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ИМЕ НА ПРОЕКТА: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОфЕСИОНАЛНИТЕ 
УМЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ 
ИЗДЕЛИЯ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕН СОфТУЕР

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG 166054

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
•     Придобиване на нови знания и опит в областта на приложните програмни продукти в 
процеса на обучение за постигане на  личностно развитие; 
• Подобряване на привлекателността на професионалното образование  и мобилността 
на отделните ползватели;
• Подобряване на качеството на практическите умения на учениците за работа с Auto 
CAD, Corel Draw и Photoshop, придобиване на квалификация чрез неформално обучение;
• Подкрепа на учениците в процеса на обучението им в усвояването и използването на 
знания, умения и квалификации за улесняване на персоналното развитие, пригодността  за 
заетост и участие в европейския пазар на труда.

ДЕйНОСТИ:
Подготовка на ползвателите, проведена в България: Педагогическа подготовка, свързана с 
по-добрата адаптация на ползвателите в страната домакин; Езикова подготовка по итали-
ански език; Културна подготовка на ползвателите; Професионална подготовка, свързана с 
основните задачи по проекта.
Практика в Италия: Теоретично и практическо обучение, чрез използване на информацион-
ните технологии; Индивидуална работа с компютърни системи в катедра „Мобилност”, уни-
верситет Калабрия; Работа в конструкторски бюра; Посещение на фирми; Подготовката на 
проект на изделие за серийно производство. Изработване на работен проект и документация. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Практиката изгради у учениците умения и навици за самостоятелно вземане на реше-
ния, мобилност и интерес към професията;
• Ползвателите усвоиха принципите на  двуизмерно и триизмерно проектиране и тяхното 
приложение;
•  Усвояването на професионални компетенции изгради умение за изготвяне на докумен-
тация, отговаряща на изискванията на ISO;
•  Провеждането на неформално обучение в компютърни фирми и в университетска-
та катедра, работещи с проектиращите компютърни програми, доведе до придобиване на 
практически умения за решаване на конкретни задачи в областта на производството на про-
мишлени изделия;
• Ползвателите  придобиха знания за представяне на  информация и резултати от пре-
смятания в графичен вид, както и умения да създават и редактират различни чертежи с 
графичната програма; 
• Проектът допринесе за развитието на умения за работа в екип. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По Промишлени 
технологии „атанас Ц. Буров”
РУСЕ 7000, УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” № 11
ТЕЛ./фАКС: +359 82 87 22 18
e-maIL: sPTum_rousse@yahoo.com
weBsITe: www.PGPT.orG

EUROFORM  RFS
PIazza deLLa LIBerTa, 40
87036 rende /cs/, ITaLy
TeL: +39  0984467735; Fax: +39 06233232407
e-maIL: InFo@euroFormrFs.IT
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: КВАЛИфИКАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА МЛАДИТЕ 
ТУРИСТИЧЕСКИ КАДРИ В eВРОПЕйСКИТЕ 
РЕАЛНОСТИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166055

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основната цел: Предоставяне на добавена стойност към предлаганото в България про-
фесионално обучение чрез придобиване на професионални компетенции в реална среда 
по действащи Европейски стандарти.
Подцели: Да подкрепи участниците в обучението, с цел улесняване на персоналното им 
развитие и по-добрата им адаптивност на европейския пазар на труда; да подобри каче-
ството на професионалното обучение на младите хора, ангажирани в проекта чрез мобил-
ност и практика в различна работна среда; 

ДЕйНОСТИ:
В България: Предварителна подготовка /професионална - 90ч.; езикова и културна - 90ч.; 
психологическа -60ч./; сертифициране на обучаемите – връчени сертификати за придо-
бити професионални и езикови умения и работа в екип; издаден документ EUROPASS 
Мобилност; разпространение на резултатите – изготвена презентация за практиката, пре-
сконференция с медиите, издадена брошура;
В Италия: Практика в туристически предприятия на различни позиции, където успяха да 
станат част от работните колективи, демонстриращи гостоприемството на туристическия 
бранш. Стажантите бяха оценени от италианските работодатели с Атестационни карти 
по 4 показателя:интерес към професията, точност, изпълнителност, проявен професио-
нализъм; сертифициране - На базата на Атестационните карти представени от работода-
телите, ползвателите получиха от италианския ни партньор Сертификати за придобити 
професионални умения.  

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Усъвършенстване на практическите умения и усвояване на нови; обогатяване на езикови-
те компетенции; развитие на междукултурни и социални умения у бенефициентите; раз-
витие на умения за работа в екип и справяне в различна среда; подобряване на интеграция 
на пазара на труда.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По туризъм 
„алеко константинов”
„СТОРГОЗИЯ” 100, 5802 ПЛЕВЕН
ТЕЛ./фАКС:   +359 64 681020/
Е-maIL:  TurTeh@aBv.BG
weBsITe: PGT-PLeven.hIT.BG

AZZURA,SOciEtA cOOpERAtivA SOZiAlE
064049 sPoLeTo/PG/, ITaLy
TeL.: +39 0743 224936
e-maIL: LIsa@LeonardomoBILITI.IT
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ ПРАКТИКИ В 
бИЗНЕС ЕТИКЕТА И ДЕЛОВОТО ОбщУВАНЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166058

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основната цел на проекта е обогатяване на знанията и уменията на участниците за управ-
лението на корпоративния имидж. За реализацията й насочихме работата си към овладя-
ване на основните комуникативни системи и роли при деловото общуване, развитие на 
уменията за управление на конфликти и за ефективно водене на преговори и към при-
общаване на участниците към качествените европейски и световни практики в бизнес 
етикета и деловото общуване.

ДЕйНОСТИ:
В хода на предварителната подготовка участниците в проекта обогатиха уменията си в 
сферата на социалното и деловото общуване и знанията си за организацията и поведение-
то на разнообразни бизнес събития; овладяха изискванията на бизнес етикета, съгласно 
най-разпространените европейски практики и с оглед на иницииране на благоприятни 
взаимоотношения с чуждестранни бизнес партньори. Развиха умения за разрешаване на 
деликатни проблеми в деловото ежедневие и за управление на конфликти. Обогатиха про-
фесионалната си лексика на работния език по проекта, запознаха се с културата на страна-
та домакин – Германия, и нейния принос в европейската история и цивилизация. 
Проведена бе триседмична практика в Германия, при реализацията на която бяха затвъ-
рдени, приложени и обогатени натрупаните знания и доразвит реалния опит в областта на 
бизнес етикета и деловото общуване. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
След приключване на практиката участниците в проекта споделиха своя опит и впечатле-
ния с ученическата общност в града, с представители на нашите регионални партньори и 
на обществените и бизнес средите в Плевен, както и с медиите. Те отчитат ефекта на свои-
те знания и опит както в сферата на ежедневното социално общуване, така и в ситуации, 
налагащи делови стил на поведение.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Държавна финансово-стоПанска гимназия 
„интелект”
ПЛЕВЕН, Ж.К. ДРУЖбА ІІІ
ТЕЛ.: +359 64 870014, фАКС: +359 64 872895
e-maIL: dFsGInTeLekT@aBv.BG

vitAliS GMbH – германия

оБщина Плевен

регионален инсПекторат По оБразование - Плевен

Първа инвестиЦионна Банка - клон Плевен

см консултинг еооД - софия
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКА ВИЗИТА В ПРОфЕСИЯТА – 
ШАНС ЗА ПРОфЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ НА 
МЛАДИТЕ хОРА 

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166062

ТИП ПРОЕКТ: ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целите на проекта са:
1. Увеличаване привлекателността на професионалното образование и обучение;
2. Подкрепяне на участниците в обучението в усвояването и използването на знания, 
умения и квалификации за улесняване на професионалното развитие, пригодността за 
заетост и участие в европейския пазар на труда.
В допълнение предложението за проект допринася за:
1. Подобряване качеството и увеличаване обема на мобилностите в Европа на хора, пре-
минаващи първоначално професионално образование;
2. Развитието на иновативните практики в областта на професионалното образование и 
обучение и техния трансфер от една участваща страна към друга.

ДЕйНОСТИ:
Изпълнението на настоящия проект дава възможност на 20 ученици да проведат произ-
водствената си практика в реална работна среда в периода от 28.06.2008 г. до 19.07.2008 г. 
в хотелски комплекс "Lungomare" - гр. Червия, Италия. Ползвателите имат възможност да 
усъвършенстват професионалните си умения, работейки в кухните и търговските зали на 
комплекса, като едновременно с това се запознават с особеностите и богатството на итали-
анската кухня. Обогатяват езиковите си умения, създават социални контакти с връстници 
от други страни - Италия, Румъния и Словения. Усъвършенстват уменията си за работа 
в екип. Успяват бързо да се адаптират към новата културна и социална среда. Запознават 
се с много културни и исторически забележителности в гр. Червия, гр.Равена и Република 
Сан Марино. Чрез придобитите знания и умения в сферата на началното професионално 
обучение и езиковите си компетенции ползвателите повишават шансовете си за бърза и 
успешна интеграция на пазара на труда.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Разработеният проект и предвидените по него дейности са насочени към прилагането на 
придобитите професионални знания и умения в реална работна среда, с цел съответствие 
между професионалното образование и изискванията на работното място. Това ще дове-
де до засилване на връзката между образователните институции и производствена среда 
и до запознаване с европейските изисквания и стандарти за обучение и професионална 
квалификация. В бъдеще това ще се отрази на нивото на предлаганите услуги, чрез при-
лагането на новоизучените методи и новото отношение към професията.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По туризъм 
"Проф. Д-р асен златаров”
КЪРДЖАЛИ 6602 , КВ. "ВЕСЕЛЧАНЕ"
ТЕЛ.: + 359 361 62469 фАКС: + 359 361 62310
e-maIL: PGT_kj@aBv.BG

SiStEMA tURiZMO S.R.l., itAly



7

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ОбУЧЕНИЕ бЕЗ ГРАНИЦИ
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166067

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целите на проекта са:
• Стимулирането на участието в обучение  с цел усвояването и прилагането на нови 
знания, умения и квалификации в подкрепа на личностното развитие;
• Повишаване на привлекателността и постигане на по-високи нива на качество и ино-
вации в професионалното образование и обучение за конкурентоспособност на европей-
ския пазар;
• Повишаване на мобилността;
• Повишаване на  знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държа-
ва;
• Изграждане на гражданска позиция  по проблемите на Европа, свързани с Глобалното 
затопляне и екологичното използване на природните ресурси.

ДЕйНОСТИ:
Проектът се реализира в периода 01.09.2007–01.09.2008 година. Практиката протече в рам-
ките на три седмици през м.юли 2008 г. в различни предприятия в гр.Севиля, Испания. 
В групата бяха включени 20 ученика от ПГЕЕ от 11 клас, обучаващи се в направления: 
„Електротехника и енергетика” и „Електроника и автоматизация”.
Приемаща организация е AELV– Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci, със седа-
лище гр. Кадис.
Дейностите на проекта са насочени към усвояване и използване на знания и умения за 
улесняване на индивидуалното развитие, към пригодност за заетост и участие в европей-
ския пазар на труда и насърчавне към изучаване на модерни чужди езици.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Реализирането на проекта:
• усъвършенства началните професионални знания и умения на учениците от ПГЕЕ;
• усъвършенства езиковите им познания по испански език; 
• запознава учениците с културата, традициите, начина на живот и работа в страна 
членка на ЕС;
• създава връзка между професионалното образование в училище и реалното приложе-
ние на знанията в работна среда; 
• ще подпомогне интеграцията на учениците на европейския трудов пазар.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По електротехника и 
електроника „каПитан Петко войвоДа”
КЪРДЖАЛИ 6600, УЛ. „МАРА МИхАйЛОВА” 5
ТЕЛ.: +359 361 62931
Е-maIL: PGee_kj@aBv.BG
weBsITe: www.PGee-kardjaLI.com

ASOciAciÓN AMiGOS DE EUROpA lEONARDO DA viNci
c/ ForTuna 1-1ºa
11500 eL PuerTo de sanTa marÍa (cádIz)
TeL.: +34 687695685, +34 956540469
e-maIL: InFo@aeLv.orG
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: СОЦИАЛНАТА АНГАЖИРАНОСТ НА бИЗНЕСА 
КАТО ЕЛЕМЕНТ НА фИРМЕНИТЕ СТРАТЕГИИ – 
ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166069

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основна цел на проекта е участниците да разширят професионалната си подготовка с една 
сравнително нова за българските условия проблематика, недостатъчно застъпена в задъ-
лжителните учебни програми – социалните измерения и отговорности на бизнеса;
Задачите, които поставихме в проекта, бяха свързани с осигуряване обучение на участни-
ците, чрез което да усвоят иновативни стратегии за социална ангажираност на бизнеса, да 
приложат теоретичните знания в производствени условия, предложени от немски фирми, 
да повишата езиковите си умения.

