Групата се състои от 20 ученици на възраст 16-18г., обучаващи се по
професиите "Готвач", "Кетъринг" и "Търговски представител" в ПГТР .
Предприемачеството е мощен стимул за икономически растеж и
създаване на заетост — благодарение на него се създават нови
предприятия и работни места, разработват се нови пазари и се развиват
нови умения и способности. Образованието не предлага подходяща основа
за предприемаческа кариера. Ето защо
бенефициентите имат
необходимост да повишат професионалният си опит и компетенции и да
възприемат иновативни практики, базирани на европейския опит на
страната - партньор по проекта, Испания и да го трансферират в България.
Това ще се осъществи чрез практика в търговски фирми, ресторанти и
хотели, където учениците ще усвоят нови методи, техники, технологии,
основите на дребния бизнес - изграждане и развитие на семейни
ресторанти и хотели , малки и средни търговски фирми , планиране и
контролиране на дейностите във фирмата, хотела и ресторанта,
управление на персонала.
Съвременните
технологии в търговията и ресторантьорството
изпреварват нивото на предлаганата теоретична подготовка и
материално- техническа база в училището, а учениците няма къде да се
запознаят и работят с най- новото технологично оборудване, иновативни
методи, технологии и др. Някои от учениците са придобили опит за работа
на реално работно място при участието си в проект „Ученически
практики.“ Но фирмите и ресторантите в град Враца, където е проведена
практиката , са от малък и среден тип и не разполагат с техника и
технологии на европейско ниво.
Учениците ни нямат изградени критерии за европейско качество, а за
изграждането им като работници
с европейски
компетенции и
квалификации
са им необходими и нови личностни качества –
креативност, иновативност, отговорност.
Провеждането на практически стаж във Валенсия, Испания,
получаването на сертификат
и усъвършенстване на езиковите
компетенции значително ще повишат шансовете на учениците за наемане
на работа, както на българския пазар на труда ,така и на европейския.
Променената среда ще помогне на ползвателите за създаване на социални
контакти в мултинационална среда, както и за много положителни емоции,
мотиви за учене и реализиране , за личностно изграждане и израстване.За
да се реализират успешно учениците, имат потребност да видят, усвоят и
приложат в бъдеще постиженията и опита на развити европейски
икономики.
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