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 Проектът „Eвропейски опит за кариерно развитие на младите фризьори и 

козметици“ 2018,  е финансиран от програмата Еразъм + на Европейския съюз. 

 Проектът предвижда осигуряване на производствена практика в компании от 

сектора на услугите за личността - салони за красота, на 20 ученици от специалност 

"Фризьорство" и специалност "Козметика" през периода от 14 юли 2019 до 28 юли 2019 в 

гр. Плимут, Англия.  

 Основен акцент в обучението ще бъде запознаването с актуални модни 

тенденции във фризьорството и козметиката и прилагани нови техники и подходи за по-

ефективен и ефектен процес в личната грижа за красотата и стила.  

 Основната цел на предвидената дейност по мобилност е участниците да 

разширят и усъвършенстват професионалните си знания, умения и компетенции като се 

запознаят с техники и технологии, различни от българската традиция и опит. Това ще 

окаже безпрецедентно позитивен ефект за бъдещото им професионално развитие, ще 

формира в тях стремеж за търсене, изучаване и прилагане в практиката им на нови, 

оригинални и по – разнообразни техники. Пребиваването в нова, по- различна среда ще 

обогати чуждоезиковите им компетенции, ще разшири общата им култура и познания. 

 В резултат на мобилността полученият опит и практически умения ще повишат 

конкурентоспособността на участниците и ще отговорят на потребностите от кадри в 

целевия сектор.  

 След приключване на мобилността, придобитите практически умения и 

компетенции ще бъдат удостоверени със сертификати за премината практика и 

референции от фирмите, както и документ Европас Мобилност, което значително ще 

разшири бъдещите професионални възможности на участниците.  

 С реализирането на успешно партньорство с европейски организации, 

гимназията ще обогати международния си опит, ще идентифицира добри европейските 

практики и иновативни технологии, които след това ще има предпоставки за възможно, 

успешно адаптиране към българските условия. Всичко това ще повиши авторитета на 

гимназията. Проведената практика, ще бъде сертифицирана от приемащата организация и 

ще се зачете като производствена практика, необходима по учебния план на училището. 
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