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Описание
НАВЛИЗАНЕТО на ЦИФРОВИТЕ технологии в икономиката
предопределя трансформацията във всеки един сектор. ЦИФРОВИЗАЦИЯТА e ключов
инструмент за развитие и управление в редица области на политиката и икономиката.
За да бъдем конкурентноспособни и да гарантираме безпрепятствен достъп до
дигитални умения сред подрастващите трябва да запълним дефицита от знания, умения,
компетенции и възможности в средния курс в съответствие с нарастващите потребности
на обществото.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА променя традиционната организация на бизнеса.
Корпоративните модели изискват от икономическите си субекти развитие на
дигиталните умения и компетенции за да изпълняват гражданския си дълг и като
глобални граждани на утрешния ден да се срещат с новите реалности и
предизвикателства на бизнес средата. Над 95% от раб. места в ЕС изискват цифрови
умения.
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 Иновативно и
Глобално училище и Училище посланик на ЕП, наред със заложеното в Стратегията ни
за интернационализация, ни мотивира да се задълбочим в работата си по дигиталната
тематика и в продължение на опита от предходните 2 години да реализираме проект

„Цифрови технологии в управлението на бизнес процесите".

Проект, който ще разшири уменията и компетенциите на нашите възпитаници и
преподаватели, подготвяйки ги за бъдещите дейности по управление на бизнес
процесите. Социално емоционалното учене чрез действие, запознаването с цифровите
технологии в основните ключови области /клиенти, конкуренция, база данни и др./,
добрите практики на APLICAPROPOSTA LDA-Брага/Португалия и широкото
приложение на цифровите технологии в работата им ни мотивираха.
Образованието с ключовата си роля в създаването на базови умения, в т.ч. и дигитални,
реализирано чрез практика във водещи португалски фирми ще даде възможност на
участниците да затвърдят и надградят теоретичната си подготовка в областта и да
развият потенциала си , участвайки в дейности по управление на бизнес процесите в
реална РАБОТНА динамична СРЕДА.

Основна
цел

Надграждане и задълбочаване на познанията за използването на
цифровите технологии при управлението на бизнес процесите. Дигитална
трансформация на бизнеса в ключовите области - клиенти, конкуренция,
данни, иновации и придобиване на професионалните компетентности,
изискваща професионално подготвени млади хора.

Обхват

В мобилността ще се включат ученици, навършили 17годишна възраст
през уч. 2020/2021 г./, преминаващи професионално образование и
обучение в ДФСГ „Интелект“ -11 клас.

Партньор

APLICAPROPOSTA LDA

Португалия - Braga

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 юни/юли 2020 г. и 5 учителя – Брага, Португалия;

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 професионални компетенции на участниците / ученици и
учители;

нови квлючови IT умения за управление, 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.

.

