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ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” - В ДЕЙСТВИЕ
Интервю с г-жа Михаела Карамфилова - Пом. директор на ДФСГ

Схемата „Ученически и
студентски практики” (BG051PO001-3.3.07)
стартира на 18 януари
2012 г. Финансирана е по
Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана
от Европейския социален
фонд.

Тя е разделена на два проекта:
Компонент 1 – BG051PO0013.3.07-0001 ,,Ученически
практики”;
Компонент 2 – BG051PO001
-3.3.07-0002 ,,Студентски
практики”
Ние, ръководството и препод а ва т е л ит е о т Д Ф СГ
„Интелект“ работим по компонент 1, Нашата цел е да
включим всички
желаещи ученици, които продължавайки
образованието
си във ВУЗ ще
имат възможност се включат
и в компонент 2.

Основният мотив за участие
на гимназията и младите
хора, с които работим е да се
усъвършенстват, да постигнат успешна реализация на
пазара на труда и високи
нива на заетост в бъдеще, да
повишат производителността си, да бъдат по-креативни
и предприемчиви.
Като професионална гимназия, активно работеща по
настоящия проект и развиваща успешното партньорство
с работодателите от местната бизнес среда, ние включваме не само учениците си в
реално практическо обучение, правим съпричастни
техните семейства и подпомагаме развитието на бъдещите средни икономически
кадри.

ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013 -2014
През месец Ноември 2013 г.
продължи стартиралият през
учебната 2012/2013 година
проект „Ученически практики“, в който се включиха 126
ученици от ХІ-ти клас /от
общо 127 ученици/ – 99,21.
Основната цел на проекта е
подобряване качеството на
професионалното образование чрез усъвършенстване
на практическото обучение
на ученици от системата на
ПОО в съответствие с пот-

ребностите на пазара на
труда за изграждане на икономика, основана на знанието.
Участието в проект
„Ученически практики” ще
улесни прехода от образователната институция към работното място и ще повиши
успешната реализация на
младите хора на трудовия
пазар.
Проект „Ученически практики” ще подпомогне и насърчи

изграждането на стабилни партньорства между ДФСГ „Интелект” и
реалния бизнес.
Участието на учениците в проекта
ги стимулира за допълнително
практически обучение в реална
работна среда.
Работодатели по проекта могат да
бъдат всички стопански и нестопански организации, държавна и
общинска администрация, търговски дружества и обучителни организации.
Продължава на стр. 3
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ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“
През учебната 2013-2014 година ДФСГ „Интелект“ ще продължи участието си в изпълнението
на ПРОЕКТ
„УЧЕНИЧЕСКИ
ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз. Проектът има за цел
постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване
на достъпа до практическо обучение на системата
на ПОО в национален мащаб.
Стартирането на проект “Ученически практики”
през учебната 2012-2013 година беше посрещнато
с интерес от ученици и работодатели. За учебната
2012-2013 на реални работни места, в различни
професионални направления се включиха 129 ученици от училището. Благодарение на работодателите, на тяхното активно включване след направените от училището разяснения, бяха обявени работни места, за които учениците кандидатстваха.
ЗА ПРОЕКТА:
Проект „Ученически практики” обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение. За успешно завършено се счита
практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко
от 240 часа. След приключването и отчитането на
практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. Всеки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в
предвиденото практическо обучение в реална работна среда. Бюджетът на проект “Ученически
практики” е 28 000 000 лева.
Кой може да кандидатства?
Да кандидатстват имат право всички ученици от
училището навършили 16 години.
Кандидатстване на ученици
За да намерят учениците, които да обучат в реална
работна среда в своите фирми/организации, работодателите публикуват обявите си в системата.
Училището посочва професиите, по които ученици-

те могат да провеждат ученически
практики. Учениците могат да кандидатстват за фирмите, регистрирали се в системата за професията, по която се обучават в училището.
сайта на проекта
http://praktiki.mon.bg
За участие в проекта имат право да
се регистрират всички стопански и
нестопански дружества, държавна
и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации,
работодателски организации и други юридически лица, за да предоставят възможности за практики за
ученици от професионалните училища. В бюджета на проекта са
заложени и средства за възнаграждение на наставници в училищата и
от страна на работодателя.
През учебната 2012-2013 година
нашата гимназия се включи активно в проекта. Участие взеха 129
ученици от 11 и 12 клас. Постигнатите резултати и удовлетворението
на участниците ни мотивираха да
продължим участието си и през
тази учебна година.
Като професионална гимназия,
активно работеща по настоящия
проект вече втора учебна и развиваща успешното партньорство с
работодателите от местната бизнес среда, ние включваме не само
учениците си в реално практическо
обучение, но правим съпричастни

