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РЕАЛИЗИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

ПО ПРОГРАМИ:

„УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“

И „ЕРАЗЪМ +“

2009 - 2010 - ТУРЦИЯ, РИЗЕ
2011 - 2012 - ФРАНЦИЯ, БОРДО

2012 - 2013 - ИТАЛИЯ, СПОЛЕТО
2013 - 2014 - ИТАЛИЯ, СПОЛЕТО
2014 - 2015 - ИТАЛИЯ, СПОЛЕТО

2015 - 2016 - ИСПАНИЯ, ТЕНЕРИФЕ
2017 - 2019 - РУМЪНИЯ, БЪЛГАРИЯ,

ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ТУРЦИЯ

Работата по европейските проекти продължава и през 
2015-2016 г., като този път основните дейности са две: 
обучение на преподавателите и практика на учениците.
Десет учители по професионална подготовка посетиха 
остров Тенерифе (Испания) през април 2016 г., за да 
повишат своите професионални компетенции и квали-
фикация чрез наблюдение, запознаване и прилагане 
на европейските методи и технологии на преподаване 
по професионалните предмети и използването на ИКТ.  

Партньор на гимназията е International Education 
College Temis.

Предстои реализирането и на втората основна дей-
ност от проекта – практика на двадесет ученици за 
три седмици в Биологична ферма Патрис в град Спо-
лето – Италия. Групата включва ученици от всички 
специалности, в които се обучават нашите възпита-
ници - Селски туризъм, Земеделско стопанство и Ме-
ханизация на селското стопанство и ще замине на 
1-ви юли 2016 г.

Реализирана бе и втората основна дейност от 
проекта – практика на двадесет ученици за 
три седмици в Биологична ферма Патрис в 
град Сполето – Италия. Групата замина на 
01 юли 2016 г. и включи ученици от всички 
специалности, в които се обучават нашите 
възпитаници – Селски туризъм, Земеделско 
стопанство и Механизация на селското сто-
панство.



2009 / 2010 - ТУРЦИЯ, РИЗЕ
ПРОЕКТ „С обич към професията“

На участниците беше издаден институционално от 
изпращащата и приемащата страна сертификат за 

Europass мобилност.

Проектът «С обич към професията» бе насочен
към ученици от специалност «Селски туризъм», 

които проявяват интерес към професията и съоб-
щават, че след завършване на образованието си

с ентусиазъм ще работят според придобитата
квалификация «Организатор на туристическа и

агентска дейност». 

 Основният партньор – приемаща организация в
град Ризе, Република Турция, бе Националният
директорат на образованието в Провинция Ризе
/НДОПР/, която има огромен опит в Програмата 
„Учене през целия живот”. Други партньори бяха 
Хотел Дедеман и рибно стопанство и ресторант 

„Четири сезона”.

Участниците, преминали през проектa по мобил-
ност, придобиха нови знания, умения и опит в по 
професията, която изучават и усвояват, както и 

разшириха своя кръгозор и познание за една съ-
седна страна. Изградиха чувство за емоционална 
привързаност към партньора и приятен спомен за 

цял живот от коректно изпълнени дейности.

Това е вторият проект на нашето училище, реали-
зиран по Секторна програма Леонардо да Винчи,

Дейност Мобилност. Двадесет ученика от специал-
ностите “Растителна защита и агрохимия” и “Меха-

низация на селското стопанство”

Партньор по проекта бе органи-
зацията AFEC EUROPE Франция.
Тя ни осигури подходящи  работ-
ни места, които позволиха на уче-
ниците да подобрят и развият 
професионалните си знания, 
умения и компетенции в силно 
развити лозарски ферми и вино-
преработващи предприятия, под-
държащи високо равнище на професионализъм.
Реализацията на проекта започна в началото на 
2011-2012 учебна година.
В почивните дни бяха посетени градовете Бордо,
Анголем, Либурн, Аркашон и Париж. На брега на 
Атлантическия океан изкачиха пясъчна дюна с ви-
сочина над сто метра. В Париж се запознаха с кул-
турноисторическите паметници на града.

2012 / 2013, 2013 / 2014, 2014 / 2015 - ИТАЛИЯ,
СПОЛЕТО ПРОЕКТИ „Устойчиво развитие в ту-
ризма“, „Биоземеделие и агротуризъм“ и 
„Италианският опит в агротуризма“.

Тези три проекта са реализирани в партньорство с 
Биологична ферма Патрис, гр. Сполето, Италия.
Практиките се проведоха през месец март-април
2013 г., през април-май 2014 г. и юни-юли 2015 г.
Във фермата учениците се научиха как да отглеж-
дат животни и растения по биологичен начин, как
да приготвят ръчен хляб и пица, участваха в по-
чистването и меленето на житото, почистваха есен-
ните посеви от плевели, участваха в резитбата на
                               лозето и др. По време на престоя
                               си учениците използваха англий-
                               ски и френски език, но научиха и 
                               някои основни думи и изрази на 
                               италиански.

2011 / 2012 - ФРАНЦИЯ, БОРДО
ПРОЕКТ „Успехът ни утре зависи от днес!“

2015 / 2016 - ИСПАНИЯ, ТЕНЕРИФЕ И 
ИТАЛИЯ, СПОЛЕТО ПРОЕКТ „Нашето бъде-
ще в Европа“.

Работата по европейските проекти продължа-
ва и през 2015-2016 г. като този път основните
дейности са две: обучение на преподаватели-
те и практика на учениците. Десет учители по
професионална подготовка посетиха остров 
Тенерифе (Испания) през април 2016 г., за да
повишат своите професионални компетенции
и квалификация чрез наблюдение, запознава-
не и прилагане на европейските методи и тех-
нологии на преподаване по професионалните
предмети и използването на ИКТ.  Партньор 
на гимназията е International Education College 
Temis.

В почивните дни българските групи посетиха градо-
вете Сполето, Асизи, Терни, Перуджа, Рим, езерото
Тразимено, водопада Марморе и Адриатическото
крайбрежие. Практиката приключва с връчване на 
Сертификати Europass мобилност, издадени съв-
местно от партньорите по проекта - Професионална
гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух”,
гр. Исперих и Биологична ферма Патрис.
С реализирането на тези пет европейски проекта 
нашето училище се нарежда на челно място сред 
средните училища в област Разград. Нашите въз-
питаници учат, за да се реализират успешно в про-
фесионално отношение.
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