
CYBERTRAIN
Усвояване на иновативни технологии в

областта на дигиталния софтуер и

киберсигурността



Какво е CYBERTRAIN?

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

ПГМЕЕ – Бургас

Професионална гимназия по електротехника и електроника ПГЕЕ Мария

Склодовска Кюри - Сливен

Професионална гимназия по електроника и химични технологии ПГЕХТ

'Проф. Асен Златаров' - Плевен

Проектът предвижда да изпрати 60 ученици от три

професионални технически гимназии…

…на двуседмично практическо обучение в

Плимут, Югозападна Англия.



 ученици в 10 - 11 клас

 с добри познания по английски език, препоръчително е 
ниво В1

 с базова образователна подготовка в областта на 
електротехниката, електрониката и механотехниката, 
компютърните науки, информационни системи и технологии

 с добри комуникационни умения и готовност за работа в 
екип 

 с желание за двуседмичен престой в Англия

 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)

 Направете разработка на тема, свързана с инженерния 

и/или ИКТ сектори

 Попълнете формуляр за кандидатстване и заявление за 

съгласие на родител/настойник

Как да 

кандидатствате?



 Представяне на всяка разработка на учениците;

 Кратка обосновка на мотивацията за участие в проекта;

 Писмен тест по английски език и устно събеседване за 

проверка на знанията;

 Присъствие и добри резултати от проведената 

предварителна подготовка…

Какво още включва 

подборът?



 Двумесечен курс по английски език за напреднали

 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 английски език.

 Културна и педагогическа подготовка;

 Участниците ще получат книжки с обща информация за Англия –

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

допринесе за по-лесната им адаптация в чужда среда

Предварителната подготовка 

включва…



Практиката ще се осъществи в реални условия в компании,
опериращи в два от най-приоритетните икономически
сектори на страните-членки на ЕС – инженерен и ИКТ
секторите.

Кога?

Участниците ще пътуват на две групи по 30 души.
Периодът на практиката за учениците от „ПГМЕЕ Бургас“ е
30.06 - 15.07.2020г!

Къде?
• Всяка група ще прекара 15 дни в Плимут,

Северозападна Англия

Практическото обучение …



Практиката в инженерния сектор ще бъде насочена към

придобиването на професионални умения, знания и ноу-

хау в извършване на механични, електрически инженерни

услуги, проектиране, планиране и монтаж.

Практическото обучение …



Обучаващите се в ИКТ сектора ще бъдат въведени

в уеб и графичен дизайн, брандинг, мобилни уеб

приложения и др.

Практическото обучение …



Настаняване

Участниците ще бъдат настанени в хотел.



Екскурзионна програма и 

свободно време

Плимут
Лондон



 За да усвоите нови знания, технологии и добри практики в
инженерния и ИКТ сектори;

 За да повишите своите образователни и професионални
компетентности;

 За да реализирате своя потенциал и станете по-
конкурентоспособни в Европа;

 За да подобрите своите чуждоезикови умения;

 За да се запознаете с британската култура и нрави;

 За да откриете нови приятели;

 За да прекарате две незабравими седмици в Англия;

Защо да станете един 

от 60-те участници ?



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
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