Сертификати

Придобитите теоретични знания и практически умения в
електротехническата и електронната промишленост бяха
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Партньори
Настоящият проект е резултат от съвместната инициатива на три
професионални гимназии и българска консултантска организация,
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гимназията изпрати
30 свои възпитаници и 3 придружаващи учители в Падуа, Италия.
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Професионална гимназия по електроника и химични технологии
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Този проект (2016-1-BG01-KA102-023387) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи
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Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи
отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
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За проекта

В рамките на TECHTRAIN 70 ученици от три професионални
гимназии преминаха двуседмично практическо обучение в
Падуа, Италия. Практиката се осъществи в реални условия,
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Участници

Участници в мобилността бяха ученици от 10-11 клас с базова
образователна подготовка по електротехника, ел. машини и
апарати, ел. мрежи и инсталации; добри познания по
английски език (ниво В1); комуникационни умения,
готовност за работа в екип и силна мотивация да приложат
придобитите чуждестранни знания и умения в България след
приключването на проекта. Подборът на участниците
премина на два етапа. Първоначалната селекция се извърши
на база предварително заложени критерии за избор,
събеседване и тест по английски език, и среща с експерт
психолог. Крайното класиране бе осъществено след ПЕК и
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Предварителни дейности

В продължение на дванадесет седмици кандидатите за
мобилност преминаха педагогическа, езикова и културна
подготовка в България преди заминаването им в Италия.
Проведен бе двумесечен курс по италиански език – А1-А2 и
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се че н курс
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Придобитите знания бяха удостоверени със Сертификати за
владеене на италиански език – ниво А1-А2 и Сертификати за
преминат курс по технически английски език – ниво В1 по
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Мобилността

Практиката се осъществи на три потока: една група от 30
ученици и 3 придружители, и други две групи от по 20
ученици и 2 придружаващи преподаватели от гимназиите
партньори в периода 25 юни – 5 август 2017 г. Работната
програма включваше ежедневна практическа заетост на
участниците в 4 водещи чуждестранни фирми в електротехелектронната промишленост
промишленост -– Schüeco
Schüco Italia,
ническата и електронната
Favaron Moreno, Solidalia
SolidaliaииABB
ABBspa.
spa.
В продължение на две седмици ползвателите придобиха
професионални умения и знания, ноу-хау и трудови навици в
областта на разчитане и изработване на технически чертежи
чрез използване на приложен софтуер; изпълняване на
електромонтажни дейности със съвременна апаратура;
работа с контролно–измервателни апарати; настройка и
диагностика на електрическо оборудване; проектиране и
изработване на електроинсталации, поддръжка и ремонт;
проверка и изпитване на ел. инсталации; монтаж и демонтаж
на електроизделия; използване на ИКТ за създаване на
електротехническа документация; проектиране на система за
автоматизация
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KNX стандарта за сградна автоматизация.

Други ползи и постижения за ползвателите от участието им
в проекта бяха:
повишаване нивото на владеене на английски и италиански
език;
език.
развитие на умения за адаптация и работа в мултикултурна
среда, зачитане на междукултурните различия и утвърждаване на чувството за европейско гражданство и европейско
самосъзнание;
самосъзнание.
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комуникационни
подобряване на презентационните и комуникационни
умения, логическо мислене, работа в екип, работна етика,
изпълнение на конкретно техническо задание в срок,
възпитание в акуратност, коректност, толерантност, гъвкавост, прецизност, развиване чувство за отговорност и
самодисциплина.
самодисциплина;
повишаване на културната информираност
информираностиимироглед
мироглед;
повишаване на увереността ввсобствените
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възможности;
опознаване на други страни в Европа и желание отново да
участват в подобни инициативи
инициативи;
създаване
на нови изапознанства
нови запознанства
контакти. и контакти.

