


Практика на ученици по проект 

„Ученически практики“  

от Професионална гимназия по икономика  

„Алеко Константинов“- Кърджали 

 



Участниците в проекта бяха 17 

ученици от 10г клас, специалност 

Банково дело, професия Финансист, 

които са навършили 16 години.  

Учител наблюдаващ учениците- 

Цветанка Крачунова. 



 

Партньор фирма: 

 

 

 

Наставник: Силвия Коджаманова 



Предмет на дейността на фирмата 

-Организиране и участие в провеждането на 

научно-технически конференции, симпоузиуми, 

семинари, дискусии, изложби, консултации и др. 

- Разработване на проекти и програми ,свързани 

в развитието на науката, техника и технологите. 

-Организиране провеждане на курсове, семинари 

и др. мероприятия за повишаване на 

квалификацията и преквалификацията. 



Практиката от 240 часа се  проведе през учебно време от  

18.11.2013 г. до 17.06.2014 г. 

 

Целта беше:  

1. Усъвършенстване и надграждане на професионалните 

практически умения на реално работно място.  

2. Усъвършенстване на уменията, тясно свързани с 

изучаваната специалност. 

3. Придобиване на специфични практически умения, 

свързани със счетоводството и отчитане на стопанската 

дейност на реално работещо на пазара предприятие. 

 

 



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 чрез: 



 Повече и по-добри възможности за практика в 
реална работна среда. 

 

 Активно включване на бизнеса при 
разработването на програми за практическо 

обучение по професии. 

 

 Подобряване връзката между резултатите от 
ПОО и потребностите на променящия се 

пазар на труда. 



 Повишаване мобилността на гражданите и 

улесняване на комуникацията между 

работодатели и кандидати за работа и 

обучаващи институции. 

 

 

 Улесняване прехода от училище към пазара 

на труда или висшето образование, чрез 

повишаване качеството на ПОО. 



 Повишаване на квалификацията на 
обучаващите от системата на ПОО със 

специфични компетентности за 
организацията на практическото обучение в 

реална работна среда и в условията на 
оперативно партньорство с работодателите-

партньори. 

 



Извършени дейности в практиката: 

Работа с компютър при  
изготвяне на документи 



Ние се научихме на: 

● Работа в екип  

 

 

 

 

● Дисциплинираност 

 



● Отговорност 

 

 

 

 

 

 

● Пълноценно използване на получените 

умения 

 


