемащата организация и набелязване 
на изводи за бъдещата работа;
Популяризиране на резултатите от проекта чрез сайта и публи- •
кации в пресата;
Организационно –технически дейности по подготовката на мо- •
билността с партньора и участниците, отчитане на проекта.

Очаквани резултати:

Успешно проведеният стаж спомогна за постигането на набе-
лязаните цели за професионалното и личностно израстване на 
участниците. Получените сертификати Europass мобилност и на 
организацията - домакин повишиха самочувствието им на знаещи 
и можещи европейски граждани. Издигна се авторитетът на профе-
сионалната гимназия като училище, което подготвя висококвали-
фицирани кадри, удовлетворяващи нуждите на бизнеса. 

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-0171
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици от 11-ти и 12-ти клас, 

специалност „Компютърни мрежи”.

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по електротехника
България, Варна
ул. Върба 24 
тел./факс: +359 52 745 875 
e-mail: te_varna@mail.bg

Партньори:

WBS Training AG
Germany, Drezden
Hugo-Junkers-Ring 5
tel.: +49 351 888 63 61

Стаж в Германия
за европейско качество 
в професионалното 
образование
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Придобиване на европейския опит в областта на енергетиката и  •
енергийната ефективност;
Изграждане на практически умения у учениците за работа с мо- •
дерна техника и технологии, свързани с изискванията за енер-
гийна ефективност и опазване на околната среда;
Усвояване на теоретични и практически умения за ефективно из- •
ползване на природния газ и слънчевата енергия за отопление;
Подобряване на чуждоезиковите умения на учениците. •

Дейности:

Информиране, мотивиране и подбор на ползватели по опреде- •
лени критерии и процедура;
Предварителна подготовка на ползвателите, свързана с темата  •
по проекта: педагогическа, езикова, културна и професионална;
Реализиране на работна програма по проекта, свързана с изис- •
кванията за енергийна ефективност и опазване на околната сре-
да при употреба на природен газ и слънчева енергия;
Анализ на изпълнението на проекта и резултатите от проекта; •
Популяризиране на резултатите - презентации, семинари, кон- •
ференции, дипляни, статии и др.

Очаквани резултати:

Усъвършенстване на професионалните умения на ползвателите 
чрез придобиване на нови знания и умения за енергийна ефектив-
ност, чрез използване и поддържане на модерна, енергоспестява-
ща техника и технологии, щадящи околната среда и осигуряващи 
ефективно използване на енергията, повишаване на мотивацията 
за учене и усъвършенстване на ползвателите през целия живот.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01- 01760
 Тип проект: IVT
 Целева група: Преминаващи първоначално професионално образование.

Координатор: 

Професионална гимназия 
по промишлени технологии 

“Атанас Цонев Буров”
България, Русе 7000

ул. Цар Калоян 11
тел./факс: + 359 82 872 218

e-mail: pgpt_ruse@abv.bg 

Партньори:

„AGRICOLA-INSTITUT GMBH”
Deutschland, 09116 Chemnitz 

Zwickauer Straβe 279
tel: + 0371 85 20 23
fax: + 0371 85 20 51

e-mail: Agricola_Institut@web.de

Енергийната 
ефективност - 
инвестиция в бъдещето 
на България



Контактна информация:

Координатор: 

СПГТ
България, София 
бул. Сливница 182
тел./факс: +359 2 86 77 78
e-mail: thh_sofia@abv.bg
Лице за контакт: инж. С. Стоянова

Партньори:

INTERNATIONALER BUND 
Germany, 76726 Germersheim
Glacistr. 9 
tel.: 07274 778 644
www.internationaler-bund.de

IPSSART  
Italy, Senigallia /An/
Via Capana 62/a
tel.: 717 911 270
www.progetti.europei@panzini-senigallia
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Цели и задачи: 
Създаване на мобилна модерна работна сила в областта на ту-

ризма за успешна реализация на пазара на труда в България и в 
частност в европейското пространство. Проектът цели разширява-
не на езиковите познания по специалността /ресторантьорство/ на 
немски и италиански езици.

Дейности:
Публикуване на ПОКАНА за участие, условия за участие и съдър- •
жание на проекта;
Провеждане на конкурсен изпит за допускане на участници в  •
проекта;
Преминаване през езикова, културна и педагогическа подготов- •
ка на учениците;
Конкурсен изпит и ОФИЦИАЛНО ОДОБРЕНИЕ за участниците от ПС; •
Провеждане на практически професионални уроци – немска и  •
италианска национални кухни;
Заминаване и работа в ресторанти като готвачи и сервитьори; •
Провеждане на културна програма, организирана от партньори- •
те в свободното време;
Атестиране и сертифициране на участниците в проекта от чуж- •
дестранен работодател; 
Получаване на международен документ за признати умения и  •
придобити качества EUROPASS – издаден двустранно от парт-
ньорските институции;
Разпространение на резултатите от проекта - Представяне на  •
ново-научени ястия и сервитьорски умения от изпълнения про-
ект пред образователна, професионална и училищна общност и 
пред родители.

Очаквани резултати:
Учениците създават траен интерес към езиковото обучение,  •
конкретно необходимо за професиите  „Готвач” и „Сервитьор”;
Разширяване на личната и професионална култура и възмож- •
ност за успешна реализация в България и в чужбина;

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01674
 Тип проект: IVT
 Целева група: Гимназисти 17-19 годишни, ученици 11-ти и 12-ти клас.

Европейски стандарти 
за приготвяне и поднасяне 
на храни и съчетаването им 
с различни вина
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Усвояване на допълнителни професионални умения в сферата  •
на кетъринга, декориране и аранжиране на маси и зали за спе-
циални и тържествени случаи;

Да се възползват от уникалната за тях възможност да се за-• 
познаят с европейската практика в сферата на кетъринга, в 
която биха могли да се реализират, прилагайки своите при-
добити умения и художествен усет;

Да се възползват от възможността да упражнят правото си на  •
обучение и мобилност, прогласено като универсална ценност в 
Европейския съюз.

Дейности:

Дейностите по проекта бяха насочени към изпълнение на об-
щата стратегическа цел на всички партньори в него, а именно да 
се даде конкретен израз на желанието и позитивната политика на 
цялото ни общество и на Европейския съюз за подкрепа на профе-
сионалното обучение и трудова реализация на младите хора.

Очаквани резултати:

Развитие на професионални и социални умения и умения за про- •
фесионална адаптация като важен компонент на професионал-
ното обучение;
Запознаване с европейския опит и добри практики в сферата на  •
кетъринга, декорирането и аранжирането на маси в заведения 
за обществено хранене;

Развитие на умения за вземане на решения, свързани с тру-• 
довата реализация.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01739
 Тип проект: IVT 
 Целева група: Ученици.

Координатор: 

Фондация „За младите хора”
България, Пловдив

ул. Лозарска 2
тел./факс: +359 32 690 125, 

+359 088 888 77 31
e-mail: hristomatia@abv.bg

Партньори:

Sredni skola sluzeb a cestovniho ruchu
Czech Republic, Bratislavska 2166

Varnsdorf 40747

Нови предизвикателства 
в кетъринга



Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по подемна, 
строителна и транспортна техника
България, Пловдив
ул. Делянка 27
тел.: +359 32 953 985
факс: +359 032 953 913
e-mail: pg_po_pstt@abv.bg

Партньори:

BBZM-Baubildungszentrum Magdeburg
Germany, Magdeburg
Lorenzweg 56
tel.: 0049 391 2 89 650 
fax: 0049 391 2 89 65 30
e-mail: bock-bbzm@lbi-sachsen-anhalt.de
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Цели и задачи: 

Целите на проекта бяха участниците - ученици да усвоят инова-
тивни знания, умения и квалификации за улесняване на персонал-
ното им развитие; да се подкрепи подобряването на качеството и 
иновациите в системите, институциите и практиките за професио-
нално образование и обучение; да се подобри качеството и да се 
повиши нивото на сътрудничество между институциите и органи-
зациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията, 
социалните партньори и други подобни организации в Европа; 
да се улесни развитието на иновативните практики в областта на 
професионалното образование и обучение и техния трансфер от 
една участваща страна към другите; да се насърчи изучаването на 
чужди езици.

Дейности:

Проведена бе практика по обслужване и ремонт на мотокари 
и електрокари и езиково обучение по немски език с  две групи 
ученици - една от 12-ти клас и една от 11-ти клас. Те се обучава-
ха две седмици практически да управляват, диагностицират и ре-
монтират съответните машини. Учениците се запознаха с немските 
иновативни практики в тази област. Чрез изучаването на немски 
език по специалността се насърчи изучаването на чужди езици в 
междукултурния диалог в рамките на Европейския съюз. Опозна-
вайки немската професионално-образователна  система, практи-
ките, методиката на преподаване и педагогическите принципи  в 
участниците- учениците развиха толерантност към чужди култури, 
отговорност и превенция на междурасови предрасъдъци. В Герма-
ния участниците се запознаха и с нов бит и култура, с други култур-
ни стереотипи, което от своя страна допринесе за насърчаване на 
толерантността и уважението към други народи, култури и разви 
европейския междукултурен диалог. 

Очаквани резултати:

Чрез практиката се реализира повишаване квалификацията на 
кадрите за по-голяма ефективност и обективност с което те, освен 
че повишиха квалификацията си, са и по-конкурентоспособни на 
пазара на труда. С квалификацията си за работа с нови машини и 
технологии се задоволяват националните нужди за опазване на 
околната среда. Бе подобрено и качеството и самата привлекател-
ност на професионалното образование. Повиши се сътрудничест-
вото между институциите и организациите, осигуряващи обучител-
ни възможности, предприятията, социалните партньори и други. 
Насърчи се изучаването на чужди езици.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG-LEO01-01702
 Тип проект: IVT.
 Целева група: Преминаващи първоначално професионално образование.

Обслужване и ремонт на 
мотокари и електрокари
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Обучаващите се в начална степен на професионална икономи-
ческа квалификация да придобият специализирани знания и уме-
ния, мотивация за трудова реализация по финансов мениджмънт в 
туризма. Усвояване и прилагане на специализирана терминология 
по английски и португалски език.

Дейности:

Обучение по стандарти и вътрешен фирмен контрол в туристи- •
ческата индустрия;
Наблюдаване в реална фирмена среда контролинга в различни  •
туристически предприятия и приложението в тях на междуна-
родни счетоводни стандарти;
Провеждане на срещи с работещи специалисти в хотелски ком- •
плекси и туроператорски фирми във връзка с вътрешен одит на 
фирмите;
Начално обучение по португалски език; •
Провеждане на регионална практико-приложна конференция  •
на тема „Вътрешният контрол-гаранция за устойчивост на фир-
мата” с участието на водещи туристически фирми, ученици и сту-
денти, обучаващи се в професионално направление туризъм и 
управление.

Очаквани резултати:

Систематизирани проучвания на европейски стандарти при 
прилагане на вътрешен контрол, ползвайки португалската прак-
тика в туристическата индустрия; специализация в начална степен 
на професионално обучение по контролинг чрез коучинг в меж-
дународна среда; професионално ориентиране и сертифициране 
Europass за квалификация по финансов мениджмънт в туристиче-
ски предприятия. 

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01741
 Тип проект: IVT
 Целева група: 10 ученици от три училища с икономическа насоченост в 

гр. Варна, обучавани по икономика и с желание за придоби-
ване на компетенции за работа в туристическата индустрия, 
защото техните родители имат собствен бизнес или са анга-
жирани в тази сфера.

