
Проект 2014-1-BG01-KA102-000260 

„Подкрепа за развитие на компетенции в 

 агроекологичното земеделие  - за общоевропейско бъдеще“ 

Мобилност с цел обучение и практика - Германия, гр. Клеве 

 28.03.2015-11.04.2015 

Бенефициент: ПГСС „К. А. Тимирязев“, гр. Две могили 

Партньори: Verein fur Europaische Integration, Германия   

Обща стойност на проекта - 39 930 € 



 

 По-висока заетост 
 

 Учене през целия живот  
 

 Мобилност  
 

 Ключови компетентности 
 

 Активно гражданско участие 
 

 Качествени и достъпни образователни услуги 

„Еразъм + „ е  новата програма на ЕС в областта на образованието, 

младежта и спорта за 2014-2020г.  

 има за цел:  

-подобряване на уменията и пригодността за заетост,  

-модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. 

-изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса 

-насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно 

насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката 

безработица 

  има бюджет от 14,7 млрд. евро  

 дава възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, 

да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина. 

 

Еразъм + „ е  новата програма на ЕС 

 в областта на образованието, младежта и спорта 

за 2014-2020г.  

 



Професионалната гимназия по селско стопанство 

“К.А.Тимирязев”  

 е училище с над 85-годишни традиции в професионалната подготовка 

на кадри за селското стопанство. 

 

• Училището е с важно регионално значение, тъй като земеделието 

е структуроопределящ регионалната икономика отрасъл. 

 

• Училището е проводник  на общоевропейски, национални и 

регионални секторни политики за прилагане на европейските 

стандарти в земеделието. 

 

 



 Общата цел на проекта е ориентирана към политиката за прилагане 

на европейските стандарти в областта на агроекологичното земеделие.  

 Чрез реализиране на проекта 

 

 Учениците да повишат своите професионални 

компетенции, за да допринесат за ускореното  

въвеждане  на агроикологични практики. 

 Учениците да  подобрят уменията и пригодността  си за трудовия пазар. 

 Училището да обогати учебното съдържание и практика, свързано с 

агроекологичното земеделие в съответствие с добрите практики на ЕС в 

тази област. 







Подготовка на проектното предложение –  

избор на организацията -партньор 

Verein fur Europaische Integration е сдружение на 

доставчици на професионално образование и обучение . 

Организацията е базирана и оперира в гр. Билефелд, 

провинция Северен Рейн-Вестфалия. 

 
• Тя има консултативни и експертни органи, с отлични специалисти.  

• Реализира теоретико-практически проекти и курсове по програми в областта на 

професионалното ориентиране, квалификация и преквалификация, в 

съответствие с изискванията и стандартите на ЕС  

• Една от основните дейности на организацията е насочена към организиране на 

различни видове обучения за поддържане на квалификационното равнище на 

работещите в земеделието от провинция Северен Рейн-Вестфалия 



Подписване  на договор - намерение  и  

обсъждане на работна програма  на мобилността 

 Аграрно образование в Германия. Обучението  по екологично земеделие. 

 Екологично земеделие:- основни положения и предпоставки. 

 Преобразуване на земеделските стопанства от конвенционални в екологични.  

 Организация на работата в екологичното земеделско  

 Маркетинг и търговия с биопродукти. 

 Оползотворяване на агробиологични отпадъци. 

 Стопанисване на екологични пасища и ливади. 

 Алтернативни източници на енергия. Възобновяеми суровини. 

 Производствено-технологично и икономическо консултиране на екологичните 

стопанства. 

 Продажба на млечни продукти. 



 

Подписване  на договор - намерение  и  

обсъждане на работна програма  на мобилността 

 

 Посещение на ферма за екологично отглеждане на овощни култури. 

 Начини на оползотворяване на агробиологични отпадъци в  Център Рисвик. 

 Посещение на пазар на екологични продукти. 

 Посещение на ливади и пасища в околностите на Клеве. 

 Посещение на био-газ-инсталация и вятърни електроцентрали. 

 Посещение на стопанство за екологично отглеждане на зеленчуци. 

