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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ” – ШУМЕН  

                                                     

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 

„Ученически практики-2“ 
 

Основна цел на проекта:   

 Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, 

осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на 

практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на 

пазара на труда. 

 

Специфичните цели на проекта: 

1. Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до 

практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална 

работна среда; 

2. Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес 

среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни 

практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното 

образование и обучение и връзката с пазара на труда. 

 

Целеви групи по проекта са:  

1. Ученици от ПГМЕТТ „Христо Ботев“;  

2. Учители по професионална подготовка; 

3. Наставници от организациите работодатели; 

4. Представители на бизнеса и науката. 
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 

Дейност 1: Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 

години чрез допълнителни практики в реална работна среда. 

Дейността подкрепя практическо обучение на ученици чрез допълнителни 

практики в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа при 

изпълнение на задачи, възложени от обучаваща организация-работодател под 

ръководството на наставник, съгласно изготвена програма, съвместно с 

обучаващата организация работодател, която се утвърждава от директора на 

училището. 

Практическите обучения се организират за ученици в дневна форма на 

обучение, които към датата на подписване на договор за практическо обучение по 

проекта имат навършени 16 г. 

 Часовете могат да се провеждат през учебно време, както и през ваканциите, 

в това число събота и неделя, при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда; 

 Продължителността на 1 час практика е 60 минути, на седмица могат да се 

провеждат до 35 часа и не повече от 7 часа в един ден практика за учениците 

навършили 16 г., (за учениците, навършили 18 г. до 8 часа); 

 След успешно завършена практика ученика получава удостоверение за 

завършено практическо обучение по проекта, подписано от директора и 

организацията - работодател, при която е проведена практиката. 

 При отсъстващите по уважителни причини ученици, доказани със 

съответния документ, пропуснатите часове се отработват.  

 При успешно приключила практика, практикуващият ученик получава 

еднократна стипендия. 

 За включване в допълнителни практики в реална работна среда учениците 

подават заявление с декларация за информираност и съгласие, подписано и от 

родител/попечител ако нямат навършени 18 г. по образец. 
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Дейност 2: Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни 

фирми в първи и/или във втори гимназиален етап. 

Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална 

фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се реализират 

виртуално. 

Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането 

на учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, 

свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, 

комуникация с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, 

симулиране на производство и др.; 

Дейността обхваща учениците от първи и втори гимназиален етап и е 

насочена към прилагането на иновативни и практически форми на обучение, 

помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за 

успех, да се ориентират в реализацията си след завършването на обучението си по 

избраната професия. 

Занятията по създаване и функциониране на всяка УТФ се провеждат от 

представител на бизнеса и науката. 

Учебните часове за всяка УТФ са в рамките на допълнителната подготовка 

извън учебната програма и са с продължителност от 8 учебни часа за всяка УТФ.  

За включване в УТФ учениците подават заявление с декларация за 

информираност и съгласие, подписано и от родител/попечител ако нямат 

навършени 18 г. по образец. 

Всеки ученик, участвал в създаването и функционирането на УТФ по 

проекта получава удостоверение, подписано от директора на училището и от 

ръководителя на УТФ. 
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