Координатор: 

Частна Търговска Гимназия 
България, Варна

 ул. Преспа 1
тел./факс: +359 52 656 740 

e-mail: director_tradescl@abv.bg

Партньори:

EUROYOUTH Portugal
Portugal, Lisbon 1150-167

Calçada do Garcia, 29, 1ºdto
e-mail: incoming@euroyouth.org

www.euroyouth.org  

Евростандарти 
за вътрешен 
контрол 
в туризма



Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по електротехника и електроника
България, Пловдив 4002
ул. Пещерско шосе 26
тел./факс: +359 32 643 675
e-mail: pgee_plovdiv@yahoo.com

Партньори:

Lycée Hippolyte Fontaine
France, Dijon

MS Barcelona
Spain, Barcelona
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Цели и задачи: 

Придобиване на положителни практики в НПО чрез внедряване 
на иновационни методи на обучение, създаване на трансевропей-
ски контакти и усъвършенстване на езиковите умения, предпостав-
ки за професионално развитие и адаптация към пазара на труда.

Дейности:

Практики във водещи европейски фирми и съпътстващо езико-
во обучение. 

Очаквани резултати:

Разширяване, усъвършенстване на знания и умения за по-добра 
адаптивност към трудовия пазар. Създаване на предпоставки за 
иновативни практики за професионалното обучение. Увеличаване 
на положителната мотивация и насърчаване изучаването на чужди 
езици. Повишаване нивото на европейското сътрудничество.  

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01755
 Тип проект: IVT
 Целева група: Млади хора, преминаващи начално професионално обучение.

Иновационни практики 
за качествено професионално 
обучение и адаптация 
към трудовия пазар
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Целта на проекта е ползвателите да добият нови знания и да 
разширят практическите си умения в областта на земеделския еко-
туризъм, който обхваща маркетинг, мениджмънт, обслужване на 
туристи, работа на полето, отглеждане на животни, производство 
на екологично чисти продукти, опазване на околната среда и ке-
търинг.

Дейности:

Подбор на 20 участници по предварително определени критерии; •
Договаряне с приемащия партньор за работната програма, усло- •
вията на пребиваване, тюторинг и наставничество;
Подписване на индивидуални договори с ползвателите по проекта; •
Провеждане на ПЕК; •
Подготовка на документи, необходими за осъществяване на пъ- •
туването и изготвяне на командировъчни заповеди за групата; 
Провеждане на триседмична производствена практика в град  •
Кемниц - Германия, при която участниците бяха поставени в ре-
ални условия на работа в различни ферми, екологични дворове, 
занаятчийски работилници, където успяха да станат част от ра-
ботните колективи;
Сертифициране на обучението – 20 Europass, 20 сертификата от  •
партньора и 20 удостоверения за завършен курс по немски език;
Разпространение на резултатите от проекта – кът в училищния  •
музей с материали от практиката, изготвяне на DVD филм, изда-
ване на училищен вестник, плакати и брошури, пресконферен-
ция за местни медии;
Изработване на отчети и приключване на проекта. •

Очаквани резултати:

Запознаване с професионалното образование в Германия. Усъ-
вършенстване на професионалните умения на 20 ползватели от ССГ 
в областта на земеделския екотуризъм. Подобряване на езиковите 
и комуникативни умения по немски език на участниците, както и 
развитие на личностните им качества. Запознаване с местната кул-
тура, обичаи и традиции. Развитие на уменията за работа в екип.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01754
 Тип проект: IVT
 Целева група: Преминаващи първоначално професионално образование.

Координатор: 

Селскостопанска гимназия 
България, Садово, обл. Пловдивска 

бул. Дружба 4
тел./факс: +359 311 823 25

e-mail: ssgsadovo@abv.bg

Партньори:

AkaTe Agricola-Institut GmbH 
Deutschland, 09116 Chemnitz 

Waldenburger Str. 63
tel.: 0049 0 3714 938 49 70   

e-mail: Agricola_Institut@web.de

Трансфер на европейски 
опит в професионалното 
практическо обучение 
по земеделски екотуризъм



Контактна информация:

Координатор: 

ПГМЕТ
България, Ловеч 5500
бул. Мизия
тел./факс: +359 68 603 969, 603 970
e-mail: pgmet_lv@abv.bg

Партньори:

F+U Thüringen gGmbH
Deutschland, Erfurt - 99089
Mittelhäuser Straβe 76-79
tel./fax: 0361 220 070, 0361 220 0733
e-mail: erfurt@fuu.de
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Цели и задачи: 

Усвояване на актуални знания и придобиване на умения по от- •
ношение на използването на неизчерпаемия и екологичен из-
точник на чиста енергия – слънцето;
Повишаване на производствената  култура; •
Повишаване на езиковите компетенции в област Енергетика; •
Улесняване на мобилността на ползвателите в Европа. •

Дейности:

Трансфер на умения, опит чрез използване на ИКТ в сферата на 
услугите, застраховането, телекомуникациите, управлението, тър-
говията, производството, логистиката, обучението. Запознаване с 
модели на съвременните информационни технологии и комуника-
ции, разработени за фирмения офис.

Очаквани резултати:

Професионални – ползвателите използват нови методи, похвати 
и технически средства при преобразуване на слънчевата енергия 
в топлинна ;

Езикови - значително подобряване нивото на владеене на нем-
ски език при общуване; Организационни - идентифицират приори-
тетните дейности и добре разпределят времето за изпълнение на 
възложените задачи;

Социални - подобряване на работата в екип: изграждане на до-
верие, преодоляване на задръжки и справяне в различна среда;

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01735
 Тип проект: IVT
 Целева група: Преминаващи първоначално професионално образование.

Улови слънчевите 
лъчи и бъди енергийно 
независим
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Трансфер, затвърждаване и усъвършенстване на знанията и уме-
нията на учениците в диагностиката и техническото обслужване на 
двигателите с вътрешно горене и автомобилите; Модернизиране, 
трансформиране и адаптиране на чуждия опит в бъдещата им ре-
ализация; Усъвършенстване на чуждоезиковите им умения с оглед 
използване на техническа литература и информация от глобалната 
мрежа; Запознаване с актуалните екологични норми при експло-
атацията на автомобили с цел опазване на здравето на човека и 
околната среда. 

Целите се осъществиха чрез провеждане на практика в работна 
среда, гр. Малага, Испания с продължителност от три седмици.

Дейности:

Информация за проекта и подаване на заявления за участие; •
Подбор чрез оценяване по точкова система на база критерии от  •
предварително сформирана специална комисия;
Предварителна езикова, педагогическа и културна подготовка,  •
която се проведе в гимназията;
Мобилност: През първата седмица участниците продължиха  •
предварителната подготовка в образователен център на парт-
ньора. Втората и третата седмица ползвателите проведоха прак-
тика в 7 автомобилни сервиза според съдържанието на обучи-
телната програма. В края на третата седмица се извърши тюто-
ринг и участниците получиха свидетелство Europass;
Разпространение на резултатите. •

Очаквани резултати:

Усвояване на нови техники и технологии при извършване на 
техническо обслужване на двигателите с вътрешно горене и на ав-
томобилите; Подобряване на практическите умения според евро-
пейските стандарти в индентификацията на моторните превозни 
средства; Усвояване на съвременните екологични норми; Повиша-
ване на езиковата и културна подготовка. 

Тези резултати съответстват максимално на заложените цели в 
предложението. Те са напълно постигнати чрез практиката в мо-
дерно оборудвани сервизи, която обогати техническата и профе-
сионална компетентност на учениците и осъществи допълнителна 
надграждаща подготовка. 

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01697
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици от ХІІ кл. на Професионалната гимназия по механотех- 
  ника - гр. Русе, специалност „Автотранспортна техника”.

e-mail: diana_rs@abv.bg 
тел.: +359 894 356 785

Координатор: 

ПГ по механотехника
България, Русе

ул Алеи Възраждане
 тел./факс: +359 82 832 947

Партньори:

IPF/ INICIATIVAS DE PROYECTOS DE 
FORMACION

Spain, Malaga

Иновации в 
диагностицирането 
и техническото обслужване  
на автомобилите – 
европейски практики с поглед към природата



Контактна информация:

Координатор: 

Старопрестолна гимназия 
по икономика
България, Велико Търново
ул. П. Рашев 24
тел: +359 62 653 164
e-mail: itvt@hotmail.com

Партньори:

Amadeus Association
Austria
e-mail: info@amadeus.or.at
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Цели и задачи: 

Трансфер на умения, опит чрез използване на ИКТ в сферата на 
услугите, застраховането, телекомуникациите, управлението, тър-
говията, производството, логистиката, обучението. Запознаване с 
модели на съвременните информационни технологии и комуника-
ции, разработени за фирмения офис.

Дейности:

Информационна кампания и подбор на ползватели – определя- •
не на нивото на владеене на чужд език, изготвяне на рекламен 
проект, интервю;
Провеждане на предварителна педагогическа, езикова и култур- •
на подготовка;
Организиране и провеждане на практика в 9 фирми във Виена,  •
Австрия;
Мониторинг; •
Сертифициране на практиката – Europass мобилност, сертифика- •
ти за успешно проведена 3-седмична практика от фирмите и от 
организацията домакин;
Разпространение на резултатите – изготвяне на презентация,  •
уебсайт, рекламни материали, медийни изяви.

Очаквани резултати:

Развитие на ключови, личностни, етични компетенции, усъвър-
шенстване на езиковите, професионалните и компютърни умения 
на ползвателите чрез прилагане на теоретични знания в реални ус-
ловия, създаване на модерна работна сила с висока квалификация, 
запознаване със спецификата на социално-културната и бизнес-
среда в Австрия.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01675
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици в начално професионално обучение.

Нови умения и опит 
в бизнес-среда 
чрез информационни 
комуникационни технологии
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Повишаване на качеството на професионалното обучение и   •
привлекателността на професионалното образование; 
Стимулиране на участието на ползвателите в обучението за ус- •
вояване и прилагане на нови знания, умения и квалификации в 
подкрепа на личностното им развитие;
Насърчаване  на мобилността за конкурентоспособност в рам- •
ките на Европа; 
Повишаване на знанията за културата, бита, традициите на друга  •
европейска държава;
Изграждане на гражданска позиция по проблемите на Европа,  •
свързани с глобалното затопляне и екологичното използване на 
природните ресурси;
Обогатяване на езиковите умения за подобряване на между- •
културния диалог и откриване на други ценности, убеждения и 
поведения.

Дейности:

Информиране на потенциалните ползватели; •
Подбор на ползвателите; •
Провеждане на предварителна педагогическа, културна и езико- •
ва подготовка;
Провеждане на практиката в страната домакин; •
Издаване на сертификати на ползвателите; •
Информиране на обществеността за хода на проекта и разпрос- •
транение на резултатите.

Очаквани резултати:

В резултат на проведената практика ползвателите се запознаха с 
практиките и иновациите в областта на производството и експло-
атацията на енергия от възобновяеми източници; придобиха нови 
знания и умения в подкрепа на професионалното и личностното 
им развитие; повишиха мобилността си и изградиха гражданска 
позиция по екологичните проблеми на Европа. Едновременно с 
това обогатиха езиковата си подготовка, практическите си позна-
ния и техники и придобиха полезен опит от посещението в прие-
мащата страна. 

