Име на
партньора/ите

Име на проекта

ПРОФЕСИОНАЛНА
Актуализиране на
ГИМНАЗИЯ ПО
образователния процес в
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Професионална гимназия по
Майкрософт България
И ЕЛЕКТРОНИКА
електротехника и електроника
ЕООД
„КОНСТАНТИН
„Константин Фотинов”, гр.
ФОТИНОВ”, гр.
Бургас в сътрудничество с
Бургас
работодател в сферата на ИКТ

Професионална
гимназия “Иван
Хаджиенов”, гр.
Казанлък

Професионална
гимназия "Васил
Левски", гр. Ихтиман

Съвременно обучение в
областта на новите
информационни технологии в
Майкрософт България съответствие с изискванията на
ЕООД
технологичния бранш в
Професионална гимназия
„Иван Хаджиенов” , гр.
Казанлък

"Фаворит 71" ООД

"Кроячната на бъдещата
професия"

18

18

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

178 684,51

131 479,94

100 111,00

Обща стойност
Пощенски адрес ВО
на проекта в лв.

178 684,51

131 479,94

100 111,00

Официален
адрес на
кандидата

гр.Бургас, 8000, ул. гр.Бургас, 8000,
"Христо Ботев" №
ул. "Христо
Ботев" № 42
42

6100, гр.
6100, гр. Казанлък,
Казанлък, ул.
ул. „Цар Борис”, №
„Цар Борис”, №
2
2

гр. Ихтиман, ул.
"Цар Освободител"
№174

гр. Ихтиман,
ул. "Цар
Освободител"
№174

Място на изпълнение на
дейностите

Име на кандидата

Продължителност

Компонент

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0031
BG051PO001-4.3.05-0057
BG051PO001-4.3.05-0065

BG051PO001-4.3.05-0065-C0001

BG051PO001-4.3.05-0057-C0001

BG051PO001-4.3.05-0031-C0001

Договор номер в
ИСУН

Сключени договори по схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

гр. Бургас

Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на
учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и
адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор; Осигуряване на
подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния процес в
1. Брой учители преминали обучение за работа с
професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк -изграждане
новите сървърни приложения и приложения за
на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална сертификация;
разработка; 2. Брой изградени образователни паркове,
Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез участие в
включващи „Виртуална лаборатория” и тестов център;
специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и приложения за
3. Брой актуализирани учебни програми и изпитни
разработка; Адаптиране на специфичните знания и умения на учениците в
материали; 4. Брой ученици, преминали обучение по
сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством провеждане на
актуализираните учебни програми в образователен
практически обучения по актуализираните учебни програми в часовете по
парк
СИП; Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта сред
представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри практики
от страна на партньорската организация Майкрософт България ЕООД, чрез
провеждане на семинари и посещение на място.

гр. Казанлък

1. Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на
учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и
адаптирането им към нуждите на работодателя – партньор; 2.Осигуряване на
1. Брой учители преминали обучение за работа с
подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния процес в
новите сървърни приложения и приложения за
професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк -изграждане разработка; 2. Брой изградени образователни паркове,
на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална сертификация; включващи „Виртуална лаборатория” и тестов център;
3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез участие в
3. Брой актуализирани учебни програми и изпитни
специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и приложения за материали; 4. Брой ученици, преминали обучение по
разработка; 4. Адаптиране на специфичните знания и умения на учениците в
актуализираните учебни програми в образователен
сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством провеждане на
парк; 5. Брой ученици, завършили обучение в
практически обучения по актуализираните учебни програми в часовете по
образователен парк; 6. Брой разработени
СИП; 5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта сред
/актуализирани/ учебни програми; 7. Брой изградени
представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри практики
образователни паркове за нови знания и умения.
от страна на партньорската организация Майкрософт България ЕООД, чрез
провеждане на семинари и посещение на място.

гр. Ихтиман

Актуализиране на учебни планове и програми спрямо изискванията на
работодателите; Създаване на Образователен парк за обучение на практически
подготвени специалисти; Пряко взаимодействие между ПГ „Васил Левски”,
гр. Ихтиман и работодателя-партньор Фаворит-71 ЕООД; Осъвременяване на
1. Обучени ученици; 2. Обучени учители; 3. Създаден
знанията и обогатяване на практическите умения на учителите, подготвящи
образователен парк
учениците в професионалната гимназия; Актуализиране на учебното
техническо оборудване спрямо използваното при работодателите за
практическа подготовка на учениците; Лесна и бърза реализация на
подготвените ученици в реалния сектор на производство.

Актуализиране на
Национална
образователния процес в
професионална
Национална професионална
гимназия по прецизна Майкрософт България
гимназия по прецизна техника
техника и оптика "М.
ЕООД
и оптика „М.В.Ломоносов” В. Ломоносов" София в сътрудничество с
София
работодател в сферата на ИКТ

Професионална
гимназия по
транспорт „Юрий
Гагарин” - Радомир

1. „ВиАл консултинг”
ЕООД; 2.
„Тунинговано образование –
“Автомобилни
повече професионализъм чрез
превози Радомир”
сътрудничество с
–ООД; 3. „Западна
работодателите”
офис компания ООД”

16

17

18

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

140 439,44

121 414,62

101 477,10

103 505,42

Обща стойност
Пощенски адрес ВО
на проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

140 439,44

гр.Севлиево, ул.
"Ненко Илиев" № 3

гр.Севлиево, ул.
"Ненко Илиев"
№3

121 414,62

5 000 Велико
Търново, ул. "Цанко
Церковски" 10

5 000 Велико
Търново, ул.
"Цанко
Церковски" 10

101 477,10

София,
ул.”Св.Св.Кирил и
Методий”148

София,
ул.”Св.Св.Кири
ли
Методий”149

103 505,42

обл.Перник,
общ.Радомир,
гр.Радомир, ул.
„Черковна” №18

обл.Перник,
общ.Радомир,
гр.Радомир, ул.
„Черковна”
№18

Място на изпълнение на
дейностите

Продължителност

Компонент

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0038
BG051PO001-4.3.05-0063

BG051PO001-4.3.05-0055

BG051PO001-4.3.05-0038-C0001

Обвързване на
1. "АРКУС - СТРОЙ" професионалното образование
ЕАД; 2. "ВИМАР"
ПГТ "Д-Р В. БЕРОН" и обучение в ПГ по туризъм "ДООД; 3.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
р Васил Берон" - Велико
"ЦАРЕВГРАД
Търново с местния
ТЪРНОВ" ЕООД.
туристически бизнес

BG051PO001-4.3.05-0063-C0001

Изграждане на образователен
парк с 14 работни места в
ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров"
Професионална
1. Идеал Стандарт за провеждане на конкретно
гимназия по
Видима АД; 2. ЕМКА
практическо обучение по
механоелектротехник
АД; 3. "М-ПРЕС"
професиите от направление
а „Ген. Иван
ООД; 4. "ЕКУИПЕКС"ЕЛЕКТРОНИКА,
Бъчваров” - Севлиево
СЕ7" ООД
АВТОМАТИКА,
КОМУНИКАЦИОННА И
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА"

BG051PO001-4.3.05-0066

Договор номер в
ИСУН

Име на проекта

BG051PO001-4.3.05-0055-C0001

Име на
партньора/ите

BG051PO001-4.3.05-0066C0001

Име на кандидата

гр. Севлиево

гр. Велико
Търново

гр. София

гр. Радомир

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Да създаде условия за обвързване на професионалното образование и
обучение с реалния бизнес чрез включване на работодателите от град
Севлиево в образователния процес в ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров"; 2. Да
1. Брой ученици, завършили обучение в образователния
спомогне за адаптиране на професионалното образование и обучение към
парк; 2. Брой обучени учители за работа в
конкретните изисквания на местните работодатели, чрез съвместно
образователен парк; 3. Изграден образователен парк за
разработване на училищни учебни планове, учебни програми за ЗИП и СИП
нови знания и умения; 4. Изработена учебна програма
по професиите „Техник на компютърни системи”, специалност „Компютърна
за ЗИП "Графичен дизайн и предпечатна подготовка";
техника и технологии”, професия „Техник на електронна техника”,
5. Изработена учебна програма за СИП "Графичен
специалност „Промишлена електроника” и професия "Електротехник",
дизайн и предпечатна подготовка"; 6. Изработена
специалност "Електрически инсталации"; 3. Да актуализира и усъвършенства
учебна програма за ЗИП"; 6. Електронни системи за
знанията и уменията на учителите от ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" град
автоматизация"; 7. Изработена учебна програма за СИП
Севлиево, съобразно конкретните потребности на работодателите; 4. Да
"Електронни системи за автоматизация".
спомогне за личностното и професионално развитие на учениците в
съответствие с техните интереси и успешна последваща реализация на пазара
на труда.

1. Привличане на местните работодатели, представители на туристическия
бизнес като партньори в образователния процес на ПГТ "Д-р В. Берон" ; 2.
Адаптиране на образователния процес към конкретните изисквания на
местните работодатели, представители на туристическия бизнес; 3.
Актуализиране на уменията на учители и ученици, в съответствие с
конкретните потребности на работодателите-партньори по проекта.

1. Ученици, завършили обучение в образователен парк;
2. Разработени учебни програми; 3. Изграден
образователен парк за нови знания и умения.

1. Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на
учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и
адаптирането им към нуждите на работодателя – партньор; 2.Осигуряване на 1. Брой ученици, завършили обучение в образователен
подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния процес в
парк; 2. Брой разработени /актуализирани/ учебни
професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк -изграждане програми; 3. Брой изградени образователни паркове за
на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална сертификация;
нови знания и умения; 4. Брой учители преминали
3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез участие в
обучение за работа с новите сървърни приложения и
специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и приложения за
приложения за разработка; 5. Брой изградени
разработка; 4. Адаптиране на специфичните знания и умения на учениците в
образователни паркове, включващи „Виртуална
сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством провеждане на
лаборатория” и тестов център; 6. Брой актуализирани
практически обучения по актуализираните учебни програми в часовете по
учебни програми и изпитни материали; 7. Брой
СИП; 5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта сред
ученици, преминали обучение по актуализираните
представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри практики
учебни програми в образователен парк.
от страна на партньорската организация Майкрософт България ЕООД, чрез
провеждане на семинари и посещение на място.

Изграждане на 2 бр. обучителни паркове, в които да се работи по
актуализирани учебни програми за два от най-атрактивните за работодателите
и учениците курса.

1. Ученици, започнали обучение в образователните
паркове; 2. Учители, преминали обучение за работа с
новото технологично оборудване; 3. Ученици,
завършили обучение в образователните паркове; 4.
Разработени училищни учебни плана; 5. Изградени
образователни паркове за нови знания и умения.

ПГ ПО
ЕЛЕКТРОНИКА И
ХИМИЧНИ
ТЕХНОЛОГИИ
"ПРОФ. АСЕН
ЗЛАТАРОВ" ГР.
ПЛЕВЕН

Профисионална
гимназия по
електротехника и
електроника "Никола
Вапцаров", гр.
Благоевград

Професионална
гимназия по туризъм
"Александър
Паскалев", гр.
Хасково

Име на проекта

ПРИСТАНИЩЕ
БУРГАС ЕАД

Създаване на устойчиви
условия в Професионална
Гимназия по
Механоелектротехника и
електроника - гр. Бургас за
развитие на професионалното
образование и обучение в
сътрудничество с
работодателите в региона

,,ИНФОНЕТ
КОМПЮТРИ” ООД

БЕЛВИ ООД

1. ЛОГИ - ДОК
ЕООД; 2.
ГАНАШЕВИ ООД

Професионално образование и
обучение на ученици и
учителите от ПГЕХТ
съвместно с работодателите

В ПАРТНЬОРСТВО С
РАБОТОДАТЕЛЯ - КЛЮЧ
КЪМ УСПЕХА ЗА ПО-ДОБРО
ПРАКТИЧЕСКО
ОБРАЗОВАНИЕ И ПОКОНКУРЕНТНА И СИЛНА
ИКОНОМИКА

Адаптиране на образователния
процес към изискванията на
реалния бизнес

12

15

16

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

206 859,69

158 486,31

169 050,50

168 204,69

Обща стойност
Пощенски адрес ВО
на проекта в лв.

206 859,69

158 486,31

169 050,50

168 204,69

Официален
адрес на
кандидата

гр.Бургас 8000
гр.Бургас 8000 бул.
бул. "Стефан
"Стефан Стамболов"
Стамболов" 69
69 п.к.639
п.к.640

гр. Плевен ул."Цар
Самуил" № 2

гр. Плевен
ул."Цар
Самуил" № 3

2701 гр.
2700 гр. Благоевград Благоевград ул.
ул. "Иван
"Иван
Михайлов" № 62
Михайлов" №
62

град Хасково, ул .
"Добруджа" 79

град Хасково,
ул. "Добруджа"
79

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Компонент

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0047
BG051PO001-4.3.05-0042

BG051PO001-4.3.05-0036

ПГ ПО
МЕХАНОЕЛЕКТРОТ
ЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА БУРГАС

BG051PO001-4.3.05-0019

Договор номер в
ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0047C0001
BG051PO001-4.3.05-0036-C0001
BG051PO001-4.3.05-0042-C0005
BG051PO001-4.3.05-0019-C0001

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

гр.Бургас

1.Да се постигне ефективно управление и организация на проектните дейности
1. Ученици, започнали обучение в образователните
за постигане на заложените резултати 2. Да се осигури техническа база и за
паркове; 2. Учители, преминали обучение за работа с
обучение и практикуване на професия "заварчик", съобразно потребностите и
новото технологично оборудване; 3. Ученици,
изискваниятана работодателите 3.Да се адаптират и актуализират учебни
завършили обучение в образователните паркове; 4.
планове и програми, съгласно потребностите на местните работодатели 4.Да се Изградени образователни паркове за нови знания и
повишат компетенциите на учителите и учениците за професионална
умения; 5. Актуализирани училищни учебни планове; 6.
подготовка на учениците съобразно с изискванията на работодателите
Разработени учебни програми

гр. Плевен

1. Привличане на местни работодатели в образователния процес на ПГЕХТ.
Целта е да се подпомогне привличането и изграждането на нови трайни връзки
между работодателите и обучаващата институция, за създаването на
устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици,
доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване
на пазара на труда след приключване на средното образование; 2. Адаптиране
1.
Започнали ученици обучение в образователния
на образователния процес към конкретните изисквания на местните
парк; 2. Учители преминали обучение за работа с ново
работодатели - като улесни прехода от училище към работното място, чрез
технологично оборудване; 3. Ученици завършили
дейности за допълващо практическо обучение в реална работна среда. Да се
обучение в образователния парк; 4. Разработени учебни
укрепят връзките между ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” с бизнеса, работещ в
програми; 5. Обучени ученици и учители в изнесени
областта на компютърните системи и приложения. Да се създадът достатъчно
обучителни семинара; 6. Изградени образователни
добре квалифицирани специалисти, притежаващи знания и умения, адекватно
паркове за нови знания и умения.
съответстващи на изискванията на пазара на труда; 3. Актуализиране на
уменията на учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на
работодателите - Повишаване на уменията и компетенциите на учениците и
учителите, преминаващи през професионално обучение в работна среда
максимално близка до реалната; Подобряване и обогатяване професионалните
знания и умения в сферата на IT технологиите и компютърните мрежи.

гр. Благоевград

град Хасково

1. Привличане на местен работодател, специализиран в изграждането на
електро мрежи и системи с високо напрежение - фирма "Белви" ООД - в
образователния процес в професионалното училище; 2. Адаптиране на
образователния процес към конкретните изисквания на работодателя с цел
реализиране на обучени специалисти по изграждане на електро мрежи и
системи, с цел изграждане на специфични умения, които да спомогнат за
тяхното включване на пазара на труда; 3. Актуализиране на уменията на
преподавателите в Гимназията и учениците, в съответствие с конкретните
потребности на работодателя; 4. Изграждане на практическа постановка за
провеждане на обучителния процес.

1. Проучване на потребностите на местния бизнес от конкретни знания и
практически умения; 2. Привличане на местни работодатели в образователния
процес на училището и споделяне на отговорността при професионалната
подготовка и бъдещата реализация на учениците; 3. Насочване на
образователния процес към конкретните потребности на работодателите; 4.
Актуализиране на знанията и уменията на учителите в съответствие с
изискванията на бизнеса; 5. Формиране на нови практически умения, потребни
на местния бизнес у учениците; 6. Подобряване на конкурентноспособността и
професионалната мобилност на обучаваните; 7. Повишаване качеството на
професионалното образование и обучение; 6. Обмяна на опит и добри
практики с други професионални училища.

1. Брой ученици започнали обучение по специалността
"Монтаж и експлоатация на ел.мрежи и системи"; 2.
Брой преподаватели преминали обучение за работа с
новата програма; 3. Брой наставници, преминали
обучение за работа с новата програма и обучени да
работят с ученици; 4. Брой ученици, завършили
обучение по специалността "Монтаж и експлоатация на
ел.мрежи и системи"; 5. Брой разработени училищни
учебни плана; 6. Брой разработени училищни учебни
програми; 7. Брой изградени "образователни парка" за
нови знания и умения.

1. Брой ученици, започнали обучението по проекта; 2.
Брой преподаватели преминали обучение по проекта; 3.
Разработване на учебни програми; 4. Актуализиране на
училищни учебни планове; 5. Изграждане на
образователен парк; 6. Брой ученици завършили
обучението по проекта; 7. Брой преподаватели обучени
по проекта; 8. Разработени учебни програми; 9.
Актуализирани училищни учебни плана.

BG051PO001-4.3.05-0021
BG051PO001-4.3.05-0017

Професионална
гимназия "Проф. д-р
Асен Златаров" Видин

BG051PO001-4.3.05-0022

ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО
КОМПЮТЪРНИ
ТЕХНОЛОГИИ И
СИСТЕМИ - ГР.
ПРАВЕЦ

BG051PO001-4.3.05-0006

1. ,,КонтраксПРОФЕСИОНАЛНА
Пловдив" ООД; 2.
Работодатели, ученици и
ГИМНАЗИЯ ПО
Енергийна Агенция - учители заедно в ,,Иновативен
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Пловдив; 3.
образователен парк - ПГЕЕИ ЕЛЕКТРОНИКА ,,Изоматик Комплект
Пловдив"
ПЛОВДИВ
"ООД

ТЕХНИЧЕСКИ
КОМПОНЕНТИ
БЪЛГАРИЯ ЕООД

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК ПО
ЕЛЕКТРОНИКА И
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
СПОРЕД НУЖДИТЕ НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ
ОБЛАСТ ВИДИН

КОНТРАКС ЕАД

Образователни паркове за
развитие на професионално
знание и компетенции в
областта на компютърните
технологии и системи в
колаборация с IT сектора

Продължителност

12

13

18

16

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

185 494,29

194 282,71

226 870,21

292 782,16

Обща стойност
Пощенски адрес ВО
на проекта в лв.

185 494,29

5300 Габрово, ул.
"Бенковска" 18

Официален
адрес на
кандидата

5301 Габрово,
ул. "Бенковска"
18

Видин, 3700,
Южна
промишлена
зона

194 282,71

Видин, 3700, Южна
промишлена зона

226 870,21

гр. Правец, ул.
гр. Правец, ул.
"Перуша" - № 4; обл. "Перуша" - №
София
4; обл. София

292 782,16

4002, Пловдив, ул.,, 4002, Пловдив,
Пещерско шосе" № ул.,, Пещерско
26
шосе" № 26

Място на изпълнение на
дейностите

BG051PO001-4.3.05-0021-C0001

1. ЕТ "Леон Владимир Николаев
Генчев"; 2. "ДИКОМ"
ЕООД - Габрово; 3.
ПРОФЕСИОНАЛНА
"ВИП ФИНАНС"
Дългосрочно партньорство с
ГИМНАЗИЯ ПО
ЕООД; 4. "РГС" ООД - работодателите в сферата на
ТУРИЗЪМ "ПЕНЧО
Семеен хотел
икономиката и туризма
СЕМОВ" - ГАБРОВО
"Габрово"; 5. Музей
"Дом на хумора и
сатирата" - Габрово;
6. "Меркурий П и П"

BG051PO001-4.3.05-0017-C0001

Компонент

Име на проекта

BG051PO001-4.3.05-0022C0001

Номер проект в ИСУН

Име на
партньора/ите

BG051PO001-4.3.05-0006-C0001

Договор номер в
ИСУН

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

гр. Габрово

1. Приспособяване на учебните планове и програми в областта на икономиката
и туризма към нуждите на реалния бизнес; 2. Надграждане на знанията и
уменията на учители и ученици в съответствие с потребностите на
работодателите; 3. Изграждане на ефективна система за учене чрез прилагане
опита на работодателите в учебния процес; 4. Стимулиране на учениците към
усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания за
успешна реализация на пазара на труда

гр. Видин

Индикатори за изпълнение

1. Разработени програми за работа в образователни
паркове; 2. Изградени образователни паркове; 3.
Обучени ученици в образователните паркове; 4.
Обучени учители за преподаване на иновативни
практики; 5. Актуализирани учебни планове по
професии; 6. Разработени учебни програми за ЗИП и
СИП.

1. Брой ученици, започнали обучение в образователния
парк; 2. Брой учители обучени за работа с новото
1. Включване на местните работодатели в образователния процес на
технологично оборудване; 3. Брой (процент) ученици
учениците, подготвящи се в областта на електрониката и компютърната
завършили обучението в образователния парк; 4. Брой
техника; 2. Адаптиране на учебното съдържание към нуждите на местния
(процент) ученици завършили обучението в
бизнес; 3. Актуализиране на квалификацията на учителите в съответствие с
образователния парк с отлични резултати; 5. Брой
изискванията на местните работодатели; 4. Формиране на умения у учениците,
разработени училищни учебни планове; 6. Брой
отговарящи на потребностите на местните работодатели.
разработени учебни програми; 7. Брой изградени
образователни паркове за нови знания и умения.

гр. Правец

1. Разработване на училищни учебни планове в колаборация с ИТ фирмата
1. Ученици, започнали обучение в образователните
"Контракс"; 2. Актиализиране на учебни програми за професионална
центрове; 2. Преподаватели, преминали обучение за
подготовка; 3. Изграждане на електронна платформа и разработка на
работа с новото технологично оборудване; 3. Ученици,
електронни курсове за провеждане на професионалната подготовка на
завършили обочение в образователните центрове; 4.
специалисти в областта на компютърните системи и технологии; 4. Обучение Разработени училищни планове; 5. Разработени учебни
на целевата група в специализирани професионални курсове.
програми; 6. Изградени образователни паркове

гр. Пловдив

1. Ученици, започнали обучение в ,,Образователен парк
1. Привличане на местните работодатели в образователния процес в
-ПГЕЕ - Пловдив"; 2. Учители, започнали за работа с
Професионална гимназия по електротехника и електроника-Пловдив и
новите програми и оборудване ; 3. Ученици,
трансфер на иновативни практики; 2. Адаптиране на образователния процес
завършили обучение по СИП; 4. Учители, завършили
към конкретните изисквания на местните работодатели; 3. Актуализиране и интензивно обучение по СИП; 5. Създаване и ползване
усъвършенстване на знания и умения на учители и ученици, в съответствие с
на учебни програми; 6. Създаване и ползване на
конкретните потребности на работодателите, за създаване на навици за поинтензивни учебни програми за учители; 7. Изграден и
добра адаптивност към пазара на труда.
функциониращ „Образователен парк -ПГЕЕ –
Пловдив“.

Актуализиране на
образователния процес в
Професионална гимназия по
Майкрософт България строителство, архитектура и
ЕООД
геодезия "Проф. Арх. Стефан
Стефанов", гр. Монтана в
сътрудничество с работодател
в сферата на ИКТ

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност
Пощенски адрес ВО
на проекта в лв.

Официален
адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Продължителност

Компонент

Име на проекта

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на
учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и
адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор;
1.
Брой учители преминали обучение за работа с
2.Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща образователния
новите сървърни приложения и приложения за
процес в професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк - разработка; 2. Брой изградени образователни паркове,
изграждане на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална включващи „Виртуална лаборатория” и тестов център;
сертификация; 3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез
3. Брой актуализирани учебни програми и изпитни
участие в специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и
материали; 4. Брой ученици, преминали обучение по
приложения за разработка; 4. Адаптиране на специфичните знания и умения
актуализираните учебни програми в образователен
на учениците в сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством
парк; 5. Брой ученици, завършили обучение в
провеждане на практически обучения по актуализираните учебни програми в
образователен парк; 6. Брой разработени
часовете по СИП; 5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта
/актуализирани/ учебни програми; 7. Брой изградени
сред представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри
образователни паркове за нови знания и умения.
практики от страна на партньорската организация Майкрософт България
ЕООД, чрез провеждане на семинари и посещение на място.

BG051PO001-4.3.05-0012

Номер проект в ИСУН

Име на
партньора/ите

Професионална
гимназия по
строителство,
архитектура и
геодезия - Монтана

BG051PO001-4.3.05-0002

Договор номер в
ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0012-C0001
BG051PO001-4.3.05-0002-C0001

Име на кандидата

1. Привличане на работодателите в образователния процес на
професионалните училища и гимназии. Цели се да се изучи съвременното и
бъдещо технологично, техническо и програмно осигуряване, да се анализират
конкретните нужди от знания и компетенции на бъдещите екипи. Това ще
помогне за създаването на учебни планове и програми и осъществяването на
предметните програми изучавани като СИП или ЗИП в професионалните
училища; 2. Адаптиране на образователния процес към конкретните
Частна
изисквания на местните работодатели е сравнително дълъг процес.
професионална
Трудностите при преустройството и въвеждането на нови учебни планове и
гимназия по
1. "Телевизия
програми възникват от продължителността на разработването на им. Освен
мултимедия,
ТУРИЗЪМ" ООД; 2.
София 1000,
изискванията на териториалните и браншови работодатели, необходимо е
компютърен
Професионална
София 1000, бул.
бул. Патриарх
съгласуване и синхронизирането им с класическите и вече съществуващите
компютърна
графика и анимация, цифрови аудио, фото,
и мултимедия
към94
Частната
професионална
графичен дизайн и анимация.
графичен дизайн ипо ИКT,
гимназия
по аудио-,
15видео технологии
219550, 94
219 550,
Патриарх
Евтимийгимназия по Мултимедия,
гр.компютърен
София
Евтимий № 64,
програми, утвърждаването от Министъра на МОМН. В този случай по-добре е
анимация,
видео- и
№ 64, ет.1
ет.1
насочването на усилията на работодателските и гимназиални експерти към
сертифицирана и
телекомуникация "А.
разработването на програми, които се изучават като СИП или ЗИП. Те се
административно
С ПОПОВ"
утвърждават от педагогическите съвети и РИО и е възможно да влязат в
осигурявана от
гимназиите през учебната 2013 - 2014 г.; 3. Актуализиране на уменията на
КОДАМ ООД
учители и ученици, в съответствие с конкретните потребности на
работодателите. Експертите от страна на работодателя и гимназиите е
необходимо да подготвят преподавателите, които ще обучават учениците по
тези предмети. Същевременно може едновременно да се редактират
съдържанието на учебната програма, презентациите, входящите,
ежеседмичните, тестовете за текущ и финален контрол, домашните и
контролни работи.

я, умения и компетентности“

18

114 298,64

114 298,64

3400, град Монтана,
ул. "Панайот Хитов"
15А

3400, град
Монтана, ул.
"Панайот
Хитов" 15А

гр. Монтана

1. Брой разработени училищни планове; 2. Брой
ученици, започнали обучение; 3. Брой разработени
учебни програми; 4. Брой обучени учители; 5. Брой
обучени ученици; 6. Брой, изградени образователни
паркове.

ПГСС "ЗЕМЯ"
ГР.ПРОВАДИЯ

1. Кооперация
"Земеделска
кооперация
Житница"; 2.
Едноличен търговец
„ВЕСС” 87

Професионалното образование
в ПГСС "Земя" - по-близо до
бизнеса

Лаборатория за иновации –
среща на образованието с
бизнеса

12

17

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

279 653,23

210 604,80

143976.99

Обща стойност
Пощенски адрес ВО
на проекта в лв.

279 653,23

210 604,80

143976.99

гр. Провадия 9200,
област Варна,
квартал "Север"

Официален
адрес на
кандидата

гр. Провадия
9200, област
Варна, квартал
"Север"

гр.София, кв.
гр.София, кв.
Захарна
Захарна фабрика, ул. фабрика, ул.
Хайдут Сидер № 10 Хайдут Сидер
№ 10

гр.Стара Загора,
ул.Граф Игнатиев
№11

гр.Стара
Загора, ул.Граф
Игнатиев №11

Място на изпълнение на
дейностите

Продължителност

Компонент

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0023
BG051PO001-4.3.05-0003

Изграждане на Образователен
парк "Енергоефективно
строителство" в ПГСАГ
"Лубор Байер" Стара Загора в
партньорство с "Ксела
България"ЕООД, в който
съвместно с партньора ще се
Професионална
обучават допустими по
гимназия по
оперативната програма целеви
строителство,
групи за усвояване на нови
Ксела България ЕООД
архитектура и
знания и умения ,свързани с
геодезия " Лубор
актуални строителни системи
Байер " Стара Загора
за изпълнение на
енергоефективно
строителство,изграждане и
развиване на ефективна
система за учене през целия
живот и създаване на трудова
мобилност,приспособима към
нуждите на пазара

BG051PO001-4.3.05-0018-C0001

1. "ТАНДЕМ-В"
ПГХВТ "ПРОФ. Д-Р
ООД; 2. "АНИМЕКСГ. ПАВЛОВ" СОФИЯ
98" ЕООД

BG051PO001-4.3.05-0018

Договор номер в
ИСУН

Име на проекта

BG051PO001-4.3.05-0023-C0001

Име на
партньора/ите

BG051PO001-4.3.05-0003C0001

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

гр. Провадия

1. Да се изградят два образователни парка за нови знания, умения и
компетентности в сферата на селското стопанство и техническото обслужване
на автотракторната техника, съответстващи на съвременните нужди от
квалифицирана работна ръка в секторите и приложението на нови методи и
1. Ученици, започнали обучение в двата образователни
технологии на работа в реалния бизнес; 2. Да се актуализират училищните
парка; 2. Учители, започнали обучение за работа с
учебни планове за паралелките по изучаваните професии в съответствие с
новото технологично оборудване в Образователните
реалните потребности на работодателите в сферата на селското стопанство и
паркове; 3. Изграден Образователен парк "Устойчиво
техническото обслужване и ремонта на автотракторната техника; 3. Да се
управление на фермата" за нови знания и умения; 4.
актуализират учебните програми за производствена практика за изучаваните
Изграден Образователен парк „Съвременна
професии в съответствие със съвременните изисквания на работодателите в
диагностика и техническо обслужване на автотракторна
сферата на селското стопанство и техническото обслужване и ремонта на
техника“ за нови знания и умения; 5. Разработени
автотракторната техника; 4. Да се разработят нови учебни програми по ЗИПП
училищни учебни планове; 6. Ученици, завършили
(задължително избираема професионална подготовка), които да отговарят на
обучение в двата образователни парка; 7. Учители,
нуждите на съвременния бизнес; 5. Да разработят нови учебни програми за
завършили обучение за работа с новото технологично
обучение по нови модули: „Информационни технологии за интегрирано
оборудване в Образователните паркове
управление на агробизнеса“ и „Съвременни методи и средства за техническо
обслужване и текущ ремонт на автотракторна техника“, съответстващи на
търсените умения от работодателите; 6. Да се актуализират уменията на
учители и на ученици в съответствие с новите потребности на работодателите.

гр.София

1. Създаване на образователен парк съвместно с
Изграждане на „Лаборатория за иновации” с нова модулна програма и
работодател-партньор; 2. Брой разработени
визуализация на темите чрез разработване на мултимедиини проложения чрез
иновационни продукти; 3. Брой лица от целевата група
компютърно базирано обучение, адаптирани към изискванията на
обучавани в образователния парк; 4. Внедрен в
работодателят партньор, за актуализиране на знанията и уменията и
гимназията образователен парк за иновационни
придобиване на нови компетентности на 8 учители и 153 ученици от
дейности; 5. Брой лица от целевата група, успешно
гимназията.
завършили обучението

гр.Стара Загора

1.
Изграждане на образователен парк "Енергоефективно строителство",
създаващ условия за усвояване на нови знания и умения у целевите групи за подобрата им адаптивност и приспособимост към нуждите на пазара, развитие на
системата за учене през целия живот; 2. Използване на съвременно оборудване
за демонстрация и преподаване на предвидените за изучаване строителни
системи за формиране на нови практически умения у обучаваните,отговарящи
на потребностите на строителния бизнес; 3. Реално сътрудничество и
партньорство с работодател по време на изграждане на образователния парк и
1.Обучавани ученици; 2. Учители,
преминали
след приключване на проекта; 4. Повишаване на професионалните
обучение; 3. Ученици, завършили успешно; 4.
компетентности на преподавателите по професионална подготовка; 5.
Разработени учебни програми; 5. Образователен парк
Осигуряване съвместно с партньора на качествено професионално образование
и обучение след приключване на проекта, насочено към различни целеви
групи; 6. Разработване на учебни програми за специфична професионална
подготовка на целевите групи по време на проекта ,адаптивни и приложими
след приключване на проекта; 7. При разработване на учебни програми и
обучение на целевите групи да се използва опита на партньора в областта на
енергийно ефективното строителство,прилагане на ефективните европейски
практики при професионалното обучение.

Име на проекта

Микроинвест ООД

ЛИДЕР В ЗНАНИЕТО И
ПРАКТИКАТА

"Тед - Бед" ЕАД

Актуализиране на
професионалното образование
и обучение с участие на
местните работодатели гаранция за повишаване
качеството на живот

Професионална
гимназия по
електротехника и Майкрософт България
електроника „Мария
ЕООД
Склодовска-Кюри” Сливен

Актуализиране на
образователния процес в
ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ
СКЛОДОВСКА КЮРИ” Сливен в сътрудничество с
работодател в сферата на ИКТ

18

12

18

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

130 874,29

102 933,31

100 788,05

Обща стойност
Пощенски адрес ВО
на проекта в лв.

130 874,29

102 933,31

100 788,05

Област Бургас,
Община Бургас,
Бургас 8000, ул.
"Георги Шагунов" №
1

4000, гр. Пловдив,
ул. "Гладстон" 70

Област Сливен,
Община Сливен,
град Сливен
пк.8800, бул.
«Банско шосе» 21

Официален
адрес на
кандидата

Област Бургас,
Община Бургас,
Бургас 8000, ул.
"Георги
Шагунов" № 1

4000, гр.
Пловдив, ул.
"Гладстон" 70

Област Сливен,
Община
Сливен, град
Сливен
пк.8800, бул.
«Банско шосе»
21

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Компонент

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0020
BG051PO001-4.3.05-0027

BG051PO001-4.3.05-0041

Договор номер в
ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0020-C0001

Професионална
гимназия по
вътрешна
архитектура и
дървообработване
„Христо Ботев” Пловдив

BG051PO001-4.3.05-0027-C0001

Търговска гимназия гр. Бургас

BG051PO001-4.3.05-0041-C0001

Име на кандидата

гр. Бургас

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Привличане на местни работодатели в образователния процес. В настоящия
проект е привлечен като партньор-работодател фирма „Микроинвест“ООД.
Фирмата е доказан лидер в разработването и предлагането на иновативни
счетоводни програмни продукти за реалния бизнес в страната; 2. Адаптиране
на образователният процес към конкретните изисквания на местните
работодатели, изискващи високо квалифицирани специалисти, имащи опит в
работата със специализирани счетоводни софтуерни продукти. Предвиденото в
1. Обучена целева група учители; 2. Обучена целева
проекта обучение в образователен парк „Счетоводна къща – Лидер“ ще
група ученици; 3. Разработена учебна програма за СИП
продължи процеса на въвеждане на иновативни технологии в
и Методическо ръководство
професионалното образование и ще го адаптира към използваните в реалния
бизнес съвременни програмни продукти за водене на счетоводна отчетност; 3.
Актуализиране на уменията на учители и ученици в съответствие с
конкретните потребности на работодателите. Придобиването на практически
умения и компетенции на учителите и учениците в образователен парк
„Счетоводна къща – Лидер“ ще отговори на новите предизвикателства на
реалния бизнес за използване на иновативни автоматизирани счетоводни
софтуерни продукти и ще актуализира техните познания и квалификация.

гр. Пловдив

1. Учителите да наградят своите знания и умения с помощта на
работодателите и да ги предадат на учениците; 2. Учениците да придобият
допълнителни знания в своята професия; 3. Да се запознаят с новите машини и
технологии в производството на тапицирани изделия; 4. Да допълнят и
обогатят своите сръчности при работа с новите съвременни машини в бранша;
5. Да придобият навици за работа в екип и да носят отговорност за качеството
на произведената от тях продукция; 6. Училището заедно с работателите, да
поставят основите на едно бъдеще съвместно сътрудничество за това, какви са
необходими и на какво да с еобърне внимание при обучението на учениците

гр. Сливен

1. Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на
учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и
1. Брой учители преминали обучение за работа с
адаптирането им към нуждите на работодателя – партньор; 2.Осигуряване на
новите сървърни приложения и приложения за
подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния процес в
разработка; 2. Брой изградени образователни паркове,
професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк -изграждане
включващи „Виртуална лаборатория” и тестов център;
на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална сертификация;
3. Брой актуализирани учебни програми и изпитни
3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез участие в
материали; 4. Брой ученици, преминали обучение по
специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и приложения за
актуализираните учебни програми в образователен
разработка; 4. Адаптиране на специфичните знания и умения на учениците в
парк; 5. Брой ученици, завършили обучение в
сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством провеждане на
образователен парк; 6. Брой разработени
практически обучения по актуализираните учебни програми в часовете по
/актуализирани/ учебни програми; Брой изградени
СИП; 5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта сред
образователни паркове за нови знания и умения
представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри практики
от страна на партньорската организация Майкрософт България ЕООД, чрез
провеждане на семинари и посещение ндизвикат

1. Обучение на учители; 2. Обучение на ученици; 3.
Разработване на учебен план

„ТОПЛИК“ ООД

Ателие за предприемачи

Актуализиране на
Професионална
образователния процес в
техническа гимназия
Професионална техническа
Майкрософт България
„Цар Симеон
гимназия „Цар Симеон
ЕООД
Велики”, град
Велики”, град Търговище в
Търговище
сътрудничество с работодател
в сферата на ИКТ

18

12

15

18

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

106 829,73

170 198,53

139 318,10

123 130,39

Обща стойност
Пощенски адрес ВО
на проекта в лв.

