ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ"КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ"
гр.Стара Загора, бул."Св.Патриарх Евтимий"№114, тел.: 62-29-15; 62-27-15

Участие на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в проект
„Ателие за проучване на испанския опит за ползите от дуалното обучение и
практика в реална чуждоезикова работна среда“ по програма Еразъм+:
От месец януари 2017 г. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град
Стара Загора е член на консорциум заедно с Търговска гимназия - град Бургас,
Частна Търговска гимназия - град Варна и Професионална гимназия по
икономика - град Ямбол за съвместно участие в проект „Ателие за проучване на
испанския опит за ползите от дуалното обучение и практика в реална
чуждоезикова работна среда“ под номер 2017-1 –BG-КА- 035774 по програма
Еразъм+. Проекта се изпълнява от „Хоризонт Проконсулт“ ЕООД и „Асоциация
Мундус“- Испания.
Проектът предвижда в дейностите да вземат участие ученици и учители. От
Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора в проекта ще
участват 10 ученици от XI- ти клас от специалностите :“Икономика и
мениджмънт“, „Бизнес администрация“ и „Търговия на едро и дребно“, които ще
осъществят 20 дневна международна мобилност и ще проведат производствения
си стаж в град Сарагоса, под ръководството на учител от Търговска гимназия.
Проектът предвижда и участие на учители от Търговска гимназия „Княз Симеон
Търновски“ , които в рамките на едно седмично работно посещение ще обменят
добри практики със свои колеги от Испания.
Осъществяването на настоящия проект е съгласувано с нуждите на всеки от
членовете на консорциума, както и с необходимостта като цяло професионалното
образование и обучение в България да се подобри и да се повиши неговото
качество. Съгласно Европейската референтна рамка, стратегията за развитие 2020
и тази за учене през целия живот, проблеми като младежката безработица,
несъответствието между знанията и уменията на младите хора и търсенето на
пазара на труда, както и слабото практикуване на дуалното обучение у нас са от
съществено значение за подобряване на качеството на живот и перспективите за
бъдещето на младите хора. Именнно затова, създаването на силна връзка между
професионалното образование и бизнеса още в периода на обучение е от
първостепенно значение.
Тъй като дуалният модел и практиката на обучение в реална работна среда са
вече добре разпространени в Испания в съответствие с немския модел, проектът
ще цели да проучи как интегрираната в учебният процес практика в реална
работна среда спомага за повишаване на качеството в образованието и как
допринася за стопяване на несъответствието в компетенциите при завършване на
обучение и започване на работа, както и за намаляване на младежката
безработица.
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Проектът поставя конкретни и измерими цели в съответствие с целите и
приоритети на програма „Еразъм+” в областта на Професионалното образование
и обучение:
1. Да запознае целевите групи с испанската образователна рамка и най-вече с
образователния модел „професионално училище-предприятие”, проучвайки
възможности за по-привлекателно и приобщаващо Професионалното образование
и обучение;
2. Да позволи на целевите групи да усвоят нови знания, умения и компетенции
съобразени с текущите нужди на училището , получавайки реална представа за
изискванията на европейския бизнес към обучението и прилагането на
европейските стандарти;
3. Да предостави подкрепа на учащите за придобиване на професионални
компетенции в международна среда и да ги стимулира да осъзнаят в реална
работна среда избраните от тях професии, да ги насочи към адекватни действия за
бъдеща реализация на пазара на труда;
4. Да насърчи обмена на добри практики и опит в сферата на Професионалното
образование и обучение и дуалното обучение, да позволи трансферът на опит и
похвати в тази област .
Участниците в мобилността ще бъдат подбирани по предварително определени
критерии.
Проектът ще позволи да се гарантира прозрачност и признаване на нови
умения и квалификации в областта на търговията и маркетинга, като това ще бъде
предпоставка за повишена конкурентноспособност, мобилност и адаптивност на
учащите към работният пазар. В резултат на изпълнение на проектните дейности
ще бъде постигнато трайно усъвършенстване на основни умения при
участниците, ще се стимулира придобиването на реално осъзнато европейско
самочувствие, активно гражданство и визия за европейско ниво на преподаване,
както и усвояване на професията при целевите групи. Проектът ще стимулира
развитието на политиките относно дуалното обучение в България и ще допринесе
за повишаване на капацитета и привлекателността на учебните заведения, като
насърчи цялостно интереса към професионалното образование. Ще се насърчи
също и обмена на добри практики и опит в сферата на Професионалното
образование и обучение и дуалното обучение и ще се стимулира трансферът на
опит и похвати в тази област.
Чрез реализирането на проекта ще бъде осъществено сътрудничество на
международно ниво, което се очаква да доведе до нови партньорства и проекти,
включването на местни власти и бизнес партньори в бъдещи подобни
инициативи.
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