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01669
 Тип проект: IVT
 Целева група: Преминаващи първоначално професионално образование.

Координатор: 

Професионална гимназия по елек-
тротехника и електроника „Капитан 

Петко войвода”
България, Кърджали

ул. „Мара Михайлова” 5
тел./факс: +359 361 629 31

e-mail: pgee_kj@abv.bg, tee_kj@abv.bg

Партньори:

Asociación Amigos de 
Europa Leonardo da Vinci

Spein, El Puerto de Santa María
C/ Fortuna 1-1A

e-mail: info@aelv.org

Испански опит 
в съвременните 
енергийни технологии



Контактна информация:

Координатор: 

ПГМТ „Проф. Цв. Лазаров”
България, Пловдив
ул. Братя Бъкстон 71 а
тел./факс: +359 32 671143
e-mail: pgmtplovdiv@abv.bg

Партньори:

ESMOVIA
Spain, 46002 Valencia 
C/ San Vicente Martir, 35, pta 10
tel.: +34 963 38 46 20, +34 963 38 46 21
e-mail: esmovia@esmovia.es

Sistema Turismo
Italy, 47900 Rimini 
Via Roma 68
tel.: +39 0971 51 794 +39 0971 440 642
e-mail: sistematurismo@sistematurismo.it 
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Цели и задачи: 

Изграждане на професионални умения по използване на сис-
темите за качество на продукцията като специфичен професио-
нално-образователен продукт с висока фирмено-потребителска 
стойност.

Дейности:

Селекция на ползватели: изработване на система от критерии и  •
процедури за избор на учениците-ползватели;
Езикова подготовка по испански и италиански; •
Провеждане на практиката: Изграждане на умения за създаване  •
на условия по използване на системи за качество – безопасни 
условия на труд;
Изграждане на умения по внедряване на системи за управление  •
на качеството – работа документация по СУК;
Изграждане на основни практически умения по системи за упра- •
вление на качеството - монтаж, демонтаж и ремонт на разглобя-
еми съединения.

Очаквани резултати:

Индивидуалното развитие на учениците: усвоени познания и 
умения за работа със системи за управление на качеството в малки 
и средни фирми от ЕС, за качество на продукцията; подобрени ези-
кови познания по италиански и испански език в посочените профе-
сионални области; подобрена пригодност за заетост, адаптивност 
и конкурентоспособност на учениците като работната сила на па-
зара на труда. Важно значение за участниците и тяхната успешна 
реализация (удостоверяващ резултата) е сертифицирането, което 
проектът ще осъществи.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01723
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици на възраст 17-19 г. от професиите Машинен техник, Техник  
  на електронна техника, Техник-триножник, Техник на авиационна  
  техника, Техник автотранспортна техника на ПГМ „Проф. Цветан  
  Лазаров”, Пловдив.

Обучение на ученици 
в прилагане на системите  
за качество от европейските 
производители
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Контактна информация:

Цели и задачи: 
Проектът има за цел усъвършенстване на практическите умения 

и езиковите компетенции на ползвателите чрез осъществяване на 
практическа връзка между образованието и реалното му приложе-
ние в работна среда

Дейности:
Изготвяне и поддържане на уебсайт на проекта:    •
http://braingroup-leonardo2010.hit.bg;
Подбор на ползватели съгласно заложените критерии; •
Езикова подготовка по испански език в рамките на 152 учебни  •
часа, приключила със сертифициране на ползвателите;
Професионална подготовка за надграждане на теоретични зна- •
ния и практически умения в областта на туристическото обслуж-
ване;
Производствена практика в Испания; •
Разработване от участниците в производствената практика на  •
презентация на проекта и на наученото в Испания и презенти-
ране на придобитите знания на валоризационната конференция 
по проекта.

Очаквани резултати:
Да подобри и доразвие практическите умения на учениците,  •
усъвършенства езиковите им познания, възможностите им за 
комуникация в реална работна мултинационална среда;
Да повиши шансовете за професионална реализация с получе- •
ния сертификат за придобити езикови и професионални умения 
и гарантира конкурентоспособността им на европейския пазар 
на труда;
Да пренесе добри практики и положителен опит в системата на  •
туристическите услуги и обучение;
Да увеличи степента на съответствие между обучението и изис- •
кванията на работното място за дипломиращите се от средните 
професионални училища по туризъм;
Да подобри качеството и достъпа до непрекъснато професио- •
нално обучение и придобиване на умения и компетенции през 
целия живот.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01672
 Тип проект: IVT
 Целева група: Лица, преминаващи първоначално професионално обучение.

Координатор: 

Сдружение „Брейн груп” 
България, Видин 3700

ул. Чепино 2 
тел./факс: +359 94 601 092

Партньори:

Професионална гимназия 
“Проф. д-р Асен Златаров”

България, Видин

Gestourism - 
Gestión de Formación Turística S.L.

España, Tenerife, Santa Úrsula

Повишаване на 
професионалните умения 
в реална работна среда



Контактна информация:

Координатор: 

Софийска гимназия по хлебни и 
сладкарски технологии
България, София 1373
ул. Суходолска 12
тел./факс: +359 2 822 10 96
+359 2 920 07 03
e-mail: sghst@abv.bg
www.sghst.com 

Партньори:

ESMOVIA (Sistema Practices s.l.)
Spain, 46002 Valencia
C/San Vicente Martir, 35 - Puerta 10
te./fax: +34 963 384 620, +34 963 384 621
e-mail: esmovia@esmovia.es 
www.esmovia.es 
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Цели и задачи: 
Повишаване на професионалната квалификация на учениците  •
чрез усвояване на нови знания и умения за производство на 
хлебни и сладкарски изделия, предназначени за кетъринг;
Повишаване на шансовете за реализация на младите хора на па- •
зара на труда.

Дейности:
Информационна кампания и подбор на ползвателите съгласно  •
заложените в проекта критерии;
Предварителна езикова, културна и професионална подготовка;   •
Провеждане на двуседмична производствена практика в 13 воде- •
щи хлебопроизводствени и сладкарски фирми в гр. Валенсия, Ис-
пания - PASTELERIA NIBS, DULCERIA LOPEZ, HORNO JAVIER CASANI, 
PASTELERIA MOSSI, HORNO SALVADOR CASANI, RESTAURANTE NH 
HOTELS, LLUNA LA GUARDA C.B., PASTELERIA PACO ROIG, VICENTE 
BALBASTRE, RESTAURANTE VERTICAL, PASTELERIA MONPLA, DULCES 
PEREZ, RESTAURANTE EL OLEO; 
Сертифициране на ползвателите; •
Разпространение на резултатите от проекта; •

Очаквани резултати:
Разширени и обогатени професионални компетенции по изу- •
чаваната професия в резултат на проведената производствена 
практика на реални работни места в хлебопекарни и сладкарски 
фирми;
Придобити нови знания за производство на храни, специализи- •
рани за кетъринг, усвоени по-разнообразни умения, натрупан 
богат опит, нови впечатления, идеи и полезна информация;
Усъвършенствани езикови компетенции на бенефициентите; •

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO01-01736
 Тип проект: IVT
 Целева група: Ученици в професионални гимназии.

Изделията за кетъринг - 
прекрасен вкус 
в изящна форма 



Стартирали
проекти 

2009PLM - 
Лица, намиращи се  
на пазара на труда 
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Контактна информация:

Координатор: 

Асоциация за рехабилитация на 
зависими „Солидарност“
България, София
ул. Николай Островски 3
тел./факс: +359 2 971 99 20
e-mail: info@solidarnost-bg.org

Партньори:

България Национален център 
по наркомании

Trempoline a.s.b.l.;
Belgium

Coolmine TC 
Ireland 

Proyecto Hombre; 
Spain

Monar
Poland

Phoenix Haga
Norway

Coop. Sociale Ceis Formazione
Italy 
 

Цели и задачи: 

Надграждне и трансфер на знания и умения, свързани с ново- •
появилите се на пазара наркотици и с изменящия се профил на 
зависимия човек
Изучаване, трансфер и внедряване на добри практики в облас- •
тта на зависимостите

Дейности:

Селекция на кандидати, езикова, педагогическа подготовка на  •
ползвателите;
Заседание на Организационен комитет на ECEtt с участието на  •
европейските партньори;
Осъществяване на 16 практики от 10 ползвателя в 6 европей- •
ски страни. Практиките се извършват в терапевтични общности, 
дневни центрове и програми за превенция и възстановяване от 
зависимости;
Всеки ползвател при завръщането си описва една добра прак- •
тика (ДП), която може да бъде пренесена в изпращащата инсти-
туция (ИИ), трима от тях правят план  за внедряването на своите 
добри практики в ИИ;
Заседание на жури, което разглежда и оценява ДП на кандидатите; •
Създаване на база данни от ДП; •
Организиране на национална конференция за споделяне на оп- •
ита от практиките и сертифициране на ползвателите.

Очаквани резултати:

Практиките повишават нивото на професионализма на ползва-
телите и влияят върху предоставянето на по-качествени и модерни 
социални услуги за зависими хора. „Чиракуването“ при колеги с бо-
гат опит и традиции формира  автономно и проактивно поведение 
на обучаемия и води до създаването на мета-компетенции у учас-
тниците в мобилността.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO02-01804
 Тип проект: PLM Партньорства. Проектът е част от европейската мрежа 

“European companionship in education, training by travel” (ECEtt), 
инициирана от a.s.b.l. Trempoline, Белгия (www.ecett.eu)

 Целева група: Работещи в сферата на информацията, превенцията, 
рехабилитацията и ресоциализацията на зависими хора - 
психолози, педагози, социални работници.

Европейска задруга 
в образованието, 
обучение чрез пътуване, Леонардо -  
Леонардо мобилност 2009-2011 г. (ECEtt)
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Чрез участието в проекта се стремим да помогнем на участни-
ците за получаване на допълнителни професионални знания, усво-
яване на нови форми на обучение в  съответствие с европейските 
стандарти, повишаването на качеството на работа и конкурент-
ността на фирмата чрез внедряване на нови системни решения за 
енергийна ефективност

Дейности:

Сформиране на екип и разработка на подробен план за действие; •
Подбор на ползвателите, които ще вземат участие в програмата  •
за обучение;
Провеждане на културна и езикова подготовка; •
Реално провеждана на практиката в Италия в заводите на фир- •
ма „Джи Ай Индъстриъл Холдинг” – 1 седмица в гр. Ривиняно и 1 
седмица в гр. Падуа;
Приключване и отчитане на проекта; •
Дейности за информация и публичност и разпространяване на  •
резултатите.

Очаквани резултати:

Подобряване на професионалните знания и умения в областта  •
на енергийната ефективност;
Усъвършенстване на езиковите познания; •
Повишаване на нивото на сътрудничество между двете фирми и  •
сплотяване на колектива;
Участниците придобиха документ Europass Mobility; •
Повишаване на конкурентоспособността на фирмата. •

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO02-01810
 Тип проект: PLM
 Целева група: Заети лица.

