КД1 - Образователна мобилност за граждани
KA102 - Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

Подобряване
организацията
за
практическо обучение на ученици в
реална работна среда, в сферата на
компютърната техника и мрежовите
системи чрез запознаване с добри
практики, квалификация на училищен
персонал и осигуряване на възможност
за допълнителен стаж на ученици в 11
клас.

1. Модернизиране на методиката на обучение в компютърна техника
и мрежови системи, актуализиране на разработени учебни
програми и изпитни материали по предварително избрани модули
за обучение на ученици.
2. Наблюдение на практическо обучение и запознаване с методи за
преподаване на приложен и системен софтуер, използвани във
Великобритания.
3. Надграждане на уменията на преподавателите по компютърна
техника и мрежови системи за валидиране на професионални
компетентности.
4. Адаптиране на специфичните знания и умения на учениците в
сферата на ИКТ към профила на конкретното работно място,
подобряване на комуникативните им умения на английски език за
използване на специализирана литература и справочни материали.
5. Устойчивост на формирани модели на европейско гражданство,
началото на които е поставено с проект „MST+ Culture through ecar” по дейност 2 на програма Еразъм +.

 Организация за професионално и езиково обучение,
базирана в северо-западен Лондон.
 Основана през 1996 г. като част от ADC Technology Ltd.
 20 години участва в дейности за професионално обучение
и образование в области като ИКТ, учебно-тренировъчни
фирми и обучение на обучители.
 Притежава акрeдитация от Националната агенция на
Британския съвет.
 От 2016 г. се занимава с координирането на Еразъм+
проекти.
 До момента има опит с 13 успешни мобилности с
български училища и 3 мобилности с румънски училища.

ОТГОВАРЯ ЗА:
1. Избор на подходящо настаняване – осигуряване на
храна, квартира и вътрешен транспорт за учасниците.
2. Ръководене интеграцията на участниците в тяхната
нова социална и професионална среда.
3. Организиране на програмата за обучение на
дейностите, описани в проекта.
4. Подготвителни срещи с избраните фирми за стаж, както
и уточняване на работната програма на партньора.
5. Организиране на социална и културна подготовка.
6. В сътрудничество с изпращащата организация:
оценяване, оценка и сертифициране на стажа (Europass
мобилност сертификат, ECVET сертификат).

 30 УЧЕНИЦИ, разделени в две мобилности – да са в 11
клас за текущата година и да са от специалностите
"Компютърни мрежи" и "Компютърна техника и
технологии ".
 10 УЧИТЕЛИ, разделени в две мобилности - да водят
теоретично или практическо обучение на учениците в
областта на ИКТ или да преподават английски език по
съответна професия, или да организират и ръководят
процеса
на
придобиване
на
професионална
квалификация.

 Заявен интерес.
 Минимален успех от учебните предмети по
професионална подготовка през предходната година или
учебен срок - Мн. Добър (4,50).
 Владеене на английски език и оценка минимум Добър
(4,00).
 Участие и класиране на състезания по професии,
организирани в ПТГ.
 Участие в обучения/кръжочни форми, свързани с
професионалното образование и проект Е-day car.
При равни показатели ще се сравняват
резултатите на желаещите ученици по учебна практика
през предходната година или учебен срок.

 Заявен интерес

 Автори на учебни програми за работа в извънкласни форми
 Участици в комисии за придобиване на професионална
квалификация / теория и практика на професията/
 Използващи опитни модели за практическа работа
 Ръководители на ученици, класирани на регионални и

национални състезания по професии
При равен бал ще се сравнява нивото на владеене на
английски език.

С избраните за участие в мобилностите ще се проведат:
1.




2.



3.

Предварителна езикова подготовка:
30уч. часа за ученици и 30 уч. часа за учители;
Ще се проведе от наши преподаватели по английски език;
При необхоимост могат да се привлекат външни експерти
/представители на работодатели и на фирми, с които училището е
работило в предходни проекти/.
Предварителна професионална подготовка:
20 уч. часа;
теоретично запознаване на участниците с най-новите компютърни
технологии използвани в съвременния свят;
преглед на предварително заложената в проекта работна програма.
Културна подготовка - запознаване на участиците / ученици и
училищен персонал/ с културните и исторически традиции на
Великбритания от привлечен експерт в тази област.

 eTwinning платформа със страница в TwinSpace
 EPALE (e-Platform for Adult Learning in Europe)
 Сайт на ПТГ “Цар Симеон Велики”

 Фейсбук страница на гимназията

