
 

                                                 

 
ПРОЕКТ № 2016-1-BG01-KA102-023232 

„ЕНЕРГИЙНО – ЕФЕКТИВНОТО СТРОИТЕЛСТВО”, КД1  „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, 
СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“  

 

ПГСАГ „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ” – МОНТАНА  
С УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНА МОБИЛНОСТ  

 
 След триседмична мобилност в Котбус, Германия по проект  2016-1-BG01-
KA102-023232  „Енергийно – ефективното строителство”, КД1  „Образователна 
мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, 
програма „Еразъм +“ на 8 април се завърнаха участниците в мобилността. За 
пореден път ученици от професионалната гимназия получават възможност, да 
пребивават и работят в нова иновативна среда и да получат професионални умения 
и компетенции в областа на енергийно – ефективното строителство, съответстващи 
на изискванията на бизнеса.  

Участие в мобилността взеха 20 ученици от XI клас, професия „Строителен 
техник“. Те проведоха практика в областта на енергийно-ефективното строителство  
в условията на модерна и високотехнологична работна среда. Под ръководството на 
наставник от организацията партньор, участниците усъвършенстваха своите 
професионални умения и компетенции, усвоиха иновативни технологии при 
строителството на енергийно-ефективни сгради, придобиха практически умения в 
реална работна среда. Мобилността се проведе на немски език, което значително 
повиши нивото на владеене на езика от всички ползватели.  

В периода от 02.04 до 08.04.2017 г. бе проведена и мобилност на персонала в 
сферата на ПОО с цел обучение. 6 учители по професионална подготовка повишиха 
професионалните си компетенции за прилаганите технологии и системи в 
енергийно-ефективното  строителство в Германия, прилаганите „добри практи“ и 
европейски опит при изготвяне на учебните програми за професионално 
образование и обучение, повишиха методическата си подготовка за организацията 
и провеждането на практическото обучение на учениците, повишаване на езиковите 
компетентности.  

Партньорът по проекта Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes 
Berlin –Brandenburg e.V. – Котбус, Германия, организира и изпълни работната 
програма на двете мобилности, осигури възможност за практика в реална работна 



среда и развитие на професионалните умения на участниците за постигане на 
крайната цел на проекта. В края на мобилността партньорът - BFV, оцени 
постигнатото от учениците, и издаде сертификати за продобитите знания и умения в 
периода на практиката. За успешното професионално развитие на младите 
специалисти съвместно с ПГСАГ – Монтана издаде и Europass мобилност.  
 
″Тази статия е публикувана с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Европейската комисия не носи 
отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в статията информация. Тя 
отразява единствено гледната точка на автора.″ 
 
 