Координатор: 

Би Джи Ар Груп ООД
България, София

бул. Витоша 115-117
тел./факс: +359 2 953 33 25, 953 36 32

e-mail: office@bgrmedia.com

Партньори:

G.I. Industrial Holding
Italy, 33050 Rivignano 

Via Max Piccini 11/13
tel.: +39 0432 823011, 0432 773855

e-mail: info@gind.it

Системни решения за 
енергийна ефективност



Контактна информация:

Координатор: 

„Център за изпитване и европейска 
сертификация” ЕООД
България, Стара Загора
ул. Индустриална 2
тел.: + 359 42 620 368
факс: + 359 42 602 377
е-mail: ctec@ctec-sz.com

Партньори:

SP Technical Research Institute of 
Sweden
Sweden, SE-501 15 Boras 
Brinellgatan 4
tel.: +46 10-516 50 00
fax: +46 33-13 55 02 
е-mail: info@sp.se
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Цели и задачи:
 
Подобряване и усъвършенстване на техническите умения и ком- •
петенции на ползвателите при измерване, изчисляване и изпит-
ване на техническите характеристики на съответните машини, 
съоръжения и строителни продукти;
Усъвършенстване и обогатяване на  езиковите компетенциии,  •
социалните контакти и познанията за съвместна работа в мул-
тинационална среда.

Дейности:

Подбор на ползвателите; •
Езикова и културна подготовка в България; •
Провеждане на практиката в страната – домакин Швеция; •
Сертифициране на ползвателите; •
Разпространение на резултатите – организиране на информа- •
ционна среща с участниците след обучението; публикация, при-
дружена със снимков материал в национален ежедневник с под-
робно описание на посещението в приемащата организация.

Очаквани резултати:

Участниците имаха достъп до уникалното оборудване в лабо-
ратории за изпитване на продукти за реакция на огън и електро-
магнитна съвместимост. Те имаха възможност да разгледат високо-
технологичните лаборатории на водещия научно-изследователски 
институт в тази област, както и да получат практически насоки за 
използваните стандарти и иновативни методи на изпитване. 

Проектът ще допринесе за развитие на трансграничното сътруд-
ничество и пренос на опит в областта на изпитването на техниче-
ските продукти между българските и шведските организации. 

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO02-01792
 Тип проект: PLM.
 Целева група: 10 специалисти-изпитватели разделени на два екипа, съответно от

машинната и строителната лаборатория на ЦИЕС. 

Повишаване на техническата 
компетентност на  
специалисти-изпитватели 
на строителни продукти, машини, съоръжения и 
устройства от “Център за изпитване и европейска 
сертификация” ЕООД (ЦИЕС).
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Повишаване на квалификацията на 5 служители на фирма „Рай-
комерс Конструкшън” АД по отношение на административната 
организация, отчитане и управление на инфраструктурни проекти. 
Запознаване с нови и различни за българския пазар методи и мате-
риали, използвани в строителството.

Дейности:

Сключване на договор с НА; •
Сключване на договор с приемащия партньор Meyer & John; •
Избор на участници и сключване на договори с участниците; •
Избор на фирма за езиковата подготовка на участниците. Про- •
веждане;
Организиране на мобилността, съвместно с партньора; •
Провеждане на триседмична практика на 5 ползватели в герман- •
ската фирма Meyer & John; 
Провеждане на анкети и получаване на отчети от участниците и  •
от партньора;
Анализ и оценка на резултатите и придобитите знания и умения; •
Предаване на финален отчет в НА. •

Очаквани резултати:
Повишени квалификация, знания и умения на участниците, по- •
стигнати посредством запознаване с иновационни методи и раз-
нообразие от материали, използвани в строителството;
Подобрена производителност и ефективност на участниците в  •
практиката по отношение на организация, администриране и 
отчитане на проекти, в сферата им на дейност - изграждане и 
реконструкция на тръбопроводи посредством безизкопни тех-
нологии;
Придобити нови познания за управлението на проектите; •
Повишаване на езиковите познания за общуване на английски  •
език на участниците.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO02-01808
 Тип проект: PLM
 Целева група: Лица на пазара на труда.

Координатор: 

„Райкомерс Конструкшън” АД
България, 1336 София

бул. Джавахарлал Неру 28
Силвър център, ет. 3

тел.: +359 2 925 13 33
факс: +359 2 925 12 13

e-mail: office@raicommerce.bg
www.raicommerce.bg

Партньори:

Meyer & John GmbH & Co. KG
Germany, 22525 Hamburg

Rondenbarg 16
tel.:+ 49 40 5590 010 

fax.:+ 49 40 5590 0152
e-mail: info@meyer-john.de

www.meyer-john.de

Строителство и екология – 
да ги съчетаем в практика



Контактна информация:

Координатор: 

„Ар Си Дизайн” ЕООД
България, 1336 София
бул. Джавахарлал Неру 28
Силвър център, ет. 2, офис 44
тел.: +359 2 927 73 54
факс: +359 2 927 73 59
e-mail: rcdesign@rcdesign.bg
www.rcdesign.bg

Партньори:

De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende 
Ingenieurs B.V.
Netherlands, 3012KD Rotterdam
Westblaak 35
tel:+3110 275 71 71
fax:+ 3110 412 08 60
e-mail: blaayri@blaay.nl
www.blaay.nl
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Цели и задачи:
 
Повишаване на квалификацията на 3 служители на фирма „Ар Си 

Дизайн” ЕООД по отношение на работа с професионален софтуер 
за проектиране на сградни инсталации от различен тип.

Дейности:

Сключване на договор с НА; •
Сключване на договор с приемащия партньор De Blaay-Van den  •
Bogaard Raadgevende Ingenieurs B.V.;
Избор на участници и сключване на договори с участниците; •
Избор на фирма за езиковата подготовка на участниците;  •
Провеждане; •
Организиране на мобилността съвместно с партньора; •
Провеждане на седемседмична практика на 3-ма ползвате- •
ли в холандска фирма De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende 
Ingenieurs B.V.;
Провеждане на анкети и получаване на отчети от участниците и  •
от партньора;
Анализ и оценка на резултатите и придобитите знания и умения; •
Предаване на финален отчет в НА. •

Очаквани резултати:
Повишени квалификация, знания и умения на участниците, по- •
стигнати посредством запознаване с професионален софтуер за 
проектиране на сградни инсталации от различен тип;
Подобрена производителност и ефективност на участниците в  •
практиката по отношение на организация, администриране и 
отчитане на проекти;
Придобити нови познания за управлението на проектите; •
Повишаване на езиковите познания за общуване на английски  •
език на участниците.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO02-01794
 Тип проект: PLM
 Целева група: Лица на пазара на труда. 

Проектиране съгласно 
холандските стандарти – 
нови практики и перспективи
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Актуализиране на знанията и подобряване на практическите 
умения на специалистите от Центъра за рехабилитация и социална 
интеграция на деца със специални нужди и техните семейства “Ка-
рин дом” в областта на Монтесори терапията, съобразно концепци-
ята и изискванията на европейските стандарти за социална поли-
тика. Участниците ще подобрят презентационните и обучителните 
си умения в тази област.

Дейности:

Информиране на участниците в мобилността и публичност на  •
проекта;
Организиране на предварителната подготовка; •
Провеждане на езиков курс; •
Провеждане на културна подготовка; •
Организиране и провеждане на обучението в работна среда; •
Вътрешен контрол и мониторинг; •
Оценка и отчитане •

Очаквани резултати:

Шестте специалиста подобриха своите професионални знания 
и умения за работа по системата Монтесори като предадоха своя 
опит на колегите си от “Карин дом” и обогатиха терапията, която 
провеждат с деца със специални нужди. Техните повишени позна-
ния като обучители бяха и ще бъдат използвани в обучения на ма-
сови и специални учители и други специалисти, работещи с деца 
със специални нужди. 

Проектът подобри и партньорските взаимоотношения между 
двете организации като осигури възможности за нашите специа-
листи да проведат качествена мобилност в работна среда.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO02-01790
 Тип проект: PLM 
 Целева група: 6 служители от Карин дом – двама специални педагози, 

логопед, психолог и педагог.

Координатор: 

Фондация “Карин дом”
България, Варна

местност Св. Никола, п.к. 104
тел./факс: +359 52 302 517, 302 516

e-mail: karindom@karindom.org

Партньори:

University of Applied Sciences
Netherlands, Rotterdam

Museumpark 40 - 3015 CX
tel.: +31 10 241 4110

e-mail: cjvisser@chello.nl

Монтесори терапия за деца 
със специални нужди





Стартирали
проекти 

2009
VETPRO - 

Професионалисти в областта  
на професионалното образование  

и обучение



Координатор: 

Професионална гимназия
„Проф. д-р Асен Златаров”
България, Видин 3700
Южна промишлена зона
тел./факс: +359 94 601 797
e-mail: thti_vd@yahoo.com

Партньори:

Consorcio Hotel Escuela La Laguna
Spain, Baeza-23529
Puente del Obispo 
tel./fax: +953 765 084
е-mail: info@eglaguna.com 

Цели и задачи:
 
Проектът е насочен към задоволяване на нуждите от педаго-

гически кадри, които да имат подходящи умения в областта на 
професионалното обучение на бъдещи хотелиери и туристически 
агенти. 

Основната цел на проекта е да подобри професионалните ком-
петентности на учителите за преподаване по професии «Хотелиер» 
и “Туристически агент”, повишаване нивото на използване на чужд 
език,  развитие на личностни качества и умения за работа в екип 
в условията на чужда културна среда. Мобилността се проведе в 
Консорцио Хасиенда ла Лагуна – училище по хотелиерство и тури-
зъм в град Баеза, Испания в рамките на една седмица през месец 
май 2010 година.

Дейности:

Информиране и подбор на ползватели; •
Предварителна подготовка – техническа и административна,  •
научно-методическа и езикова;
Провеждане на едноседмичната практика по договорената  •
програма;
Обобщаване, анализ и представяне на резултатите; •
Оценка и разпространение на резултатите; •
Систематизиране на материалите и отчет. •

Очаквани резултати:

Усъвършенстване на професионалните умения на 10 преподава- •
тели от ПГ “Асен Златаров” - Видин за прилагане на иновативни 
практики в професионалното образование по хотелиерство;
Работа в екип в условията на чужда културна среда; •
Признаване на получените сертификати като част от професио- •
налното портфолио на участниците; 
Запознаване с предлаганите програми за обучение в областта  •
на хотелиерството в изпращащата и приемаща организация и 
трансфер на добри практики.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01876
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Учители. 

Усъвършенстване на 
професионалните умения на 
учителите по хотелиерство
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Контактна информация:
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Контактна информация:

Цели и задачи: 
Проектът е насочен към осъществяване на педагогическо съ-

трудничество за обмяна на професионален и педагогически опит;  
разширяване на  професионалната квалификация на преподава-
телите по отношение на методиката на преподаване и оценяване, 
използване на ИКТ, осъществяване на  приемственост между учеб-
ните програми по производствена практика и професионална под-
готовка в извънкласни форми. 

Дейности:
Провеждане на семинари на тема: „Методи и форми на провеж- •
дане на производствената практика, учебно съдържание и про-
грами”, „Мотивиране на младите хора за избор на професия, на-
чини на взаимодействие между училището и производствените 
предприятия”;
Обмяна на педагогически опит с преподаватели по мода, дизайн  •
и фризьорство;
Наблюдение и участие в производството на облекла и аксесоари; •
Културни посещения • .

Очаквани резултати:
Професионални - разширени теоретичните познания и практи- •
ческите умения на ползвателите; обсъдени учебни програми; 
начин на задаване на практически задания и оценяване на ра-
ботата на учениците;
Езикови - Ползвателите подобриха езиковите си умения. •
Социални - Осъществени бяха нови  познанства, контакти, при-

ятелства Междукултурни - Ползвателите се запознаха отблизо с 
културата, традициите и начина на живот във Великобритания. От 
друга страна хората, с които контактувахме научиха повече за Бъл-
гария.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01881
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Учители по практика по шевно производство и фризьорство.

