
 

 

 

 

Този проект се реализира със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз, секторна програма  

„Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“ 

ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „ИНТЕЛЕКТ“ - ПЛЕВЕН 
            гр. Плевен, ж.к. “Дружба” Ill , тел.: 064 870 014; факс: 064 690 352 , www.dfsg-intellect.com, e-mail: dfsgintelekt@abv.bg 

   

ПРОЕКТ ПРОЕКТ ПРОЕКТ „„„ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ ---   УСПЕШНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ“УСПЕШНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ“УСПЕШНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ“      

intellect-ecommerce.weebly.com 

С реализирането на Проект „Електронна търговия – успешни европейски практики“, ДФСГ „Интелект“  си постави 

за цел да подкрепи обучението и надгради знанията и уменията на участниците  в област, която те са избрали за 

своето професионално развитие, като им даде възможност "да се докоснат"  чрез триседмична практика до една 

добре развита система за интернет бизнес и видят реализирани успешни модели на електронна търговия в една 

от водещите страни в Централна Европа - Чехия. 

Проектът се реализира в периода  юни 2013 – юни 2014 година. 

Участници: 30 ученици от 9, 10 и 11 клас, които се обучават в специалности „Икономическа информатика“ и „Електронна търговия“ в ДФСГ„Интелект“. 

     Основните проектни дейности, които осъществихме бяха: 

Предварителна езикова, културна и педагогическа  

(обща и специализирана професионална) подготовка                  Триседмична практика в Острава, Чешка република  

ноември 2013 година - април 2014 година  
 Усъвършенстваха владеенето на английски език,  
 Получиха нови знания в областта на електронната 
търговия и програмите за създаване на  on-line ма-
газин  и атрактивни рекламни банери и графични 
изо-бражения,  
 Запознаха се с интересни факти от историята, на-
ционалните традиции и обичаи на Чехия и по-
конкретно на Моравско - слезкия край, където се 
намира Острава – градът, в който реализирахме 
триседмична трансгранична практика.  
 Създадоха on-line магазини на петте ученически 
компании в гимназията, сайт на проекта и рекламни 
банери, които публикувахме в местни и национални 
електронни медии. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
След успешното приключване на предварителната 
подготовка всички ползватели получиха Сертифика-
ти за езикова и професионална подготовка.  
 

  14 април - 04 май 2014 година 
Работната програма включваше практика във водещи 
фирми в областта на информационните технологии и 
електронната търговия като TIETO, Viva Ostrava, Web-
consulting и Linuxbox.  
             Работиха в екип по интересни проекти: 
 Създадоха на фирмено лого; 
 Проектираха, разработиха и публикуваха  сайт за 
електронна търговия; 
 Заснеха рекламен клип; 
 Създадоха рекламен банер; 
 Създадоха  страници в социалните мрежи; 
 Разработиха маркетингова стратегия на своя on-line магазин; 
 Направиха рекламни материали за своя електронен бизнес; 

 Повишиха езиковото ниво на разговорен английски език; 
 Запознаха се с историята и културата на Чешката репуб-
лика. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Придобитите знания и умения 
бяха признати чрез: 
Сертификат Europass Мобилност; 
Сертификат за проведена практика 
от  “ALVIT – Innovation and educa-
tion” Ltd, Острава, Чехия. 
 
 
Най-добре представилите се бяха 
удостоени с почетни купи. 
 

http://www.dfsg-intellect.com

