Настоящето проектопредложение цели надграждане на теоретичните
знания, умения и компетенции на 20 ученици от ПГТР посредством
реализация на триседмична образователна мобилност на реално работно
място в търговски фирми, ресторанти и хотели в град Валенсия, Испания .
Учениците ще бъдат подбрани от професии „Готвач“, „Кетъринг“ и
„Търговски представител“ от 10 и 11 клас обучаващи се в ПГТР гр.Враца
съгласно утвърдени критерии, на база техните личностни качества,
отношение към образователния процес, знания и придобити
професионални умения по време на обучителния процес в ПГТР .
Селекцията ще бъде организирана посредством комисия за подбор. Сред
заложените критерии за подбор са базовата подготовка в сферата на
предприемачеството, търговията и ресторантьорството, доброто владеене
на чужд език, мотивираност и желание за реализация. На ползвателите ще
бъде предоставена предварителна езикова подготовка по езика на проекта
– английски език, професионална по предприемачество и специализирана
подготовка съгласно изучаваните професии в училище. Културна
подготовка ще обхваща информация за историята, географски дадености
и традициите на Испания.
Образователната мобилност ще се реализира
от 26.06.2016 до
16.07.2016 във Валенсия, Испания. Партньор по проекта ще бъде Висшето
училище по хотелиерство и туризъм, Валенсия.
Образователната мобилност ще допринесе за запознаване с
актуалните стандарти, методи на работа и видове предлагани услуги в
избрания от тях сектор. Придобитият европейски опит е предпоставка за
повишаване пригодността им за заетост и успешната реализация на пазар
на труда, както в България така и в Европа.
Проектът ще допринесе за усъвършенстване и разширяване на
професионалните компетенции на участниците, ще повиши мотивацията
на учениците за активно участие в учебния процес, използването на
възможностите за активно надграждане и усъвършенстване на знанията и
умения по програмите за учене през целия живот. Участниците ще
повишат езиковата си подготовка до ниво самостоятелно ползване на
английски език, както и ползване на специфична за професията
терминология. С провеждането на планираната образователна мобилност
учениците ще придобият умения, като акуратност, точност, дисциплина и
способност за работа в екип, като ще се запознаят с водещите тенденции,
изисквания и критерии за качество в търговията и ресторантьорството в
обединена Европа. Учениците ще придобият реална представа за нуждите
на бизнеса и условията на пазара на труда и ще повишат пригодността си
за заетост.
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