Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Европейския социален фонд на Европейския съюз
Министерство на образованието и науката
Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“
ОМГ "Акад. Кирил Попов" чрез своите професионални
паралелки е бенефициент по проекта.
Цел на проекта:
Проектът, реализиран в условията на ОМГ "Акад. Кирил Попов"
е насочен към подобряване качеството на професионалното
обучение и образование в гимназията и улесняване на достъпа
до практическо обучение на нашите ученици. Тази цел ние
реализирахме в двете паралелки по професии “Системен
програмист” и „Компютърен график“ чрез създаване на:
- повече и по-добри възможности за практика на нашите
ученици в реална работна среда;
- подобрена връзка между резултатите от ПОО в гимназията и
потребностите на променящия се пазар на труда;
- улеснен преход от гимназията към пазара на труда, чрез
повишаване качеството на ПОО.
Дейности:
Директорът на гимназията координираше подготовката,
организацията и изпълнението на дейностите по проекта
„Ученически практики”. Осигуряваше се взаимодействие,
сътрудничество и информиране на всички страни и партньора
на проекта.
По дейностите бе осигурен консултант на учениците за избор
на практика и съответна програма за обучение. Съвместно с
наблюдаващи учители се изготвяха материали за мотивиране
на учениците. С партниращите работодатели (Издателство
"Летера", „Бисофт” ЕООД, КЦ "Тракарт") се подготви график за
провеждане на практиките, който бе утвърден от директора.
Нашите наблюдаващи учители разработиха програми за
провеждане на практиките съвместно с работодателите и
осигуряват изпълнението й. Също така те участваха в
разработването на графика за провеждане на практиката и
изготвят списъци на определените ученици по професии и
специалности по работни места. Проведен бе необходимия
инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда с
учениците. Сключени бяха съответните договори с местни
работодатели и наставници за обучението.
Над 30 ученици проведоха практика при работодател –
партньор, съгласно график утвърден от директора – блоково,
гъвкаво или смесено.
Резултати по проекта:
Установи се устойчив механизъм за сътрудничество между
училищното образование по професии “Системен програмист”
и „Компютърен график“ и местния бизнес при осигуряване на
практическо обучение на ученици от системата на ПОО;
Изградиха тесни секторни взаимодействия между нашите
учители и наставници за практическо обучение; Удостоверени
бяха качествени резултати за нашите ученици. ученици.

