
CAReer

Професионална практическа подготовка на
ученици в областта на автотранспортната

техника чрез стаж в реална работна среда в
Германия



Какво е CAReer?

Професионална гимназия по механоелектротехника и
електроника ПГМЕЕ – Бургас

Проектът предвижда да изпрати 20 ученици от...

…на двуседмично практическо обучение в Лайпциг,
Германия.



 ученици в 11 клас 

 с добри познания по немски език, препоръчително е ниво 
В1

 с базова образователна подготовка в областта на 
автотранспортната техника 

 с добри комуникационни умения и готовност за работа в 
екип 

 с желание за двуседмичен престой в Германия

 със силна мотивация да приложат придобитите 
чуждестранни знания и умения в България след 
приключване на проекта.

Кой може да 
участва в проекта?



 Подгответе мотивационно писмо (не повече от 1 

страница)

 Попълнете формуляр за кандидатстване и заявление 

за съгласие на родител/настойник

Как да кандидатствате?



 Кратка обосновка на мотивацията за участие в проекта;

 Писмен тест по немски език и устно събеседване за 

проверка на знанията;

 Присъствие и добри резултати от проведената 

предварителна подготовка…

Какво още включва 
подборът?



 Двумесечен курс по технически немски език

 Курсът ще се провежда извън учебните часове на територията на

гимназията в удобно и съгласувано с всички време;

 Езиковото обучение ще приключи с тест за проверка на усвоеното;

 Участниците ще получат сертификати за съответното придобито

ниво на владеене на немски език.

 Културна и педагогическа подготовка;

 Участниците ще получат книжки с обща информация за Германия

– обичаи, нрави, култура, история, интересни факти и др., което

ще допринесе за по-лесната им адаптация в чужда среда

Предварителната подготовка 
включва…



Кога?
Периодът на практиката за учениците от „ПГМЕЕ 
Бургас“ е планиран да бъде в периода юли-
септември 2020г. 

Къде? 
Работната практика ще се проведе в 5 модерни
автосервиза, като работата на учениците ще е 
съблюдавана от професионални наставници. 

Практическото обучение



Работната практика на 20-те ученика от ПГМЕЕ ще им 
позволи да се запознаят с последните технологии в 
диагностиката,поддръжката и ремонта на автомобили, 
както и да се докоснат до производствения процес в

световни гиганти като BMW. 

Практическото обучение



Всеки от участниците ще получи:

 Сертификати за успешно преминала практика и 

 Документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващи 

придобитата професионална квалификация.

След успешно 
приключване на 

практиката…



За повече информация и 
разяснения

Професионална гимназия по механоелектротехника
и електроника ПМГЕЕ – Бургас

Инж. Роза Желева

Европейски център за качество:

E-mail - office@ecq-bg.com
Тел. +359 2 971 89 30

Асоциация на организациите за насърчаване на
качествени мобилности в Европа

E-mail - office@eaqom.eu
Website : www.eaqom.eu

mailto:office@ecq-bg.com
mailto:office@ecq-bg.com
mailto:office@eaqom.eu

