ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН – ГР. ВАРНА
Варна, бул. “Осми приморски полк” 113, тел: 052/30-24-30, e-mail: pgtmd_varna@abv.bg

ПОКАНА
за участие в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „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,
Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – гр. Варна е сред
училищата от страната, одобрена за финансиране по проект BG05M2OP001-2.0150001 „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 /изпратят на e-mail: pgtmd_varna@abv.bg
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/или
втори гимназиален етап.
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 нормативни документи,
свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи,
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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;
* експерт – следва да притежава специфичен опит в дадената сфера между 3 и 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.
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