


Проект  № 2019-1-TR01-KA102-062066 
  

Програма “Еразъм+”,  
 

КД1-”Образователна мобилност на граждани и 
обучение на персонал”, 
 

 сектор “Професионално образование и обучение” 

Биоикономика за “зелени” работни места 

по европейски модел 



ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 За учителите и учениците ще бъде осигурена необходимата 
обучителна среда и реални работни места за практика с опитни 
ментори. Реализирането на проекта ще гарантира изпълнението 
на неговите основни цели: 
- Подпомагане на учениците в надграждането на професионални 
знания, умения и компетентности в областта на органичното 
земеделие и селския туризъм в иновативна европейска работна 
среда; 
- Подпомагане на професионалното развитие на персонала чрез 
усвояване на европейски стандарти в ПОО в сферата на 
органичното земеделие и селския туризъм; 
- Повишаване на капацитета, привлекателността и 
международното измерение на училището чрез въвеждане на 
европейски иновации за професионализиране в областта на 
биоикономиката. 
 



ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 Проектът е краткосрочен. В рамките на една година ще 
бъдат организирани две образователни мобилности за 
ученици и училищен персонал: краткосрочна мобилност за 
21 ученици (в две групи с по две придружаващи лица). 
Учениците ще бъдат от 10 и 11  клас на ПГЗ "Стефан 
Цанов", професии: "Агроекология", "Растителна защита и 
агрохимия", "Механизация на селското стопанство", 
"Бизнес-администрация" и "Селски туризъм". Ще се 
осъществи и мобилност на 4- ма преподаватели от 
училището, специалисти по професионална подготовка - 
агрономически и икономически дисциплини, 
животновъдство, технически дисциплини, учебна практика. 
Проектът предвижда предварителна подготовка на 
участниците, съобразена с техния профил и потребности. 



ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

1. Подпомагане на учениците в надграждането на 

професионални знания, умения и компетенции в 

областта на органичното земеделие и селския 

туризъм. 

2. Подпомагане на професионалното развитие на 

персонала чрез усвояване на европейски стандарти в 

ПОО в сферата на органичната земеделие и селския 

туризъм. 

3. Повишаване на капацитета, привлекателността и 

международното измерение на училището. 



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

За учениците: 
1. Развиване на ключовите компетентности по професиите “Агроекология”, 

“растителна защита и агрохимия”, “Механизация на селското стопанство”, 

“Бизнес администрация” и “Селски туризъм” чрез стаж на реално работно 

място. 

2. Развиване на трансверзалните умения за адаптиране към работната и 

социалната среда. 

3. Подобряване на владеенето на английски език в работната и социална 

среда. 

4. Повишаване на осведомеността и разбирането на особеностите на 

чуждестранната култура и държава в европейски контекст. 

5. Укрепване на мотивацията за неформално учене и нагласата за гъвкава 

заетост и предприемачество в биоикономиката. 



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

За персонала: 

1. Повишаване на професионалните компетенции за 

прилагане на европейски стандарти в ПОО в областта на 

биологичното земеделие и селския туризъм. 

2. Подобряване на разбирането на връзката между 

формалното и неформалното учене в ПОО, иновациите, 

заетостта и предприемачеството. 

3. Подобряване на трансверсалните умения и 

комуникацията на английски език. 

4. Повишаване на нагласата за учене през целия живот. 
 



УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

1.Професионална гимназия по земеделие 

“Стефан Цанов” – град Кнежа; 

2.Институт за аграрно инженерство PIMR – 

град Познан, Полша; 

3.Международна агенция за мобилност и 

обучение AMFI – град Челано, Италия. 
 



КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ 

 Общ успех от предходната година; 

 Среден успех по професионална подготовка 

от предходната година; 

 Годишен успех по английски език от 

предходната година; 

 Ученици с не повече от 10 неизвинени 

отсъствия от учебния процес и без наказания 

приети от Педагогическия съвет; 



НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 Заявление за участие; 

 Мотивационно писмо; 

 Служебна бележка удостоверяваща успеха, 

отсъствията и наказанията от предходната 

учебна година; 



Условия за допускане до участие в подбор на участниците: 

1. Ученици от 10-ти и 11-ти клас от професии 

“Агроекология”, “растителна защита и агрохимия”, 

“Механизация на селското стопанство”, “Бизнес 

администрация” и “Селски туризъм”. 

2. Общ годишен успех: не по-малко от Много добър 4.50. 

3. Среден годишен успех по професионална подготовка: не 

по-малко от Много добър 5.00. 

4. Годишен успех по английски език: не по-малко от добър 

4.00. 

5. Не повече от 10 неизвинени отсъствия от учебния 

процес; 

6. Без наказания от педагогическия съвет за предходната 

2018/2019 година. 



Критерии за допускане на ученици до 

първоначална селекция: 

 

- Общ успех от предходната учебна година; 

- Среден успех по професионална 

подготовка от предходната учебна година; 

- Годишен успех по английски език от 

предходната учебна година. 



Процедура за подбор на участниците: 

1. Подаване на документи: 

- Заявление за участие; 

- Мотивационно писмо; 

- Служебна бележка, удостоверяваща успеха, отсъствията и наказанията 

през 2018/2019 година. 

