Џуниор Ачивмент Македонија e дел од глобалната
мрежа Junior Achievement Worldwide, основана во 1919
година, која опфаќа 121 земји членки од сите континенти
во светот.
Поддржано од програмата Еразмус+ на
Европска Унија
КА 1-Мобилност на ученици и наставен
кадар во стручно образование и обука

Програма за пракса во хотел (ППХ): Стекни
квалификации на време!
Бр.договор: 2020-1-МК01-КА102-077487

Џуниор Ачивмент има за цел да ги инспирира и
подготви младите да успеат во глобалната економија,
преку развивање и спроведување на програми за
претприемачко образование, финансиска писменост и
подготвеност за работа, за што успешно гради
партнерства меѓу бизнисите и училиштата.
Џуниор Ачивмент Македонија
Junior Achievement Macedonia
www.jamacedonia.mk
info@jamacedonia.mk

Коoрдинатор на проектот:
Слободанка Филиповска
slobodanka@jamacedonia.mk

Спроведуван од Џуниор Ачивмент
Македонија

Џуниор Ачивмент Македонија

Партнери на проектот:
СУГС Лазар Танев, Скопје;
СОУ Ванчо Питошески, Охрид;
СОУ Наум Наумовски Борче, Крушево;
Бугарски младински форум, Варбово, Бугарија.

Програма за пракса во хотел
(ППХ): Стекни квалификации на
време!
Почеток на проектот: 01.08.2020
Крај на проектот: 31.07.2021
Национална агенција за европски образовни
програми и мобилност-ЕРАЗМУС +
www.na.org.mk

Програма за пракса во хотел: Стекни
квалификации на време!
http://jamacedonia.mk/web/hotel-internshipprogram
Можности за учениците
•

•
•

•
•

Стекнување знаење, вештини и
компетенции преку учење Европски
модел на работна пракса во туристички
сектор.
Двонеделна работна пракса во хотел од
висока класа во Р Бугарија
Стекнување јазични и комуникациски
вештини во мултикултурно работно
опкружување.
Подготовка за идна работа и
вработување.
Учество на сите активности,
натпревари и обуки во програмата на
Џуниор Ачивмент Македонија.

“Get qualified on time! – Стекни квалификации
на време!“
Како до учество во проектот?
•
•
•

Пополнета пријава за учество
CV-кратка биографија со мотивационо
писмо
Пополнет образец со согласност од
родител

Учесници
➢
➢
➢

Ученици од средни училишта
угостителска струка
Наставници ментори
Стручен кадар од хотелот во Бугарија

Дополнителни информации побарајте на
info@jamacedonia.mk
Сертификат за ученикот
Учениците ќе добијат сертификати за успешна
пракса од хотелот, Џуниор Ачивмент Македонија
и партнерот домаќин, заедно со Документот за
мобилност Еуропас.
Времето поминато во друга држава е одличен
начин за запознавање на нови култури и
стекнување нови вештини преку низа различни
искуства.
https://europa.eu/europass

Очекувани резултати од проектот
-Учениците да поминат работна пракса во ЕУ
земја каде ќе се запознаат со стручно
образование и обука во ЕУ земја.
-Учениците ќе добијат искуство на работна
пракса додека се сеуште во средно
образование учејки на работа во реалниот
живот и работејќи вистинска работа во високо
квалитетен хотел.
-Учениците да создадат трајно партнерство со
организациите на соседната земја во
туристичкиот сектор.
- Проширени знаења на наставниците за
професионални вештини и способности.
Споделување на целокупното професионално
искуство по враќањето дома и со тоа
подобрување на секторот туризам во земјава
воопшто.

