Стратегически цели на
проекта
Основната цел на проекта е усвояване на
знания и за използване на езика HTML5,
CSS3 и JavaScript при разработването на
съвременни функционални и динамични
уеб сайтове и уеб приложения.


Осигуряване на условия за личностната
изява на учениците;



Повишаване конкурентноспособността на
европейския пазар;



Повишаване квалификацията на кадрите
чрез учене и неформалното обучение по
професионална подготовка;



Подобряване условията за придобиване;



Надграждане на езиковите компетенции;



Изграждане на личностни качества чрез
възпитание в коректност, толерантност,
дисциплина и придобиване на навици за
работа в екип и обогатяване на
интеркултурния опит;

www.pgee-bourgas.com

Програма Еразъм+
Стъпка по стъпка, код след
код - успешен дизайн

Подборът на участниците в мобилността
бе извършен по следните критерии:
1. Среден успех от предходната година
2.
Оценка
от
учебна
предходната година

практика

от

3. Оценка по Английски език от предходната
година
4. Оценка от общ тест по Английски език,
удостоверяващ ниво А2
5. Оценка на съвпадение на мотивацията на
кандидата с целите на проекта
6. Участие в състезания и конкурси за целия
период на пребиваването в гимназията
7.
Без
наложено
наказание
Педагогическия съвет до момента
подбора на участниците в мобилността

от
на

8. Активно присъствие в живота на
гимназията - хор, танцов състав, тромпетен
оркестър, електрик - клуб. (взема се в
предвид при равни точки по останалите
критерии).

Очаквани резултати от проекта:
Резултатите от проекта ще бъдат както
обучителни, така и личностни. След
реализиране
на
мобилността
учениците трябва да придобият пълни
познания в основите на уеб дизайн и
изграждане на уеб страници, да
познават същността, компонентите и
развитието на WWW, протокола HTTP и
уеб
архитектурите,
синтаксиса
и
семантиката на езиците HTML5, CSS3,
JavaScript,
jQuery
и
платформата
АSP.NET MVC, изучаваните среди за
разработване
на
уеб
сайтове
и
приложения
и
технологията
за
създаване и публикуване на уеб
сайтове и приложения с изучаваните
езици и средства.
Проектът е финансиран с европейски средства по програма
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