Координатор: 

Професионална гимназия по облекло 
и дизайн „Евридика”

България, Кърджали
ул. Капитан Петко войвода 60

тел./факс: +359 361 625 97
+359 361 327 83

e-mail: pgod_evridika@mail.bg

Партньори:

WEST NOTTINGHAMSHIRE COLLEGE
United Kingdom, Mansfield

Derby Road
e-mail: Danielle.Mackinnon@wnc.ac.uk

Eвропейско 
сътрудничество 
в професионалното 
образование



Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по механотехника - Русе
България, Русе 7002
ул. Алеи Възраждане 2
тел./факс: + 359 82 832 947
e-mail: ni_pgmt@abv.bg

Партньори:

Verein fur Europaische Integration
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Цели и задачи:
 
Конкретна цел на проекта: повишаване на професионалните 

компетенции на преподаватели в областта на ВЕИ.
Обща цел: повишаване на качеството на професионалното обра-

зование и обучение (ПОО) на учениците, които завършват средно 
техническо образование.

Дейности:

Информационна среща с потенциални бенефициенти; •
Подбор на бенефициентите; •
Консултиране програмата на мобилността с бенефициентите и  •
приемащата организация;
Избор на транспорт и застраховка; •
Провеждане на мобилността; •
Краен отчет;  •
Разпространение на резултатите. •

Очаквани резултати:

Повишаване компетенциите на 10 крайни бенефициенти в об- •
ластта на ВЕИ;
Увеличен капацитет на ПГ по механотехника Русе; •
Откриване на нова специалност, ВЕИ в ПГ по механотехника в  •
Русе с подготвени за нея преподаватели;
Повишено качество на ПОО; •
Създадено партньорство с немска организация. •

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01846
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Преподаватели.

Новата енергийна  
политика на България – 
нов тип професионално  
образование
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Контактна информация:

Цели и задачи: 
Подобряване на качеството на обучението и доближаването му до 

измеренията, осигуряващи достъп до европейския пазар на труда. 
Осъществяване на обмен в сферата на образованието с цел усъвър- •
шенстване на професионалните компетенции на ползвателите; 
Запознаване със специфичните особености на дуалната система,  •
учебните планове и програми на образователните институции, в 
които се осъществява обменът;
Подобряване на връзката между теорията и практиката в бъл- •
гарското обучение;
Увеличаване на конкурентоспособността на ползвателите на  •
трудовия пазар чрез прилагане на придобитите иновационни 
методи на обучение.

Дейности:
Съдържанието на обмена следваше работната програма, която 

включваше посещение на различни организации и образователни 
институции като:

Министерство на образованието, културата и спорта; •
Технически университет - Дрезден, катедра Туризъм; •
Хотелска академия; •
Музей на образованието; •
Професионална академия за туризъм – гр. Брайтенбрун; •
Манифактура на Фолксваген; •
Професионално училище по туризъм HOGA в замъка Албрехт; •
Индустриална камара – IHK. •
Чрез обмена ползвателите усъвършенстваха и надградиха тео-

ретичните знания и практическите си умения, запознаха се  с учеб-
ните планове и програми в областта на специалните теоретико-
практически дисциплини в туризма и транспорта

Очаквани резултати:
Реализирането на проекта предостави възможности за:
Професионална квалификация в страна от Европейския съюз  •
с традиции и доказан опит в професионалното обучение по 
дуалната система – комбинираща теорията и практиката;
Спомогна за изучаване и усвояване на иновационни подходи в  •
професионалното обучение на подрастващите; 
Разкри възможност за усвояване на нови чуждоезикови позна- •
ния с професионална насоченост и подобряване на комуника-
тивните умения на участниците;
Партньорството между изпращащата и приемащата институция 

бе полезно и за двете страни:
Изпращащата организация и регионалният партньор обогатиха  •
опита си при работа със сродни образователни институции от 
друга страна-членка на Европейския съюз;
Приемащата организация обогати опита си в областта на обуче- •
нието по туризъм  в друга европейска страна-членка на ЕС.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1- BG1 LЕО 03-01868
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Мобилност на лица от сферата на професионалното 

образование и обучение.

Координатор: 

ПГ по туризъм „Алеко.Константинов”
България, Плевен 5802

тел./факс: +359 64 681 020
e-mail: Pgt-pleven.hit.bg

Партньори:

WBS TRAINING AG
Germany, Dresden D01109 

Hugo-Junkers-Ring 5 
tel.: +49 351 888 63 61 

e-mail: Susanne.Melde@wbstraining.de

Регионален партньор РИО - Плевен

По пътя на доказания опит, 
дуална система, 
професионално 
обучение, наставничество



Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по промишлени технологии 
“Атанас Цонев Буров”
България, Русе 7000
ул. Цар Калоян 11
тел./факс: +359 82 872 218
e-mail: pgpt_ruse@abv.bg 

Партньори:

„Training Vision Ltd” 
United Kingdom
PO5 4DJ Porstmouth (Hampshire)
The Old Treasury – 7 Kings Road 
tel./fax: +44 20 813 386 39 
+44 23 927 306 94
e-mail: info@trainingvision.co.uk
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Цели и задачи:
 
Усвояване на иновативни методи на преподаване с помощта на  •
софтуерни продукти и тренингови програми;
Обмяна на опит и добри практики за хармонизиране на системи- •
те за оценяване постиженията на учениците по професионална 
подготовка;
Повишаване на чуждоезиковата подготовка на ползвателите; •
Повишаване на качеството на професионалното образование.  •

Дейности:

Мотивиране и подбор на ползватели по определени критерии  •
и процедура;
Реализиране на работна програма по проекта - обучение в инова- •
тивни методи за преподаване чрез използване на приложен соф-
туер и мултимедийни продукти  чрез обмен на добри практики; 
Анализ на изпълнението на проекта, на управлението на качест- •
вото и резултатите от проекта;
Популяризиране на резултатите - презентации, семинари, кон- •
ференции, дипляни, статии и др.

Очаквани резултати:

Усъвършенстване на професионалните умения на ползвателите 
чрез придобиване на знания за иновации в системата на препода-
ване, използване на софтуерни продукти и тренингови програми, 
усвояване на добри практики за оценяване на постиженията на 
учениците и повишаване на мотивацията за учене и усъвършенст-
ване на ползвателите през целия живот.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01842
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Професионалисти в областта на професионалното 

образование и обучение.

Иновативни методи 
на преподаване 
чрез използване 
на приложен софтуер
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Целта на проекта е обучението в гимназията ни да отговаря на 
съвременните тенденции в кетъринговото обслужване в европей-
ските  страни и адекватно и гъвкаво да реагира на иновациите в 
сферата на кетъринга, да подготвя кадри, конкурентоспособни на 
европейския пазар на труда. 

Дейности:

Подбор на ползватели по определени критерии и предварител- •
на културна и професионална подготовка;
Провеждане на седмичен обмен в гр. Плимут, Великобритания.  •
Програмата беше съобразена изцяло с целите на проекта, бяха 
проведени работни срещи в колежите в региона, в хотели и рес-
торанти, които са  водещи в областта на кетъринга. 
Сертифициране на ползвателите. •

Очаквани резултати:

Повишаване на компетенциите на бенефициентите и мотиваци-
ята за професионално развитие и утвърждаване. Актуализиране и 
обогатяване на преподаваната тематика с нови идеи и подходи към 
кетъринга. Разширяване сферата на партньорските взаимоотноше-
ния и сътрудничество на гимназията с европейски образователни 
институции. Повишаване на езиковите компетенции.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1LEO03-1862
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Професионалисти в областта на професионалното 

образование и обучение.

Координатор: 

Софийска професионална 
гимназия по туризъм

България, 1202 София
бул. Сливница 182 

тел.: +359 2 983 36 92
е-mail: thh_sofia@abv.bg

www.spgt.org

Партньори:

Tellus Group Ltd
United Kingdom, Plymouth

Tellus House, 2 Bedford Park Villas 
е-mail: info@tellusgroup.co.uk

Креативен подход в  
професионалното
образование 
в областта на кетъринга



Контактна информация:

Координатор: 

Българска Национална Асоциация 
Етерични масла, Парфюмерия и 
Козметика
България, 4003 Пловдив
бул. Марица 93
тел.: +359 32 967 834, 
факс: +359 32 967 835
e-mail: office@bnaeopc.com
www.bnaeopc.com 

Партньори:

INTERNATIONAL SPECIALTY PRODUCTS 
CORPORATION (ISP) - Tadworth
United Kingdom, Surrey
e-mail: izitkus@ispcorp.com

MERCIA INTERNATIONAL AROMATICS LTD. 
– Elmswell
United Kingdom, Suffolk
e-mail: mknight@merciaif.co.uk
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 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01816
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: 10 специалисти от иновационните звена, производството, 

аналитичните лаборатории (химични и микробиологични) 
и практически опит в предприятия от бранш парфюмерия 
и козметика – членове на БНАЕМПК.

Нови суровини и тенденции 
в областта на козметиката. 
Приложение на изискванията на Регламента  
REACH и добри производствени практики (GMP) 
в производството на козметични суровини

Цели и задачи:
Обмяна на опит между българските клиенти на козметични суро- •
вини и водещите производители в световен мащаб. Стремеж към 
развитие – запознаване отблизо с водещи научни и производстве-
ни организации, черпене на професионални знания. Овладяване 
на съвременните постижения, новостите и пазарните тенденции 
в областта на суровините за козметичната промишленост;
Добиване на информация за най-новите и качествени суровини  •
за козметичната промишленост. Откриване на нови технологии и 
методи за тяхното приложение. Разширяване на гамата от суро-
вини, които се влагат в българските козметични рецептури. Оп-
тимизиране на работните оферти и рецептури с предприятията 
– домакини;
Проследяване на практическото прилагане на изискванията на  •
Регламента  (RЕАСН) и отговорностите и ангажиментите на про-
изводителите на готови козметични продукти;
Добрите производствени практики (ДПП) в производството на  •
суровини. За козметичната промишленост – в т.ч. организацион-
ни и практически съвети за управление на човешките, техниче-
ски и административни фактори, които оказват влияние върху 
качеството на продукта;

Дейности:
Запознаване с дейността на посетените фирми; •
Преговор на теоретичната основа на дадената област от науката; •
Запознаване с конкретни разработки и продукти на фирма; •
Изучаване на законодателството (REACH). •

Очаквани резултати:
Очакваните резултати са: внедряване на нови, съвременни ком-

поненти в козметичните продукти, внедряване на нови базови ре-
цептури, въвеждане на GMP, подобряване организацията на работа, 
значително подобряване на работата на лабораторията. За българ-
ските специалисти това е най-важният и ценен обмен на знания и 
опит, който може да направят, а именно: организация на производ-
ствения процес; административна и технологична органограма на 
фирмата; специфични изисквания за работните места на целия пер-
сонал в козметичната фирма; входящ/изходящ контрол на суровини 
и складиране и съхранение.  

Този проект допринесе за професионалното развитие на тези 
специалисти, а оттам и на фирмите, в които работят. С реализира-
нето му се съдейства за задоволяване на описаните потребности на 
българските козметични фирми: проследяването на практическото 
прилагане на изискванията на Регламента RЕАСН и добрите произ-
водствени практики (ДПП) в производството на суровините, влага-
ни в крайните форми – козметичните продукти.
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Повишаване на предприемаческата култура и управленческите 
способности на мениджърите, усвояване на нови умения в сферата 
на управлението на човешките ресурси, придобиване на практи-
чески познания за съвременните методи на управление и условия-
та на труд в европейските фирми.

