
Проект по секторна 
програма “Леонардо да 

Винчи”,
Дейност Мобилност,

Дог. № 2012-1-BG1-LEO03-

06899

на тема : ”Добри 
европейски практики на 

преподаване в сферата на 
агробизнеса”



Мобилността беше осъществена 
от 31.03.2013г. до 
13.04.2013г.от:

Изпращаща институция: 

Професионална 
гимназия по 

земеделие“Стефан 
Цанов” гр. Кнежа, 

България

Приемаща институция:

Профилирани 
икономически 

училища от веригата 
«Фредерик Шопен», 
гр. Жихлин Полша



Основни цели на проекта:

 Придобиване на опит от добри 
европейски практики на преподаване;

 Повишаване качеството на обучение, 
чрез заимствани практики;

 Изучаване потребностите на европейския 
пазар на труда в сферата на 
земеделието;

 Повишаване мотивацията на учениците 
чрез нови техники и методи на 
преподаване, с цел да направи по -
привлекателни изучаваните 
специалности в училище.



Отпътуване от летище София



Посрещане в Полша на 
Великденска закуска



Дейности във връзка с 
планираната предварителна 

програма



Посещение в училището партньор 



Запознаване с документацията и 
оборудването в училището



Посещение в община Конин и 
инспектората по Образование



Посещение във Институт за 
производство на семена и преработка 

на цвекло



Запознаване с дейностите в 
Института по цвекло



Посещение на сродно училище в 
гр. Кошчелец



Презентиране на земеделското 
учлище



Среща с колектива на 
училището - партньор





Посещение на ТЕЦ Конин и 
запознаване с неговата дейност



Представяне на иновативен метод на 
преподаване: мултимедиен урок чрез директна 

връзка и преподавател от Варшавския 

университет



Начинът на преподаване включва 
веднъж седмично преподавател от 
университета да  изнася урок на 

учениците



Посещения бяха направени в 
часове по теория и практика 



Представяне от ученици на 
извънкласни проекти за зелена 

енергия



Среща с декана на Познанският 
земеделски университет



Представяне на специалностите в 
Университета



Разходка из най-новата сграда на 
Университета, снабдена с модерно 

оборудвани лаборатории и 
кабинети



Посетени бяха различни фирми с 
цел проучване нуждите  на 

полския бизнес



Фирма НУВАРО за разработване 
на проеки за зелена енергия



Фирма КУПИЕК за 
производство на хранителни 

продукти от различни зърнено-
житни култури



Запознахме се с иновациите при 
производството на зърнено-житни 

храни



Среща в кметството с 
Председателят и секретарят на 

програма “Лидер” 



Бяха разгледани и сравнени 
стратегиите на двете програми на 
община Кнежа и община Конин по 

програма “Лидер”



Посещение на мина за добив на 
сол в гр. Клодова





Посетени бяха различни ферми и 
градини във връзка със запознаване на 

Европейския опит в сферата на 
агробизнеса



Ферма за пчели



Ботаническата градина в Лодз



Ферма за отглеждане на телета



Културната програма включваше 
посещения на различни 

исторически забележителности



Базиликата в гр.Лихен – огромна 
и впечатляваща



Гр. Познан – старата столица на 
Полша





ЛОДЗ – градът на фабриките





Официалното раздаване на 
сертификати



БЛАГОДАРИМ  ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


