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Общи данни за проекта 
 

С инициирането на проекта "Предизвикателства и иновативни решения в 

сградостроителството на съвременна Европа” гимназията цели да предостави на 

учениците възможност да усъвършенстват личните си знания, практически умения и 

езиковите си компетенции, като обогатят своя професионален опит посредством 

запознаване с европейските стандарти в областта на сградостроителството.  

В проекта ще вземат участие 20 ученици от гимназията от специалност 

„Строителство и архитектура” (10,11 и 12 клас). Идеята за участие на учениците в проекта 

е те да се запознаят с най-съвременните технически решения и материали използвани в 

сградостроителството на съвременна Европа..  

Изборът на партньор имено от страна като Италия, доказала се и на българския 

строителен пазар ни уверява още повече, че реализирането на този проект ще оправдае 

нашите цели и очаквания. Старите архитектурни стилове, датиращи от векове, 

преплетени с креативните строителни решения на :съвременните строителни 

специалисти са основание да дръзнем да изберем Италия като партнираща страна.  

Нашият партньор проявил желание за съвместна работа е FERRODESIGN MILANO 

SRLS от Милано - Италия. Той се оказа много подходящ за нас и напълно отговаря на 

изискванията ни относно посрещане, настаняване, организиране и контролиране 

практиката на учениците. Получавайки нови знания и умения, запознавайки се със 

съвременните технологични решения, особености и специфики на сградостроителството 

по време на мобилността, учениците ще подобрят професионалната си култура и 

квалификация за своята предстояща реализация като строителни техници. Успешното 

реализиране на; мобилността ще допринесе за формиране у учениците на трайна нагласа 

за учене и професионално усъвършенстване през целия живот. Мобилността ще се 

осъществи от 2 април до 15 април 2022 година. 
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Предстоящата практика в Италия ще предостави на учениците 

възможности за: 

Ø               Създаване на нагласа за мобилност т.е. осъзнавате на възможността за намиране 

на работа в друго населено място; 

Ø              Създаване на професионални контакти, имайки предвид, че за всички 

участници това ще бъде първо запознаване с европейските условия на труд, за 

първи път попадане в подобна среда. 

Ø              Осъзнаване от страна на учениците за необходимостта от владеенето на повече 

от един европейски език. 

Ø             Нагласата за учене през целия живот, т.е. необходимостта от непрекъснато 

усъвършенстване на нови знания и умения. 

Програма "Еразъм+" насърчава използването на инструменти/сертификати като 

Europass, ECVET и Youthpass за валидиране на компетентностите, придобити от 

участниците по време на престоя в чужбина. 


