
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +” 

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1, ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ, 

СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ 

ПРОЕКТ: “СТЪПКА ПО СТЪПКА, КОД СЛЕД КОД – УСПЕШЕН ДИЗАЙН“ 

НОМЕР: 2016-1-BG01-KA102-023030 

 

Период на действие на проекта  - от  01.06.2016 г. до 31.07.2017 г. 

 

Период на провеждане на мобилността - от 25.06.2017 г.   до 15.07.2017 г. 

 
Стратегически цели: 

1. Издигане престижа на гимназията чрез повишаване качеството на учебната работа; 

2. Осигуряване на условия за личностната изява на учениците; 

3. Повишаване конкурентноспособността на европейския пазар; 

4. Повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия живот и неформалното обучение по 

професионална подготовка; 

5. Подобряване условията за придобиване на умения и знания в областта в информационни и 

комуникационни технологии; 

6. Надграждане на езиковите компетенции; 

7. Изграждане на личностни качества чрез възпитание в акуратност, коректност, толерантност, прецизност, 

дисциплина и придобиване на навици за работа в екип и обогатяване на интеркултурния опит; 

Основната цел на проекта е усвояване на знания и формиране на умения за използване на езика HTML5, 

CSS3 и JavaScript при разработването на съвременни функционални и динамични уеб сайтове и уеб 

приложения.  

Оперативни цели на проектното предложение: 

• надграждане на знанията за същността, компонентите и развитието на WWW, за протокола HTTP, за уеб 

архитектурите и инструментите за уеб дизайн; 

• развиване на практически умения за използване на езика HTML и езика за стилизиране на уеб съдържание 

CSS3; 

• създаване на уеб приложения чрез използване на скриптовия език JavaScript и популярни библиотеки за 

него; 

• усвояване на знания и формиране на умения за програмирането на динамични уеб приложения на мощна, 

широко разпространена и лесна за употреба платформа ASP.NET MVC, която използва схемата model-view-

controller (MVC) и осигурява пълен контрол над  HTML, CSS и JavaScript; 

 

Приемаща организация  Виталис (http://www.gut-wehlitz.de/) се задължава през престоя на бенефициентите в 

Лайпциг-Щкoйдиц/ Германия да : 

- осигури пансион-храна, нощувка; 

- осигури карти за местен транспорт; 

- организира обучението и практиката; 

- издаде сертификати; 

- издаде краен отчет. 

 Освен това Виталис се грижи за бенефициентите на място, като:  

- организира културна програма; 

- следи за спазването на работната програма и договорените условия - мониторинг на място. 

От страна на Виталис ще има на разположение сътрудник на място, към когото участниците ще могат да се 

обръщат 24 часа, в случай на спешност. 

 

Критерии за подбор на участниците: 

Ученици  

1. Среден успех от предходната година - 10 т. 

2. Оценка от учебна практика от предходната година – 10 т. 

3. Оценка по английски език от предходната година – 10 т. 

4. Оценка от общ тест по английски език, удостоверяващ ниво А2 – 10 т. 

5. Оценка на съвпадение на мотивацията на кандидата с целите на проекта - 10 т. 

6. Участие в състезания и конкурси за целия период на пребиваването в гимназията- 10т.  

7. Без наложено наказание от ПС до момента на подбора на участниците в мобилността – 10 т. 

8. Активно присъствие в живота на гимназията - хор, танцов състав, тромпетен оркестър, електрик- клуб. 

(взема се в предвид при равни точки по останалите критерии). 

http://www.gut-wehlitz.de/


Учителите, които ще бъдат определени за придружаващи лица ще подават мотивационно писмо, актуална 

автобиография по европейски стандарти и заявление за участие в мобилността.  

1. Да е член на педагогическия колектив на ПГЕЕ “К. Фотинов“ Бургас – 10 т. 

2. Да осъществява най-малко 18 часа преподавателска дейност на седмица като учител – 10 т. 

3. Да отговаря на критериите за владеене на английски  език, минимум ниво А2 – 10 т. 

4. Да не е осъществявал мобилност по програма "Еразъм +" в последните две години – 10 т. 

5. През годините като учител в гимназията да работи активно с ученици, да има изведени ученици във 

вътрешноучилищни, общински и национални конкурси и състезания в областта на преподаването – 10 т. 

6. Да има възможност и желание да участва в мобилност, проведено в страна от европейския съюз и да се 

ангажира с ръководенето на ученици извън страната – 10 т. 

7. Ясна мотивация да споделя опита и добрите практики, придобити от мобилността – 10т. 

 

Комисията по подготовка, осъществяване и отчитане на проекта избира най-добрите 20 кандидатури в 

мобилността и двама ученика за резерви. Тя определя и учителите, които ще придружават учениците.   

 

Предварителна подготовка 

 

Подготовката на учениците за престоя им в чужбина ще се извърши след подбора на участниците по 

посочените критерии.  

- Педагогическа подготовка - среща-разговор с родители и ученици за запознаване с целта и програмата на 

мобилността, начина за осъществяване на пътуването. Представяне на партньора Виталис и условията, които 

той предлага, свързани с провеждането на практиката, както и битовите условия, изхранването и 

организирането на свободното време на учениците в Лайпциг-Шкoйдиц, Германия. На срещите ще се 

подчертават възможностите, които мобилността разкрива пред учениците, свързани с тяхната реализация в 

дългосрочен план. 

- Културната  подготовка ще се осъществи на два етапа от самите участници: 

I етап - проучване от всеки член на целевата група по предварително зададени теми, свързани с ЕС - 

принципи, ритуали, държави участнички, институции, образователни програми, както и с историята и 

културните традиции на град Лайпциг; 

II етап - споделяне на резултатите от проучването чрез презентация и събеседване между членовете от цялата 

група.  

- Подготовка по здравословни и безопасни условия на труд – ще включва провеждане на инструктажи за 

пътуване, техника на безопасност, охрана на труда, противопожарна охрана, даване на първа долекарска 

помощ на пострадали. Запознаване с институциите, към които да се обърнат при проблеми от различно 

естество в чужбина. Тази подготовка ще се проведе непосредствено преди пътуването от учителите в екипа на 

проекта. 

 

Сертифициране 

- Сертификат за Europass мобилност; 

- Сертификат от Виталис за проведена мобилност. В него ще са описани, бенефициента, съдържанието на 

проекта и дейностите, които е извършил по време на проекта и неговото представяне;  

-  Сертификат от Центъра за професионална квалификация и преквалификация- Лайпциг-ZAW- Leipzig, в 

който ще са описани уменията, знанията, квалификицята, придобити по време на практиката; 

- Удостоверение от Комисията по подготовка, провеждане и отчитане на проекта за участие в мобилността по 

програма Леонардо да Винчи. 

  

 

 

Информация за проекта: http://pgee-bourgas.com/static_info.php?id_menu=381  

Информация за приемащата организация Vitalis: http://www.gut-wehlitz.de/  

Център за развитие на човешките ресурси (информация за програмата „Еразъм +“): 

http://www.hrdc.bg/ 

 

http://pgee-bourgas.com/static_info.php?id_menu=381
http://www.gut-wehlitz.de/
http://www.hrdc.bg/