 Посещение на ферма за екологично животновъдство –разглеждане на 

технологиите на отглеждане на различните видове животни на 

Селскостопанския център Рисвик 

 Посещение на  Център за механизирани услуги в околностите на   Клеве. 

 Посещение на музеи и културни забележителности в  гр.Клеве и гр.Кьолн. 



Подбор на практиканти 

 Информационни срещи между преподавателите, професионално 

направление и целевата група - конкретизирани потребностите на 

учениците и на училището, предпочитаните форми за провеждане на 

практиката, подготовката на работната програма за практиката и др.  

 С Решение на ПС за придружаващи лица бяха определени:  

Елена Георгиева - 

     агроном, кл. ръководител на 12а  

Юсеин Юсеинов – 

    инженер, кл. ръководител на 11б 



Подбор на практиканти 

 Всички ученици от училището бяха запознати с целите на проекта и 

работната програма на практиката. 

 Изявилите желания за участие подадоха заявление в деловодството 

на училището 

  Комисия от учители, определени със заповед на Директора на 

училището определи критерии за подбор на практиканти.  

  
 Подборът се извърши по документи 

/мотивационно писмо/ и чрез провеждане на  интервю за 

установяване нивото на обща култура, професионалните 

интереси в областта на практиката и познания за 

Германия. 



Сключване на договори 

 Договор за мобилност с цел обучение/практика по програма „ЕРАЗЪМ+“ 

 Споразумение за обучение по програма „EРАЗЪМ+“  

 Споразумение за качествено провеждане на 

практика 

С всеки от избраните ученици, на родителска среща, бяха подписани: 



Културна и педагогическа подготовка 

Културна и педагогическа подготовка, в рамките на 30 

учебни часа, беше проведена от Елена Георгиева и 

включва  темите:   

 Перспективи за професионална реализация след 

практиката в Германия;   

 Развитие на съвременното екологично земеделие  в 

ЕС и България;  

 Културно-исторически познания за страната-домакин;  

  Етика на поведението;   

 Обучение по превенция на риска по време на 

мобилността.  

 

 



. 



Сключване ан договори 



 С реализацията на проекта       ПГСС „К. А. Тимирязев“ 

 Надгради своя  опит в областта на агроекологията и екологичното 

земеделие. 

  

  Повишавайки ефективността на новите специалности, училището 

е по-привлекателно място за обучение. 

 Придоби своя опит като организация-инициатор на проект с 

европейско финансиране; 



С реализацията на проекта учениците 

Повишиха  и придобиха  нови знания, умения и компетенции в областта на: 

 европейските норми за екологично земеделско производство;  

 европейските стандарти в производството и маркетинга  на екологична 

селскостопанска продукция;  

 производството на електро - и топлоенергия от алтернативни 

източници;   

 управлението и оползотворяването на  агробиологичните отпадъци.  



С реализацията на проекта учениците 

 Като резултат от дейностите  в реална работна 

среда и  неформалното общуване с немско- и англо – 

говорящи  усъвършенстваха  нивото на владеене на 

двата езика. 

 Придобиха и усъвършенстваха уменията си 

да поемат отговорност 

Сформираха ефективен в екип.  

Показаха умения като адаптивност, енергичност и 

толерантност, придобиха опит в мултикултурна среда. 



С реализацията на проекта учениците 

 Повишиха  компютърните си умения при изготвяне и 

презентиране на резултатите от проекта чрез използване на различни 

програмни средства и техника. 

 Придобиха знания за 

културата и историята на Германия. 



С реализацията на проекта учениците 

 Повишават шансовете си за професионална реализация и 

капацитета си за мобилност, вкл. и в страни на Европейския съюз. 



Документ, който сертифицира знанията и уменията, придобити в друга 

европейска страна 

Издава се от  партньорските  организации, които участват в проекта 

за мобилност. 



Благодаря за Вашето  внимание!  

Надявам се на вашата подкрепа и 

  бъдеща  ползотворна работа! 

 Светлозар Донев – ръководител на проекта 
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