
                                                                     
 

 

Проект за мобилност по Секторна програма за “Леонардо да Винчи” 
 

Заглавие на проекта: ЛЕСНО. Европейски административни 
умения за начинаещи. 

 
РАБОТЕН ПЛАН 

 

№ Дейност Отговорници Срок 

1. Информиране на учениците от  ХІ-ти 

клас за стартирането на проекта и 

предоставената им възможност за 

участие. 

Кр.  Капсамунова- 

координатора на 

проекта 

10.10.2012 г. 

2. Подаване на мотивационни писма от 

учениците, желаещи да осъществят 

практиката си по проекта. 

Кр. Капсамунова- 

координатора на 

проекта 

Кр. Боюклиева 

от 15.10.2012 г. до 

19.10.2012 год. 

включително 

 

3. Провеждане на информационна 

среща с родителите на 

потенциалните ползватели с цел 

разясняване същността, целите и 

ползите от участие в проекта. 

Кр. Боюклиева 

 

Кр. Капсамунова 

В. Манева 

18.10.2012г.- за 

ХІ 
В
 и 

Г
 клас 

19.10.2012г.- за 

ХІ 
А
 и 

Б
 клас 

4. Провеждане на събеседване с 

кандидатите и анкетно проучване с 

цел установяване готовността за 

участие на ползвателите в 

дейностите по реализирането на 

проекта, способността им за 

адаптиране към нови условия за 

работа, мотивация. 

Кр. Капсамунова- 

координатора на 

проекта 

Кр. Боюклиева 

З. Мехмед- училищен 

педагог 

29.10.2012г. 

30.10.2012г. 

31.10.2012г. 

5. Провеждане на културна 

подготовка. 

преподаватели за 

провеждане на 

културната подготовка: 

-  Мирослав Кукев 

-Румяна Дамянова 

 

месец декември 

2012 год. 

6. Провеждане на педагогическа 

/професионална/ подготовка. 

преподаватели за 

провеждане на 

подготовката: 

-Валентина Коларова; 

-Ваня Манева; 

-Мехмед Мехмед. 

месец януари 

2013 г. 

7. Провеждане на тест – изпит по 

педагогическа /професионална/ 

подготовка. 

Нурай Садулов 31.01.2013  г. 

 



8. Провеждане на езиковата 

подготовка – модул „Разговорен 

италиански”. 

Нурай Садулов Според график, 

изготвен от 

координатора на 

проекта в периода   

февруари 2013 г. 

– март 2013 г. 

9. Провеждане на изпит върху 

езиковата подготовка. 

Нурай Садулов 09.04.2013 г. 

10. Провеждане на езиковата подготовка 

– модул „Бизнес италиански” 

Нурай Садулов според график, 

изготвен от 

координатора на 

проекта в периода 

апрпил 2013 г. – 

юни 2013 г. 

11. Предоставяне на работната програма 

на български и италиански език на 

всеки ползвател. 

Ж.Станудина 

Кр.Боюклиева 

до 14.06.2013г. 

 