ДЕйНОСТИ:
Предварителна езикова, културна и педагогическа подготовка.
В хода на предварителната подготовка участниците повишиха езиковото ниво на раз-
говорен немски език и обогатиха професионалната си лексика; запознаха се с основните 
правила и норми на поведение в междукултурна среда, с начина на живот в страната-
домакин. Поредица от посещения в плевенски фирми дадоха възможност на участници-
те да се запознаят с водената от тях социална политика и да дискутират по проблемите 
на социалната ангажираност на бизнеса в България. Чрез екипни проучвания ползвате-
лите систематизираха и подготвиха кът в училище за българските фирми, номинирани 
през 2007г. за социално отговорен бизнес. Всеки ползвател получи Помагало и Работна 
тетрадка, специално изготвени за нуждите на проекта.
Производствена практика в гр. Кемниц, Германия.
Триседмичната производствена практика даде възможност на ползвателите да затвъ-
рдят и разширят професионалните си компетенции във фирми и организации от раз-
лични сфери в гр. Кемниц, Германия - страна, възприела социалната отговорност на 
бизнеса като нов подход във фирмената дейност и въвела успешни практики. Участни-
ците имаха възможност да усвоят нови професионални компетенции в четирите основ-
ни направления на социално отговорния бизнес – пазар; условия на труд; опазване на 
околната среда; отговорност към общността, в която бизнесът функционира.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Придобитите знания и умения от участниците бяха признати чрез Сертификат за осъще-
ствена предварителна подготовка, Сертификат от F+U Sachsen gGmbH – Кемниц за про-
ведена производствена практика, Сертификат Europass Мобилност; Чрез рекламни папки 
и брошури участниците „разказаха” на свои съученици, приятели и познати за преживя-
ното и за своите впечатления. Компютърна презентация пред съученици и местни медии 
представи посетените немски фирми и реализацията на практиката.
Чрез осъществяването на проекта до голяма степен ще се „отговори” на новите изисква-
ния пред професионалното обучение за рязко повишаване качеството на компетенциите 
и за формиране на нови елементи в ценностната система. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Държавна финансово-стоПанска гимназия “интелект” 
ПЛЕВЕН, Ж.К. ДРУЖбА ІІІ
ТЕЛ.: +359 64 870014, фАКС: +359 64 872895 
e-maIL: dFsGInTeLekT@aBv.BG

F+U SAcHSEN GGMbH – кемниЦ, германия

“ваПЦаров” аД - Плевен
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОСТАНДАРТИ В КВАЛИфИКАЦИИТЕ
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166070

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1. Разширяване на професионалните знания и умения на учениците  чрез практическо 
обучение. Практиката   съдейства за подготовката им за реализация на българския и евро-
пейския пазар на труда .
2. Подобряване качеството  на професионалното образование  - дава се възможност на  
учениците да проведат практическо обучение в Германия и да приложат придобитите в 
училище знания на практика, в конкретна производствена среда.
3. Усъвършенстване на професионалната езикова лексика и обогатяване на културните 
познания на учениците и разширяване представата им за държавите - членки на Европей-
ския съюз. 
4. Подобряване  прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите . 

ДЕйНОСТИ:
1. Подбор на участници в практиката – подбор по документи по изработени критерии 
и чрез конкурс. 2.Обучителни дейности-провеждане на курсове по: Езикова подготовка 
- Немски език 120 часа; CISCO мрежова академия  - 50 часа; Електрически инсталации – 
40 часа. 3.Сключване на договори с приемащата организация, уточняване на работната 
програма,подготовка на групата за отпътуване, организиране и провеждане на родителска 
среща с ползвателите и техните родители с цел разясняване на условия-та на пътуване; 
сключване на договор с ползвателите. 4.Осъществяване на практиката в Германия-20 уче-
ника проведоха  практическо обучение  в периода 31.03.2008г. – 11.04.2008г.  като изградиха 
компютърна мрежа в партньорската организация. Провеждане и на културна подготовка-
запознаване с бита и културата на приемащата страна. 5.Сертифициране -участниците 
получиха сертификати за всички проведени курсове на обучение , сертификати за про-
ведената практика от приемащата организация  както и Europass-мобилност издаден от 
двете партньорски организации. 6.Анализ и разпространение на резултатите.Подготовка 
и подаване на отчет.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Показаният професионализъм от нашите ученици  спомогна за повишаването на каче-
ството на професионалното обучение и доказа, че българската образователна система 
подготвя професионално младите хора  и спомага за тяхната успешна реализация на па-
зара на труда.Положително въздействие на проекта върху учениците - увеличаване на мо-
тивацията им за опознаване на чуждите култури и засилване на контактите с приятели от 
сродни учебни заведения-  ново умение и за ученици, и за учители  може е комуникиране-
то на чужд език с партньорите.Развитие на уменията и повишаване на знанията в дадена 
област-учениците развиват уменията си в областта на специалните предмети, специфич-
ни за училището, подготовка за рекламна дейност, изготвяне на сайт , информационни 
табла , работа в екип. Придобиват нови умения в областта на компютърните мрежи, на 
базата на опита на партниращата страна. Работата по проекта дава широко поле за изява 
на възможностите на учениците.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Пгее ”м.в.ломоносов”
5100 ГОРНА ОРЯхОВИЦА, УЛ. ”НИКОЛА ПЕТРОВ” 31
ТЕЛ.: +359 618 60618         
e-maIL: mvL@maIL.BG                                                                                                                            

ÜbERbEtRiEblicHES AUSbilDUNGSZENtRUM 
warendorFer sTrase 18 / 17192 waren
TeL.: +3991 150211        
e-maIL: ueaz-waren@T-onLIne.de 
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПОВИШАВАНЕ НА ИКТ УМЕНИЯТА, НАСОЧЕНИ 
КЪМ НУЖДИТЕ НА КОМПюТЪРНАТА И 
ЕЛЕКТРОННАТА ИНДУСТРИЯ /ITcomeL/

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166074

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАВАщИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПРОфЕСИОНАЛНО ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Да подкрепи участниците в обучението, пригодността  за заетост и участие в европейския 
пазар на труда; да подобри качеството и да увеличи обема на мобилностите в Европа на 
хора, преминаващи първоначално  професионално образование и обучение с цел да се 
увеличат практиките в предприятия до 80 000 годишно в края на Програмата „Учене през 
целия живот”.

ДЕйНОСТИ:
Програмата се осъществи през лятото на 2008г. Ползвателите бяха организирани в две 
групи по 10 ученици-ползватели и 2-ма придружаващи учителя. Всяка практика бе с 
продължителност 3 седмици и се проведе в средни и малки предприятия, фирми и орга-
низации на приемащата страна. Дейностите и задачите на учениците бяха планирани от 
организацията-домакин. Учениците бяха разпределени в работни групи, според техните 
знания и умения, в следните дейности: Работа по проекти за осъвременяване на съществу-
ващи  WEB-сайтове и добавяне на ново съдържание, превод на български език - работа 
с Dreamweaver, HTML-Editors, Adobe Photoshop; Работа за асемблиране на компютърни 
конфигурации; Работа по проектиране на бази-данни и управление; Интернет и визуално 
програмиране - програмиране на C++, JAVA и др; Работа с Microsoft Office Software като 
поддръжка на персонала в офиса - Excel, Power Point, Internet услуги и др.
По време на практиката ползвателите се запознаха със структурата и организацията на 
производствената среда, получиха реални знания за структурата на фирмата, мениджмъ-
нта и маркетинга на малки и средни  фирми. Езиковата подготовка  подпомогна ползвате-
лите да се адаптират в новата социална среда, както и да се запознаят с културно-битовите 
особености на държавата-домакин.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
На сайта на СПГЕ”Джон Атанасов” в рубриката „Проекти” / http://www.spge-bg-com /са 
инсталирани два нови сайта като резултат от ПЕК и практиката на ползвателите, създа-
дени от групата в гр. Реген, Германия и гр. Дери, Северна Ирландия, Великобритания. 
Ползвателите получиха сертификат за проведена практика за конкретно работно място 
/фирма/ и за проведен  езиков курс. Сертификатът за осъществена практика е признат 
от СПГЕ”Джон Атанасов” за производствена практика, задължителна по учебен план за 
всички професии/специалности в гимназията. Натрупаният опит от реализацията на мо-
билния проект  разшири и обогати знанията на ползвателите. Проектът е естествена среда 
за културен обмен, за натрупване и обогатяване на опита и компетенциите на партньори-
те като образователни институции на професионалното обучение.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

софийска Професионална гимназия
По електроника”Джон атанасов”
СОфИЯ 1113, УЛ.”РАйКО АЛЕКСИЕВ”№48
ТЕЛ. +359 2 8720047
e-maIL: sPGeLecTron@yahoo.co.uk
weBsITe: www.sPGe-BG.com

NORtH WESt AcADEMy OF ENGliSH, NORtH iRElAND, UK
10, norThLand road, BT48 7jd derry, norThern IreLand
weBsITe: norThwesTacademy.neT

vOlKSHOcHScHUlE UND bilDUNGSZENtRUM FứR DEN 
lANDKREiS REGEN, GERMANy
weBsITe:  vhs-reGen.de
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: УМЕНИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНО И ЕфЕКТИВНО 
ЛОЗАРО-ВИНАРСТВО - КЛюЧ КЪМ  
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166076

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Повишаване на професионалните  компетенции на ползвателите чрез усвояване на воде-
щия европейски опит в сферата на  лозаро-винарско производство на екологична основа;
• Провеждане на подходяща практика във водещи лозаро-винарски стопанства  от евро-
пейски тип;
• Взаимстване на нови професионални компетенции  чрез съвместна работа на ползвате-
ли от различни специалности;
• Подготовка на ползвателите  за реализация на  трудовия пазар на територията на  цяла 
Европа. 

ДЕйНОСТИ:
1. За целия проект : подбор и подготовка на ползвателите, организиране на практиката, 
логистична подкрепа, реализиране на практиката, сертифициране на резултатите, разпро-
странение на придобития опит след практиката, отчитане на дейностите;
2. За периода на практиката – работни посещения и практически дейности в учебно-
опитни стопанства на 3 земеделски училища  и 3 лозаро-винарски стопанства в централна 
Австрия. Ползвателите се запознаха детайлно с начина на производство, след което уча-
стваха в провеждане на практически дейности.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• усъвършенстване на професионалните компетенции на ползвателите в сферата на 
екологичното лозаро-винарство и реализиране на продукцията от него;
• усвояване на иновативни подходи за производство на грозде и вино, прилагани в сто-
панствата в Австрия;
• личностно обогатяване – повишаване на адаптивността в нова непозната среда, усъвъ-
ршенстване на комуникацията на немски и английски език;
• задълбочаване на сътрудничеството между иницииращата и приемащата институция 
-  взаимстване на опит за иницииране и реализация  на европейски проекти.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По лозарство и винарство 
“алексанДър стамБолийски” 
ПЛЕВЕН
ТЕЛ.: + 359 64 680658
Е-maIL : PGLv@maIL.BG

кариере клуБ
ВИЕНА, АВСТРИЯ 
ТЕL.: + 43 1 718 49 42
Е-maIL : moBILITy@karrIere-cLuB.aT
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПОВИШАВАНЕ НА ПРОфЕСИОНАЛНИТЕ 
УМЕНИЯ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166078

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целта на проекта е ползвателите да подобрят качеството на компетенциите си чрез усъвъ-
ршенстване на знанията и уменията си в реална работна среда.Постигането и ще допри-
несе за повишаване конкурентоспособността и интеграцията на младите хора на единния 
европейски пазар на труда. 

