
ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

Върху учениците: 

 Повишаване на 

мотивацията на 

учениците за участие в 

образователния 

процес, съобразно 

техните интереси и 

потребности чрез 

участие в 

международни 

практически обучения 

 Развиване на 

допълнителни знания, 

умения, 

компетентности и 

възможности за 

личностна изява 
 Придобиване на 

умения и възможност 

за работа в 

международен екип 
 Усъвършенстване на 

езиковите компетенции 

 Обогатяване на 

културните познания 
 
Върху учителите: 

Възможност за 

продължанащо 

професионално развитие 

чрез наблюдение, 

мониторинг и обмен на 

опит с колеги 

Разработване на тематични разпределения за 

интегриране на клячови компетентности в училищни 

дейности 

Усъвършенстване на езикови компетентности 

Изграждане на умения за работа в международни екипи 

Запознаване с културно—историческитете 

забележителности на Андалусия 

 

 

EРАЗЪМ + 
 

КА102  
  

“По-добра 

квалификация и 

възможности в 

Европа” 

 

адрес: гр. Перник кв. Иван Пашов  ул. “Силистра” № 10. ет.3 

тел. 076 / 607053 

е-mail: pgot@abv.bg , www.pgotpernik.com, www.facebook.com/pgotpernik 

************************************ 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ 

 ПО ОБЛЕКЛО И ТУРИЗЪМ      

 “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”- гр.Перник 



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ПРОГРАМА: Еразъм+ 

КА102   

“По-добра квалификация и 

възможности в Европа” 

ФАЗИ НА ПРОЕКТА 

 

 Подготвителна фаза 

 Информиране и подбор на участници 

 Обучение и практика 

 Мотиторинг на дейността обучение 

 Оценка на усвоените знания 

 Оценка на проекта 

************************************** 

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 

Върху образователните институции: 

Засилване на взаимодействието и 

сътрудничеството между образователните институции 

в двете европейски страни—България и Испания 

Обмяна на опит и практики 

Създаване на пратньорски мрежи 

Основна цел на проекта  “По-добра квалификация 

и възможности в Европа” е повишаване 

квалификацията на 20 ученици по професиите 

“Готвач”, “Ресторантьор”, “Хотелиер” и “Хлебар-

сладкар” чрез осигуряване на мобилност, което 

ще помогне за успешната им реализация на 

българския и европейски 

пазар на труда. 

Изпълнението на проекта ще даде възможност на 

20 ученици от 10 до 12 клас да се запознаят, 

изучат и развият нови европейски практики за 

усвояване и надграждане на професионалните им 

знания и умения, което ще помогне да бъдат по-

конкурентноспособни на 

европейския трудов пазар. 

Младите хора ще имат възможност да се подготвят 

и подобрят познанията си по английски и 

испански език, не само като средство за 

комуникация, но и в специализираната 

терминология на професията, която изучават. 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

НА ПРОЕКТА: 

12 месеца 

от 30.12.2017  

до 30.12.2018г. 

МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ: 

Град: Убеда 

Област: Андалусия 

ИСПАНИЯ 

Партньори: 
ПГОТ „Св. Иван Рилски“ –    

гр.Перник, България 

и EUROMIND – гр.Убеда, Испания 

Учениците ще получат EUROPASS сертификат, с които ще 

им се признае периода на заетост в Испания като 

производствена практика, съгласно учебния план. 


