ПЛАН
за работа на Учебно тренировъчна фирма, създадена за изпълнение
на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1”
между МГ „Академик Кирил Попов“ и "Евроуеб" ООД

I. Цели:
1. Да се инициират професионални мероприятия в гимназията за насърчаване на
придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят,
по-специално с ИКТ бизнеса в региона.
2. Да се създаде необходимата информационна среда за подкрепа при практическо
обучение, организация и провеждане на ученическите практики в реална работна среда.
3. Да се осъществят дейности по кариерното развитие на учениците, които да превърнат
учебно-тренировъчната фирма в образователна лаборатория за практическо обучение в сферата
на информационните технологии.
II. Дейности
1. Създаване на екип и план за действие (м. февруари 2018 г., отг. консултант /
организатор от МГ.
2. Провеждане на първа организационна среща между МГ „Академик Кирил Попов“ и
"Евроуеб" ООД (м. февруари 2018 г.)
3. Презентация на "Евроуеб" ООД пред ученици на МГ „Академик Кирил Попов“ за
професии и работни места в сферата на бизнеса по Информационни технологии (м. март 2018
г.).
4. Организиране на срещи с бизнес специалисти от IT сектора за представяне на
професии и изисквания за работни места (месеци: март, април, май и юни 2018 г.)
5. Разпространение на рекламни материали в професионалните паралелки (м. май 2018
г.).
6. Организиране на консултативни вечери за родители на ученици от професионалните
паралелки (месеци април и юни 2018 г.)

7. Текущо отразяване на проекта BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза
1” на сайта на гимназията – http://omg-project.com/ (ежемесечно, 2018 г.)
8. Презентации на продукти на ученици, създадени по проекта на конкретни работни
места за ученици, учители и родители (м. октомври 2018 г.)
III. Очакван резултат
Обогатяване, задълбочаване и прилагане на придобитите знания и умения в работна
среда, доближаваща се максимално до професионалната дейност и придобиване на опит,
компетентности и квалификации, които да подпомагат социалната интеграция на учениците и
трудовата заетост в бъдеще.