ДЕйНОСТИ:
Ползвателите бяха подбрани по определени критерии.За всестранната им интеграция в 
страната-домакин, в България бяха проведени езикова,педагогическа и културна подго-
товка.Практиката бе реализирана в един поток от 23.06 до 19.07 в град Валенсия. През 
първата седмица бе проведено обучение по испански език с професионална насоченост.
Практическото обучение бе проведено в двата ресторанта на училището по хотелиерство 
и туризъм. Учениците взеха участие при приготвянето и сервирането на традиционни 
испански ястия, морски дарове и коктейли. По време на пребиваването в Испания полз-
вателите посетиха много исторически и културни забележителности във Валенсия и Бар-
селона.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Практиката във Валенсия даде възможност на ползвателите:
• да усъвършенстват практическите си умения и усвоят нови,специфични за професия-
та;
• да обогатят езиковите си компетенции;
• да развият личностните си качества и способността за работа в екип;
• да обогатят общата си култура и създадат контакти с връстници от други европейски 
страни.
Получените сертификати за допълнителна квалификация, прибавени към дипломите за 
средно образование,ще повишат шансовете на учениците за професионална реализация.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По туризъм
„алексанДър Паскалев”
хАСКОВО, УЛ. „ДОбРУДЖА” № 79
ТЕЛ./фАКС: +359 38 622296

училище По туризъм
ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ
ТЕЛ.: +34 963155250
фАКС: +34 963155925
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРИДОбИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА 
ОбСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ПОДЕМНА, 
СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕхНИКА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166079

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целите на проекта са да се подкрепят участниците в обучението за усвояване и използва-
не на знания, умения и квалификации за улесняване на персоналното им развитие; да се 
подобри качеството и да се въведат иновации в системата на професионално образование 
и обучение; да се подобри качеството и да се повиши нивото на сътрудничеството между 
институциите и организациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията, 
социалните партньори и други подобни организации в Европа; да се улесни трансфера на 
иновации в областта на професионалното образование и обучение от една участваща стра-
на към другите; да се насърчи изучаването на чужди езици.

ДЕйНОСТИ:
ПГ по ПСТТ проведе кампания сред учениците от 11 и 12 клас за набиране на участници 
по проекта. Критериите за подбор бяха организирани в 2 групи: първата група включва-
ше молба за участие, представено медицинско свидетелство и декларация от родителите. 
Втората група включваше срочните оценките от първи учебен срок, оценките от практика 
по специалността, оценките от специалните предмети, наложено наказание по чл.139, ал.1, 
т.2 от ППЗНП и резултатите от психотеста /проведен от педагогическия съветник Даниела 
Бекирска/. 
Тъй като в ПГ по ПСТТ не се изучава немски език беше организирано чуждоезиково обуче-
ние по немски език на подбраните ползватели от Езиков център „Хепи тайм” – 60 часа.
Ползвателите бяха запознати със следните лекции от Даниела Бекирска: „Културни стерео-
типи в Германия”, „Стил на общуване в Германия”, „Обичаи и етикет в Германия”, „Архитек-
турни забележителности на гр.Магдебург и околността”.
Първата група ученици проведе практиката си от 01.04. до 15.04.2008г. в гр.Магдебург. Вто-
рата група проведе практика от 01.07. до 15.07.2008г. в гр. Магдебург.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Съгласно програмата, по време на практиката учениците придобиха практически знания и 
умения за работа с нови технологии и машини в областта на подемно-транспортната и пътно-
строителната техника. След приключването на обучението ползвателите получиха сертификат 
от INBIT, удостоверяващ придобитите знания и умения.Повиши се качеството на професио-
налното образование и привлекателността на предлаганите в ПГ по ПСТТ специалности.
В Германия ползвателите се запознаха и с нов бит и култура, с други културни стереотипи, кое-
то насърчи толерантността и уважението към други култури и народи, разви се европейския 
междукултурен диалог. След завръщането на първата група ползватели беше публикувана 
статия във в-к ”Марица” за проведената практика в гр. Магдебург. Беше изготвено информа-
ционно табло с богат снимков материал.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По ПоДемна, 
строителна и трансПортна техника
ПЛОВДИВ, УЛ. ”ДЕЛЯНКА” №27
ТЕЛ.: +359 32 953985, фАКС: +359 32 953913
e-maIL: PG_Po_PsTT@aBv.BG

институт за фирмена и ПроизвоДствена организаЦия 
и информаЦионна  техника
МАГДЕбУРГ, ГЕРМАНИЯ, УЛ. ”АНДЕР щАйН КУЛЕ” №2А
ТЕЛ.: +49 391 2587879
e-maIL: uve.jahn@InBIT.de
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: САНИРАщИ ТЕхНИКИ И СИСТЕМИ
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166082

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ПРЕМИНАВАщИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПРОфЕСИОНАЛНО ОбРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целта на проекта е да улесни развитието на иновативните практики в професионалното 
обучение  с оглед на подкрепа на участниците в обучението, в усвояването на нови знания 
и умения, което пък от своя страна предоставя възможности и по-добра пригодност за 
заетост на европейския пазар на труда след дипломирането на нашите ученици. Проектът 
е свързан и с изискванията на ЕС за енергийно саниране и нуждата от кадри за изпълне-
нието му,  т.к. в тази област липсва такъв тип обучение.   Целта на ПГСТ “Пеньо Пенев” и 
нашите партньори е чрез това иновационно практическо обучение по саниращи техники 
и системи, както и насърчаването за изучаването на чужди езици, в случая - немски език 
да се осигури на учениците по-добро професионално обучение и усвояването на нови зна-
ния и умения, да се съдейства за увеличаване на привлекателността на професионалното 
обучение от гледна точка на пригодността и  конкурентоспособността на европейския па-
зар на труда, да се подпомогне развитието на междулултурния диалог и интеграцията в 
европейското общество.
Целим всички ученици да овладеят по-голяма част от предвидените практически знания и 
умения и да подобрят своите персонални качества като прецизност, точност, отговорност, 
толерантност и уважение към другите народи и култури, технологична и  трудова дисци-
плина, адаптивност към нови условия. 
Реализирайки практиката се осъществи обучение на кадри с европейски практически 
умения и  адаптирането и трансферирането на добри практики в българското професио-
нално обучение.

ДЕйНОСТИ:
Бе проведена практика и езиково обучение по немски език, като по този начин се подгот-
виха кадри по новите за нас саниращи техники и системи, които ползвателите ще прилагат 
в санирането на панелни сгради, в довършителните работи на хотели, ресторанти и ново-
построени сгради, свързано с изискванията на ЕС за енергийна ефективност.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Овладените немски технологии и системи ще се приложат в така наложащото се санира-
не на панелни сгради, в довършителните работи на хотели, ресторанти и новопостроени 
сгради, свързано с изискванията на ЕС за енергийна ефективност. Саниращите техноло-
гии и овладените компетентности ще подпомогнат пригодността към европейския пазар 
на труда, като изучаването на чужди езици от своя страна подпомага толерантността и 
уважението към други култури в рамките на обединена Европа. Чрез практиката обуче-
ните ученици получиха практически знания и умения за саниране и могат да изпълняват 
шумоизолация, топлоизолация и саниращи техники и системи във връзка с изискванията 
на ЕС за енергийна ефективност.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По строителни технологии 
„Пеньо Пенев”
4000 ПЛОВДИВ , УЛ. "бОГОМИЛ" 73
ТЕЛ.: +359 32 624887

vEREiN ZUR bERUFSFöRDERUNG DER bAUiNDUStRiE iN 
SAcHSEN-ANHAlt
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРОУЧВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
КЕТЪРИНГОВИЯ бИЗНЕС

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166083

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, ПРЕМИНАВАщИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПРОфЕСИОНАЛНО ОбРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
С влизането на България в ЕС, предстоящото изграждане на Дунав мост 2 и круизите до 
Виена по р. Дунав, все повече граждани, фирми и туристически групи търсят услугата 
кетъринг. Предвид това, целите на проекта са насочени към: Провеждане на практика с 
младежи, преминаващи първоначално професионално образование за подобряване на 
връзката между професионалното обучение и европейските изисквания в сферата на 
обслужването; Чрез осъществяване на връзката между професионалното образование и 
практическото му приложение в страна от ЕС, младите хора: да проучат механизмите на 
действие на кетъринговия бизнес и иновации в неговото осъществяване, да се запознаят 
със спецификата на работа в страна с традиции в кетъринговия бизнес, да усъвършен-
стват професионалните си езикови умения като добра предпоставка за интегриране на 
международния трудов пазар.

ДЕйНОСТИ:
Проектът се реализира в периода 01.09.2007-01.09.2008г. с 12 ползватели на възраст 15-18 
години от Професионална гимназия по облекло и хранене – Видин. Практиката протече 
в рамките на 4 седмици в гр. Плимут UK  в различни заведения за кетъринг, осигурени от 
WEUK part of Tellus Group Ltd – Plymouth. Ползвателите вземаха дейно участие в работата 
на кухните и търговските зали на заведенията, като едновременно усвояваха нови методи, 
запознаваха се с особеностите и богатството на английската и чуждестранна кухня и по-
добряваха езиковите си комуникативни умения в контактите си с представители на други 
страни.
В края на практиката всеки ползвател получи документа Europass и сертификат за про-
ведена практика от организацията домакин.
Като инициатор ПГОХ – Видин изигра основна роля при осъществяването на проекта с 
подготовката, провеждането, координирането и контролирането на дейностите.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Проведената практика помогна на ползвателите: да обогатят знанията си за европейските 
добри практики в кетъринговото обслужване; да приложат и усъвършенстват професио-
налните си умения в нови технологии; да се почувстват по-уверени и убедителни при от-
стояване на европейските приоритети в сферата на обслужването и в същото време да 
бъдат удовлетворени от постиженията си; да приложат и обогатят езиковите си познания 
в професионална среда и в контакти с носителите на езика; да се докоснат до традициите, 
бита и културата на Великобритания, което да обогати кръгозора и разбирането им за 
езиковото и културно многообразие като условие за напредъка на човечеството.
На партньорските организации практиката даде възможност да представят и популяризи-
рат опит, умения и традиции в областта на кетъринга.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По оБлекло и хранене
3700 ВИДИН, УЛ .”ГЛАДСТОН” 42
ТЕЛ. +359 94 601737/8/9
Е-maIL:  vIdIn_Toh@aBv.BG

tEllUS GROUp ltD
TeLLus house, BedFord Park vILLas, PLymouTh, PL4 8hL, uk
TeL.: +44 870 9033007, Fax: +44 870 9033008
e-maIL: accounTs@TeLLusGrouP.co.uk
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: МИКРОбИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ И ИНОВАЦИИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА хРАНИ И НАПИТКИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166085

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Подобряване на професионалните и езикови умения и компетенции на ползвателите в 
областта на микробиологичния контрол, НАССР и GMP в реална производствена среда.
• Проучване на Европейските изисквания и стандарти за производство на безопасни 
храни.
• Поощряване на активното използване на информационни и комуникационни техно-
логии (ИКТ) в професионалното обучение по микробиологичен контрол при производ-
ството на храни и напитки.
• Превръщане на младите бенефициенти в специалисти-лаборанти адекватни и конку-
рентноспособни на Европейския трудов пазар.

