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ПОКАНА

за участие в проект ВС05М20Р001-2.015-0001 „Ученически практики - 2”,

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дейност 2: „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни

и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни

или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори

гимназиален етап“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НАУКАТА,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев е сред

училищата от>страната, одобрена за финансиране по>проект ВС05М20Р001-2.015-

0001 „Ученически практики - 2”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

2014-2020 г.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност по проекта се търсят експерти

от бизнеса и науката, като лектори и консултанти в учебно-тренировъчни фирми

(УТФ) които да представят в канцеларията /азпратят на е-та!П: пре.б.ой(Фабу Бо или

предкдтшай Бе актуална автобиография.

Дейност 2 по проекта включва: Подкрепа за създаване и функциониране на

учебно-тренировъчни и/или>други съществуващи в>професионалното>образование

форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/али

втори гимназиален етап.
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Проект ВС05М20Р001-2.015 , Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурнии
инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКАСем с НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи

като истинско предприятие, „като  вСИЧКИ дейности се “реализират виртуално.

Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на

учебно-тренировъчните фирми включва>запознаване с

94
нормативни документи,

свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация

с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производство

и др.
Финансиране:

Привлечените в учебния процес представители от бизнеса и науката, трябва да

проведат 8 учебни часа.

За провеждането на 1 учебен час ще се изплаща възнаграждение с включени

осигурителни вноски за сметка на осигурителя, както следва:

> сътрудник - следва да притежава специфичен опит в дадената сфера до 3

години -до 14 лв. на учебен час;

у експерт - следва да притежава специфичен опит в дадената сфера между Зи 7?

години -до 20 лв. на учебен час;

> старши експерт -следва да притежава специфичен опит в дадената сфера над

7 години -до 30 лв. на учебен час.

Разходът за възнаграждение, с включени осигуровки за сметка на осигурителя,

на един експерт при проведени 8 часа, максимално може да възлиза на 240 лв.

Мария Костадинова Георгие

Директор на НПГ „Димитъ
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Проект ВС05М2ОР001 -2.015 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и

инвестиционни фондове.


