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15 ученици от СОУ „Васил Левски“ завършиха 

успешно практика в реална работна среда 

 

15 ученици от СОУ „Васил Левски“ в гр. Вълчи дол участващи в проект „Шанс за успешно 

бъдеще“, приключиха успешно своето практическо обучение в реална работна среда. 

Практиката бе с продължителност един месец и се проведе  в администрацията на Община 

Вълчи дол. 

Специфична  цел на този проект бе да 

подкрепи ученици, учещи в специалност 

"Малък и среден бизнес“, като има даде 

възможност да приложат наученото на 

практика, да придобият работни умения и 

мотивация.  

Проектът „Шанс за успешно бъдеще” се 

изпълнява от сдружение „Академия за 

образователни иновации – Дълголетие“ в партньорство с общинска администрация Вълчи 

Дол и СОУ „Васил Левски“. Крайни бенефициенти  на проекта са 15 ученици от СОУ „Васил 

Левски“ в гр. Вълчи дол от специалност "Малък и среден бизнес“. Проектът се финансира с 

финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

Получените знания по време на реализирането 

на проекта, както и придобитите практически 

умения бяха валидирани, чрез издаване на 

удостоверение за проведен професионален стаж 

в реална работна среда. С изпълнението на 

проекта, учениците повишиха и 

усъвършенстваха практическите си 

компетентности, знания и професионални 

умения, които да използват в бъдещото си 

кариерно развитие. Беше им предоставена възможност да приложат теоретичните си 

знания на практика в реална работна среда. Участниците усъвършенстваха своите 

личностни качества, станаха отговорни към поставените им задачи и се научиха да 
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преодоляват бариерата между тях и работодателя и да подобрят комуникацията с колегите 

си. Учениците доказаха, че могат да бъдат съвестни служители и да спечелят доверието на 

своя бъдещ работодател. Подкрепата на училището и семейната среда бяха от решаващо 

значение за тяхната професионална ориентация и бъдеща реализация.  

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени 

организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Академия за образователни 

иновации Дълголетие  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в 

България.“ 