ДЕйНОСТИ:
• Подбор и предварителна подготовка на бенефициентите.
• Провеждане на практиката в град Карлсруе, Германия в Учебен център „Алфатре-
нинг”.
• Посещения и обучение в модерни лаборатории на предприятия и институти като: ви-
нарска изба Durlaher Turmberg, Bier Brauerei, Badische Backstub, Forshungszentrum, "Max 
Rubner"- Institut, училище за биолаборанти “Karl Engler”.
• Сертифициране на ползвателите.
• Презентация и разпространение на резултатите на семинар, училищния вестник, ра-
диоклуб ”Клио”, национален ежедневник, уебсайт.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Ползвателите се запознаха отблизо с микробиологичния контрол и иновациите в профе-
сионалната сфера. Всички ученици подобриха езиковите си познания и усъвършенстваха 
възможностите си за работа в екип., както и интеграцията на пазара на труда. Създаде се 
трайно партньорство между ПГХТТ и УЦ „Алфа тренинг”.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По хранителни технологии 
и техника
4003 ПЛОВДИВ, бУЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ” 156
ТЕЛ.: +359 32 955 018
Е-maIL: ThvP_Pv@yahoo.com

учеБен Център „алфатренинг”
76227 ГР. КАРЛСРУЕ
”ПфЛИНЦТАЛ щРАСЕ” 90
Е-maIL: InFo@aLFaTraInInG.de



17

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕЛЕКТРОННО – КОМУНИКАЦИОНЕН МОСТ 
ПРЕЗ ДУНАВА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166086

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• подкрепа на младите хора в по-нататъшните обучителни дейности, в усвояването и 
използването на знания, умения и квалификации за улесняване на персоналното развитие 
и участие в европейския пазар на труда;
• повишаване качеството и увеличаване  обема на мобилността на младите хора в Евро-
па;
• обмяна на опит в организирането и изпълнението на производствена практика, съо-
бразена с условия и изисквания в реална среда;
• постигане на   привлекателност на професионалното образование и обучение;
• подобряване на прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите  
при неформално и ежедневно обучение;
• младите хора усъвършенстват умения за електрически, механичен монтаж и функ-
ционална проверка на електронни възли и детайли;
• чрез участието си ползвателите се адаптират към европейските условия на труд;
• насърчава се  изучаването на чужди езици

ДЕйНОСТИ:
Запознаване с базата на Приемащата организация; Разпределяне на бенефициентите по 
работни места; Начален инструктаж; Контролни проверки на цифрови схеми; Тестване, 
откриване и отстраняване на повреди в цифрови схеми; Конфигуриране на компютъ-
рни мрежи; Тестване на процесорно управление с програмно осигуряване; Провеждане 
на междинен тест за постигнати резултати; провеждане на семинар на тема: ‘’Съвместна 
работа на телекомуникационни и компютърни мрежи за организиране на мултимедия и 
използването й’’; Организацията и провеждането на входящия контрол на материали, еле-
менти и детайли. Повърхностен монтаж на платки. Електрическия монтаж и довършител-
ните работи на изделие; Провеждане на  краен тест за постигнати резултати.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Пригодност за заетост и участие в европейският пазар на труда; адаптация към нови, не-
познати условия и контакти във европейския пазар на труда; спазване на здравословните 
и безопасни условия на труд и оценка на риска при тяхното неспазване; извършване на 
механичен и електрически монтаж и демонтаж; разчитане на техническа документация; 
съответствие на измерените параметри със зададените норми; използване на компютърна 
техника; анализ на текущата информация за състоянието и функционирането на елек-
тронното устройство; работа със специализирани средства за измерване.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По електроника 
„алексанДър стеПанович ПоПов” 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. „НИКОЛА ГИНЕВ” № 2
ТЕЛ.: +359 64 644977
e-maIL: Te_PoPov@hoTmaIL.com
weBsITe: www.PGe-vT.hIT.BG

технически колеж „еДмонД николау” 
coLeGIuL TehnIc “edmond nIcoLau”, sTr. dImITrIe PomPeI 
№ 3, BucuresTI,  romanIa
ТЕL.: +40 21 233 15 41, +40 21 233 19 10
e-maIL: edmond_nIcoLau2005@yahoo.com
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: eВРОПЕйСКИ  СТРАТЕГИИ  В  МАРКЕТИНГА  
ЗА ИНТЕГРИРАНЕ  НА  УЧЕНИЦИ  В  НОВА 
ПРОфЕСИОНАЛНА  СРЕДА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP–Ldv–IvT–07–BG-166087

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целта на проекта е да се развият практическите умения и езиковите компетенции на полз-
вателите чрез запознаване с утвърдени практики и модели на съвременните достижения 
в областта на маркетинга и рекламата. Проектът се отнася до усвояване на стратегии за 
проучване, планиране и управление на маркетингови дейности във фирмите. Провежда-
нето на практика във фирмени офиси има за цел увеличаване на съответствието между 
професионалното образование и новите технологии, запознаване със спецификата и обо-
рудването на фирмения офис, усвояване на европейски опит в областта на маркетинга, 
усъвършенстване на езиковите умения като предпоставка за интегриране на националния 
и международен пазар на труда.

ДЕйНОСТИ:
Изпълнението на настоящия проект даде възможност на 20 ученици на възраст 16-18 го-
дини от различни етнически групи да проведат производствената си практика в реална 
бизнес среда в офиси и фирми в две европейски държави – Австрия (в гр. Виена) и  Ита-
лия (гр. Римини). Практиката протече в рамките на три седмици през месец юли 2008 год. 
Ползвателите бяха подбрани по предварително определени критерии и след премината 
предварителна културна, професионална и езикова подготовка. Като инициатор Профе-
сионална гимназия по икономика "Алеко Константинов", гр. Кърджали изигра основна 
роля за реализирането на проекта. Работната програма на практиката бе съгласувана с 
партньорите. За разпространение на информация за проекта и резултатите от него са  из-
готвени презентация, сайт на проекта и брошура с подробна информация, в местната пре-
са бе публикувана поредица от статии.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Проведената практика доведе до усъвършенстване на професионалните умения на полз-
вателите чрез работа в областта на маркетинга в европейски фирми с утвърдено име; 
създаде възможности за осъществяване на непосредствената  връзка между придобитите 
знания и прилагането им в практиката; спомогна за усъвършенстване на езиковите по-
знания  на учениците по немски и италиански език; даде възможност на ползвателите да 
се запознаят с културата, традициите, начина на живот и работа в страните партньори по 
проекта. Ползвателите получиха документ EUROPASS мобилност за проведена практика 
в европейска държава.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По икономика „алеко 
константинов” 
КЪРДЖАЛИ 6602, КВ. „ВЕСЕЛЧАНЕ”
ТЕЛ.: +359 361 62479, 62312, 64948
e-maIL: PGI_2004@aBv.BG,  PGI_2007@hoTmaIL.com

„AMADEUS ASSOciAtiON”
ВИЕНА, АВСТРИЯ

“SiStEMA tURiSMO S.R.l”
ПОТЕНЦА, ИТАЛИЯ
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУх

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP–Ldv–IvT–07–BG-166088

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът цели усъвършенстване на придобитите до момента професионални умения в 
областта на икономиката, както и усвояване на знания и умения в посока личностното 
развитие в областта на предприемачеството.
Основни задачи:
• Усвояване на иновационен опит и качествено нови начини на взаимоотношение меж-
ду предприятието и окръжаващата среда; 
• Запознаване с европейските норми и правила за организация на работата в предприя-
тията;
• Запознаване с възможността за приложението на новите информационни технологии 
в областта на бизнес -комуникациите;
• Придобиване на реална представа за качествата, които трябва да притежава един 
бъдещ предприемач.

ДЕйНОСТИ:
Педагогическа подготовка по: Предприемачество и мениджмънт, Проектен мениджмънт, 
Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация; Управление на човеш-
ките ресурси;
• Осъществяване на триседмична практика във  Вусте Енвис - приемащ партньор - Чехия;
• Езикова подготовка по Чешки език – 40ч.;
• Личностно развитие на ползвателите и изграждане на предприемачески дух, чрез про-
веждане на тематични семинари;
• Запознаване с икономиката на Чехия, чрез делови срещи , посещения на фирми, Аме-
риканската и Канадската търговски камари и Българското посолство в Прага;
• Запознаване с  културата и обичаите на Чехия- Посещения на исторически забележи-
телности и подготовка на презентации.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Повишаване на професионалните компетенции в областта на предприемачеството;
• Практическа подготовка в благоприятна институционална среда;
• Нови личностни компетенции в предприемачеството, подпомагащи основната про-
фесия;
• Познания за чужда култура и европейските ценности;
• Осъзнаване необходимостта от учене през целия живот;
• Усъвършенстване на придобитите умения по Английски език;
• Начални професионални езикови компетенции по Чешки  език.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

финансово-стоПанска гимназия ”васил левски”
3400 МОНТАНА, УЛ. “АЛЕКСАНДЪР СТАМбОЛИйСКИ”  № 37
TeЛ.: +359 96 300415, фАКС: +359 96 300435
e-maIL: FsG@aBv.BG

vUStE ENviS,SpOl.S.R.O.
ЧЕхИЯ, veLFLIkova 10,16041 PraGue 6
TeL.:+4202242486913, Fax: +4202242486914
e-maIL: envIs@vusTe-envIs.cz
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ДОбРИ ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ В ТУРИЗМА
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166089

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целта на проекта е повишаване на професионалните умения и компетенции на ученици-
те чрез провеждане на обучителна практика в Германия. Идеята е, чрез запознаването с 
друга култура и  практикуването на чужд език, да се подобрят  междукултурните и ези-
кови компетенции на младежите. Очакванията са реализирането на проекта да повиши 
възможностите за мобилност на възпитаниците, да им даде повече шансове за реализира-
не на пазара на труда в страната и Европа.

ДЕйНОСТИ:
При първия етап на проекта бяха организирани интензивна подготовка по немски език, 
културна подготовка за запознаване с традициите и националните особености на страна-
та домакин-Германия. Чрез интерактивни методи бяха изградени умения за работа в екип, 
чувство за отговорност,  повиши се е нивото на комуникативност. Учениците изготвиха 
проекти, свързани с историческия аспект от развитието на туризма в България и Герма-
ния, запознаха са се с историята на българо-германското туристическо сътрудничество, 
проучиха особеностите на характера и отличителните черти на немските туристи, открои-
ха съвременните тенденции и перспективи в развитието на бранша в страната и Европа.
При самото реализиране на практиката в Интернационален съюз, практикантите уча-
стваха в курсове по филетиране, транжиране, фламбиране и декантиране. Изучиха нови 
техники и  усвоиха  нов опит. В рамките на  две седмици учениците практикуваха в ре-
номирани хотели и ресторанти на утвърдени фирми в областта на туризма,  придобиха 
нови практически умения от немската кухня, обогатиха езиковите и професионалните си 
знания и умения.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Участието в проекта  стимулира изучаването на чужди езици, повиши гражданското 
съзнание и самочувствие за принадлежност в европейската духовност, обогати комуни-
кационните способности на практикантите и им даде възможност да добият нови, специ-
фични умения в своята професионална област.Това им откри нови перспективи за заетост 
в сферата на обслужването. Атрактивната непозната среда, съвременните условия на труд, 
модерното техническо обезпечаване и  различните взаимоотношения в реална работна 
обстановка  накараха младите хора да се почувстват отговорни и ги амбицира да покажат 
най-доброто от подготовката и възможностите си. Престоят в Германия ги превърна в 
личности, които са много по-взискателни към уменията си в избраните професии.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По туризъм
“Проф. Д-р асен златаров”
бУРГАС, бУЛ. “СТЕфАН СТАМбОЛОВ” №53
ТЕЛ.: +359 56 544141
Е-maIL: Toh_Bs@aBv.BG

iNtERNAtiONAlER bUND
GLacIssTr. 9
76726 GermersheIm
TeL.: 07274-702535 Fax: 07274-778644
Е-maIL: InFo@InTernaTIonaLer-Bund.de
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: АГРОЕКОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ДЪЛГ КЪМ 
бЪДЕщЕТО НА ЕС

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166096

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Общата цел на проекта на секторно ниво е да подкрепи усилията на националните и ре-
гионалните власти в разпространението на познания и умения за прилагане на щадящи 
околната страна земеделски практики от една страна, а от друга – да насърчи ученето през 
целия живот, като повиши качеството на обучението и поощри прилагането на иновациите 
чрез разпространяването на успешни професионални практики в ЕС. Специфичните цели 
на проекта са свързани с повишаване на  професионалните и езикови компетенции на 20 
завършващи средното си образование специалисти от аграрния сектор и увеличаване капа-
цитета на училището бенефициент.

