ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - МОНТАНА
СЪОБЩЕНИЕ
От 1.IV.2018 година съгласно утвърдения график за провеждане на ученическите практики започват
своите дейности 28 ученици-стажанти, които са от специалности:. „Икономика и мениджмънт”, „Банково
дело” и „Кетъринг”.
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР допълва и развива
проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно приключените
ученически практики са над 46 000.
Проектът изцяло се вписва в контекста на заложените европейски и национални цели за подобряване
на достъпа и повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите
на икономиката и промените на пазара на труда.Формулираната цел за подобряване на съответствието
между професионалното образование и изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование
към заетост е заложена в Европа 2020 и в Националната програма за развитие България 2020.
Проектът ще допринесе за постигането на специфичните цели на ПО2 и ИП 10iv на ОП НОИР. Общата
цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на
професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази
операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и
бизнеса в България да стане по-ефективно:
 Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
 Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
 Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на
ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна
среда. Очакваните резултати от проекта ще помогнат за подобряване на връзките между ПОО и бизнеса, ще
допринесе и насърчи образованието в областта на инженерните, техническите и природните науки. Освен
това ще бъдат подобрени перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда; ще
бъдат изградени мрежи между професионалните училища и бизнеса; ще бъдат подобрени практическите
умения на ученици за работа в реална работна среда, както и компютърните им умения, като основно
изискване на информационното общество.
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския
социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Срокът на проекта е до края на месец декември 2018 г. Всички дейности по проекта трябва да приключат до
09.10.2018 г.
Работата по този проект дава възможност на участниците да доразвиват, обогатяват и придобият
професионални компетенции, които ще им осигурят бъдеща професионална реализация на трудовия пазар в
избраното от тях професионално направление.
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