
Кариерно ориентиране по пътя към Европа 
 

Проект  № 2018-1-TR01-KA229-058127  
Програма Еразъм + 

КД2: “Училищни партньорства и обмен на добри 
практики в училищното образование" 

Професионална гимназия по 
земеделие “Стефан Цанов” 





Училища – партньори: 
 
ПГЗ “Стефан Цанов” – град Кнежа; 
Професионална гимназия– град Палацоло 
Акрейде, Италия; 
Професионална гимназия – град Солун, 
Гърция; 
Средно общообразователно училище – град 
Жихлин, Полша 
 

 



Основни цели на проекта 

Учениците от различни европейски страни, да 
получат информация за възможностите за 
професионална реализация Европейския съюз; 
Да направят план на своята бъдеща професионална 
кариера; 
Да усвоят ключови компетентности, които ще им 
помогнат да се реализират успешно в съвременното 
информационно общество. 
 



Участници в проекта 

Ученици на възраст от 15 до 18 години; 
Учители от партньорските организации. 

Предимство се дава на ученици от социално – 
слаби семейства. 



Планирани дейности: 
 
-Провеждане на семинари с ученици, учители и родители, посветени на 
кариерното планиране; 
-Сформиране на ученически клуб по кариерно ориентиране; 
-Подреждане на информационен кът в училищната библиотека; 
- Провеждане на интервюта с представители на фирми, предприятия и 
организации, предлагащи работа; 
-Провеждане на обучителни курсове с ученици, за повишаване на 
дигиталните им умения, тренинг за писане на автобиография, 
мотивационно писмо; 
-Подреждане на изложба, посветена на различните професии; 
- Провеждане на международни срещи в страните-партньори с цел обмяна 
на опит и добри практики, свързани с професионалното ориентиране на 
учениците. 

 
 



Международни срещи с учители и ученици 

1- ва среща: Град Тургутлу, Турция -  19.11.2018 – 
23.11.2018  
 
2-ра среща: Град Палацоло Акрейде, Италия – 04.03.2019 – 
08.03.2019 
 
3-та среща: Град Кнежа, България – 15.04.2019 – 19.04.2019 
 
4-та среща: Град Солун, Гърция – 14.10. 2019 – 18.10.2019 
 
5-та среща: град Жихлин, Полша – 27.04.2020 – 31.04.2020 



Критерии за избор на ученици в международните 
срещи: 

-Висока мотивация за участие в проектните дейности; 
-Отлични знания по английски език; 
-Отлични знания по информационни технологии; 
-Да нямат неизвинени отсъствия; Да нямат наложени 
наказания; 
-Да са инициативни, с доказани умения за работа в екип; 



ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАВИСИМОСТ ПРИ 
ПОДРАСТВАЩИТЕ 

 

Проект  № 2018-1-TR01-KA229-058127  
Програма Еразъм + 

КД2: “Училищни партньорства и обмен на 
добри практики в училищното образование" 



Координатор: 

Средно общообразователно 
училище – град Назили, Турция 



Партньорски организации 

ПГЗ “Стефан Цанов” – град Кнежа, България; 
Професионална гимназия по икономика и технологии – 
град Яш, Румъния; 
Профилирана гимназия за чужди езици – град Бусто 
Арсизио, Италия; 
Средно общообразователно училище – град Рига, 
Латвия; 
Професионална гимназия – град Малага, Испания. 



Информация за проекта 

Проектът е със срок на изпълнение 24 месеца. Той 
е фокусиран върху информиране на ученици, 
учители и родители за негативните последствия, 
които могат да настъпят при неправилната 
употреба на съвременните технологии. 



Предмет на проекта е и 
разширяването и обогатяването на 
дигиталните компетентности на 
учениците и учителите, с цел 
правилното,безопасно и целенасочено 
използване на информационни и 
комуникационни технологии. 



Дейности планирани в проекта: 

Международни срещи в държавите 
– участнички, с цел обмяна на опит 
и добри практики 



Международни срещи: 
1-ва среща: 12.11.2018 – 16.11.2018 , град Назили, Турция; 
2-ра среща на тема “Пристрастяването към компютърни 
игри”, месец февруари, 2019 - град Малага, Испания; 
3-та среща на тема: “Зависимост от социалните мрежи и он-
лайн чатове”, месец май, 2019 – град Яш, Румъния; 
4-та среща на тема “Пристрастяване към телевизията”, 
месец октомври, 2019 – град Рига, Латвия; 
5-та среща на тема “Пристрастяване към мобилни телефони 
и таблети”, месец декември 2019 – град Кнежа, България; 
6-та среща на тема “Онлайн пазаруване, пристрастяване към 
онлайн хазарт, кибер-тормоз и насилие”, месец май, 2020 – 
град Бусто Арсизио, Италия. 



Участници: 
 
 

5 ученици и 3 учители за 
всяка среща. 



Критерии за подбор на ученици – участници в 
мобилните срещи 

-Мотивация за придобиване на нови компетенции; 
-Отлични знания по английски език; 
-Отлични знания по информационни технологии; 
- Ученикът да не е наказван и да няма неизвинени 
отсъствия; 
- Култура на поведение /толерантност/; 
-Артистичност. 
 



Иновации и мобилно обучение 
 

Проект  № 2018-1-EL01-KA229-047747  
Програма Еразъм + 

КД2: “Училищни партньорства и обмен на 

добри практики в училищното 
образование" 



Координатор на проекта: 
 
Средно общообразователно 
училище, град Кардица, Гърция 



Партньорски организации: 

ПГЗ “Стефан Цанов” – град Кнежа, България 
Средно общообразователно училище – град 
Жерез дьо ла Фронтера, Испания; 
Средно общообразователно училище – град 
Чаели, Турция; 
Професионална гимназия – град Рацуоли, Италия 



Проектът e със срок на изпълнение 24 
месеца. Той е фокусиран върху формиране 
на знания и практически умения при 
учители и ученици за използване на 
мобилни устройства, Google – инструменти, 
мобилни софтуерни приложения и уеб 2.00 
инструменти в учебния процес, с цел 
подобряване на неговата ефективност. 



Международни срещи 

1-ва среща: град Кардица Гърция, месец декември 2018 /среща на 
екипите от  различните страни/; 
2-ра среща на тема “Приложение на Google инструменти в класната 

стая”, месец Февруари 2019 – град Жерез дьола фронтера, Испания; 
3-та среща на тема “Уеб инструменти за съвместно обучение”, месец 
май 2019 – град Чаели, Турция; 
4-та среща на тема “Уеб инструменти за създаване на съдържание”, 
месец декември 2019 – град Кнежа, България; 
5-та среща на тема “Уеб инструменти за оценяване”, месец май 2020 – 
град Пацуоли, Италия. 



Участници: 

6 ученици и 2 учители за всяка 
среща 



Ще се проведе предварителна 
подготовка на участниците, 
включваща: 
-Езикова подготовка; 
-Тематична подготовка; 
-Културна подготовка; 
-Педагогическа потготовка. 



След международните срещи 

Провеждане на: 
Семинари с учители и ученици; 
Срещи за разпространение на 
резултатите; 



Благодаря за вниманието! 
 