ДЕйНОСТИ:
Организационни дейности – договаряне на ангажиментите между  партньорите и на 
съдържанието на програмата за практиката; избор на обучаваща организация; дейности по 
логистичното осигуряване на преките бенефициенти; Дейности по информиране и мотиви-
ране на целевата група - обща среща с випускниците на гимназията за изясняване целите 
на проекта и преките ползи за преките бенефициенти; дискутиране на потребностите на 
потенциалните преки бенефициенти; провеждане на мотивационно обучение  на целевата 
група; Дейности по подбор и подготовка на преките бенефициенти  –  извършване на първо-
начален подбор /І етап/ на преки бенефициенти, в зависимост от резултатите от мотиваци-
онното обучение и заложени в проекта критерии; Окончателен подбор /ІІ етап/ на групата 
от 20 преки бенефициенти по комплекс от показатели, заложени в проекта;  Провеждане на 
практиката, според договореното съдържание в програмата й; тестване, оценка и сертифици-
ране на практикантите /от приемащата организация/ и документ за езикова подготовка /от 
изпращащата организация/; Дейности по мониторинга и вътрешната оценка – прилагат  се в 
продължение на всички етапи от изпълнението на проекта от специално създадените органи 
по мониторинг и оценка. Дейности по разпространение на проектните резултати – включват 
различни форми като публикации в информационни средства; провеждане на дискусионен 
форум /Кръгла маса/  за представяне и обсъждане  на проектните цели и резултати пред за-
интересовани лица, институции и организации.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
1. Повишени компетенции на 20 крайни бенефициенти в областта на съвременните европей-
ски агроекологични практики; 2. Увеличен капацитет на гимназията за въвеждането на нови 
специалности, свързани с екологичното земеделие и за разпространението на неговите прак-
тики в област Русе. 3. Повишено ниво на сътрудничество между партньорите от две страни 
на ЕС в проектната област. Устойчивото въздействие на проекта се измерва с неговия принос 
на секторно ниво – подкрепа на  националната и регионалната политика за разпространение 
на познания и умения за прилагане на щадящи околната страна земеделски практики от една 
страна, а от друга – за насърчаване на  ученето през целия живот и  прилагането на иновации-
те чрез разпространяването на успешни професионални практики в ЕС.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

сДружение „Партньорство” vEREiN FUR EUROpAiSHE iNtEGRAtiON
Пгсс „а. кънчев”
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКИ ОПИТ В ПРИЛАГАНЕТО НА 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166113

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът "Европейски опит в прилагането на МСС” се реализира в партньорство между 
Сдружение “Обществена подкрепа за ТХТИ”, Професионална гимназия “Асен Златаров” - 
Видин и Asociación Amigos de Europa "Leonardo da Vinci".
Той е насочен към младите хора от сферата на началното професионално образование, 
чрез практика в приемаща институция от Испания на 15 /петнадесет/ ползватели – от ПГ 
“Асен Златаров”, изпратени от инициатора Сдружение “Обществена подкрепа за ТХТИ”. 
Основните цели, които си поставя проекта са:
• обогатяване на опита и по-нататъшно професионално развитие на лица от начално 
професионално образование и обучение на професионално ниво;
• да получат международно признати професионални квалификации и да реализират 
своя потенциал;
• да доведе до усвояване на езикови компетенции и нова професионална лексика на 
чужд език;
• успешно съчетаване сферите на образованието и професионалното обучение от една  
страна и културата от друга чрез междукултурния диалог при подготовката и провеждане 
на практики.
 От голямо значение за ползвателите е възможността да придобият тези професио-
нални компетенции и езикови умения чрез прилагане на нови методи, базиращи се на 
провеждане на практика, които отговарят на изискванията на пазара и са адекватни на 
Европейските стандарти в областта на МСС в условията на друга Европейска страна, кое-
то ще доведе до повишаване на самочувствието им и увереност в собствените знания.
Практиката е с продължителност от три седмици и ще се реализира през месец юли 2008 
година в Испания.

ДЕйНОСТИ:
Подбор на бенефициенти; Езикова подготовка; Педагогическа и културна подготовка; Тех-
ническа подготовка на пътуването и окончателно договаряне на програмата на практика-
та Провеждане на практиката; Анализ и разпространение на резултатите.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Разширяване на практическите умения за работа в областта на счетоводството; Получа-
ване на сертификат Европас за мобилност; Усъвършенстване на езиковата подготовка 
в специфичната професионална област и подобряване на комуникативните им умения; 
Обогатяване на културния мироглед.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

сДружение оПтхти
ВИДИН, юЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ТЕЛ. +359 94 601 793
e-maIL: oPThTI_vd@yahoo.com 

ASSOciAtiON AMiGOS DE EUROpA lDv
c/ ForTuna 1-1 a 
PuerTo de sanTa marIa (cadIz) – 11500, sPaIn
TeL.: +34 687695685
e-maIL: InFo@aeLv.orG
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРОфЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И 
КОНКУРЕНТНОСТ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА МОДЕРНИ хРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ 
ТЕхНОЛОГИИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166117

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Да се улесни бъдещата професионална реализация на младите хора и повиши тяхната 
конкурентост чрез осигуряване на възможност за усвояване на нови модерни хранително- 
вкусови технологии;
• Да се подобрят уменията и способностите на участниците при работа в нова произ-
водствена среда;
• Да се повиши качеството на професионалното образование и обучение в съответствие 
с Копенхагенския процес, като се прилагат иновативни подходи в обучението и се насъ-
рчават младите хора за учене през целия живот и в отговор на Лисабонската конференция 
за засилване ролята на образованието и обучението, с цел насърчаване не само на конку-
рентостта, но и на устойчивия икономически растеж и социалната кохезия.

ДЕйНОСТИ:
• Информиране и мотивиране на потенциалните ползватели;
• Професионална, езикова и културна подготовка на участниците за престоя в чужби-
на;
• Подбор на участниците в проекта;
• Проучване възможностите за оптимален транспорт и избор на фирма-превозвач;
• Подготовка на всички необходими документи за пътуване и пребиваване в чужбина;
• Провеждане на практика в приемащия партньор;
• Разпространение на усвоения опит;
• Постоянен мониторинг на реализираните дейности;
• Непрекъсната комуникация между участниците в проекта, партньорите, НА „Леонар-
до да Винчи” и други институции;
• Отчитане на постигнатите резултати.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Постигнатите резултати са свързани с обмяната на опит между участниците в проекта и 
европейски специалисти в сферата на модерните хранително - вкусови технологии. Мла-
дите хора придобиват нови професионални компетенции, международно признание за 
повишената си квалификация и стават по - мобилни и адаптивни. Всичко това допринася  
за подобряване на тяхната професионална, технологична, социална интеграция, до конку-
рентост на пазара на труда както у дома, така и зад граница и  ги  мотивира за учене през 
целия живот.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Пгхвт „луи Пастьор” – Плевен
ТЕЛ.: +359 64 680243
e-maIL: ThvP_PLeven@maIL.BG

FUtURUM-Полша
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: РЕСТОРАНТ И ТУРИЗЪМ – ПЕЧЕЛИВША ДВОйКА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПА. хРАНЕНЕТО ОТ 
ЕВРОПА В ЕВРОПА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166118

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Да подкрепя участниците в личностното им развитие като професионалисти. Да им 
даде възможност за професионална изява при чужд работодател,  благодарение на придо-
битата професионална подготовка в България;
• Да подобри комуникативните умения на участниците на новоизучаваният италиански 
език, да повиши личната им мотивация за професионално усъвършенстване  и да повиши 
мобилността на младите хора;
• Усъвършенстване на умения за работа в чуждестранен екип и адаптация към нова 
културна и социална среда;
• Да се създадат и развият партньорски мрежи между Български и Италиански обучи-
телни институции и работодатели.

ДЕйНОСТИ:
• Разгласяване и поканване на потенциални участници в проекта;
• Извършване на подбор на участници и получаване на официално одобрение от ПС на 
СПГТ;
• Уреждане на формалности по заминаване за практиката в Италия;
• 3 седмична практика в 4 звезден хотел в гр. Калтаджироне, Италия – 3 готвачи и 2 
сервитьори;
• Оценяване на професионални възможности от Италиански работодател;
• Сертифициране от Италиански Партньор в гр. Месина;
• Провеждане на културна програма;
• Завръщане в България;
• Изготвяне на отчети и доклади за преминалата практика;
• Презентация на научено от проекта – изпълнение на меню от италианският регион 
на практиката – сицилианска кухня, изготвяне на диск на програма Photodex и Pro Show., 
публикуване на статия в образователни медии.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Придобиване на допълнителни умения по професията и мотивация за работа;
• Повишаване на личната култура и комуникацията на чужди езици;
• Получаване на нови перспективи за трудова заетост;
• Формиране на умения за работа в чуждестранен екип;
• Развиване на международни партньорски мрежи между образователни и работода-
телски организации в България и Италия.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

софийска Професионална гимназия По туризъм
1202 СОфИЯ , бУЛ. „СЛИВНИЦА” № 182
ТЕЛ: + 359 2 986 777 8
e-maIL: Thh_soFIa@aBv.BG

Държавен Професионален институт По хотелиерство, 
ресторантьорство, търговия и туризъм „антонело” 
МЕСИНА
ТЕЛ.: +39 090 573 1583
фАКС: +39 090 371 0776
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ТРАДИЦИИ, ПРОфЕСИОНАЛИЗЪМ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ – ЕВРОПЕйСКИ ИЗМЕРЕНИЯ В 
ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбУЧЕНИЕ В бЪЛГАРИЯ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166119

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ПЪРВОНАЧАЛНО ПРОфЕСИОНАЛНО ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Да подобри езиковата компетенция на участниците в професионалната сфера – ресторан-
ти и хотели в Германия и Италия; Да формира професионални компетенции които да им 
помогнат за бъдеща реализация на европейския пазар на труда; Учениците да усвоят евро-
пейски стандарти за работа и живот в ежедневието; Да повиши личната и професионална 
култура на участниците и да повлияе за повишаване на тяхната мобилност; Да мотивира 
участниците за повишаване и надграждане на компетенциите които притежават.

ДЕйНОСТИ:
Информиране на ученици и обявяване на критерии за участие; Провеждане на Езико-
ва, Педагогическа и Културна подготовка; Изпит по езикова подготовка – немски, ита-
лиански; Получаване на официално одобрение от Педагогически съвет на СПГТ; Орга-
низиране на срещи с родители, участници и ръководство за подписване на договори и 
уреждане на формалности по заминаване; Заминаване; Италия – 3 седмична практика 
като готвачи,сервитьори и сладкари в елитни ресторанти и хотели; Германия – 4 седмична 
практика като готвачи и сервитьори в престижни хотелски вериги и ресторанти; Серти-
фициране на участниците от чуждестранен партньор; Завръщане и изготвяне на отчети 
и доклади на проведената практика; Презентация на проекта – подготвяне и сервиране 
на меню от италианска и немска кухня пред родители, образователна и местна обществе-
ност.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Повишени професионални компетенции и успешно интегриране в чуждоезикови социал-
ни и работни среди; Овладяване на тънкости от немска и италианска кухни; Разширени 
езикови говорими възможности на италиански и немски езици; Формиране на траен ин-
терес към избраната и практикувана в чужбина професия – готвач, сервитьор, сладкар; 
Изготвяне на диск на програма Photodex и Pro Show който отбелязва различни дейности 
от изпълнението на проекта.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

софийска Професионална гимназия По туризъм
1202 СОфИЯ , бУЛ. „СЛИВНИЦА” № 182
ТЕЛ: + 359 2 986 777 8
e-maIL: Thh_soFIa@aBv.BG

iStitUtO pROFESSiONAlE Di StAtO pER SERviZi, AlbERHiERi 
DEllA RiStRORAZiONE, cOMMERciAli E tURiStici “AlFREDO 
pANZiNi”
vIa caPanna 62/a
60019 senIGaLLIa(an), ITaLy
TeL.: ++39  71 7911270, Fax: + 39 71 7924570
e-maIL ProGeTTI.euroPeI@PanzInI-senIGaLLIa.IT

iNtERNAtiONAlER bUND
GLacIssTr.9
76726 GermersheIm deuTschLand
TeL.: +49 7274 702535, Fax: +49 07274 778644
e-maIL : rwerner@InTernaTIonaLer-Bund.de
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: АНИМАЦИЯ В УЕб САйТОВЕ - FLash
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166120

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът „Анимация в уебсайтове - Flash” се базира на използването на компютри при 
професионалното обучение на 15 ползватели – хора, преминаващи първоначално про-
фесионално образование в ПГ „Асен Златаров” – Видин, инициатор на проекта. Темата 
на проекта е насочена към работа с графичен дизайн и по-конкретно с Flash анимация. 
Бенефициентите се обучават чрез практика в приемаща институция ALFATRAINING – 
Karlsruhe, Германия. Мобилността се проведе  през месец юли 2008 година и е с продъ-
лжителност 3 седмици.
В България и в много от страните членки на ЕС има сериозен недостиг на специалисти в 
сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Необходимостта от 
този проект е продиктувана именно по тази причина. 
Основните цели са:
• Институцията инициатор ПГ”Асен Златаров” да предложи ново качество на профе-
сионално обучение в динамично развиващата се сфера на ИКТ чрез осигуряване подбор 
на ползватели, оценяване и разпространение на резултатите от проекта;
• Приемащата институция Alfatraining да осъвремени опита си при партньорство с но-
воприета страна членка на Европейския съюз в сферата на ИКТ;
• Ползвателите да обогатят уменията и познанията при използването на компютри в 
сферата на Flash анимация; да изградят технически език в професионалната сфера; да из-
градят позитивно отношение към постоянно усъвършенстване  и учене през целия живот; 
да придобият нова професионална култура и социални контакти с оглед равнопоставе-
ност на Европейския трудов пазар.
Проектът се реализира в периода септември 2007 – февруари 2009.

ДЕйНОСТИ:
Подбор на бенефициенти; Езикова подготовка;  Педагогическа и културна подготовка;  
Техническа подготовка на пътуването и окончателно договаряне на програмата на прак-
тиката; Провеждане на практиката;  Анализ и разпространение на резултатите.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Разширяване на практическите умения за работа с Flash; Усъвършенстване на езиковата 
подготовка в специфичната професионална област и подобряване на комуникативните 
им умения; Обогатяване на културния мироглед.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Пг “Проф. Д-р асен златаров”
ВИДИН, юЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ТЕЛ.: +359 4 601 797
e-maIL: ThTI_vd@yahoo.com 

AlFAtRAiNiNG bilDUNGScENtRUM – KARlSUHE
PFInzTaLsTrasse 90 
TeL.: +49 721 161320, Fax: +49 721 1613229
e-maIL: Leonardo@aLFaTraInInG.de
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ИНОВАТИВНИ ЕВРОПЕйСКИ ПОДхОДИ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВИНО

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166121

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1. Повишаване на професионалните  компетенции на ползвателите чрез получаване на 
нови знания и умения за затворен цикъл на производство и реализация на грозде и вино; 
2. Подпомагане на  персоналното развитие на ползвателите чрез придобиване на по-
висока професионална квалификация с осъщественото неформално обучение;
3. Повишаване  пригодността на ползвателите на проекта - лица, преминаващи начално 
професионално обучение - за пазара на труда след приключване на обучението им;  
4. Улесняване мобилността на младите хора, като им осигури равнопоставеност   и кон-
курентоспособност на европейския пазар на труда и им предостави възможност за продъ-
лжаващо професионално обучение;
5. Даване на стимул на бъдещите млади специалисти за осъществяване на собствен биз-
нес в посочения професионален сектор.

ДЕйНОСТИ:
За целия проект : подбор и подготовка на ползвателите, организиране на практиката, ло-
гистична подкрепа, реализиране на практиката, сертифициране на резултатите, разпро-
странение на придобития опит след практиката, отчитане на дейностите;
За периода на практиката – работни посещения и практически дейности в лозаро-винарски 
предприятия – частни, кооперативни и държавни, в района на Бавария.  Ползвателите се 
запознаха детайлно с начина на производство, след което участваха в провеждане на прак-
тически дейности.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• усъвършенстване на професионалните компетенции на ползвателите в сферата на ло-
зарството, овощарството, винарството и реализиране на продукцията от тях;
• усвояване на иновативни подходи за производство на грозде и вино, прилагани в сто-
панствата в Бавария;
• усъвършенстване на комуникацията на немски и английски език;
• задълбочаване на сътрудничеството между иницииращата и приемащата институ-
ция 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По лозарство и винарство 
“алексанДър стамБолийски” 
ПЛЕВЕН
ТЕЛ.: +359 64 680658
Е-МАIL : PGLv@maIL.BG  

bERUFSbilDUNGSWERK DES bAyERiScHEN bAUERNvERbANDES 
ГЕРМАНИЯ
ТЕЛ.: + 43 17184942
Е-МaIL: BBv.azuBI@BayerIscherBauernverBand.de
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИ МАРКЕТИНГОВИ 
УМЕНИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПАЗАРНО 
ПЛАНИРАНЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166122

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• В съдържателен план акцентът падна върху надграждане на специализираните марке-
тингови и мениджърски умения и формирането на специфични компетенции в областта 
на маркетинга, в т.ч. и умения за стратегическо пазарно планиране;
• В методически аспект  тренингите и симулативни сесии, казусите и развитието на 
стратегии бяха използвани за усъвършенстване на маркетинговите и управленските уме-
ния на ползвателите;
• Иновационното в проекта беше придобиването на знания и умения, приложими в 
широк спектър от икономически сектори и типове пазари;
• В личностен аспект целта беше формиране и усъвършенстване на маркетингови уме-
ния и качества, необходими във всички нива на управление. 

ДЕйНОСТИ:
Практиката беше реализирана в две паралелно развивани теми: 
• Маркетингова игра (Marketing Game) - Играта целеше развитието на качества и уме-
ния, необходими за вземане на стратегически решения за развитие на бизнеса в условия-
та на конкуренция. Ползвателите бяха разделени на четири отбора (“компании”), които 
работеха в конкретна виртуална среда в 7 виртуални „години”. Крайният резултат беше 
анализ на стратегията, целите и резултатите на виртуалните фирма през “годините” и за 
целия „период на дейност”.
• Стратегическо маркетингово планиране и разработване на концепция (Strategic 
Market Planning and Concept Development) - ползвателите бяха запознати подробно с всич-
ки етапи и методи на анализ, през които преминава разработването на концепция и мар-
кетингов план. Всеки екип разработи концепция за внедряване на нов продукт или услуга. 
Екипите представиха във вид на PowerPoint-презентация проектите си пред комисия на 
приемащата страна.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Ползвателите – запознаване с Европейските практики в маркетинга и  усъвършен-
стване на управленски умения за стратегическо пазарно планиране;
• Изпращащата организация – повишаване качеството на професионалната подготовка 
чрез обогатяване на обучението по предмета „Управление на маркетинга”;
• Приемащата организация – запознаване със спецификата и стандартите на средното 
икономическо образование в България и разработване на адаптирани програми за бъде-
щи ползватели.
Резултатите от практиката са отразени в две специализирани списания „Човешки ресур-
си” (бр. 9/2008)  и „Exhibit” (бр. 9/2008).

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

чПг „Банкер” - софия city UNivERSity – AFFiliAtED iNStitUtiON OF tHE 
UNivERSity OF SHEFFiElD - солун, гърЦия
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕРНИ КОМПюТЪРНИ 
ТЕхНОЛОГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕНИДЖЪРСКИ 
УМЕНИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166123

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът е насочен към придобиване на теоретични знания ,практически умения и ком-
петенции, свързани с прилагането на модерни компютърни технологии в селското сто-
панство.  Целта е ползвателите да могат да търсят и намират, правилно да интерпретират 
и прилагат необходимата за конкретните им стопански дейности информация, както и 
усвояване на съвременни ИКТ, прилагани във водещи европейски страни, като Германия.
Успешно преминалите  обучение ученици  могат да се реализират на пазара на труда като 
мениджъри и консултанти в областта на аграрната икономика. 

ДЕйНОСТИ:
Работната програма  включва дейности на ползвателите, свързани с основните цели на 
проекта. По време на триседмичния си престой в Германия бенефициентите усвояват нови 
знания и практически умения за прилагането на модерните компютърни технологии, като 
GPS системи за изследване и предварително планиране, и програми за пренос на данни в 
земеделието. Запознават се със стопанства, прилагащи софтуерни продукти и маркетин-
гови системи за реализация на продукцията. Получават подробна информация за: 
• пазарните стратегии;
• задължителните държавни осигуровки и частните осигурителни фондове; 
• връзката между туризма и селското стопанство; 
• ролята и задачите на държавните земеделски служби;
• подготовката на учениците в професионалните земеделски училища и дуалното про-
фесионално образование.
Подобряват езиковите си компетенции чрез непосредствена комуникация, запознават се 
с историята, културата, бита и традициите на Германия.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Транснационалната практика е предпоставка за усъвършенстване комуникативността  
на ползвателите, доизграждането на маркетинговите им познания и мениджърските им 
умения. Тя съдейства за формиране на личностно и национално самочувствие, и доказва 
необходимостта от учене през целия живот. 
По време на практиката учениците показват добра адаптивност и толерантност, увереност 
в собствените си възможности.
Добре подготвените специалисти и умението им да изградят ефективно информационно 
общество ще осигури на българското земеделие международна конкурентоспособност.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална  гимназия По селско стоПанство
ЧИРПАН 6200, бУЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” № 78
ТЕЛ.: +359 4163123, фАКС: +359 4162413
e-maIL: PGss_ch@aBv.BG
weBsITe: www.PGss-chIrPan.com

AGRicOlA-iNStitUt GMbH EURO cONSUlt&EDUcAtiON
chemnITz, 09116, zwIckauer sTraBe 279
TeL.: +49 3718102173, Fax: +49 371852051
e-maIL: aGrIcoLa_InsTITuT@weB.de
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ИНОВАТИВНИ УМЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА КАЧЕСТВЕНИ И бЕЗОПАСНИ хРАНИТЕЛНО-
ВКУСОВИ ПРОДУКТИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166124

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основните цели на проекта са усъвършенстване на професионалните компетенции на 
ползвателите чрез усвояване на иновативни умения и прилагане на тези умения в произ-
водството на качествени и безопасни хранително-вкусови продукти, отговарящи на изис-
кванията на европейския пазар, в съответствие с европейското законодателство, система-
та НАССР и международните стандарти ISO.
Привеждане и поддържане на професионално-квалификационното равнище на младите 
хора в динамично съответствие с изменящите се условия и потребности на европейската 
икономика.