Дейности:

Информиране, подбор и подготовка на ползвателите; •
Обучение: Проведоха се работни семинари с теми, свързани с  •
финансираните от ЕС програми в областта  на строителството и 
ПОО, управлението на човешките ресурси, ЗБУТ, мениджмънт на 
немски строителни фирми, обвързаността между строителните 
фирми и ПОО като държавна политика, ИКТ в строителството. 
Посетени бяха немски строителни обекти и работните халета, в 
които протича обучението на учениците;
Популяризиране и устойчивост на резултатите по проекта: Стра- •
тегията  за разпространение на резултатите беше реализирана 
чрез Интернет страницата на КСБ, вестника на КСБ – „Строител”, 
вестник „Строителство градът”, на работни срещи и обучения, 
инициирани от КСБ.

Очаквани резултати:

Повишиха се професионалните и управленски компетенции на 
ползвателите. Мениджърите се запознаха с добрите практики в 
управлението на човешките ресурси в ЕС, създадоха  се  контакти 
с други ръководители на строителни фирми и професионалисти в 
строителния бранш с цел бъдеща обмяна на информация и опит.   
Подобриха се знанията на бенефициентите в областта на ПОО, ИКТ, 
реализацията на проекти, организацията на работа на производ-
ствен обект и обучението в строителния сектор в Германия.  Вслед-
ствие на проекта има повишена мотивация у всички ползватели да 
работят активно в областта на обучението на техните строителни 
кадри, тясното сътрудничество между строителните фирми и ПОО. 
На всички ползватели беше издаден сертификат Европас мобил-
ност от проведения обмен. 

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01886
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Мениджъри на малки и средни фирми от строителния бранш

 и ръководители на отдел „Човешки ресурси”.

Координатор: 

Камара на строителите в България
България, 1164 София

бул. Христо Смирненски 1
www.ksb.bg

Лице за контакти: инж. Иван Бойков

Партньори:

Berufsförderungswerk der 
Bauindustrie NRW e.V., registered 

office
Germany, 40237 Düsseldorf

Uhlandstr. 56 
http://www.berufsbildung-bau.de

Contact person: 
Dr.-Eng. Bernd Garstka, Managing director

Подобряване на управленските 
умения и компетенциите на  
мениджъри МСП от строителния 
сектор чрез иновативни  
технологии и стратегии за учене



Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по текстил и моден дизайн
България, 9000 Варна
бул. Осми приморски полк 115
тел.: +359 52 303 115 
e-mail: pgtmd@mbox.contact.bg

Партньори:

Lycee professionnel et lycee 
technologique prives “Myriam”
France, 31000 Toulouse
9/20 rue Mage
e-mail: secretariat@myriam31.com
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Цели и задачи:

Основната цел на проекта ни бе породена от необходимостта да 
се разработи система за професионално обучение на хора с раз-
лични образователни потребности. Той бе насочен към обогатява-
не на професионалния опит на специалисти от ПГТМД чрез запо-
знаване с добрите практики на сродни организации във Франция, 
които провеждат обучение по дуалната система на чиракуване или 
други алтернативни форми на обучение. 

Дейности:

Посещение на обучителни центрове, формиращи специалисти 
по метода на алтерниращото обучение: теоретична подготовка 
в обучителния център и практика – в производствени предприя-
тия, заинтересовани от формирането на квалифицирани кадри и 
ангажирани финансово в процеса на образование и обучение. По 
време на срещите на ползвателите с ръководния персонал и пре-
подавателите в тези центрове бяха разисквани въпроси, свързани 
с програмите за обучение, практиките на обучаемите, финансово-
административното управление на центровете за алтерниращо 
обучение на чираци.

Очаквани резултати:

След посещението бе организиран семинар, на който ползва-
телите запознаха преподавателския състав на гимназията, както и 
представители на браншови организации, с организацията и мето-
дите на обучение в центровете за обучение на чираци.

В процеса на обучение бяха въведени някои иновативни практи-
ки, използвани от френските ни колеги. 

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01864
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Специалисти в областта на професионалното образование 

и обучение.

Подобряване на качеството
на професионалното образование 
и обучение чрез сътрудничество 
между институции, осигуряващи 
обучителни възможности
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Контактна информация:

Цели и задачи: 
Сравняване на образователните системи на кандидатстваща ор- •
ганизация и организация домакин по отношение на методите и 
формите на обучение в средното професионално образование;
Внедряване на иновативни методи на обучение, заимствани от  •
приемащата страна в Германия и адаптиране към спецификата на 
българското професионално образование;
Разучаване на начини за осъвременяване на рекламната дейност  •
на ПГМЕТ;
Посещение на организации, свързани с професионалното ориен- •
тиране, средни професионални училища и центрове за усвояване 
на положителен опит и иновации в областта на реализацията на 
младите хора на пазара на труда;
Запознаване с условията и реда за кандидатстване за ISO 9001. •

Дейности:
Подбор на ползвателите по предварително утвърдени критерии:  •
Публикуване в медиите на информация за проекта; Обявяване на 
конкурс за ползватели; Сключване на лично споразумение с кан-
дидатстваща организация за конкретните ангажименти на всеки 
ползвател по проекта;
Организиране на едномесечен курс за езикова подготовка. Про- •
веждане на семинар за културно-историческите и географски за-
бележителности на Германия;
Публикуване на информационен сайт и в Интернет; •
Мобилността се реализира в периода 05 - 15.04.2010 г. в Лайпциг,  •
Германия. Учителите осъществиха работни визити в средни учи-
лища, агенции, центрове, фирми и организации, свързани с про-
фесионалното ориентиране и реализация на работната сила. В 
края на обмена ползвателите получиха сертификат за участие от 
организацията-домакин и сертификат Europass мобилност.

Очаквани резултати:
Създаване на Център за професионално ориентиране;  •
Популяризиране на натрупаните знания и компетенции по време  •
на обмена в семинари и работни срещи за повишаване качество-
то в професионалното образование;
Постигане на личностно развитие чрез разширяване на индиви- •
дуалните умения, професионалния потенциал и повишаване на 
информираността на ползвателите;
Прилагане на наблюдаваните иновативни методи на обучаване,  •
организацията на професионалното образование в по-нататъш-
ната работа;
Разширяване на интеркултурни компетенции и езикови способ- •
ности.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG-LEO03-01834
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: 8 учители по професионална подготовка от професионалните

направления „Енергетика” и „Електроника и автоматизация” в 
ПГМЕТ ”Ген. Иван Бъчваров” – гр. Севлиево.

Координатор: 

ПГМЕТ „ Ген. Иван Бъчваров”
България, Севлиево

ул. Ненко Илиев  3 
тел.: +359 675 332 52
fax: +359 675 332 55

е-mail: pgmet.sev@abv.bg

Партньори:

Vitalis GmbH
Germany, 04435 Leipzig-Schkeuditz 

Gut Wehlitz
tel.: +049 34204 77 40 00
fax: +049 34204 7740 21 

е-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Професионално обучение 
по европейски стандарти



Контактна информация:

Координатор: 

ПГСС – гр.Чирпан
България, Чирпан
ул. Георги Димитров 78
тел.: +359 4169 31 23
факс:+359 4169 24 13
e-mail: pgss_ch@abv.bg

Партньори:

AZZURRA Socieeta cooperative sociale 
Italy, Spoleto 
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Цели и задачи:

Проектът цели повишаване на професионалната квалификация 
на бенифициентите чрез обогатяване на техните знания за: органи-
зацията на обучение; посрещане, настаняване и пребиваване на ту-
ристите; традиционната кухня, обичаи и ритуали; селскостопански 
дейности, чиято продукция намира реализация в селския туризъм; 
предлагани атракции на гостите по време на престоя им; реклама-
та като средство  за презентиране; използване на ИКТ. 

Дейности:

По време на двуседмичния престой ползвателите посетиха 2 
професионални училища по селски туризъм и земеделие, където 
наблюдаваха, дискутираха и обсъждаха проблематиката на учеб-
ния процес. 

Бяха осъществени визити във ферми и  имения, в които се разви-
ва земеделие със селски туризъм. 

Теоретичната подготовка се извърши чрез лекции и дискусии, 
съобразно тематиката на проекта. 

Очаквани резултати:

Транснационалният обмен обогати и разшири знанията, умени-
ята и компетенциите на бенефициентите, което улеснява бъдещата 
им работа като преподаватели, мотивира ги за по-нататъшно учас-
тие в европейски програми и проекти за сътрудничество в облас-
тта на професионалното образование, в обмяна на опит и разпро-
страняване на добри практики.

Чрез проведените кръгли маси в общините Чирпан и Братя 
Даскалови, публикации в местния и централния печат, разработки 
на уроци и презентации се популяризира наученото и видяното в 
Италия сред обществеността. Всичко това допринася за изпълне-
ние на стратегията за развитие на селския туризъм в региона.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01860 
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: 9 преподаватели от ПГСС, гр.Чирпан и старши експерт по ПО от РИО 

гр. Стара Загора

Развитие на професионални, 
педагогически и културни умения и 
компетенции, използвайки европейския 
опит в селския туризъм
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Да се развият уменията и познанията на ползвателите и да се 
модернизира продължаващото обучение в ИСК в съответствие с 
професионалните стандарти за знания, умения и компетенции ЗУК. 
В проекта ще бъде проучен опитът на Испания при изготвяне на 
учебни планове и програми в съответствие с професионалните 
стандарти за ЗУК.

Дейности:

Набиране на кандидати за участие в проекта; оценка и подбор на  •
кандидатите по критериите за избор на ползватели;
Осъществяване на обмена в Университета „Крал Хуан Карлос  •
І” в Мадрид. Проучване на опита на Испания в разработването 
на разгърната система от професионални стандарти за знания, 
умения и компетенции и използването им като основа при ор-
ганизацията на модерна система за организация на обучението 
през целия живот, в т.ч. и степента на унифициране на системата 
от професионални стандарти в Испания с Европейската квали-
фикационна рамка;
Проучване на опита на Испания в областта на разработването и  •
прилагането на професионални стандарти за ЗУК на хората, кои-
то провеждат обучение през целия живот /Стандарти за учители, 
тютори и инструктори за обучение през целия живот/;
Провеждане на семинар за разпространение на резултатите - 25  •
февруари 2010 г. Подготовка и отпечатване на издание с публи-
кувани доклади на всеки участник в обмена за разширяване на 
информираността и достъпа до постигнатите резултати за про-
дължаващото обучение. 

Очаквани резултати:

Като резултат от мобилността ползвателите ще постигнат на- •
предък по отношение на разработването на учебните планове и 
програми в съответствие с професионалните стандарти за ЗУК в 
рамките на ЕС. Прилагането на придобития по време на обучени-
ето опит ще се превърне в гаранция за прилагането на модерен 
подход в организацията и осъществяването на обучението в ИСК 
към УНСС. Разпространението на придобития опит, предвидено 
в проекта ще съдейства за модернизиране на обучението в УНСС 
и в други обучаващи институции.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01874
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Специалисти ПОО.

