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Проект  BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ 

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 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. 

Конкретните цели на проекта са на първо място подкрепа за създаване и функциониране 

на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или 

тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални 

ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. 

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. Чрез мерките от това проектно предложение ще бъдат постигнати следните резултати, 

така че сътрудничеството между системите на професионалното образование и обучение и 

бизнеса в България да стане по-ефективно: 

• повече съществуващи стажантски програми 

• повече случаи на сътрудничество с бизнеса. 

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от 

Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“. 

През месец юли 33 ученици от НПТГ „Шандор Петьофи“ завършиха успешно проекта и 

получиха сертификати. До края на месец декември се очаква да приключат още 10 ученици, 

които са включени в проекта от месец октомври. 
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