ДЕйНОСТИ:
При реализирането на проекта са извършени конкретни дейности:
• информиране, мотивиране и подбор на участниците в практиката; 
• педагогическа, езикова и културната им  подготовка;
• договаряне с партньорите; 
• подготовка на документи и организиране на пътуването до страната – домакин;
• постоянен мониторинг на проекта; 
• изработване на сертификат Europass – мобилност.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Резултатите  от реализирането на проекта са свързани с нуждите на ползвателите от нови 
професионални умения за производство на качествени и безопасни хранително-вкусови 
продукти. Проведената практика с реално участие в нова производствена среда улеснява 
професионалното развитие на ползвателите и възможностите за успешна трудова  реа-
лизация. Подобрена е мобилността  на младите хора в резултат на всекидневните кому-
никации с производители на  различни хранително-вкусови продукти, с което се улес-
нява пригодността им за заетост. Ползвателите придобиват организационни умения за 
координиране на производствено-технологичните процеси и работа в екип. Постигната е 
мотивация за продължаващо образование и обучение. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Пгхвт „луи Пастьор” – Плевен
ТЕЛ.: +359 64 680243
e-maIL: ThvP_PLeven@maIL.BG

StEp-исПания
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРОЕКТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ЧРЕЗ 
СЪТРУДНИЧЕСТВО, МОбИЛНОСТ, ИНОВАЦИИ 
И ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА 
ОбУЧАЕМИТЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166128

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът включва триседмична практика в банкови институции в гр.Марсилия, Франция 
и е подчинен на два от приоритетите на Програма  „Учене през целия живот”: първо, да 
подкрепи участниците в обучението и по-нататъшните обучителни дейности, в усвоява-
нето и използването на знания, умения и квалификации за улесняване на персоналното 
развитие, пригодността за заетост и участие в европейския пазар на труда и второ, да по-
добри качеството и да повиши нивото на сътрудничество между институциите и органи-
зациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията, социалните партньори 
и други подобни организации в Европа.
Конкретните цели на проекта са: Подобряване на уменията и компетенциите на участ-
ниците; Използване на иновативни подходи и техники; Повишаване на адаптивността и 
интегрирането в международна среда; Развиване на социални умения и контакти.
В съответствие с нуждите на обучаемите, проектът си поставя следните задачи:
Адаптиране на обучаемите към нови условия на труд; Използване на опита на френски 
банкови институции и прилагането  му в обучението; Повишаване на качеството на обу-
чението в региона; Предоставяне на нови  възможности на участниците за личностна про-
мяна и израстване.

ДЕйНОСТИ:
Проектът ще се реализира в рамките на 18 месеца (01.09.2007-01.03.2009) и ще включва 
три етапа: 1. Подготвителен – информиране, избор на ползватели, договаряне с партньо-
рите, педагогическа, езикова и културна подготовка. 2. Същински (междинен) – подго-
товка за пътуване, практика (септември 2008) и мониторинг. 3. Финален  – отчитане  на 
резултатите и разпространението им. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Чрез пресъздаване на условията на труд в чуждоезикова среда се дава възможност на 
участниците да осъзнаят и конкретизират резултатите от ученето, изразени от гледна точ-
ка на знания, умения и компетенции.Достъпът до новости в информационните техноло-
гии и използване на езиковите умения разширяват учениковия мироглед. Очакванията са 
за социализиране, промяна и израстване на личността, както и за формиране на европей-
ско гражданско съзнание.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По икономика 
”г. с. раковски” 
ЯМбОЛ, 8600, УЛ.”ПИРИН” 4
ТЕЛ.: +359 46 663109
e-maIL: PGI_IamBoL@aBv.BG
weBsITe : www.PGI-yamBoL.com

ASSOciAtiON”pROvENcE-bUlGARiE”
14, av.m.PaGnoL, 13880,  veLaux
TeL.: +33 610202187
e-maIL: aFB.13@LaPosTe.neT
weBsITe : www.France-BuLGarIe.orG

bANqUE “SOciété GéNéRAlE”

bANqUE “ lE cRéDit lyONNAiS”
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ИНОВАЦИИ И МОДЕРНИ ТЕхНОЛОГИИ В 
ОбЛАСТТА НА СГРАДНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166129

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Целта на проекта е усвояване на нови иновации и модерни технологии за преодоля-
ване на техническата изостаналост на младите специалисти в областта на автоматизация 
на сградни инсталации и по-специално Европейската инсталационна шинна система (BUS 
system).
• Надграждане на знания, конкретно в сферите на инсталационната шинна система и 
новите технологии и иновации при автоматизацията на инсталациите. Това надграждане 
е важно да се извърши чрез обучение и практикуване в подходящи европейски фирми и 
центрове за обучение.
• Разширяване и задълбочаване на професионалното образование, като се уеднаквят 
изискванията му с тези на Европейския съюз. 

ДЕйНОСТИ:
• Подбор и предварителна подготовка на бенефициентите.
• Провеждане на практиката в град Карлсруе, Германия в Учебен център   „Алфатре-
нинг”.
• Сертифициране на ползвателите;
• Презентация и  разпространение на резултатите на семинар, училищния 
вестник,радиоклуб ”Клио”,национален ежедневник, уебсайт.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Ползвателите се запознаха отблизо с европейската инсталационна шинна система и ино-
вациите в сградните инсталации. Всички ученици подобриха езиковите си познания и 
усъвършенстваха възможностите си за работа в екип., както и интеграцията на пазара на 
труда. Създаде се трайно партньорство между ПГХТТ и УЦ „Алфа тренинг”

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По хранителни
технологии и техника 
4003 ПЛОВДИВ  
бУЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ” 156  
ТЕЛ.: +359 32 955 018
Е-maIL: ThvP_Pv@yahoo.com 

учеБен Център „алфатренинг”
76227 КАРЛСРУЕ, ”ПфЛИНЦТАЛ щРАСЕ” 90
Е-maIL: InFo@aLFaTraInInG.de
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ИТ И СТРАТЕГИЯ НА фИРМА ЗА ЕфЕКТИВНОТО 
И УТВЪРЖДАВАНЕ В ПАЗАРНАТА  СРЕДА НА ЕС

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166133

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Разширяване и повишаване квалификацията и специализацията на целева група ученици 
в областта на подбора,обработката и използването на информационните потоци от данни, 
ползването на подходящ софтуер и превръщането на ИКТ в  средство за ефективна пазар-
на стратегия в силно конкурентна среда. Учебната практика в развити европейски страни 
имаше за цел да се усъвършенстват и моделират конкурентни умения, подходящи не само 
за националния, но и за европейския пазар на труда. По конкретно учениците фокусираха 
своите усилия върху следните задачи:
• Проучва използването на ИКТ за формиране на ефективна рекламна стратегия на 
фирмите и организациите;
• Запознаване с управлението човешките ресурси /подбор, обучение, квалификация, 
кариерно развитие и пр./ чрез използване на ИКТ;
• Приложение на ИКТ в корпоративни условия - използване на интернет, интранет, ло-
кални мрежи и пр.;
• Управление на производството и реализацията на продукцията чрез ИКТ.

ДЕйНОСТИ:
• Участие в реален производствен процес в хардуерни и софтуерни фирми;
• Посещение на фирми и предприятия с висока степен на приложение на ИКТ;
• Участие в курсове за разширяване на езиковата подготовка и запознаване с културно-
исторически обекти в свободното време.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Усъвършенстване на компетенциите в областта на хардуера, софтуера и приложението 
на ИКТ при решаването на разнородни задачи и проблеми на съвременните предприятия 
и фирми/производство, реклама, управленчески капацитет, фирмени връзки/;
• Запознаване с използването на съвременни ИКТ и с организацията на труда на раз-
лични работни места в управлението на фирмата и в производствените дейности;
• Формиране на увереност в собствените знания и умения,усъвършенстване на езико-
вата подготовка и на тази база постигане на по-добра мобилност и разкриване на нови 
възможности за транснационално сътрудничество;
• Мултиплициране на добрите практики и опит в условията на реалния учебен процес в 
училище и в сродните учебни заведения.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

частна Професионална гимназия „акаД.л.илиев”
 ПЛОВДИВ  4000, УЛ. „фИЛИП МАКЕДОНСКИ” №29
 ТЕЛ.: +359 32 642596
 Е-maIL: rusev@schooL-InForm.com

WORK ExpERiENcE UK - plyMOUtH, UK
TeL.: +44 870 90 33 007
e-maIL: admIn@workexPerIenceuk.com
 
icAll ESpANA, S,l. - MS bARcElONA
TeL.: +34934673584
e-maIL: IncomInG@msBarceLona.com
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКИ ИНОВАЦИИ В АРхИТЕКТУРНИТЕ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166135

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Разширяване на професионалните знания и умения на ползвателите 
- обогатяване на знанията и уменията на учениците за използване на програмни про-
дукти при чертане и проектиране на сгради;
- придобиване на практически умения в триизмерната графика и визуализирането на 
строителни чертежи;
- запознаване с европейските стандарти при компютърното създаване на строителни 
чертежи;
- придобиване на ключови компетенции като мобилност, толерантност и отговорност 
при изпълнение на поставените задачи и възможност за работа в интернационален екип.
• Усъвършенстване на езиковите компетенции по немски език
• Обогатяване на културните познания
• Засилване на взаимодействието между образователните институции от различни 
страни

ДЕйНОСТИ:
Реализацията на проекта започна с избор на ползватели – 20 ученици от гимназията. Те 
преминаха предварителна подготовка, която включваше: езикова подготовка по немски 
език, педагогическа и културна подготовка. Партньор по проекта беше фирма „Виталис” – 
гр. Лайпциг, Германия. Практиката беше с продължителност четири седмици и се проведе 
в професионален център „Роботрон” – гр. Лайпциг, Германия. Съдържанието на практи-
ката включваше обучение по тримерна графика при строителни чертежи и изпълнение на 
конкретни самостоятелни проекти. Участниците се научиха да дефинират 3D-координати, 
перспективни изображения и да правят триизмерни чертежи на сгради. В края на прак-
тиката се проведе изпит и учениците получиха сертификат Европас Мобилност с оценка 
за своите постижения. За разпространение на резултатите от проекта бяха публикувани 
статии в български и немски вестници, а също и разработена уебстраница. Проведен беше 
заключителен семинар, на който присъстваха представители на варненски строителни 
фирми, които се запознаха с постигнатото от учениците.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
 Учениците се научиха да чертаят триизмерни повърхнини и обемни тела в AutoCAD и по-
добриха езиковите си умения по немски език; Практиката подобри възможностите им за 
намиране на работа и реализация на пазара на труда; Разработените от ползвателите про-
екти се използват в часовете по специални предмети в гимназията; Засили се интересът на 
строителните фирми към кадрите, обучавани в нашата гимназия.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По строителство, 
архитектура и геоДезия „васил левски”
9000 ВАРНА, бУЛ. „СЛИВНИЦА” № 189
TeЛ./фАКС +359 52 745 937
e-maIL: Tcc_varna@yahoo.com
weBsITe: www.PG-saG.hIT.BG

vitAliS GMbH
GuT wehLITz, 04435 LeIPzIG-schkeudITz - Germany
TeL: +49 342 04 77 40 00, Fax: +49 342 04 77 40 21
e-maIL: Leonardo@GuT-wehLITz.de
weBsITe: www.GuT-wehLITz.de
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГОВИ УМЕНИЯ В 
КУЛИНАРНИЯ ТУРИЗЪМ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166139

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Запознаване с специфичните особености на итлианската кухня
• Участниците да получат начални езикови познания по италиански език 
• Участниците да получат сертификат за успешно преминала практика
• Усъвършенстване уменията и компетенциите на младите хора чрез обучение пряко 
свързано с практикуването на подходящо работно място

ДЕйНОСТИ:
• Подбор на ползвателите на практиката по предварително уточнени критерии;
• Езикова и културна подготовка на ползвателите;
• Провеждане на  практика на 15 бенефициента в 7 хтела в град Флоренция, Италия;
• Организирани и проведени посещения в Галерия Уфици, Галерия дел Академия, дво-
реца Пити в град Флоренция, посещение на ферма за производство на вино и зехтин в 
околностите на града , екскурзия до град Пиза и Рим;
• Текущи и крайна оценка на дейностите по практиката;
• След защита на практиката си участниците плучиха сертификати EuroPass;
• Разпространение на резултатите.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Ползвателите приложиха на практика получените знания и умения от предварителна-
та си подготовка
• В реална среда практикуваха италиански и английски език
• Успешно проведена практика на 15 ползвателя в град Флоренция, Италия
• Получени сертификати 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По туризъм 
“Д-р васил Берон” 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ.”ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” 10
ТЕЛ.: +359 62 62 15 16;  +359 62 63 05 11
e-maIL:  ewI123@aBv.BG

EiDEMA AcADEMy - FlORENcE, itAly 
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОфЕСИОНАЛНИТЕ 
УМЕНИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕЗИК С++

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166141

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Формиране на компетенции у ползвателите за програмиране на език С++ и подходи на 
работа  в друга европейска страна с широко внедрени ИКТ; 
• Задоволяване на регионалните и отраслови нужди на работодателите от обучени ка-
дри за използване и интегриране на информационните и комуникационни технологии в 
промишлената електроника;
• Осъществяване на  успешно и дълготрайно партньорство с други организации от ЕС 
за придобиване на професионален опит от ползвателите и подпомагане на практическото 
им обучение;
• Мотивиране на учениците за целенасочена работа; задълбочено овладяване  на учеб-
ния материал по професията и познания по чужд език, което е съществено важна за бъде-
щата им реализация;
• Повишаване възможностите на ползвателите за по-успешно включване в пазара на 
труда.

