Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Европейския социален фонд на Европейския съюз
Министерство на образованието и науката
Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“
Бенефициент по проекта са висшите училища.
ОМГ "Акад. Кирил Попов" е работодател по този проект.
Цел на проекта:
- повишаване качеството на висшето образование на студентипедагози, чрез осигуряване на практическа подготовка на
студентите в реалната работна среда на ОМГ "Акад. Кирил
Попов";
- подобряване на практическите умения на студентите за
педагогически труд и реализация в реалните училищни
условия;
- укрепване на връзките между висшите училища и
работодателите, изграждане и развитие на партньорства
между тях;
Дейности:
1. Координация и подготовка за реализация на студентски
практики в ОМГ "Акад. Кирил Попов" - регистриране на
работодател и ментори, въвеждане на актуални за
образованието и подготовката на студентите програми от
менторите, създаване на информация и публичност между
ментори и академични наставници.
2. Регистрация на студенти, селекция и въвеждане на
студентите в договорни отношения с гимназията.
3. Развиване и поддържане на създадения механизъм и
методика за провеждане на практическо обучение на
студентите в реална работна среда на гимназията - основни
изисквания, графици, верифициране на резултати и
постижения; координиране на всяка дейност с академичните
наставници.
4. Оценяване на практическото обучение, удостоверяване на
завършената практика - провеждане на хоспетиране, защита на
практическо задание от студентите. Финално анкетиране на
студентите и оценяване от страна ментори и академични
наставници.
5. Реализация на периодични срещи между ментори и
академични наставници, между експертите от висшите
училища-партньори и училищния мениджърски екип.
6. Сертифициране на студентите-участници в практическото
обучение.
Резултати по проекта:
При проведените практически обучения в ОМГ "Акад. Кирил
попов" се включиха 84 студенти по основни предмети,
изучавани в гимназията. Студентите се включиха с желание и
интерес в провежданите практически занятия. Въпреки
известни трудности, свързани с определяне времето за занятия
поради значителната заетост на студентите при провеждане на
занятията по основната учебна програма, като цяло участието
беше добро и обучението протече успешно.

