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Проект „Студентски практики“ – Фаза 1" (BG05M2OP001-2.0020001
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.
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.
Резултати по проекта:
МГ „Акад. Кирил Попов“ в качеството си на работодател има
сключени договори за изпълнение на дейности по „Студентски
практики“ – Фаза 1 с Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“, Пловдив и Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство, Пловдив; Към м. Април 2018 г в
електронната платформа по проекта са регистрирани 14
учители (ментори) от гимназията и 78 студенти. Успешно са
завършили от ПУ "П. Хилендарски" 44 студенти (практиканти), а
от АМТИ - 25 студенти (практиканти). Всички практиканти са
обезпечени с материали, имат достъп до компютър и др.
Работят основно в кабинети на преподаватели, учителска стая,
класна стая, библиотека, компютърни кабинети.

