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ИНФОРМАЦИЯ
ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”
Проектът е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за
интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове
Уважаеми ученици, родители, работодатели и колеги,
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“,
Бургас е включена в Проект BG05M2ОP001-2.015-0001„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
– 2” след одобрение, съобразно реда и условията по Механизма за подбор на
училищата, част от проектното предложение.
Конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
за директно предоставяне BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП
НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни
и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката.
Максималната продължителност на проекта е 29 месеца, но не по-късно от 30.12.2023
г.
Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата
между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за
подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните
нужди на пазара на труда.
Специфични цели са :
1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за
подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез
привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи
на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и
връзката с пазара на труда.
Целеви групи по проекта са:
1. Ученици от професионалната гимназия;
2. Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално
образование и обучение;
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3. Наставници от организациите работодатели;
4. Представители на бизнеса и науката.
Основните дейности по проекта са:
1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, чрез
допълнителни практики в реална работна среда. Дейността подкрепя практическо
обучение на ученици чрез допълнителни практики в реална работна среда в рамките
на 240 (астрономически) часа при изпълнение на задачи, възложени от обучаваща
организация-работодател под ръководството на наставник, съгласно изготвена
програма, съвместно с обучаващата организация работодател, която се утвърждава от
директора на училището. Практиката задължително е свързана с обучението на
ученика в съответното професионално направление и допълнителното практическо
обучение, но не може да дублира или замества практическото обучение, което е
задължителното по учебен план.
2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други
съществуващи в професионалното образование форми на учебни или
тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи и/или втори
гимназиален етап. Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на
реална фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се
реализират виртуално.
(2) Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на
учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи,
свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи,
комуникация с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения,
симулиране на производство и др. Дейността обхваща учениците от първи и втори
гимназиален етап и е насочена към прилагането на иновативни и практически форми
на обучение, помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и
стратегии за успех, да се ориентират в реализацията си след завършването на
обучението си по избраната професия.
Дейностите се изпълняват на територията на Република България.
При организацията, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта се
спазват всички изисквания, произтичащи от европейското и националното
законодателство, както и нормативната уредба в системата на училищното
образование.
Управлението и отчитането на дейностите по проекта, изпълнявани от
училищата, се извършва по електронен път чрез информационната система на проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект BG05M2OP001-2.015-0001 ,,Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

