Име на
проекта:

ДА ПОЗВОЛиМ НА УЧЕНиЦиТЕ ДА
ГОВОРЯТ НА ЕЗиКА НА биЗНЕСА и
ДА ОСиГУРЯТ СТОйНОСТНи ТЕхНОЛОГиЧНи УСЛУГи

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00335

Цели и задачи:
Проектът имаше за цел 20 ученици да развият своите умения в посока да прилагат софтуерни приложения и технологии в условията на пазарно фирмено развитие и да
постигнат умения за иновативни решения със софтуерни
приложения и технологии в развитието на малки и средни
фирми в ЕС, включително и формиране на фирмени стратегии и позиции.

Координатор:
Образцова математическа
гимназия „Акад. Кирил Попов”
Пловдив, българия
ул. ”Чемшир” 11
teл.: +359 32 643157
fax: ++359 32 643 192
e-mail: omg_plovdiv@abv.bg
www.omg-bg.com
партньори:
Tellus Group
Work Experience and Language
Traning
Plymouth, UK
е-maiL: info@tellusgroup.co.uk

Дейности:
Изпълнението на настоящия проект даде възможност на
20 ученици с 2 преподаватели от ОМГ ”Акад. Кирил Попов” – гр. Пловдив, да проведат производствена практика
в различни фирми в гр. Плимут, Великобритания в рамките
на 3 седмици през месеците март-април, да се запознаят с
особеностите на професионалното образование във Великобритания и да усвоят успешни практики в областта на
професионалното обучение чрез следните дейности:
• Професионална подготовка, свързана с основните задачи по проекта;
• Информационна, културна и езикова предварителна
подготовка на учениците;
• Работа в различни по вид и структура фирми в
гр.Плимут, Великобритания; прилагане на системи за
моделен производствен цикъл във фирми, конкурентно
утвърждаване на фирмата в отрасъла на информационните
технологии, адекватни и навременни пазарни реакции на
фирмата за постигане на изпреварващи икономически промени;
• Наблюдение и обсъждане на структурата и степените на
обучение, на добрите практики;
• Провеждане на отчетен семинар с презентации на ползвателите пред ученици на гимназията;
• Популяризиране на резултатите с цел подобряване на
качеството на предоставяното професионално обучение.
Очаквани резултати:
• Практиката изгради умения и навици за самостоятелно
вземане на решения, мобилност и интерес към професията;
• Провеждането на неформално обучение в компютър
ни фирми доведе до придобиване на умения за решаване
на конкретни задачи в областта на производството;
• Проектът стимулира повишаването на професионалните компетенции на учениците и синхронизира професионалната им подготовка с европейските стандарти;
• Развитие на умения за работа в екип.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО

