ПОКАНА
ОбУ “Д-р П. Берон“-гр. Ямбол работи по проект “По добро бъдеще за ученици от
професионалните паралелки на Обединено училище“Д-р Петър Берон“, град Ямбол”.
Проектът се реализра по програмата "Еразъм+" KA102 - VET learner and staff mobility,
Договор- 2020-1- BG01-KA102-0787773, Програма Еразъм + Покана 2020, KA102 - VET
learner and staff mobility.
Основните цели на проекта са свъзани с повишаване на ключови професионални знания
и умения, работа със специфично оборудване, запознаване с новите тенденции в съответните
области.
В мобилността по проекта ще бъдат включени 20 ученици, които ще имат възможност да
усъвършенстват своите умения за комуникация на чужд език в реална работна среда, да развият
умения – работа в екип, самостоятелност, поемане на отговорност, вземане на решения,
гъвкавост, инициативност. Учениците ще се запознаят се с чуждия опит в обучението на
работно място и ще обменят добри практики с работещия бизнес. Чуждия опит учениците ще
почерпят в две фирми в гр. Барселуш, Португалия - Com-Prensa - Impressão Têxtil Lda , Ribeiro
da Silva & Cia., Lda.
За осъществяването на планираната образователна мобилност с цел практика по две
специалности могат да кандидатстват ученици от двете професионални паралелки на ОбУ „Д-р
Петър Берон“ съответно: 10 ученици от 9 и 10- ти клас, обучаващи се в специалност „Основни
и довършителни работи в строителството“, 10 ученици от 9 и 10-ти клас, обучаващи се в
специалност „Шивачество“. Участниците в мобилността ще бъдат избрани на базата на
предварително определени критерии.
Критериите за избор включват още:
- добър успех в часовете по професионална подготовка - среден успех над 4.00;
- ниво на владеене на английски език (минимум A2) и желание за последващо повишаване на
езиковите умения и използване на специфична професионална терминология;
- активност (участие в час и извънкласни занимания);
- добра дисциплина;
- мотивация за участие в мобилността;
- съгласие от родителите.
Стартира набиране на кандидатури за участие на ученици в мобилността. След набиране на
кандидатурите ще бъде проведено интервю, а сформирана комисия ще направи избор на крайни
ползватели, съобразно предварително изготвените критерии.
Всички желаещи ученици подават следните документи:
1) Заявление за участие;
2) Мотивационни писмо;
3) Заявление - съгласие от родител.
като се обръщат към Координатор на проекта г-жа Радостина Славчева.
След определяне на крайните ползватели, ще стартира езикова подготовка (провеждането
на курс по английски език - ниво A2), педагогическа и културна подготовка на участниците.
Документите за кандидатстване могат да бъдат свалени и изтеглени от сайта на училището
или страницата на проекта. Продаването на документите е в срок до 15.12.2021г. С цел спазване
на епидемичните мерки за подаването на документи моля да се обърнете към Координатора на
проекта за да получите подробни инструкции за начините на подаване.
GSM 0894449763 Радостина Славчева – Координатор проект.

