
Проектът „Практика в евро-
пейски предприятия за по-
добра професионална реализа-
ция”   допринесе за  надграж-
дане на професионалните уме-
ния и знания на 17 ученици, 
обучаващи се по професия 
„Техник по автоматизация” и  
Електромонтьор”, чрез прак-
тика по иновативни теми в 
областта на автоматизацията и 
роботизацията в Португалия.     
Участниците получиха 

Еuropass mobility и сертифи-

кати за участие от организа-

цията партньор - Intercultural 

association mobility friends. 

17 ученици придобиха ком-
петенции за: работа с автома-
тизирани и механизирани 
системи и съоръжения; разг-
раничаване и характеризира-
не видовете Arduino; програ-
миране на основно ниво;  
разпознаване основната 
структура на езика за програ-
миране използван в Arduino;  
използване стандартната 
библиотека за Arduino и раз-
лични приложения в автома-
тизацията и роботиката; съз-
даване компонентни връзки с 
Arduino;  създавне на  елект-
ронни схеми;  характеризира-
не на  различните компонен-
ти на електронни схеми; съз-
даване на  цялостен проект за 
автоматизация. 

Учениците участници в мо-
билността повишиха мотива-
цията си за продължаване на 
професионалното обучение и 
придобиха увереност в собс-
твените знания и умения; 
подобриха езиковите си ком-
петенции по английски език 
и комуникативните си уме-
ния; придобиха умения по 
португалски език и знания за 
португалската култура и тра-
диции. 

 Мобилност в гр.Барселос, Поргугалия  
24.10.2020 – 25.11.2020  

Тенденции в развитието на ПГТО 
"Дочо Михайлов" гр.Тервел   

 

Партньор: ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE  

  
  

„Практика в европейски предприятия за 
по-добра професионална реализация”  

Участници: 
 
Денис Салим  

Георги Тодоров  

Йоана Димитова  

Езги Неждет  

Сенай Сенай  

Селчук Тахир 

Симай Махмуд  

Преслав Пенев  

Гьоксел Мехмед  

Искрен Цанков  

Иван Вълчев  

Живко Пенчев  

Стоян Пантелеймонов  

Александър Ставрев 

 Есер Ибрям 

 Лазар Георгиев  

Диян Здравков  

  

Проект  № 2019-1-BG01-KA102-061794   ПГТО “Дочо Михайлов” 

Екипът за управление на гимназията се 
стреми да придаде европейски облик на 

ПГТО "Дочо Михайлов" чрез въздейст-
вие върху качеството на професионалното 
образование и обучение, методите и инст-
рументите за преподаване, компетенциите 
на персонала и създаване на нови възмож-
ности за формално и неформално обучение 
с европейско измерение. 



Културна програма  в Португалия   24.10.2020 – 25.11.2020  

В свободното време 

в  Mobility Friends Campus 

Понте де Лима 

Авейро 

 Виана до Кастело 

 Барселос 

 

Този проект е финансиран с под-
крепата на Eвропейската комисия. 

Тази публикация отразява само 
личните виждания на ПГТО 

«Дочо Михайлов» и от Комисията 
не може да бъде търсена отговор-
ност за използването на съдържа-

щата се в нея информация. 

https://www.facebook.com/Mobility-Friends-Campus-101536821563756/?__tn__=%2Cd

