Проект "Предприемачеството- преимущество в моята професия“,
№2020-1-BG01-KA116-078197 /резюме/
по Програма „Eразъм + ”
КД 1 ”Образователна мобилност за граждани”,
Сектор: Професионално образование и обучение
Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и
обучението („ЕСЕТ 2020г.“) обхваща четири стратегически цели. Една от тях е за
„Разгръщане на творчеството и новаторството,включително предприемчивостта, при
всички степени на образование и обучение“.
Това е залегнало в проекта "Предприемачеството- преимущество в моята професия“ на
Земеделскатапрофесионална гимназия. Целта е учениците да проведат производствената
си практика в естественачуждоезикова среда. Участието им в мобилността ще формира и
развие умения като творческо мислене,предприемчивост, инициативност, упоритост и
чувство за отговорност. Мобилността ще бъде призната за производствена практика на
учениците. По отношение на педагогическия персонал проектът ще повиши
професионализма на учителите и качеството на учебния процес.
Една от целите на проекта е подготовка за прилагане на дуалното обучение в България.
Проектът цели разработване и използване на Europass и ECVET документи чрез
подписване на Меморандум за разбирателство. С него партньорските организации
взаимно приемат съответните критерии и процедури за осигуряване на качеството,
оценката, валидирането и признаването на знания, умения и компетентности за
целите на прехвърлянето на кредити.
В проекта ще вземат участие 45 ученици, разделени на две мобилности по две седмици,
всичките на възраст от 16 до 18 години. В първата-м. ноември 2020 г.- ще има 30 ученици
от професия Организатор на туристическа и агентска дейност, Техник- технолог по
качеството на храни и напитки, Монтьор на селскостопанска техника и Агроеколог. Ще
бъдат придружавани от трима преподаватели- от направление хранителни технологии,
туризъм и чужд език по професията.
Втората мобилност ще се осъществи през април 2021 г. и ще участват 15 ученици от
професия Икономист- информатик, придружавани от двама преподаватели- по икономика
и чужд език по професията.
Проектът ще улесни достъпа на учениците до качествено образование, чрез обвързването
му с европейските икономически стандарти и изучаване на особеностите на бизнес
средата в Германия. Ще бъдат повишени ключови компетентности- базисни умения в
областта на международния туризъм, хотелиерство, ресторантьорството, хранителните
технологии и управление на технологичните процеси при производството на
храни и напитки, нови умения при работа със съвременно технологично оборудване и
граждански компетентности. Участниците в мобилностите ще се запознаят с прилаганите
HACCP и ISO системи в конкретните обекти; ще усвоят технологиите за производство на
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немски ястия; ще придобият базисни умения за монтажа и демонтажа на двигателите, ще
усвоят софтуера за диагностика на повредите и анализ на грешките
при диагностиката на бензинови и дизелови двигатели и др.
В мобилността за учители участват шест преподаватели по професионални предмети, за
една седмица през м. март 2021 г. Те ще се запознаят с дуалната образователна система в
Германия, учебни програми, системи за оценяване в професионалните училища и насоки
на водене на индивидуализирано и ориентирано към практиката обучение. Ще разгледат
новите системи и методи на обучение в професионалното образование, с
прилагане на ролеви игри, което ще обогати техните компетенции.
Качественото и ефективно протичане на проекта ще се осигури чрез дейности, описани в
Хартата за мобилност и работните програми на трите мобилности. Предприемаческите
умения ще бъдат затвърдени и усъвършенствани с ролеви игри чрез ÜFA (виртуална
фирма), чрез генериране на бизнес идеи и тяхното представяне.
Участниците от професиите Организатор на туристическа и агентска дейност и Техниктехнолог по качеството на храни и напитки ще усъвършенстват уменията си в: технологии
и техника за производство на храни и напитки, организиране и функциониране на кухня,
ресторант и хотел, технология на кулинарната продукция.
Обучаваните ще практикуват в ресторанти, кафета, барове, хотели и други заведения за
обществено хранене на приемащата страна.
Участниците от професиите Монтьор на селскостопанска техника и Агроеколог ще
усъвършенстват уменията си в ремонтните работилници на партньорската организация.
Педагогическите специалисти ще внесат в практиката си нови начини на преподаване и
ще затвърдят своите умения за изграждане и развитие на екип.
Всеки участник ще получи Europass Mobility сертификат.
Въздействието на проекта върху всички участници се изразява в повишаване на
професионалната им пригодност, конкурентоспособността им и възможността за успешна
реализация, които са в синхрон с изискванията на стратегията "Учене през целия живот".
ера на Германия.
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