
№ 2016-1-RO01-KA202-024580 , на тема: „Бъдещи 
предприемачи в земеделието, подготвени в 

Европа”.
Програма „Еразъм+“

КД 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри 
практики, стратегически партньорства в областта на 

професионалното образование

Проект



Целите на проекта са:

 Учениците, обучаващи се в професионални гимназии от
различни страни, да развият своите предприемачески умения;

 Участниците да направят анализ на организацията и начина
на работа на земеделски предприятия в различни европейски
страни;

 Да се подобри ефективността при организиране на
практическото обучение на учениците, в сътрудничество с
представители на бизнеса;

 Да се създадат учебни програми за осъществяване на
практическо обучение на учениците от партньорските
училища, за усвояване на ключови компетентности,
необходими при прехода от училище към работното място.



 Координатор на проекта: Технологически
лицей „Николае Балцеско“, град Фламанци,
окръг Ботушани, Румъния;

 Партньори:

1. Професионална гимназия по земеделие „Стефан
Цанов“, град Кнежа, област Плевен, България;

2. Институт за професионално образование „Г.
Пицеда“, град Боза, област Сардиния, Италия;

3. Професионално-техническа гимназия, град
Чавдархисар, област Кютахия, Турция.

Участници:



РУМЪНИЯ – ГРАД ФЛАМАНЦИ

Фламанци



БЪЛГАРИЯ – ГРАД  КНЕЖА

Кнежа



ТУРЦИЯ – ГРАД ЧАВДАРХИСАР

Чавдархисар



ИТАЛИЯ – ГРАД  БОЗА, ОСТРОВ САРДИНИЯ

БОЗА



Проектът предвижда организирането на 
три мобилности, обхващащи по седем
ученици от 10-ти и 11-ти клас, 
придружавани от един преподавател от 
училището. 



Мобилностите, с продължителност от 5
/пет/ дни, ще се проведат в следните
направления и срокове:
- Румъния, град Фламанци, окръг Ботошани -
през месец март 2017 год.;

-Турция, град Чавдархисар, област Кютахия - през
месец май 2017 год.;

--България, град Кнежа, област Плевен – през месец
юни 2017 г.

- Италия, град Боза , област Сардиния – през
месец септември 2017 год.



Документи, за кандидатстване:

Заявление – по образец;

Мотивационно писмо;

 Препоръка от класния 
ръководител.



Подборът се извърши от Комисия за
подбор на участници в мобилността,
предложена от Педагогическия съвет и
назначена със заповед на Директора на
ПГЗ „Стефан Цанов”.

Подборът на участници се
извърши на два етапа.



КРИТЕРИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 
НА ПЪРВИ ЕТАП:

 Общ успех от предходната учебна година ;
 Оценката по английски език от предходната 

година;
 Общ успех от  обща, отраслова и специфична 

професионална подготовка /от предходната 
учебна година/ ;

 Ученикът да няма наложени наказания от 
Педагогическия съвет и от Директора на 
училището;

 Препоръка от класния ръководител на ученика 
/с оценка от 0 до 6 точки/.



Комисията извърши ПЪРВО МЕЖДИННО
КЛАСИРАНЕ (ПМК) на кандидатите, като

оценката ще се формира по следния начин:

ПМК = (среден успех от предходната година) +
2.(оценка по английски език) +2. (общ успех по
професионална подготовка) + (брой точки от
препоръката на класния ръководител).



Ученикът не участва в класирането, ако 
има наказания от Педагогическия съвет 
или от Директора на гимназията, 
наложени през изминалата учебна 
година или през първия срок на 
настоящата учебна година, до момента на 
класирането.



КРИТЕРИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 
НА ВТОРИ ЕТАП:

1.Успех от проведената езикова подготовка 
/оценка от проведен тест/;

2.Успех от проведената педагогическа и културна 
подготовка /оценка от проведено интервю с 
участника/;

3.Липса на наказания от Педагогическия съвет и 
от Директора на училището, до момента на втори 
етап от подбора на участници.



Комисията извърши ВТОРО МЕЖДИННО
КЛАСИРАНЕ (ВМК) на кандидатите, като

оценката се формира по следния начин:

ВМК = 3.(оценка от езиковата
подготовка) + (оценка от 

педагогическа и културна 
подготовка).



