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Цели и задачи:
Проектът има за цел да повиши качеството на обучение и
да осигури достъп до продължаваща професионална квалификация и придобиването на допълнителни умения и
компетенции в сферата на управлението и междуличностните отношения. Да се внедряват иновативни методи и
подходи в работата на учителя, като така ще се ограничи
броят на отпадащите и незаинтересованите ученици.
Дейности:
Изпълнението на настоящия проект даде възможност на 10
учители от ОМГ ”Акад. Кирил Попов” – гр. Пловдив, да проведат обмен в образователни институции във Флоренция,
Италия в рамките на 2 седмици през март-април, да се запознаят с особеностите на професионалното образование в
Италия и да усвоят успешни практики в областта на професионалното обучение чрез следните дейности:
• Предварителна информационна, културна и езикова
подготовка на ползвателите;
• Работни посещения и дискусии в различни по вид и образователна степен институции във Флоренция - начални и
средни училища, гимназии с различни профили, частни и
държавни училища, училища за деца със специални потребности, печатница за учебници за незрящи деца,  по образованието, университет и изследователски институт, частна
школа за допълнителна квалификация;
• Наблюдение и обсъждане на структурата и степените на
обучение, на добрите практики;
• Посещение на галерия „Уфици”, Галерия „Академия”, запознаване с образци на ренесансовото изкуство;
• Провеждане на отчетен семинар с презентации на ползвателите пред колектива на гимназията;
• Популяризиране на резултатите чрез методическа помощ, сайт, статии, осъществяване на контакти с цел подготовка на нови съвместни проекти.
Очаквани резултати:
Проектът стимулира повишаването на професионалните
компетенции на учителите и синхронизира професионалната им подготовка с европейските стандарти. Планираният резултат е чрез участието на повече преподаватели
да се подпомогне преодоляването на културните, професионални и езикови бариери, като това би довело до разнообразяване и подобряване на работата с ученици след
внедряването на добрите практики.
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