106 829,73

София, ул.Райко
Алексиев 46

Официален
адрес на
кандидата

София,
ул.Райко
Алексиев 46

170 198,53

гр. София, ул.
Алабин №2, вх.А

гр. София, пл.
Света Неделя
№4

139 318,10

2140 Ботевград,
София-област,
ул."Свобода" №18

2140 Ботевград,
София-област,
ул."Свобода"
№18

123 130,39

7700 гр.
7700 гр. Търговище, Търговище, ул.
ул. „Александър
„Александър
Стамболийски” №29 Стамболийски”
№29

Място на изпълнение на
дейностите

Продължителност

Компонент

BG051PO001-4.3.05-0035
BG051PO001-4.3.05-0008

Професионална
гимназия по техника
и мениджмънт
"Христо Ботев"
Ботевград

BG051PO001-4.3.05-0034

Частно
РАБОТОДАТЕЛИ ОТ
професионално
РЕКЛАМНИЯ И
бизнес училище
1. "Алианс Принт"
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЯ
„Евростандарт“ – ЕООД; 2. Национална
БИЗНЕС-СЪТРУДНИЦИ В
София към банков
професионална
ОБУЧЕНИЕТО ПО
център за обучение и
гимназия по
СПЕЦИАЛНОСТИТЕ
развитие – Английска
полиграфия и
"КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"
бизнес гимназия и
фотография
И "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" В
колеж –
ЧПБУ „ЕВРОСТАНДАРТ”
„Евростандарт“ ООД

BG051PO001-4.3.05-0034-C0001

СОФИЙСКА
ПРОФЕСИОНАЛНА
Развитие на професионалното
ГИМНАЗИЯ ПО
Майкрософт България
образование и обучение в
ЕЛЕКТРОНИКА
ЕООД
СПГЕ в сътрудничество с
"ДЖОН
работодателите
АТАНАСОВ"

BG051PO001-4.3.05-0040

Номер проект в ИСУН

Договор номер в
ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0035-C0001

Име на проекта

BG051PO001-4.3.05-0008C0001

Име на
партньора/ите

BG051PO001-4.3.050040-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

гр. София

1. Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на
учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и
адаптирането им към нуждите на работодателя – партньор; 2.Осигуряване на
подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния процес в
професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк -изграждане
на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална сертификация;
3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез участие в
специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и приложения за
разработка; 4. Адаптиране на специфичните знания и умения на учениците в
сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством провеждане на
практически обучения по актуализираните учебни програми в часовете по
СИП; 5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта сред
представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри практики
от страна на партньорската организация Майкрософт България ЕООД, чрез
провеждане на семинари и посещение ндизвикат

гр. София

гр. Ботевград

гр. Търговище

Индикатори за изпълнение

1. Брой учители преминали обучение за работа с
новите сървърни приложения и приложения за
разработка; 2. Брой изградени образователни паркове,
включващи „Виртуална лаборатория” и тестов център;
3. Брой актуализирани учебни програми и изпитни
материали; 4. Брой ученици, преминали обучение по
актуализираните учебни програми в образователен
парк

1. Ученици, започнали обучение в образователния
1. Привличане на местните работодатели в образователния процес в
парк; 2. Брой учители, преминали обучение във връзка
професионалните училища и професионалните гимназии по професионално с нововъведеното оборудване и специализиран софтуер;
направление "Компютърни науки"; 2. Адаптиране и актуализиране на
3. Ученици, завършили обучение в образователния
образователния процес към конкретните изисквания на местните работодатели парк; 4. Изготвена учебна програма по специалността
и работодателя-партньор; 3. Актуализиране на уменията на учители и
"Графичен дизайн" - СИП; 5. Създаден образователен
ученици, в съответствие с конкретните потребности на работодателя.
парк за нови знания и умения

Изграждане на „Ателие за предприемачи” с нова модулна програма и
компютърно базирано обучение, адаптирани към изискванията на
работодателят партньор, за актуализиране на знанията и уменията и
придобиване на нови компетентности на 8 учители и 145 ученици от
гимназията.

1. Брой лица от целевата група включени в обучение;
2. Брой разработени иновационни продукти; 3. Брой
обучени лица от целевата група; 4. Внедрен в
гимназията образователен парк за иновационни
дейности

1. Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на
учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и
1. Брой учители преминали обучение за работа с
адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор;
новите сървърни приложения и приложения за
2.Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния
разработка; 2. Брой изградени образователни паркове,
процес в професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк включващи „Виртуална лаборатория” и тестов център;
изграждане на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална
3. Брой актуализирани учебни програми и изпитни
сертификация; 3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез
материали; 4. Брой ученици, преминали обучение по
участие в специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и
актуализираните учебни програми в образователен
приложения за разработка; 4. Адаптиране на специфичните знания и умения
парк; 5. Брой ученици, завършили обучение в
на учениците в сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством
образователен парк; 6. Брой разработени
провеждане на практически обучения по актуализираните учебни програми в
/актуализирани/ учебни програми; 7. Брой изградени
часовете по СИП; 5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта
образователни паркове за нови знания и умения
сред представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри
практики от страна на партньорската организация Майкрософт България
ЕООД, чрез провеждане на семинари и посещение на място.

Име на проекта

Актуализиране на
Професионална
образователния процес в
техническа гимназия Майкрософт България Професионална техническа
"Шандор Петьофи" ЕООД
гимназия „Шандор Петьофи“ в
Разград
сътрудничество с работодател
в сферата на ИКТ

Актуализиране на
образователния процес в
Професионална
ПРОФЕСИОНАЛНА
гимназия по
ГИМНАЗИЯ ПО
Майкрософт България
дървообработване и
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И
ЕООД
строителство СТРОИТЕЛСТВО "ЦАР
Хасково
ИВАН АСЕН ІІ", гр. Хасково в
сътрудничество с работодател
в сферата на ИКТ

Професионална
гимназия по
индустриални
технологии,
мениджмънт и
туризъм Панагюрище

Професионална
гимназия по
електротехника и
електроника "Капитан
Петко войвода" Кърджали

Асарел-МедетАД

Проект "Качествено
образование днес - успешна
професионална реализация
утре"

Аниди ЕООД

„СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕ И
БИЗНЕС – ПЪТ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА
КАЧЕСТВЕНО
ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ“

18

18

12

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

138 598,46

107 951,78

112 396,94

109 593,22

Обща стойност
Пощенски адрес ВО
на проекта в лв.