Координатор: 

Отделение “ИСК” при УНСС
България, София

бул. Климент Охридски 2
тел.: +359 2 868 92 04;

+359 888 000 234
факс: +359 2 862 74 47e-mail: 

G.Dimitrova@ips.bg
Лице за контакти: Гергана Димитрова

Партньори:

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS  
Spain, Madrid

Calle Tulipan s/n Mostoles
 E-28933 Mostoles
tel.: 91 665 50 60; 
fax.: 91 614 71 20

e-mail: info@urjc.es

Модернизиране на обучението
през целия живот на основа на 
професионални стандарти за 
знания, умения и компетенции



Контактна информация:

Координатор: 

Камара на строителите в България
България, 1164 София
бул. Христо Смирненски 1
www.ksb.bg
Лице за контакти: инж. Иван Бойков

Партньори:

Berufsförderungswerk der Bauindustrie 
NRW e.V., registered office
Germany, 40237 Düsseldorf
Uhlandstr. 56 
e-mail: b.mueller@bauindustrie-nrw.de
http://www.berufsbildung-bau.de
Contact person: Björn Müller
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Цели и задачи:

Усвояване на иновативен европейски мениджмънт и начини-
те на финансиране в институциите в сферата на ПОО в България. 
Подготовка на мениджъри за реализиране на политиките за учене 
през целия живот. Мотивация за постоянна обмяна на опит между 
институциите в сферата на обучението. 

Дейности:

Информиране, подбор и подготовка на ползвателите, организа- •
ция на обмена;
Обучение - Работни семинари на теми: „Немската система за ду- •
ално обучение. Принципите на функционирането на паритарния 
социален фонд. Мениджмънт на ЦПО в Германия. Реализирани 
проекти в областта на ПОО, финансирани от ЕС. Нови педагоги-
чески техники, прилагани в строителния сектор. Секторна ква-
лификационна рамка. Бяха направени обучителни визити на ка-
бинетите по теория и работилниците на ЦПО в Хам и Есен;
Популяризация на резултатите от проекта на национално ниво  •
чрез интернет страницата на КСБ и вестник „Строител”, семинари 
и работни срещи.

Очаквани резултати:

Разширени професионални и управленски компетенции на 
ползвателите. Усвоен европейски опит за иновативен мениджмънт 
и съвременни методи на обучение, е-learning, ИКТ. Много добро 
познаване на организацията на ПОО в сектор строителство в Гер-
мания. Познаване на възможностите за финансиране по различни 
програми на ЕС. Разбиране принципите на Програмата за учене 
през целия живот и Европейската квалификационна рамка. Обсъ-
дено планиране на нови професии и умения необходими за разви-
тие на отрасъла след края на световната финансова криза. 

Основна добавената стойност на обмена са създадените контак-
ти, мотивация за следващи съвместни проекти и обмяна на опит с 
германски партньори, разпространение на германски добри прак-
тики в България. Признаване на мобилността се извърши с изда-
ване на всички ползватели на международен сертификат Европас 
мобилност.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01869 
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: 10 директори от професионалните гимназии по архитектура, 

строителство и геодезия от различни български региони.

Добри практики 
в управлението
на обучителни институции 
в строителния сектор
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Запознаване с немския опит в ПОО за подготовка на кадри в об-
ластта на транспорта и енергетиката и с различни образователни 
институции; Запознаване с нови обучителни подходи свързани с 
ИКТ в ПОО и повишаване професионалните компетенции на полз-
вателите; Създадаване на полезни контакти с бъдещи партньори.

Дейности:

Запознаване и проучване на немската дуална система за профе- •
сионално обучение като една от най-добрите европейски систе-
ми, с богат опит и традиции;
Обогатяване на уменията и знанията на ръководители и учители  •
от ПГТЕ «Хенри Форд» с цел осигуряване на условия за подготов-
ка на тясно специализирани кадри в транспорта и енергетика-
та в контекста на образователната стратегия на ПГТЕ „Х.Форд” и 
Програмата “Учене през целия живот”;
Подобряване качеството и повишаване нивото на сътрудничест- •
вото на ПГТЕ със сродни институции и организации в Германия;
Запознаване с иновативни практики, базирани на ИКТ в областта  •
на професионалното образование и обучение в Германия и на-
сърчаване изучаването на чужди езици;
Повишаване качеството на професионалното образование,   •
привлекателността и актрактивността на предлаганите от ПГТЕ 
„Х. Форд” професии и подготовка на кадри с международно при-
знати квалификации и компетенции.

Немският опит и добрите практики при реализацията на дуално-
то обучение са изключително полезни за бъдещата  работа в ПГТЕ 
“Х. Форд” при утвърждаване на европейските квалификационни 
стандарти и за повишаване на професионалното самочуствие и 
увереност на ученици и учители.

Очаквани резултати:

Повишени професионални умения и езикови компетенции на 
ползвателите; Обменена информация за добри педагогически 
практики в ПОО; Констатирано сходство между системите за под-
готовка на специалисти в областа на транспорта и енергетиката; 
Планирана бъдеща дейност с партньорите; Внедряване на изисква-
нията на индустрията и пазара на труда в ПГТЕ „Хенри Форд”.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01865
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Съставена от 8 участника: Длъжностни лица, отговорни за

взимането на решения, организирането и контрола на 
учебната дейност (директор, помощник директори, ръко-
водители на катедри). Преподаватели с доказан опит в обуче-
нието по теория и практика на професионалното обучение.

Координатор: 

Професионална гимназия 
по транспорт и енергетика 

„Хенри Форд”
България, София

ул. Хайдут Сидер 8
тел.: +359 2 822 10 65

факс: +359 2 821 88 44
e-mail: pgtehford@abv.bg

Партньори:

Vitalis GmbH
Germany, 04435 Leipzig-Schkeuditz 

Gut Wehlitz
tel.: +049 34204 77 40 00
fax: +049 34204 7740 21 

е-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Немският опит  
в професионалното 
образование и обучение -
път към утвърждаване на европейските 
стандарти в ПГТЕ “Хенри Форд”



Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по аграрни 
технологии „Цанко Церковски” 
България, Павликени 5200
бул. Руски 46
тел.: +359 610 520 03
факс: +359 610 533 65
е-mail: pgat_pavlikeni@abv.bg
http://pgat.hit.bg

Партньори:

CEFA Namur Centre d’Edukation et de 
Formation en Alternance
Belgue
e-mail: delphine.delaroche@cefanamur.be
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Цели и задачи: 

Проектът има за цел да повиши качеството на обучението в Про-
фесионалната гимназия по аграрни технологии чрез подобряване 
компетенциите на преподавателите на базата на обмен на опит и ус-
пешни практики. Усвояване и прилагане на европейски стандарти за 
качество и компетентност в областта на земеделското образование.

Внедряване на иновативни методи и подходи в работата на учите-
лите, които да мотивират още по-успешно младите хора, като така се 
ограничи броят на отпадащите ученици.

Дейности:

Информационна среща с група потенциални преки бенефициен- •
ти – преподаватели по специалните предмети;
Подбор  и сключване на договори с крайните ползватели; •
Провеждане на мобилността – двуседмичен обмен в Намюр. Про- •
грамата напълно съответстваше на целите на проекта и включва-
ше: посещения на уроци по теория и практика в професионални 
училища; наблюдение и обсъждане на структурата и степените на 
обучение и добри практики; среща с представители на европей-
ската асоциация на земеделското образование в Европа; посеще-
ние на Министерството на френската общност – център за коор-
диниране и управление на европейски програми в Брюксел;
Сертифициране на мобилността; •
Отчитане и разпространение на резултатите от проведената мо- •
билност и добрите практики: организиране на пресконференции 
и семинар за натрупания опит.

Очаквани резултати:

Проектът ще подпомогне процеса на прилагане на европейски-
те стандарти за качество и компетентност в професионалното об-
разование. Той ще допринесе за:

Усъвършенстване и актуализиране на професионалните знания  •
и умения на преподавателите, което ще им даде възможност да 
въведат нови методи на преподаване по теория и практика; 
Издигане на общото ниво на преподаване в училището и подобря- •
ване качеството на предоставяното професионално обучение;
Обогатяване транснационалния капацитет на училището. •

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01835 
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Специалисти ПОО.

За равни възможности  
в обединена Европа
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Запознаване с организацията на образователния процес при раз- •
личните форми на обучение и съответните учебни програми; 
Запознаване с допълнителните източници на финансиране; •
Изучаване на добрата практика, свързана с организацията на при- •
ема на ученици;
Запознаване с организацията на изхранване, настаняване и орга- •
низиране на свободното време на учениците;
Овладяване на иновативни методи за работа в училищната среда. •

Дейности:

Работната програма включваше срещи с ръководството на учи-
лището и преподаватели, отговарящи за различни дейности. Осъ-
ществени бяха посещения  във фирми, партньори в обучението чрез 
чиракуване и регионалната структура на министерството на земе-
делието, която отговаря за професионалното обучение в сферата на 
селското стопанство. 

Очаквани резултати:

Ползвателите усъвършенстваха професионалните си умения и 
придобиха нови знания и умения за:

Ръководене на училището, съставяне и управление на бюджета и  •
начини за осигуряване на допълнителни източници на финанси-
ране в училище;
Въвеждане на нови специалности в областта на професионалното  •
образование в училищата към Министерството на земеделието.  
Организация на образователния процес при обучение  дневна  •
форма, чиракуване и обучение на възрастни;
Методика при съставянето на учебни планове и програми; •
Държавни образователни изисквания за придобиване на профе- •
сионална квалификация и провеждането на квалификационни 
изпити;
Организация и планиране на дейностите, свързани с приема и  •
свободното време в клубове, изхранването и настаняването на 
учениците и работа с формални и неформални организации;
Методика при обучението при провеждането на интердисципли- •
нарни уроци;
Прилагане на различни форми на обучение за придобиване на об- •
разователна степен и професионална квалификация;
Придобитите умения  бяха признати официално от партниращи-

те си организации чрез Сертификат за Europass мобилност и Серти-
фикат за потвърждаване на престоя.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1BG1-LEO 03-01833
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Мениджъри човешки ресурси

Координатор: 

Професионална гимназия по ветери-
нарна медицина „Проф.д-р Г.Павлов”

България, Добрич
бул. 25-ти септември 98

тел./факс: +359 58 602 566
e-mail: pgvm_dobrich@abv.bg

Партньори:

Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle
France, Hyeres 

32 Chemin Saint Lazare
tel.: +033 494 013 555

e-mail: Legta.hyeres@educagri.fr

Адаптация на успешни 
практики за достигане  
на европейски критерии



Контактна информация:

Координатор: 

Софийска професионална гимназия
по електроника”Джон Атанасов”
България, 1113 София
ул. Райко Алексиев 48
тел.: +359 2 872 00 47
тел./факс: +359 2 872 07 81
e-mail: SPGElectron@yahoo.co.uk
http://www.spge-bg.com
Лице за контакт:
инж. Иглика Неделчева - директор

Партньори:

AMLEDO&CO 
Sweden, Stockholm
17721 Järfalla, Box 46
e-mail: patrick.arlemalm@amledo.co
http://www.amledo.com
Contact person: 
Mr. Patrick Ärlemalm – Managing Director

VITALIS Betreuungsgesellschaft fur 
ModellprojektembH, Coordination of 
programs in the European Community 
for SME’s

Vitalis GmbH
Germany, D-04435 Leipzig-Schkeuditz
Gut Wehlitz 
tel.: +49 342 04 77 40 00
факс:  +49 342 04 774 021
e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de
Contact person: Mss. Sandy Ehlers
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Цели и задачи:
Зап • ознаване с последните тенденции и политики на приложе-
ние на възобновяемите енергийни източници;
Запознаване с най-новите постижения в областта на науката,  •
технологиите и индустрията в същия сектор; 
Усвояване на политики за намаляване на промишленото замър- •
сяване и управление на отпадъчните продукти, тяхното прера-
ботване в рамките на населените места и модерното разбиране 
за екологично равновесие; 
Технологични цикли на преработка на биомаса за добив на елек- •
тричество и отопление;
Соларни инсталации в сгради, топлинни помпи и нови методи за  •
извличане на енергия от природата;
Нови методи на обучение  и цялостна концепция за образование  •
по ВЕИ, базирани на прагматично ниво, в тясна връзка  с реални-
те продукти на пазара и действащата индустрия;
Подобряване на езиковата компетентност и терминология в сек- •
тора възобновяеми източници;
Да подкрепи повишаване на качеството и развитие на иноваци- •
ите в професионалното образование и обучение; 
Да съдейства за практики на учене през целия живот и да подо- •
бри трансфера на знания между участващите страни.