и техните семейства и подпомагаме развитието на бъдещите средни икономически кадри.
През тази учебна година своята
практика вече реализират 126
ученици от 11 клас от всички
специалности: „Икономистинформатик“ – 22 ученици,
„Финансист“ – 26 ученици,
„Митническа и данъчна администрация“ - 27 ученици,
„Оперативен счетоводител“ –
26 ученици, „Застрахователно и
осигурително дело“ – 25 ученици
Броят на работодателите, които са се регистрирали нараства
ежедневно с повишаване интереса сред учениците. В сайта
на проекта могат да се видят
подробностите за регистрираните работодатели по категории.
На втори план следва да включим и учениците от 10 клас
през пролетта на 2014 г. , тъй
като те все още нямат необходимата възраст, а и предстои
да натрупат професионални
компетенции, необходими им
за участие в реалните практически операции.
През тази учебна година - втора за участие на гимназията в
проект „Ученически практики се
наблюдава засилен интерес от
страна на работодателите на
местно ниво към възпитаниците ни.

Г-жа Михаела Карамфилова - консултант на учениците
за избор на практика по проект „Ученически практики“.

Страница 3

март, 2014

Продължава от 1 стр.

Някои от работодателите в проекта са:
Счетоводна къща „Виктория - М” ЕООД
Счетоводна къща „ММ Консулт” ЕООД
Нотариална кантора Иван Иванов
Община Долна Митрополия
Община Долни Дъбник
Кметство село Згалево
Кметство село Брест
Плевен Експрес ЕООД
ЕТ „Стибо – Христо Вълчинковски” – Плевен

Светлинни реклами – Неон
ЗБ „ЕФКО ИНС” ЕООД
„Велев и Димитров” ООД – Плевен
„Веселин Балев” ЕООД – Плевен
ДЗИ ЕАД
Институт по лозарство и винарство – Плевен
Счетоводна кантора „ЕВРО СТИЛ – Р”
ЕООД – Плевен
Областна администрация – Плевен и др.

През тази учебна
година - втора за
участие на гимназията
в проект „Ученически
практики се наблюдава
засилен интерес от
страна на
работодателите на
местно ниво към
възпитаниците ни.

ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПР АКТИКИ ” ПРЕЗ ПОГЛЕД А Н А
УЧ АСТНИЦИТЕ: ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО И СТИМУЛИР АЩ О !
Аз съм Надя от 11д клас, спец.
“Застрахователно и осигурително дело” и съм
на практика в ЗАД ДЗИ - Плевен
Запознах се със структурата и дейността на
дружеството.
ДЗИ притежава собствена мултиканална дистрибуционна мрежа с национално покритие. Дружеството присъства, както в големите градове,
така и в по-малки населени места на територията на цялата страна.
От 2007 г. насам силната марка, синоним на
„Застраховане” на българския пазар, получава

подкрепа и на международно ниво, след като
става част от белгийската банковозастрахователна група КВС.
Към момента KBC group, чрез ДЗИ и СИБАНК, е
първият банков застраховател в България с
добре развита национална мрежа за дистрибуция на банкови и застрахователни продукти,
както и на продукти по управление на активи.
Теми, с които се запознах са: Запознаване с
дейността на фирмата, основни правила, фирмена политика, правна форма на организация
на бизнеса, микро и макро среда, видове трудови договори, управление на персонала, имущество, капитал и активи на предприятието, стопански операции и счетоводни записвания, данъчни
задължения и видове данъци на фирмата, приходи и разходи на фирмата,взаимоотношения с
бюджетните организации, със застрахователните дружества и осигурителните институции,
маркетингова политика, счетоводна политика на
фирмата.
„ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД, „ДЗИ - Общо
застраховане” ЕАД, „ДЗИ-Здравно осигуряване”
АД.
Надя, 11д клас

През учебната 20132014 година ДФСГ
„Интелект“ – Плевен
продължава
съвместната работа с
партньорите си по
проекта за изграждане
на стабилни
партньорства между
училището и бизнеса.
От средата на март
2014 г. в проекта се
включват 96 ученици
от 10-тите класове на

Аз съм Кристина от 11 г клас, спец. “Оперативно
счетоводство” и провеждам своята практика във
фирма „Каис Акаунт“ЕООД с Управител Миглена
Димитрова. Фирмата е счетоводна къща и предлага счетоводни услуги:
счетоводно обслужване, консултации,обработка
на ДДС,
годишно счетоводно приключване, ТРЗ и ЛС и
регистрация.
Тя работи за втора година с ученици от Проект
„Ученически Практики“, като помага на изучава-

гимназията.

щите специалност “Оперативно счетоводство”
да практикуват счетоводна дейност.
Лично за мен, практиката в тази фирма е много
полезна и ми дава възможност да надградя своите знания и приложа на практика уменията си в
областта на счетоводството и обработката на
данни. Смятам, че това ще ми даде една добра
основа за моето развитие в професионален
план.
Кристина 11Г клас
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ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПР АКТИКИ ” ПРЕЗ ПОГЛЕД А Н А
УЧ АСТНИЦИТЕ: ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО И СТИМУЛИР АЩО !
Ние сме Евгени Николов и Мартин Лазаров, ученици от 11 д
клас, спец. „Застрахователно и осигурително дело“ и участваме в проект „Ученически практики“ в рамките, на който
трябва да отработим 240 часа.
Провеждаме нашата практика във фирма Атон-2 АД - Плевен
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Автомобилни превози във вътрешно и
международно съобщение и свързаните с това дейности;
дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, вкл. и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права
върху изобретения, търговски марки, авторски произведения
и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв
начин.
До момента сме отработили 180 часа.
Основните дейности, по които работим с нашите ментори от
фирмата са:
- осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
- сортиране на застрахователни полици на превозните средства.
Нестандартни личности, в едно нестандартно училище, решени да успеят! Нашата ученическа практика е
също толкова необикновена. Докато другите наши
съученици изкарват своите практики в счетоводни
къщи, застрахователни и адвокатски кантори, и дори
в областната администрация, ние: Катина, Росица,
Симона и Цветелина от 11 А клас практикуваме е в
Лозаро-винарски институт в град Плевен. Какво по
хубаво, нали?
Чрез схемата „Ученически практики“ по програма
„Развитие на човешките ресурси“, ние не само че ще
научим нови неща в областта на нашата специалност,
не само ще бъдем сертифицирани, но практиката ще
ни помогне за в бъдеще. Ние приехме и си поставихме целите освен да научим заложеното по програма,
да опознаем и света на виното: сортовете лози, отглеждането и преработката на продукта. Та все пак как
ще осчетоводяваме нещо, ако не го познаваме. Нали
така? Трябва да познаваш предмета на дейност,
върху който ще „работиш“ през тези месеци. Заехме

се с няколко основни задачи: да получим информация от нашия наставник - Стелияна Любенова за
главните счетоводни приходи и разходи и тяхното
предназначение; да разгледаме института и да
разберем и анализираме счетоводната дейност;
да приложим на практика наученото.
Проектът е наистина полезен, особено за младежи, които наистина се хвърлят във всичко със замах и полагат усилия, които надскачат границите
на обучението и си казват: “А защо да науча само
това, когато мога да се възползвам и да науча още
интересни неща?“

Така сме и ние. Пет момичета от 11“а“ клас на
ДФСГ „Интелект“. Специалността ни
„Икономическа информатика“, не е пряко свързана със счетоводството, но изучаваме отчитането подробно, защото то е в основата на професионалната ни квалификация.
Мога да кажа само едно голямо „Благодаря“ на
нашите преподаватели и наставници, защото
участието ми в проекта ще ми даде познания и
увереност за моята професионална реализация.
А познанията за вината и тяхното качество са
един плюс за всеки, особено в изискано общество и по време на бизнес срещи. А точно на такива срещи се предлага и хубаво вино. И точно
тук се свързват нещата от знанията, получени в
училище и тези, които ще придобием по време
на нашата практика. Освен да научим да не се
притесняваме в реална работна среда и това как
да сме добри счетоводители, ние ще научим как
да се държим професионално сред колеги , без
да ни подценяват от „крехката ни възраст“.
Отново искам да благодаря за възможността да
участвам в Проект „Ученически практики“, на гжа Михаела Карамфилова и на училището, на
ЛВИ-Плевен и най-вече на г-жа Стиляна Любенова - нашият наставник, която ни помогна да
открием „магията“ в иначе скучното счетоводство и неговото приложение, добрия стил на работа и колегиални отношения.
Катина, 11 а клас

Вместо виц:
Тълковен речник за
оценка на служителите
 Отлични презентационни
умения - Умее да лъже.
 Добри комуникационни
умения - Прекарва доста
време на телефона.
 Работата му е приоритет Не изглежда добре, за да
ходи на срещи.
 Обществено активен - Пие
доста.
 Действа независимо - Никой не знае с какво се занимава.
 Мисли бързо - Измисля
правдоподобни извинения.
 Мисли задълбочено - Неспособен да взема решения.
 Изразява се добре - Говори
английски.
 Педантично внимание към
детайлите - Еснаф е.
 Има качества на ръководител - По-висок е и гласът
му е силен.
 Има извънредно добра
преценка - Късметлия.
 С развито чувство за хумор - Знае доста мръсни
вицове.
 Кариерист - Може да ти
забие нож в гърба.
 Лоялен - Не успява да намери работа другаде.
 Има планове за повишение/
развитие - Купува пиене за
всички.
 От голямо значение за организацията - Идва на работа навреме.
 Спокойно поведение - Найредовно дреме по време на
работа.
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