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Бенефициент: 

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА
„М. В. ЛОМОНОСОВ“ - СОФИЯ

Партньорска организация - посредник: 

EPD- EUROPIAN PROJECT DEVELOPMENT UNIP. LDA 
LISBON, PORTUGAL



ЦЕЛИ

Повишаване качеството на образование като се 
гарантира конкурентоспособност на НПГПТО и 

успешна реализация на учениците в областта на 
компютърните технологии



Ключови области, които искаме
да подобрим

Модернизиране 
на компютърната 

база в училище

Усъвършенстване
на английски език

Стартови
познания по 

португалски език

Повишаване
квалификацията на 
придружаващите

учители чрез 
усвояване на добри

практики

Надграждане на  
уменията за работа с 
компютърна техника 
и получаване на нови 
знания на учениците

в специалност КТТ

Подобряване на 
съдържанието на 

учебните програми
и методите на 

преподаване по 
учебна практика



Провеждане на 
мобилността

Дата на заминаване  за Лисабон - 28.06.2020 г. 

Дата на завръщане в София – 11.07.2020 г.



УЧАСТНИЦИ

Ученици от XI клас (20) - специалност КТТ
през учебна 2019/2020 г.

Учители по професионална подготовка (2) 
специалност КТТ



ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 
СЛЕД:

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ТЕСТ ПО ТЕОРЕТИЧНА 
ПРОФЕСИОНАЛНА 
ПОДГОТОВКА ПО 
СПЕЦИАЛНОСТТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ по теоретична 
професионална подготовка по специалността

Да познават хардуера и 
софтуера на компютърните

системи

Да познават хардуера и 
софтуера на периферните

устройства

Да имат добри познания 
по системен и приложен 

софтуер



КРИТЕРИИ за оценка при изпълнение на 
практическо задание

Да познават хардуера и софтуера на 
компютърните системи

Да познават хардуера и софтуера на 
компютърните системи

Да познават хардуера и софтуера на 
компютърните системи

Да могат да асемблират
компютърни системи и 
периферни устройства Да спазват правилата за 

безопасна работа с 
компютърна техника

Да могат да инсталират
системен и приложен 

софтуер и да демонстрират
работата на устройствата



КРИТЕРИИ за оценка по езикова подготовка

Задълбочени знания и умения по английски език;
Свободно владеене на учебния материал, съгласно
учебната програма, предвидена за IX клас;
Последователно и изчерпателно да отговаря на 
поставени въпроси;
Да изпълнява практическа задача (свързана с четирите
речеви умения - четене, слушане, говорене и писане) 
правилно, и в рамките на зададеното време;
Да се справя добре с техническата терминология



ОЦЕНЯВАНЕ
/по шестобалната система/

БАЛ =
/Мах  18/

+ +
Оценка от тест по 

теоретична 
професионална 

подготовка

Оценка от 
изпълнение на 

практическо
задание

Оценка от тест по 
английски език

При равни резултати, приоритетите са:
1- тест по професионална подготовка
2 - изпълнение на практическото задание 
3 - оценка от теста по английски език.

При равен резултат с предимство са притежателите на 
сертификати по английски език



НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ

Ученици, допуснали множество 
отсъствия, санкции и забележки през

учебната година 



Партньорска организация в 
Португалия 

ПРЕЗИДЕНТ НА EPD



КОМПАНИИ в Португалия

Инсталиране, поддръжка и ремонт на няколко 
вида автоматизирано оборудване - банкомати, 
TPA и др.
Продажба на консумативи. Продажба на 
резервни части.
Лабораторен ремонт на периферни устройства

Ремонт на компютърни системи с офиси и 
сервизи на няколко континента.
Диагностика и ремонт на компютри и лаптопи, 
таблети и IPAD, LCD и LED телевизори, конзоли за 
игри, смарт телефони и аудио системи



КОМПАНИИ в Португалия

Диагностика и  ремонт на мобилни телефони и 
смартфони.
Dr. Smart работи с компании като: Apple, 
Samsung, LG, HTC, Huawei, Sony, Microsoft, 
BlackBerry, NOS, BQ, Alcatel, Wiko и други.

Диагностика и ремонт на компютри, лаптопи, таблети и 
сматфони и др. 
Компанията е  модерен професионален център за 
техническа помощ. Този център разполага с най-
съвременни условия, диагностични инструменти и 
широка гама от резервни части, което означава, че 
повече от 80% от  ремонтите се извършват за по-малко 
от 24 часа. 



КОМПАНИИ в Португалия

Десктоп и уеб приложения, мобилни приложения 
(Android и IOS), интеграция и плъгини.
Уеб дизайн – онлайн магазини, вестници, уеб 
сайтове, хостинги и др.
Електронен маркетинг и реклама ( Social 
networks, Google AdWords, SEO, e-mail marketing, 
SMS marketing и др).

Консултантски услуги в областта на 
компютърните системи,  дистанционна 
поддръжка на софтуер (helpdesk), 
поддръжка на хардуер



КУЛТУРНА ПРОГРАМА в 
Лисабон, Португалия



РАЗХОДКИ В ЛИСАБОН



РАЗХОДКИ В ЛИСАБОН



ЛИСАБОН



ЛИСАБОН



MONTIJO – кварталът в който ще живеят 
учениците и учителите при пребиваването си



ПОСЕЩЕНИЕ НА CASTELO DE SAO JORDE



Разходка и 
пазаруване в 
Parque das 
Nacoes



КУЛТУРНО ПОСЕЩЕНИЕ НА SINTRA



ПОСЕЩЕНИЕ НА CASICAIS



ПОСЕЩЕНИЕ НА 
НАЙ-ЗАПАДНАТА 
ТОЧКА НА 
КОНТИНЕНТА –
CABO DE ROCA



ПОСЕЩЕНИЕ НА 
ФАТИМА



ПОСЕЩЕНИЕ НА
OBIDOS



ПОСЕЩЕНИЕ НА BELEM



ПОСЕЩЕНИЕ НА  BELEM



Информация за подготовката и 
изпълнението на програмата ще 

бъде публикувана в сайта на 
училището


