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Партньорство за познание
ПОСЕЩЕНИЕ В ИСПАНИЯ

Общо:
• Посещение в Испания
• План за професионална
интеграция (ППИ)
• Степени за висше
образование (БАК и ПРО)
• Дистанционно средно
образование за възрастни
• Програми за социално
гарантиране
• Училища за специфични
социални групи (хора с
нарушено зрение и незрящи)
• Еноложко училище
• Бургос, градът на Сид

Бургос, градът на Сид, се намира на около 200 км северно от Мадрид.
Нашите испански колеги ни посрещнаха и ни запознаха с найинтересните дейности по социално и/или професионално интегриране,
осъществявани в този регион на Испания, с цел улесняване на
интеграцията на учащите, завършили образованието си без диплома
или желаещи да продължат обучението, за да подобрят
квалификацията си. Посетихме също и училища, предназначени за
специфична аудитория.

(Текст под снимката) Инспекторът по образованието за региона на
Бургос, заедно с целия екип от испанска страна, посрещат
представителката на Мисията за интеграция.
ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ (ППИ)
Планът за професионална интеграция (ППИ) ще насочва учащи се,
които се нуждаят от специализирано обучение, към държавните
центрове, където биват обучавани от сдружения с идеална цел, които
работят съвместно с тези държавни центрове и дирекциите по
образованието на съответните провинции.
Основните Цели, на които се основава програмата, са:
1. Алармиране на работодателите и синдикатите и информирането
им относно помощните средства, специализираните и
технологични професионални норми, които улесняват достъпа до
работни места за хората без квалификация.
2. Консултиране на учащите и техните родители за съществуващите
възможности за намиране на работа и механизмите на получаване
на достъп до дадено работно място, с цел насърчаване на личната
инициатива за търсене на работа.
3. Сътрудничество с Образователните центрове за професионалната
ориентация на съответните учащи и за дейностите на преминаване
в системата на производството.
4. Сътрудничество с фирми и държавни и частни институти, във
връзка с професионалната интеграция на хората без
квалификация.

