Проект „Професионален стаж на ученици от ПТГ
„Шандор Петьофи“ гр. Разград в Лондон“ – 2015-1
BG01- KA102-014091 по програма „Еразъм+“, Ключова
дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“,
сектор „Професионално образование и обучение“,
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна
програма„Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз
Основни цели на Проект „Професионален стаж на ученици от ПТГ
„Шандор Петьофи“ гр. Разград в Лондон“ – 2015-1 BG01- KA102-014091 по
програма „Еразъм+“:
1. Работа с нова техника и технологии за повишаване на уменията и
компетенциите на учениците по избраната от тях професия;
2. Запознаване с европейските стандарти на работа и получаване на
сертификатза придобити професионални умения;
3. Повишаване на чуждоезиковата подготовка с оглед бъдещата им работа с
техническа и справочна литература;
4. Повишаване на авторитета ПТГ“Шандор Петьофи“;
5. Провеждането на стажа на конкретни работни места в Лондон, запознаване
учениците с нови методи на обучение.
Целева група на проекта. Участници в проекта са 20 ученици от
специалностите „Компютърна техника и технологии“ и „Системно
програмиране“. По време на престоя в Лондон учениците се придружават от
3-ма ръководители.
Подготовка на целевата група.
Учениците, участници в проекта, се определят след проведен подбор на
базата на три основни критерия:
- професионална подготовка;
- езикови познания;
- допълнителни умения и компетенции.
Освен това се проведе он-лайн тест по английски език на Кеймбридж за
определяне на нивото на всеки участник.

След окончателното определяне на групата за мобилност се пристъпи и
към нейната подготовка за пребиваване в чужда страна.
Подготовката се извърши в две основни направления: обучение за
запознаване с историята, културата и бита на Великобритания и езикова
подготовка.
Период на осъществяване на проекта. Мобилността се проведе в
периода 12.06.2016-25.06.2016 г. в ADC College гр. Лондон Великобритания.
Участниците в проекта проведоха професионален стаж във фирми, които
работят в сектора на специалностите на учениците.
Учениците проведоха мобилността на конкретни работни места, във
фирми, които имат предмет на дейност по тяхната професия. Всяка фирма
осигури и наставник на ученика, който трябваше да го наблюдава, обучава
при необходимост и подкрепя в работата му.
Беше осъществен и менторинг, на който всеки един участник, лице в
лице с ментора, сподели за семейството, работата, проблеми и тяхното
разрешаване.
Резултатите от планираните дейности са:
- Надграждане на професионалните умения и компетенции на участниците;
- Усвояване на европейски практики;
- Повишаване на чуждоезиковите компетенции;
- Повишаване мотивацията на участниците за учене и самоусъвършенстване;
- Получаване на сертификати за допълнителна квалификация.

