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Описание

Подрастващите участват в обществото онлайн, като използват дигитални си
умения, за да изпълняват гражданския си дълг, и като глобални граждани на утрешния
ден се срещат с новите реалности и предизвикателства на бизнес средата, които в ход
променят текущите процеси и изискват достатъчен брой професионалисти в различните
области. В днешно време технологиите диктуват протичането на човешкия живот, а
дигиталните умения са приоритетни за всички професии.
Подготовката на младите хора трябва да е основана на демократичното, достойно
и отговорно онлайн поведение, необходимо днес на дигиталното общество. Тези
обстоятелства, работата по глобални теми в гимназията, призовете като Иновативно и
Глобално училище и наред със заложеното в Стратегията ни за интернационализация, ни
мотивира да се задълбочим в работата си по дигиталната тематика и в продължение на
опита, който имаме да реализираме проект „ДИГИТАЛЕН БИЗНЕС - ирландски
практики за развитие на ключови IT умения при младите хора“
Основна
цел

Обхват

Партньор

Надграждане и задълбочаване на дигиталната трансформация в
ключовите области - клиенти, конкуренция, данни, иновации и
придобиване на професионалните компетентности и технологии за
управление и реорганизация на бизнеса. Учениците ще бъдат
разпределени на квотен принцип, съобразно специалността им
В мобилността ще се включат ученици, навършили 17годишна възраст
през уч. 2019/2020 г./, преминаващи професионално образование и
обучение в ДФСГ „Интелект“

ADC Technology Training (Ireland) Ltd- Дъблин, Ирландия- център за
професионално развитие и езиково обучение.

ДЕЙНОСТИ в хронологичен аспект:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕТАП:

определяне периода и очакваните резултати;

избор на участници и дефиниране на правила за оценяване, съобразно
Хартата за мобилност;

регламентиране задълженията между участващите страни;

реализиране на предварителна подготовка-работен език-английски;
организиране на среща с ползвателите и родителите им за запознаване с предстоящата
мобилност, условията на индивидуалните им договори и др. логистични въпроси

реализиране на предварителна професионална и културна подготовка
МОБИЛНОСТ:

25 ученика в периода март/април 2020 г.- Дъблин;

управление и контрол на практическите аспекти с оглед валидирането на
знанията и уменията;

мониторинг

оценяване на постиженията.
СЕРТИФИЦИРАНЕ: Признаване на мобилността и оценяване на личностното и
професионалното развитие на всеки участник чрез издаване на сертификат Europass,
сертификати от изпращащата и приемащата организации, Езиков паспорт и признаване
на мобилността като производствена практика съгласно учебния план на МОН.
ФИНАЛЕН ЕТАП:

разпространение на резултатите от проекта;

изготвяне на отчети от участниците и крайни отчети на иницииращата и
приемащата организации.

популяризиране на резултатите
В съответствие със Стратегията ни за интернационализация, предвиждаме
следните
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

разширени проф компетенции на участниците;

нови умения за IT поддръжка и графично обслужване на бизнеса;

повишена креативност и комуникативност с цел адаптация в динамично
променяща се среда;

повишени чуждоезикови компетенции; стимулиране на гражданската
ангажираност.
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