
                                       

           

Цели на проекта: 

 запознаване с европейския модел в 
ученето и преподаването; 
 

 обогатяване на знанията за 
успешно създаване и прилагане на 
дигитални образователни ресурси 
по професионална подготовка; 

 разширяване на професионалните 
компетентности на учителите по 
ПП  чрез прилагане на иновативни 
методи и техники на преподаване; 

 повишаване резултатите от 
образователния процес чрез 
прилагане на творчески и 
нестандартни подходи; 

 надграждане на професионалните 
знания и умения на учениците; 

 повишаване на социалните и 
езиковите компетентности на 
учениците и развитие на 
личностните им качества; 

  конкурентоспособността на 
учениците на пазара на труда. 

                                       

                                       

Бенефициенти: 

 учениците от ХI клас за учебната 
2020/2021 година от всички 
специалности 

 преподавателите по 
професионална подготовка от 
ПГАВТ „А. С. Попов” през 
учебната 2020/2021 година 

      

          
 

Задължения на ползвателите: 

1. Да проявяват отговорност към 
предвидените в проекта подготовки – 
езиковa, педагогическа, обучение за 
създаване на дигитални ресурси по 
професионална подготовка и 
провежданите изпити.  

2. Да изпълняват работната и 
културна програма по време на 
мобилността и  ежедневно да водят 
дневник.  

3. Да спазват дисциплината и 
обществения ред. 

4. Да участват в предвидените 
дейности за  разпространение на 
резултатите. 
 
 

                                       

                                       

Очаквани резултати:  

 
 повишаване на квалификацията на 

учителите; 
 

 знания за проектно базираното 
обучение с дигитални 
образователни ресурси по ПП и 
прилагането им на практика; 
 

 подобряване на образователната 
среда; 
 

 формиране на компетентности в 
реална работна среда; 
 

 успешна професионална 
ориентация на учениците; 
 

 усъвършенстване на системата за 
оценяване; 
 

 подобряване на 
конкурентоспособността на 
учениците на европейския пазар на 
труда; 
 

 повишаване на качеството и 
привлекателността на 
професионалното образование в 
ПГАВТ "А.С. Попов". 

                
 

                                       



 

                                       

Приемаща организация 

 

"Training vision“ е английска организация 
със значителен опит в 
организирането на професионални 
образователни и учебни стажове в 
Портсмут. Има богат опит в 
цялостната организация на проекти за 
мобилност в чужбина. Организацията е 
много активна в участието в 
европейски проекти за подобряване на 
разработването, обмена и 
прилагането на иновативни практики 
в образованието, обучението и пазара 
на труда. Благодарение на широката 
мрежа от компании-домакини 
организацията може да осигури 
квалифициран стаж и обучение за 
подобряване професионалните умения 
на участниците, както и 
партньорство за насърчаване на 
европейска  визия и кариерно 
ориентиране на учениците от 
професионалните училища и 
подготовката им за плавен преход към 
пазара на труда. Training vision е част 
от „ЕТN Mрежата”. 

                        

                                       

Работен план 

 

30.11.2020г. –05.05.2021 г. 

Подбор и  селекция на участниците, избор 
на фирми-изпълнители за застраховане и 
транспорт на участниците, подписване на 
договори с организации и заинтересовани 
лица. 

Юни 2021 г. 

Практика на ученици с продължителност 
шестнадесет дни на реални работни 
места във фирмите  Jamies Computer и 
Infonetmedia LTD, Workshop и Boot camp. 

Обмяна на опит и професионални визити 
на учители с продължителност осем дни в 
Портсмут, Испания. Адаптиране, обучение 
на бенефициентите, провеждане на 
практика във фирмите, културна 
програма, мониторинг, оценяване  и 
серфитициране. 

22.06.2021 г. – 15.10.2021 г. 
Разпространение на резултатите от 
мобилността в България - изготвяне на 
отчети, краен мониторинг и 
разпространение на резултатите на 
местно и регионално ниво. 

 
Екип на проекта: 
Ръководител – Маргарита Янакиева 

Координатор – инж. Й. Борисова 

Технически сътрудник – инж. Ем. 
Моллова 

Финансово отговорно лице – Е. Велева 

 

Следете информацията на сайта 
на училището 

 

       
 

Заедно за професионално 
проектно базирано 
обучение с дигитални 
технологии 

 

Проект на Професионална гимназия по 
аудио-, видео- и телекомуникация  

 „А. С. Попов”, 
гр. София 

 

по програма „ЕРАЗЪМ+” 
договор №: 2020 -1- BG01-KA102-078406 

 

ДЕЙНОСТ – „ОБРАЗОВАТЕЛНА 
МОБИЛНОСТ НА ОБУЧАЕМИ И 
ПЕРСОНАЛ В СИСТЕМАТА НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ” 

 

За контакти: 
София1309,бул.”Сливница” №10,  

тел.  02/8285010, 02/8221185 
e-mail: proekt2020pgavt@abv.bg, 

 www.aspopov-bg.org 

mailto:proekt2020pgavt@abv.bg