Дейности:
Обменът се осъществи с 2 работни визити: в Стокхолм, Швеция 

(28.03. до 10.04.2010) и в Лайпциг, Германия, (09 - 23.05.2010). 
В проекта участваха 10 учители от СПГЕ ”Джон Атанасов”, които 

проучиха шведския и немския опит в областта на използването на 
ВЕИ с цел учебно-методическата подготовка на новата специалност 
“Соларна техника” в СПГЕ. Проведоха се посещения съответно за 5 
учители в Стокхолм и за 5 учители в Лайпциг. Участниците в проек-
та са обучители (преподаватели) в СПГЕ, които ще използват придо-
битите знания, за да работят за успешното въвеждане на професи-
онално образование и обучение по тематиката на проекта.

Участниците са запознаха със съществуващите технологии в об-
ластта на ВЕИ и мерките за ЕЕ, целящи запазването на екологич-
ния баланс на планетата - използване на екологичната енергии на 
Слънцето, вятъра, биомасата, биогоривата, както и акумулиращи, 
помпени, вентилационни и др. съоръжения. Получиха представа 
за инстуционалната подкрепа на ВЕИ-индустрията, за пазарните 
продукти в сферата на ВЕИ и ЕЕ в страните-домакини.

Очаквани резултати:
Проектът повиши квалификацията и обогати професионалната и 

езикова подготовка на учителите във връзка с подготовката за въ-
веждане на ново професионално обучение в сферата на ВЕИ и ра-
ционалното използване на енергията. Придобитите знания и уме-
ния по време на подготовката и реализацията на проекта ще бъдат 
приложени за изготвяне на учебно съдържание за част от обучени-
ето по специалността “Възобновяеми енергийни източници”.

Разпространението на натрупания опит в тази област ще бъде 
реализирано със средствата на ICT и ще бъде насочено за нужди-
те на професионалното образование и обучение на младите хора. 
Публичността на резултатите от проекта ще допринесе за повиша- 
ване на общественото съзнание на регионално и национално ниво.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEOO3-01866  
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Обучители.

Европейска методика 
за обучение и използване  
на възобновяеми  
енергийни източници
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Основна цел на проекта е участниците да усвоят нови методи на 
преподаване чрез активно използване на ИКТ в обучителния про-
цес; да се запознаят с методическите варианти за използване на ИКТ 
в теоретични и практически занятия и с новостите в технологичното 
оборудване и ИКТ в различните професионални направления.

Дейности:

Запознаване със софтуерни програми, приложими в учебния про- •
цес. Използване на съвременна техника в теоретичното и практи-
ческото обучение;
Запознаване с учебно-техническата база, оборудването на каби- •
нетите по професионална подготовка и с учебно-педагогическата 
документация, учебните програми по предмети от електрониката 
и машиностроенето, използващи ИКТ; 
Наблюдения при провеждане на практически занятия с ИКТ в  •
професионални направления електроника и машиностроене. 
Структура на урока по учебна практика, предварителна подготов-
ка и организация на работата.  

Очаквани резултати:

Усвояването на нови и актуални методи на преподаване чрез 
активно участие на ИКТ ще повиши квалификацията на препода-
вателите, респективно и качеството на образователния процес; ще 
задълбочи връзката учител-ученик и ще даде възможност за създа-
ване на контакти с цел бъдещо сътрудничество и обмяна на опит в 
областта на професионалното образование. 

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01847
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Учители

Координатор: 

ПГ „ Цар Иван Асен II”
България, Асеновград 

ул. Шипка 4
тел./факс: +359 331 625 44

e-mail: tmmet@mail.bg

Партньори:

SISTEMA TURISMO s.r.l
Italy, 88 85100 Potenza

Via Pienza
tel./fax: +039 097 105 17 94

e-mail: sistematurismo@sistematurismo.it

Приложение 
на информационните 
и комуникационни 
технологии в учебния 
процес



Контактна информация:
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Координатор: 

Професионална гимназия 
по туризъм и хранително-вкусова 
промишленост 
„Св. Св. Кирил и Методий”
България, Момчилград
тел.: +359 3631 26 58
факс:+359 3631 23 64
e-mail: thvp_m@abv.bg  
www.pgthvp.info

Партньори:

Šilutės turizmo ir paslaugų verslo 
mokykla
Lietuva, Mokyklos 111964182
Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė, 
tel.: + 370 441 51804 
fax: + 370 441 51804
e-mail: turmokymas@silute.omnitel.net

Цели и задачи:
Разширяване и усъвършенстване на професионалното обуче- •
ние в областта на обслужването и управлението на заведения за 
хранене и развлечения;
Осигуряване на нова професионална лексика, разширяване ми- •
рогледа на ползвателите и спомагане за по-лесна, социална и 
професионална интеграция;
Възможност за комуникация в чуждоезикова работна среда. •

Дейности:
Подбор на ползватели по определени критерии; •
Културна и езикова самоподготовка; •
Осъществяване на едноседмичен обмен; •
Запознаване с образователните програми, с професионалното  •
образование и практика в сферата на обслужване и управление 
на заведения за хранене и развлечения на страната домакин;
Сертифициране на ползвателите; •
Разработване на презентация и брошура от участниците в  •
проекта.

Очаквани резултати:
Разширяване и обогатяване на професионалните знания и умения; •
Запознаване с нови съвременни техники и технологии и засил- •
ване привлекателността на професионалното образование в ра-
йона, за да могат младите хора да избират приоритетно да про-
дължат своето образование в нашата професионална гимназия;
Усъвършенстване на езиковите познания; •
Натрупване на разнообразни впечатления, интересни идеи и  •
нова информация.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG1-LEO03-01879
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: Лица от сферата на професионалното образование и обучение.

Нови стандарти 
в обслужването на заведения 
за хранене и развлечения
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Контактна информация:

Цели и задачи: 

Проучване на иновативни практики в областта на практическо- •
то обучение по хотелиерство и ресторантьорство в Гърция като 
водеща в тази област европейска страна с оглед тяхното адапти-
ране, трансфер и доразвиване в системата на професионалното 
образование и обучение  в област Враца; 
Повишаване на компетенциите за осигуряване на условия за  •
ефективна практическа подготовка на професионалното образо-
вание и обучение в сферата на хотелиерските и ресторантьорски-
те услуги.

Дейности:

Договаряне с приемащия партньор; •
Информиране, подбор и подготовка на ползвателите; •
Съгласуване на програмата и графика на дейностите с организа- •
цията-домакин;
Осъществяване на мобилността: посещения на образователни  •
институции, работещи в сферата на професионалното образова-
ние и обучение в столицата Атина - Техническо училище по рес-
торантьорство; Институт за обучение по специалности; Компания 
„Обучителни системи за бизнес”; Училище за професионално об-
разование към Министерството на образованието; ІІ-ра професи-
онална гимназия (ЕПАЛ); посещение на Техническото училище за 
туристическо образование и обучение в гр. Анависос. 
Изготвяне на отчетната документация по проекта; •
Популяризиране  на резултатите от проекта.  •

Очаквани резултати:

Ползвателите придобиха знания за европейски практики при ор- •
ганизацията  на дейности, свързани с професионалното образо-
вание и обучение в областта на хотелиерството и ресторантьор-
ството в различни образователни институции в Гърция; 
Бяха събрани полезни учебни и други материали; •
Бяха установени полезни контакти за бъдещо партньорство на ре- •
гионално и училищно ниво.
Бяха получени сертификати от организацията-домакин. •
Реализираният обмен осигури условия за подобряване на езико- •
вите компетенции на участниците. 

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1-BG 1-LEO 003-01828
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: 10 специалисти в областта на професионалното образование

и обучение.

Координатор: 

Регионален инспекторат
по образованието

България, 3000 Враца
ул. С.Врачански 6 

тел.: +359 92 622 282
е-mail: riovr@abv.bg

Лице за контакт: Галина Евденова Гоцова

Партньори:

Byte Studies, Agia Varvara
Grece, Athens

Трансфер на добри 
европейски практики в 
областта на професионалното 
образование и обучение 
по хотелиерство 
и ресторантьорство



Контактна информация:

Координатор: 

Сдружение „ Млад репортер”
България, Хасково 6300
ул. Рила 12 вх.Б, ап. 26
тел./факс: +359 38 661 117
e-mail: rep_haskovo@mail.bg

Партньори:

ПГЛП ”Райна Княгиня” 

ПГМЕТ – Хасково

РИО – Хасково

Alfatraining Bildungszentrum
Germany, Karlsruhe
Pfinztalstrasse 90
tel.: +0049 721 161 32 29
e-mail: info@alfatraining.de
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Цели и задачи:

Целта на проекта е да се разширят знанията и компетенциите за 
използване на ИКТ в учебния процес, запознаване с реални практи-
ки на използване на ИКТ в преподаването на професионални пред-
мети в Германия – страна с доказано качество на професионалното 
образование и използването на ИКТ в учебния процес.

Дейности:

Договаряне с приемащия партньор; •
Информиране, подбор и подготовка на ползвателите; •
Съгласуване на програмата и графика на дейностите по време на  •
мобилността с партньора-домакин;
Осъществяване на мобилността; •
Популяризиране на резултатите от проекта. •

Очаквани резултати:

На индивидуално равнище - участниците в мобилността   пови-
шиха професионалната си квалификация и придобиха нови знания 
и умения за прилагане на ИКТ в учебната работа, съставиха план за 
прилагане на нови методи в преподавателската им практика. Също 
така  повишиха езиковите си компетенции. На равнището на парт-
ньорските организации – основа за бъдещи проекти за партньор-
ства по програма „Леонардо да Винчи”.

 Име на проекта: 

 Номер на договора: 2009-1- BG1-LEO03-01825 
 Тип проект: VETPRO
 Целева група: 10 души: експерти от РИО и учители в професионалните гимназии 

от гр. Хасково.

Европейски опит 
при използването 
на информационните 
технологии 
в професионалното 
образование
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Център за развитие 
на човешките ресурси
1000 София
ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел. (+359 2) 915 50 10
факс: (+ 359 2) 915 50 49
hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg

Приемно време:
вторник и четвъртък 
от 14.00 ч. до 17.00 ч.

TGA-ZM-07-93-00

издание 2010





издание 2010

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите 
на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.