2. Провеждане на първоначална селекция: 

- Тест за езикова подготовка; 

- Тест по професионална подготовка; 

- Интервю на български език. 

3. Обявяване на резултатите от първоначалната селекция. 

4. Професионална, езикова и културна подготовка. 

5. Провеждане на финална селекция: 

- Тест за езикова подготовка; 

- Тест по професионална подготовка; 

- Интервю на английски език. 



Критерии за оценка от първоначална и 

финална селекция: 

1.Оценка от тест по професионална 

подготовка; 

2.Оценка от тест по езикова подготовка; 

3.Оценка от интервю. 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

1. Езикова подготовка: 

- 30 часа разговорен английски език; 

Включва упражнения с използване на професионална 

терминология от сферата на селскостопанските науки. 

Курсът ще се проведе в училището от квалифициран 

училищен преподавател. 

2. Професионална подготовка: 

-30 часа практическо обучение. 

Предварителната професионална подготовка ще се проведе под 

формата на извънкласна дейност в клубове по професионална 

подготовка “Агроекология и биоземеделие” и “Селски туризъм и 

зелена икономика”. 

Обучението ще се води от квалифицирани учители по теория и 

практика в гимназията. 



КУЛТУРНА ПОДГОТОВКА 

Културната подготовка е в рамките на 16 часа и 

включва: 

-лекция, презентация и семинар за запознаване с 

културните и исторически ценности в Полша и 

Италия, спецификата на трудовите и обществени 

навици и взаимоотношения, културните 

особености и различия. 

Обучението ще се проведе от квалифициран 

преподавател от гимназията и ще бъде 

удостоверено със сертификат  от училището. 



Предварителна подготовка за оказване на 

спешна долекарска помощ и действия при 

кризисни ситуации, бедствия и аварии. 
 

Подготовката предвижда практическо обучение от 5 часа 

на участниците във връзка с поведението им при 

кризисни ситуации: 

Превенция на риска, оказване на спешна долекарска 

помощ, действия при пожар и евакуация от опасни 

сгради и съоръжения. 

Обучението ще се проведе от представител на Отдел 

“Гражданска защита” – Община Кнежа. 



МОБИЛНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ 

1. Мобилност за 2-ма учители, с цел обучение, в град Познан – Полша, 

Институт за аграрно инженерство, от 13.01.2020 до 21.01.2020г. 

2. Мобилност на група от 11 ученици и 2-ма придружаващи учители, с 

цел провеждане практика на реални работни места, град Познан – 

Полша, Институт за аграрно инженерство, от 15.04.2020 до 28.04.2020  

3. Мобилност за 2-ма учители, с цел обучение, в град Челано – Италия, 

Международна агенция за мобилност и обучение, от 09.12.2019 до 

17.12.2019г. 

4. Мобилност на група от 10 ученици 2 –ма придружаващи учители, с 

цел провеждане практика на реални работни места, в град Челано – 

Италия, Международна агенция за мобилност и обучение, от 

21.03.2020 до 05.04.2020г. 



ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА МОБИЛНОСТТА В 

ПОЛША 

 Индустриален институт 

за аграрно инженерство 

град Познан, Полша. 

 3D проектиране при 

конструиране и 

изпитване на 

земеделска техника  



ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА МОБИЛНОСТТА В 

ПОЛША 

 Фирма “Kowalski” 

 Производство на 

селскостопанска 

техника, комбайни, 

навесни косачки и 

резервни части 



ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА МОБИЛНОСТТА В 

ПОЛША 

 Фирма “Top Farms” 

 Земеделско предприятие 

специализирано в 

следните направления: 

 Семепроизводство; 

 Овощни градини; 

 Отглеждане на крави за 

мляко; 

 Преработване на мляко; 



ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА МОБИЛНОСТТА В 

ИТАЛИЯ 

 Компания “Covalpa” 

 Техники за култивация и 

събиране на реколта, 

биологично 

производство на 

зеленчуци и опазване 

на околната среда; 



ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА МОБИЛНОСТТА В 

ИТАЛИЯ 

Производство на картофи 

Фучино, нови технологи 

на отглеждане и начини 

на съранение 



КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ – ИТАЛИЯ И ПОЛША 



ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА 

ПГЗ “СТЕФАН ЦАНОВ” В ИТАЛИЯ 

От 07 до 10 ноември 2019 година, 

г-жа Светлана Калапишева - 

Директор на Професионална 

гимназия по земеделие "Стефан 

Цанов", посети партньорската 

организация - Международна 

агенция за мобилност и обучение 

AMFI (Agenzia per la mobilita e la 

Formazione internazionale) в град 

Челано, Италия, което е част от 

дейностите по изпълнение на 

проекта. 



Целта на посещението бе подписването на договор за 

провеждане на учебна практика на група от 10 ученици от 

гимназията и двама учители, като придружаващи лица. По 

време на посещението бяха уточнени и съгласувани 

подробности по настаняването и обучението на учениците 

и учителите, както и възможностите за осъществяване на 

културна програма. 



ИНСТИТУТ ПО  БИО – ТЕХНОЛОГИИ , ГРАД ЧЕЛАНО, ИТАЛИЯ  



ХОТЕЛ 



ГРАД РИМ 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


