
             
 
 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ Инвестира във вашето бъдеще! 
 

Цели на проекта 

 
Подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение  чрез: 

Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда. 

Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии. 

Повишаване мобилността и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции. 

Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО. 

 

Очаквани резултати 

 

Мотивация за реализиране, стремеж към висока информираност и усвояване на новости в професията. 

Осигуряване на възможност на учениците от ПГХВТ „Луи Пастьор”  за приложение на придобитите компетенции. 

Запознаване с възможностите за професионална реализация и придобиване на допълнителна квалификация. 

Осигуряване  мобилност на участниците в динамичните условия в страната и европейското пространство. 

Подобряване на компетентности от ключово значение за професионална и житейска реализация. 

 

Училищен екип за рабта по проекта 

 

Функционален експерт организатор ученически практики – инж. Лилия Петкова 

Училищен финансист – Павлинка Петкова 

Консултант на учениците за избор на практика – инж. Надежда Найденова 

Наблюдаващи учители – инж. Светлана Андрева, инж. Валя Недялкова 
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Работодатели – партньори  

 

“Полюс –  ТМ” ЕООД с Управител Антон Георгиев 

ЕТ “Димитър Петров” с управител Димитър Петров 

“Сторко” ЕООД с Управител Антон Вальов 

“Българска захар – Д. Митрополия”  ЕООД с Управител инж. Петьо Ангелов 

“Пластойл” ООД с Управител Иван Радуловски 

ЕТ “Валентин Иванов” Валпи офер с Управител Валентин Иванов 

ЕТ  „Ради – Радослава Кръстева” с Управител Радослава Кръстева 

 

Добри практики 

 

Много добри отзиви за работата на учениците от всички работодатели и наставници. 

Предложения за работа. 

Участие на работодатели и наставници в други проекти на Гимназията. 

Увеличаване на броя на учениците, работодателите и наставниците, желаещи да се включат в проект «Ученически практики». 

 

ПГХВТ «Луи Пастьор» благодари на: 

 

Екипа на проект «Ученически практики» за координиране и осъществяване на дейностите. 

Работодателите и наставниците за оказаната помощ и подкрепа при реализирането на проекта. 
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