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Проект №2019-1-BG01-KA102-061399 - „Европейски умения - гаранция за успех в професията“

ПГЛПИ „Атанас Буров“ спечели проект „Европейски умения - гаранция за
успех в професията“ №2019-1-BG01-KA102-061399, финансиран по Програма
„Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), ключова дейност 1 „Образователна
мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”.
Проектът осигурява мобилност за обучаеми в сферата на професионалното
образование . В рамките на проекта, 30 ученици ( две групи по 15 ученици ) от
ПГЛПИ „Атанас Буров”, ще направят триседмична професионална практика в
Милано, Италия , в реална работна среда. Ще се включат ученици от три
професии: „Оперативeн счетоводител”,”Финансист” и „Организатор Интернет
приложения”. Подборът на участниците ще се извърши по следните критерии:
1. Среден успех от предходната учебна година, не по-нисък от 4.50;
2. Липса на наказания за предходна учебна година;
3. Брой неизвинени отсъствия - максимален брой 4;
С отговарящите на изискванията ще се проведе тест ( устен и писмен) по
английски език - ниво B1 и интервю. На интервюто ще се оценяват
комуникативните умения, инициативност и организираност, аргументиране.
Одобрените ученици ще станат част от екипа на европейски компании работещи
в сферата на програмирането, информационните технологии и икономиката,
където посредством разработен план, ще се включат в трудова дейност,
прилагайки наученото в училище. Това ще им даде възможност да изградят една
актуална визия за професията, нейната значимост и перспективност. От друга
страна, поставените задачи и изпълнението на дейности по време на мобилността
ще дадат възможност на учениците да придобият нови знания и умения за
проектиране, изграждане и оптимизиране на уеб страница за онлайн продажби
чрез работа със съвременни софтуерни продукти, графични и мултимедийни
приложения. Ще изградят умения за разработка и прилагане на маркетингови
стратегии и онлайн бизнес, умения за привличане на клиенти и креативни
подходи за комуникация с тях и за проучване на техните нужди. Всичко това ще
окаже положително влияние върху практическата подготовка на учениците ни и
ще повиши конкуретноспосбността им на българския и на европейския пазар на
труда. Новата мултикултурна среда, начинът на комуникация, общуването на
английски език, изпълнението на поставените задачи и постигането на резултати,
примерът на служителите в компаниите ще създадат условия за развитие на
чуждоезиковите умения и повишаване на нивото на английски език и техническа
терминология, а също ще се създадат и условия за придобиване на личностни
качества като дисциплинираност, отговорност, прецизност, организираност и
инициативност, присъщи на работещите в развитите европейски икономики.
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