Окончателното класиране (ОК) се 
прави от Комисията за подбор на 
участници в мобилността, като се 
сумират точките за всеки участник от 
първо междинно класиране (ПМК) и 
второ междинно класиране (ВМК):

ОК = ПМК + ВМК



При равен брой точки, при 
всяко класиране ще се вземе 
предвид 

мотивационното писмо.



След направеното класиране, по 
низходящ ред са избрани 

28 ученици /21 участници и 7 
резерви/, които участват в 
провеждането на:

обмен на добри практики в 
Румъния, Турция и Италия



МОМЕНТИ 

ОТ 

ЕЗИКОВА,

КУЛТУРНА 

И

ПЕДАГОГИЧЕСКА

ПОДГОТОВКА



МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА 

ЕКИПИТЕ, РАБОТЕЩИ ПО ПРОЕКТА

ГРАД ФЛАМАНЦИ, ОКРЪГ БОТОШАНИ , 

РУМЪНИЯ

08.12.2016 – 11.12.2016 година



МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩНИТЕ ЕКИПИ, РАБОТЕЩИ ПО 

ПРОЕКТА В ГРАД ФЛАМАНЦИ - РУМЪНИЯ

Посещение в Районния инспекторат по образование – град 

Ботошани



МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩНИТЕ ЕКИПИ, РАБОТЕЩИ 

ПО ПРОЕКТА В ГРАД ФЛАМАНЦИ - РУМЪНИЯ

Екипите на България и Италия Екипите на България, Турция и 

Румъния



МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩНИТЕ ЕКИПИ, РАБОТЕЩИ 

ПО ПРОЕКТА В ГРАД ФЛАМАНЦИ - РУМЪНИЯ

Моменти от работната среща в Технологичен лицей “Николае Балцеско” 

Град Фламанци - Румъния



МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩНИТЕ ЕКИПИ, РАБОТЕЩИ ПО 

ПРОЕКТА В ГРАД ФЛАМАНЦИ - РУМЪНИЯ

Среща с кмета на град Фламанци



ТЕХНОЛОГИЧЕН ЛИЦЕЙ “НИКОЛАЕ БАЛЦЕСКО”  ГРАД ФЛАМАНЦИ 

РУМЪНИЯ



МОМЕНТИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА СРЕЩА  В ГРАД ФЛАМАНЦИ  

РУМЪНИЯ

Връчване на сертификат Момент от срещата



МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА УЧИЛИЩНИТЕ ЕКИПИ, РАБОТЕЩИ 

ПО ПРОЕКТА В ГРАД ФЛАМАНЦИ - РУМЪНИЯ

Поздрав от възпитаниците на училището -

домакин



ТУРИСТИЧЕСКА ОБИКОЛКА В ГРАД ЯШ



Международна среща за обмен на добри 

практики в град Фламанци – Румъния

27.03.2017 – 31.03.2017

Работна програма
27.03.2017

10-11 - Приветствие на гостите, време за запознаване на 

учениците от трите делегации и учениците в технологичен 

институт «Николае Балцеско» ;

11 - 12 - Представяне на училището и среща с ръководството;

12 - 13 - Кръгла маса за значимостта на проекта за четирите 

партньорски училища;

13 - 14 - Обедна почивка;

14 - 15 - Туристическа обиколка на града;

15 - 16 - дебат с кмета на града за ролята на селското стопанство 

за икономическото развитие на района;

16 - 17 - Попълване на дневника на дейността за деня; 

Заключения и изводи. Попълване на въпросника на 

удовлетворение.



Международна среща за обмен на добри практики в град 

Фламанци – Румъния  Работна програма 28.03.2017 г.

- 10 - 11 - Анализ на организацията и функционирането на земеделска 

компания, която се занимава с животновъдство и преработка на мляко.

- 11 - 12 – Запознаване с технологичната верига от производството на 

растения, до производството на (твърдо) сирене.

- 12 - 13 - Дебат с администратора на фермата за предимствата и 

недостатъците на животновъдството и преработката на мляко в едно 

интегрирано предприятие.

- 13 - 14 - Обедна почивка.

- 14 - 15 - Анализ на организацията и функционирането на две отделни 

предприятия, които се занимават с отглеждане на овце в района. 

Съставяне на дневен работен график; График за седмицата; Годишен 

график;

- 15 - 16 - Наблюдение на технологичния процес за производство на 

прясно овче сирене и мека извара (традиционни Молдовски сирена) ; 

Анализ на предимствата и недостатъците на традиционното 

овцевъдство.