138 598,46

107 951,78

112 396,94

109 593,22

гр.Разград, ул.
“Проф. Илия
Петров“ № 1

Официален
адрес на
кандидата

гр.Разград, ул.
“Проф. Илия
Петров“ № 1

6300 Хасково,
6300 Хасково,
ул.Пловдивска
ул.Пловдивска №37
№37

гр. Панагюрище ул.
"Петко Мачев" №4

6600 гр. Кърджали,
ул. „Мара
Михайлова” 5

гр.
Панагюрище
ул. "Петко
Мачев" №4

6600 гр.
Кърджали, ул.
„Мара
Михайлова” 5

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Компонент

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0033
BG051PO001-4.3.05-0010
BG051PO001-4.3.05-0011

BG051PO001-4.3.05-0029

Договор номер в
ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0029-C0001
BG051PO001-4.3.05-0033-C0001
BG051PO001-4.3.05-0010C0001
BG051PO001-4.3.05-0011-C0001

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

гр.Разград

1. Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на
учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и
1. Брой учители преминали обучение за работа с
адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор;
новите сървърни приложения и приложения за
2.Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния
разработка; 2. Брой изградени образователни паркове,
процес в професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк включващи „Виртуална лаборатория” и тестов център;
изграждане на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална
3. Брой актуализирани учебни програми и изпитни
сертификация; 3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез
материали; 4. Брой ученици, преминали обучение по
участие в специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и
актуализираните учебни програми в образователен
приложения за разработка; 4. Адаптиране на специфичните знания и умения
парк; 5. Брой ученици, завършили обучение в
на учениците в сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством
образователен парк; 6. Брой разработени
провеждане на практически обучения по актуализираните учебни програми в
/актуализирани/ учебни програми; 7. Брой изградени
часовете по СИП; 5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта
образователни паркове за нови знания и умения
сред представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри
практики от страна на партньорската организация Майкрософт България
ЕООД, чрез провеждане на семинари и посещение на място.

гр. Хасково

1. Модернизиране на методиката на обучение в ИКТ, чрез актуализиране на
учебните програми и изпитни материали по предварително избрани модули и
1. Брой учители преминали обучение за работа с
адаптирането им към нуждите на работодателя - партньор;
новите сървърни приложения и приложения за
2.Осигуряване на подходяща инфраструктура, подпомагаща обучителния
разработка; 2. Брой изградени образователни паркове,
процес в професионалната гимназия, чрез създаване на образователен парк включващи „Виртуална лаборатория” и тестов център;
изграждане на „Виртуална лаборатория” и тестов център за професионална
3. Брой актуализирани учебни програми и изпитни
сертификация; 3. Надграждане на уменията на преподавателите по ИКТ, чрез
материали; 4. Брой ученици, преминали обучение по
участие в специфични обучения за работа с нови сървърни приложения и
актуализираните учебни програми в образователен
приложения за разработка; 4. Адаптиране на специфичните знания и умения
парк; 5. Брой ученици, завършили обучение в
на учениците в сферата на ИКТ към нуждите на партньора, посредством
образователен парк; 6. Брой разработени
провеждане на практически обучения по актуализираните учебни програми в
/актуализирани/ учебни програми; 7. Брой изградени
часовете по СИП; 5. Представяне на целите, идеите и резултатите от проекта
образователни паркове за нови знания и умения
сред представителите на заинтересованите страни и споделяне на добри
практики от страна на партньорската организация Майкрософт България
ЕООД, чрез провеждане на семинари и посещение на място.

гр. Панагюрище

гр. Кърджали

1. Засилване на връзката работодател-професионално обучение в училище; 2.
Адаптиране на образователния процес в училище към конкретните нужди на
работодателя; 3. Актуализиране на знанията и уменията на учители и ученици,
съобразени с конкретните нужди на работодателя; 4. Осигуряване на
предпоставки за личностно професионално развитие на учениците, съответно
на техните интереси.

1. Ученици, започнали обучение в образователния
парк; 2. Ученици, завършили обучение в
образователния парк; 3. Обучени учители; 4.
разработени учубни програми за ЗИП и СИП.

1. Привличане на работодателите в образователния процес, с цел адаптирането
му към конкретните изисквания на трудовия пазар и актуализиране на
уменията на учители и ученици, в съответствие с потребностите на бизнеса; 2. 1. Брой ученици започнали обучение в образователния
Предоставяне на учениците от ПГЕЕ на качествено професионално обучение,
парк; 2. Брой учители започнали обучение в
основано на знания придобити със съвременна техника и технологии; 3.
образователния парк; 3. Брой ученици завършили
Активно участие на работодателите в обучението; 4. Равен достъп до
обучението си в образователния парк; 4. Създадени
качествено образование на млади хора от различни етнически групи; 5.
учебни програми по СИП; 5. Разработени учебни
Повишаване привлекателността и социалния статус на професионалното
планове; 6. Създаден образователен парк
образование; 6. Укрепване на изградените връзки между Професионална
гимназия по електротехника и електроника и бизнеса.

Име на проекта

Сдружение на
хотелиерите и
ресторантьорите в
Казанлък

Усъвършенстване на
професионалните компетенции
на учениците от
Професионална гимназия по
лека промишленост и туризъм,
гр. Казанлък, чрез подобряване
на условията за образование и
обучение в тясно
сътрудничество с бизнеса.

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

134 597,31

Обща стойност
Пощенски адрес ВО
на проекта в лв.

134 597,31

6100 Казанлък, ул.
Кайнарджа № 33

Официален
адрес на
кандидата

6100 Казанлък,
ул. Кайнарджа
№ 33

Място на изпълнение на
дейностите

Професионална
гимназия по лека
промишленост и
туризъм, гр. Казанлък

Име на
партньора/ите

Продължителност

Компонент

Номер проект в ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0045

Договор номер в
ИСУН
BG051PO001-4.3.05-0045-C0001

Име на кандидата

Основни дейности/Резюме

гр. Казанлък

1. Изграждане на механизъм за устойчиво сътрудничество между
ръководството на ПГЛПТ и представители на бизнеса от СХРК; 2.
Разработване на процедура за системно идентифициране на потребностите на
бизнеса за търсените в сферата на туризма специалности; 3. Периодично
актуализиране на УУП по ЗИП и СИП на учениците от направленията ХРК и
ПТСВ в съответствие с доказани от бизнеса потребности; 4. Включване на
представителите на бизнеса от СХРК в учебния процес чрез привличането им
за лектори; 5. Доближаване на учебно-възпитателния процес (УВП) по
професионална подготовка до проблемите на бизнеса чрез решаването на
реални бизнес казуси; 6. Обучение на учители и ученици в съответствие с
идентифицирано и посочено от бизнес партньорите оборудване на
изгражданата учебна кухня.

Индикатори за изпълнение

1.Обучение в реални условия и придобиване на
професионален опит от учениците; 2. Актуализирани
УУП и разработени учебни програми по ЗИП и СИП,
както и практически задания и критерии за оценка

