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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “СТЕФАН КАРАДЖА” ГР. ЕЛХОВО 

Ул.”Ангел Вълев” № 39,  тел. 88292, 88291, 88293 

 

РАБОТЕН ПЛАН И ВРЕМЕВИ ГРАФИК 

 
РАБОТЕН ПЛАН 

 

 Предварителна подготовка - информиране и подбор на участниците, провеждане 

на предварителната езикова, интеркултурна и педагогическа подготовка  

 Протичане на мобилността.  

 Мониторинг  

 Признаване на придобитите знания, умения и компетенции и издаване на 

сертификатите Разпространение на резултатите  

 Изготвяне на отчети за мобилността.  

 Краен мониторинг 

 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК 

1. МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ - МАРТ - АПРИЛ 2021 г. 

Информиране на учениците 

Информиране на родителите 

Подаване на заявления и мотивационни писма от учениците – от 25.03.2021г. до 

16.04.2021 г.  

Предварителен подбор и обявяване на одобрените и резервните кандидати - до 

29.04.2021 г. 

2. МЕСЕЦ  МАЙ- ЮНИ  2021 г.. 

Езиковата подготовка – провеждане интензивни курсове за специализирана 

терминология 

Интеркултурна подготовка  

Окончателен подбор на кандидатите 

1. МЕСЕЦ  ЮЛИ  2021 г. 

Педагогическа подготовка  

Родителска среща с одобрените кандидати, екипа на проекта и ръководството на 

ПГ "Стефан Караджа" гр. Елхово и подписване на документите свързани с мобилността 

- до 26.07.2021 г. 

4.МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 г. 

Провеждане на мобилността – от 01.08.2021 г. до 14.08.2021 г. по утвърдена Работна 

програма: 

 01.08.2021 г.(неделя) - пътуване от гр. Елхово, Република България до гр. Будапеща, 

Унгария, настаняване, въведение в програмата и информация за региона 

 02.08.2021 г. ,03.08.2021 г.,  04.08.2021 г. до 05.08.2021 г. и  06.08.2021 г. от 8:00 

до17:00 и от 17:00 до23:00 – Инструктаж, работа на реални работни места 

 07.08.2021 г. и 08.08.2021г. (събота и неделя) от 9:00 до 17:00 - културна програма, 

свободно време 

 09.08.2021 г.,  10.08.2021 г.,  11.08.2021 г, 12.08.2021г и 13.08.2021г.  от 8:00 до17:00 

и от 17:00 до23:00 - работа на реални работни места 

 14.08.2021 г. (събота) - отпътуване от гр. Будапеща, Унгария за гр. Елхово, 
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Република България. 

 

5. МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ 2021 г. 

Изготвяне на отчетни доклади от участниците 

Разпространение на резултатите 

Отчитане на проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