- 16 - 17 - Попълване на дневника на дейностите за деня; Попълване на 

анкета за удовлетворение.







Международна среща за обмен на добри практики в град Фламанци –

Румъния, Работна програма 29.03.2017 г.

- 10 - 11 - Анализ на организацията на предприятие за отглеждане на говеда и овце за 

разплод, разработено с европейски средства от бивши ученици на училището, с 

помощта на мярка 112 - подпомагане на младите земеделски производители, част от 

Националната програма за развитие на селските райони.

- 11 - 12 - Дебат относно компетенциите и способностите, които един млад човек трябва 

да притежава, за да разработи бизнес от този тип  и анализ на работата. График за 

един ден, една седмица и през цялата година.

- 12 - 13 - Анализ на методите за организиране на индивидуално предприятие за 

производство на зеленчуци, разработен от едно и също семейство, с европейски 

средства, насочени към младите фермери. Дебат за продуктовия маркетинг и 

получаване на най-добрата цена, и необходимите документи, за да се отвори такъв 

бизнес.

- 13 - 14 - Обедна почивка.

- 14 - 15 - Анализ на метода на организация на три малки стопанства, специализирани в 

производството на оранжерийни зеленчуци, разработени с помощта на европейски 

средства;

- 15 - 16 - Дебат относно  маркетинга и документацията, която се изисква, за да се 

отвори една ферма от този тип. Анализ на други съседни предприятия, разработени от 

земеделските производители, за да се повишат доходите на семействата им.

- 16 - 17 - Попълване на дневника на дейността за деня; Попълване на анкета за 

удовлетворение.





Международна среща за обмен на добри практики в град Фламанци –

Румъния, Работна програма 30.03.2017 г.

- 10 - 11 - Анализ на организацията на градинарска ферма специализирана в 

лозарството;

-11 - 13 – Анализ на организация на, компания за производство на вино;

“Пътят на винопроизводството ", от отделния производител-лозар до 

създаването на продукт, който представлява международно призната 

румънска марка. Дебат относно важността на запазването на националните 

марки и въвеждането им на местния и международния пазар. Кръгла маса 

дебат за значението на маркетинга в поддържането на даден продукт на 

пазара.

- 13 - 14 - Обедна почивка.

- 14 - 15 – Анализ на организацията на градинарска ферма, специализирана 

в отглеждането на сливови овощни дървета;

- 15 - 16 – Посещение на фирма за производство на алкохолни напитки –

сливова ракия. Дебат относно документите, необходими за развиването на 

бизнес от този вид.

- 16 - 17 - Попълване на дневника на дейността за деня и се подчертава 

заключенията след размяна ден. Попълване на анкета за удовлетворение.





Международна среща за обмен на добри практики в 

град Фламанци – Румъния, Работна програма 

31.03.2017 г.
- 10 - 12 - Кръгла маса дебат с представителите на 

Местна инициативна група за възможностите, за развитие 

на селското стопанство чрез използване на европейските 

фондове;

- 12 - 13 – Анализ на организацията на местна ферма, 

специализирана в производството на зърнени култури и 

обработката им в местната мелница.

- 13 - 14 - Обедна почивка.

- 14 - 15 - Кръгла маса дебат относно ресурсите на 

района и тяхното използване в областта на селското 

стопанство.

- 15 - 17 - Попълване на дневника на дейността за деня; 

Попълване на анкета за удовлетвореност. Връчване на 

сертификатите Europass в празнична обстановка.





 Повишаване на имиджа на училището като успешен
участник в европейски проекти. Засилване на
привлекателността на гимназията, разкриване на
нови специалности в зависимост от нуждите на
регионалния бизнес и икономика.

 Повишаване на нивото на сътрудничество между
гимназията и партньорите, обмяна на идеи и добри
практики, опит в обучението, специалисти.
Подпомогане осъществяването на бъдещи проекти.



 Задграничен паспорт за пътуващите 
в Турция;

 Декларация, подписана от двамата 
родители и нотариално заверена, че 
са съгласни, ученикът да пътува в 
чужбина;



 Проектът изцяло се финансира от програма 
„Еразъм +“;

 Участниците  ще получат билети за пътуване –
отиване и връщане;

 Осигурени са нощувки и храна на участниците;

 Осигурени са суми /джобни/, за всеки участник.



Благодаря за вниманието!


