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Цели на проекта:
1. Повишена ефективност на практическото обучение на
учениците по професии “Системен програмист” и „Компютърен
график“ чрез подкрепата им за придобиване на работещи в
реалната работна среда на Великобритания приложни
компетенции; 2. Подобрени перспективи за пригодност и
професионална реализация на учениците ни за националния и
европейски пазар на труда; 3. Усъвършенстване на
чуждоезиковите компетентности на нашите ученици в
условията на реалната работна среда чрез усвояване на
професионални езикови умения за комуникация и
сътрудничество при решаване трудови задачи; 4. Подобрен
институционален капацитет на МГ „Акад. Кирил Попов“ при
оптимизиране системата за управление на професионалното
образование.
Дейности:
А. Преди мобилността: Подбор на ученици за участие в проекта;
Провеждане на езикова, културна и педагогическа подготовка;
Сключване на договори и уточняване на задачи. Б. По време на
мобилността: Реализиране на мобилността в Плимут, Англия от
27.03.2016 до 09.04.2016 г.; Управление, контрол и отчетност на
ученическите мобилности. В. След мобилността: Оценка на
осъществената мобилност. Валидиране на придобитите
приложни компетенции от учениците; Разпространение на
резултатите от проекти.
Очаквани резултати:
Проектът „Приложение на професионалните компетентности в
бизнеса”: 1. Постига в учениците по професия “Системен
програмист” и професия „Компютърен график“ от МГ
„Академик Кирил Попов” приложни компетентности за
иновативни решения; 2. Утвърждава последователна политика
в МГ „Акад. Кирил Попов“ по въвеждане на съвременни
професионално-образователни технологии, трансфер на добри
европейски образователни практики и ефективно езиково и
пазарно ориентирано професионално обучение в съответствие
с бързо променящите се нужди на националната и
европейската бизнес среда; 3. Създава условия за успешно
кариерно развитие на преподавателския състав; 4. Повишава
институционалния капацитет на гимназията чрез активно
сътрудничество с европейски партньори и водещи институции
в областта на професионалното образование.

