
 

 

 

 

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 

   

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

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 педа-гогическа  

(обща и специализирана професионална) подготовка    Триседмична практика в Острава, Чешка република в периода 14.04- 04.05. 2014 г. 

От началото на ноември до началото на април 2014 година 
групата ползватели проведоха предварителна езикова, кул-
турна и професионална подготовка в рамките на 184 учебни 
часа,  в резултат на което те усъвършенстваха владеенето 
на английски език, получиха нови знания в областта на елек-
тронната 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 – гра-
дът, в който реализирахме триседмична трансгранична прак-

тика.  

Създадоха on-line магазини на петте ученически компании в 
гимназията, сайт на проекта и рекламни банери, които публи-
кувахме в местни и национални електронни медии. 
 
След успешното приключване на предварителната подготов-
ка всички ползватели получиха Сертификати за езикова и 
професионална подготовка.  

 
 
 

По време на практиката, участниците в проекта показаха много добри познания в областта на ин-
формационните технологии и електронната търговия 
и завидни 
умения при 
работа със 
специализи-
ран софтуер.  
 

Те  създадо-
ха изключи-
телно инте-
ресни, атрак-
тивни и ори-

гинални рекламни мате-
риали, клипове и сайтове 
за електронна търговия под ръководството на своите ментори от 
страна на чешките фирми,  разши-риха своите знания и усъвър-
шенстваха уменията си за работа с компютърни програми за  съз-
даване на on-line магазин, графични и мултимедийни приложения. 
 
 
Любезните домакини 
от ALVIT – Острава 
бяха организирали и 
богата културна прог-
рама, чрез която дадо-
ха възможност на бъл-
гарските ученици да 

се запознаят с историческите и културни забележи-
телности на Острава, с традициите, природата и раз-
нообразната кухня на региона и града. 
 
След приключване на 
практиката  всички полз-
ватели получиха: Серти-
фикат Euro Pass,  серти-
фикат от партниращата 
организация “ALVIT – iхno
-vation and education” Ltd  
за постигнатите резулта-
ти, а най-добре предста-
вилите се бяха удостоени 
с почетни купи. 
 
 
 


