ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ПЛЕВЕН
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Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен с участие в
проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”
В Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен започна изпълнението
на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, финансиран от
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.
Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между
училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на
практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Специфичните цели на проекта са:
1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за
подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез
привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение
за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на
труда.
Целеви групи по проекта са:
1. Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална
подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване степен на
професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от ЗПОО в
системата на професионалното образование, част от които в направления от приоритетно
значение за икономиката;
2. Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално
образование и обучение;
3. Наставници от организациите работодатели;
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4. Представители на бизнеса и науката.
Основните дейности по проекта са:
1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата,
осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.
2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други
съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл.
учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.
При организацията, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта се спазват всички
изисквания, произтичащи от европейското и националното законодателство, както и
нормативната уредба в системата на училищното образование.
Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен участва в проекта, както
следва:
Дейност 1 - Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16
години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни
практики в реална работна среда – 1 група от 5 ученици в XI клас, професия „Техник на
компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“;
Дейност 2 - Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или
други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни
фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап – 1 учебнотренировъчна фирма с 10 ученици от Х клас професия „Системен програмист“, специалност
„Системно програмиране“.
За подробна информация: https://mon.bg/bg/101025

Училищен екип за организация и управление
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