ПРОЕКТ ЗА МНОГОСТРАННО ПАРТНЬОРСТВО ПО ПРОГРАМА
УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА КОМЕНСКИ
Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, Благоевград
ТЕМА НА ПРОЕКТА:
bg: ЕДНОПОСОЧЕН БИЛЕТ КЪМ АКТИВНИЯ ЖИВОТ
fr: UN ALLER SIMPLE POUR LA VIE ACTIVE
en: ONE-WAY TICKET TO PROFESSIONAL LIFE
Работен език: френски език
С финансова подкрепа на стойност 20 000 евро
Сътрудничество ще бъде осъществено в рамките на проект за многостранно
училищно партньорство между образователни организации от следните четири
държави: България, Франция, Италия и Полша. Проектът е насочен към подпомагане
на учениците в извървяването на трудния маршрут "училище-работа". Той има
амбицията да третира този преход не като праволинeйна траектория, а като дълъг и
сложен процес, който изисква придобиването на ключови компетенции и специфични
умения за успешната му реализация. В проектните дейности ще бъдат включени
учениците, учителите и родителите - трите основни фактора по пътя от ученическата
скамейка към работното място. Преки бенефициенти на проекта са учениците и
учителите, а непреки – родителите. Този проект има за цел да подготови по-добре
учениците да отговорят адекватно на въпросителните, озовавайки се пред прага на
активния професионален живот.
Целите на проекта, които бъдещото партнъорство възнамерява да осъществи са:
1. Да се подобри и улесни прехода от ученическия към професионалния живот.
2. Да се усъвършенстват и адаптират към нуждите на учениците стратегиите на
преподаване, с цел подпомагане на тяхната по-добра бъдеща професионална
реализация.
3. Да се насърчава развитието на предприемаческата култура в отговор на новите
условия на пазара на труда.
4. Да се развиват у учениците качества като: чувство за отговорност, организираност,
инициативност, мотивираност, солидарност, креативност, доверие в себе си, умения
за работа в екип и управленски умения.
5. Да се засили сътрудничеството с родителите като важен фактор за
професионалната ориентация на учениците.
6. Да се усъвършенстват езиковите умения по френски и английски език, както и
уменията за използване на съвременните технологии.
Проектните дейности, които бъдещият проект възнамерява да реализира са:
1. Разработване на вътрешни предприемачески под-проекти от ученическите екипи с
цел развитие на предприемаческата култура и усвояване на умението за
разработване и управление на проекти.
2. Създаване на минипредприятия във всяко училище за осъществяване на

производствена или друга дейност, или услуга, съобразно профила на съответното
учебно заведение.
3. Изготвяне на персонални Интернет Блогове от всеки ученик участник в проекта с
цел презентиране пред бъдещите работодатели.
4. Симулации на интервю за работа с родители-предприемачи за преодоляване на
стреса от тази обичайна за съвременния професионален живот практика.
5. Запознаване на учениците с характерните за всяка страна участник занаяти и
професии.
6. Изготвяне на многоезичен речник на професионалните термини.
7. Изготвяне и разпространение на брошури на проекта, Website, Logo, Portfolio и др.
Планираната начална дата на проекта е 15/09/2012 г., а неговата продължителност е
две години. Проектните дейности предвиждат въвличането на около 140 ученика и
10 преподаватели. Кандидатурата включва 24 транснационални мобилности, от тях
16 – ученически и 12 – възрастни, първата от които е предвидена за нември 2012г. В
Рим.
Лице за контакт: Любима Константинова, старши учител по френски език
lyubima64@abv.bg