ДЕйНОСТИ:
20 ученици в първоначално професионално образование проведоха задължителната си 
производствената практика във фирма "Алфатрейнинг" - Германия. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Ползвателите на проекта, получиха актуална професионална подготовка чрез стажуване в 
чужбина както и сертификат, който ще им даде реални шансове за по–бързо интегриране 
на европейския пазар на труда.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По механоелектротехника 
“стойчо и киЦа марчеви” 
e-maIL: PGmeT@Breza.neT
weBsITe: www.PGmeT.Breza.neT

“AlFAtRAiNiNG” bilDUNGSZENtRUM
karLsruhe
ТЕL.: +49 721 1613 20
e-maIL: InFo@aLFaTrАInInG.de
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВИТЕ ТЕхНОЛОГИИ В 
ИЗРАбОТВАНЕТО НА ОбЛЕКЛО – КРИТЕРИй ЗА 
МОбИЛНОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166155

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основните цели на настоящия проект са: обучение и практика в реални работни условия 
в международна производствена среда; запознаване с организацията на работа и етапите 
при изработване на облекла; с принципа на работа на различни видове специализирани 
машини; придобиване на езикови умения за комуникация и овладяване на професионал-
на терминология.

ДЕйНОСТИ:
Проектните дейности включват езиково обучение и производствена практика в сферата 
на шивашкото производство, допълнена от професионални визити в различни фирми и 
ателиета от бранша. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Стажантите придобиват нова представа за организацията на работа и етапите и проце-
сите при изработване на различни видове облекла: панталони, поли, рокли, блузи, бельо, 
чорапи. При визитите си в ателиета за бутикови облекла, те се запознават с дизайнерски 
разработки на известни марки – Dolce&Gabana, Marella, Max Mara. Учениците повишават 
познанията си за съвременни автоматизирани машини за различни операции, придоби-
ват умения за изпълнение на някои видове спомагателни дейности и операции, както и 
новостите в технологичното им изпълнение. Обогатяват знанията си за програмните про-
дукти, използвани в конструкторските отдели за компютърно създаване и размножаване 
на кройките на моделите. 
 При ежедневните си контакти със служителите, учениците повишават комуникативните 
си умения за изразяване на италиански език, усвояват професионална терминология, при-
добиват умения за работа в мултикултурна среда.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По оБлекло и Дизайн 
„евриДика”
6600 КЪРДЖАЛИ, УЛ. „КАПИТАН ПЕТКО ВОйВОДА” №60
ТЕЛ.: +359 361 62598
e-maIL: PGod_evrIdIka@aBv.BG

SiStEMA tURiSMO S.R.l.
vIa PIenza 88
85 100 PoTenza
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЗАПОЗНАВАНЕ С бЕЛГИйСКИЯ ОПИТ В 
хЛЕбОПРОИЗВОДСТВОТО И СЛАДКАРСТВОТО 

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166160

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Разширяване и усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците 
чрез усвояване на нови  знания и практически умения за производство на хлебни и слад-
карски изделия;
• Изучаване на различни технологии за изработка на изделия от шоколад, фигури за 
украса и др.;
• Формиране у младите хора на стремеж за постоянно професионално развитие и 
усъвършенстване;
• Повишаване шансовете за по-успешна адаптация и реализация на пазара на труда;
• Разширяване на езиковите компетенции на бенефициентите.

ДЕйНОСТИ:
• Подбор на ползватели по определени критерии;
• Предварителна езикова, културна и професионална подготовка;
• Провеждане на двуседмична производствена практика в хлебопекарни и сладкарски 
фирми и професионални училища, подготвящи кадри с подобен профил в Брюксел, Брюж 
е Антверпен;  
• Запознаване със институциите на ЕС в Брюксел - Икономическия и социален комитет, 
Комитета на регионите и Европейския парламент,  провеждане на среща с български евро-
депутат;
• Запознаване с културно-историческите забележителности на градовете;
• Сертифициране на ползвателите;
• Разпространение на резултатите от проекта.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Разширяване и обогатяване на  професионалните знания по изучаваната професия; 
• Запознаване с нови технологии, усвояване на различни умения, натрупване на раз-
нообразни впечатления, интересни идеи и нова информация;
• Базови знания за художественото оформяне и декорацията на изделията с шоколад и 
карамел;
• Запознаване с образователния процес в три професионални училища;
• Усъвършенстване на езиковите познания.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

софийска гимназия По хлеБни и слаДкарски 
технологии
СОфИЯ 1373,  УЛ.”СУхОДОЛСКА” 12;
ТЕЛ.: +359 2 822 10 96, фАКС: +359 2  920 07 03
e-maIL: sGhsT@aBv.BG
weBsITe: www.sGhsT.com

bxl pUGliA EUROpE A.S.b.l.
8, av. mILcamPs
B-1030 BruxeLLes
TeL.: +32 2 7438455, Fax: +32 2 7438491 
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ЕВРОПА
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166171

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1. Разширяване и усъвършенстване на професионалните умения на учениците;
2. Участие в практика с професионални консултанти и мениджъри на човешки ресурси 
от Германия;
3. Запознаване със съвременния пазар на труда в Германия; 
4. Интегриране на младите хора на пазара на труда чрез използването на ИКТ;
5. Усъвършенстване и надграждане на теоретичните знания и практическите умения;
6. Подобряване на професионалните умения и навици на учениците за адаптация към 
европейския пазар на труда;
7. Приложение на образованието в реална работна среда и усъвършенстване на езикови-
те компетенции на учениците в областта на професионалното обучение;  
Запознаване с културата, традициите, начина на живот и работа в Германия

ДЕйНОСТИ:
1. Подбор на ползватели;
2. Предварителна езикова, културна и професионална подготовка;
3. Провеждане на триседмична практика в Германия;
4. Текуща и крайна оценка на дейностите по време на практиката;
5. Сертифициране на ползвателите от приемащата организация – партньор;
6. Анализ, изготвяне на отчети и разпространение на резултатите от проведената.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
1. Подобряване на професионалните умения на ползвателите и придобиване на нови 
практически умения;
2. Усъвършенстване на езиковите умения и усвояване на специализирана немска езико-
ва терминология;
3. Подобряване на интеграцията на ползвателите на пазара на труда;
4. Ползвателите получиха сертификати за проведената подготовка по немски език, по 
уеб дизайн, за проведена културна подготовка и за успешно участие в европейски проект;
5. Практиката в Германия се признава като редовна учебна практика на учениците; 
6. Публикувана информация  в Web сайт и изготвяне на рекламни материали.
Организиране на презентации и изложения за популяризирането на резултатите от про-
екта. В резултат ще нарастне публичния интерес към нашето училище.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

староПрестолна гимназия По икономика 
5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО,  УЛ. „ПАНАРЕТ РАШЕВ” №24 
ТЕЛ.:  +359 62 620 587 
фАКС: +359 62 653 164 
e-maIL: ITvT@hoTmaIL.com
weBsITe: sGI.neT-BG.InFo   

AGRicOlA iNStitUt GMbH
09116 КЕМНИЦ
zwIckauer sTr. 279
TeЛ.: +49 371 852023, Fax: +49 371 852051
e-maIL: aGrIcoLa_InsTITuT@weB.de
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: КЛАСИЧЕСКИ И АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ 
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166175

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Да се повиши качеството на практическите умения на учениците от сферата на  елек-
тропроизводството, чрез работа в предприятия ;
• Да се усвоят технологичните европейски постижения и да се приложат в
      професионалното обучение;
• Да са усъвършенства чуждоезиковата техническа терминология.

ДЕйНОСТИ:
• Участниците в проекта, изучаващи специални предмети от областта на енергетиката,  
имаха практическа възможност да работят с макетна установка за производство на елек-
трическа енергия, чрез слънчеви колектори и вятърни инсталации;
• Стажантите   изготвиха съпоставителни протоколи за разлики и прилики между енер-
гийните параметри на един и същ тип класически водородни атомни централи - АЕЦ Коз-
лодуй и АЕЦ Бюже;
• Проведоха производствената си практика в модерно оборудвани  предприятия;
• Запознаха се с друг тип  професионална образователна система в европейска  учебна 
институция и усъвършенстваха чуждоезиковите си умения;

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Реализирането на проекта  допринесе за трансфер на технологични нововъведения в сфе-
рата на  професионалното образование. Учениците надградиха теоретичните си и практи-
чески познания в областта на алтернативните и конвенционални методи  за производство 
на електроенергия и имаха достъп до различен вид учебно-възпитателни подходи. Това 
доведе до повишаване мотивацията им да учат, да се самоусъвършенстват и да се приспо-
собяват по-гъвкаво в реална производствена  среда.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По
яДрена енергетика „игор курчатов”
КОЗЛОДУй 3320,  УЛ. „ОСВОбОДИТЕЛ”
ТЕЛ.: +359 973 81127
Е-maIL: PG_qe@maIL.BG

Професионален лиЦей „ алексанДър Берар” 
АМбЕРю АН бюЖЕ 01500
бУЛ. „АЛЕКСАНДЪР бЕРАР” 223
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОфЕСИОНАЛНИТЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ В СфЕРАТА НА 
ТУРИСТИЧЕСКОТО ОбСЛУЖВАНЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166190

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Да се усъвършенстват практическите умения и езиковите компетенции на ползвате-
лите чрез осъществяване на практическа връзка между образованието и реалното му при-
ложение в различна работна среда;
• Да се увеличи пригодността си за заетост на ползвателите, за да могат успешно да се 
интегрират на Европейския трудов пазар;
• Да се подобри качеството на професионалното образование и обучение чрез добри 
практики и натрупан опит в системата на туристическите услуги и обучение.

ДЕйНОСТИ:
• Изготвяне и поддържане на уеб сайт на проекта: http://braingroup-leonardo2008.hit.bg;
• Подбор на ползватели съгласно заложените критерии;
• Езикова подготовка по испански език в рамките на 152 учебни часа, приключила със 
сертифициране на ползвателите;
• Професионална подготовка за надграждане на теоретични знания и практически уме-
ния по професиите: сервитьор, рецепционист и барман. Изготвени презентации за специ-
фичните дейности по всяка от професиите;
• Производствена практика в Испания;
• Вечер на България в Испания /в края на производствената практика/ за работодатели-
те, осигуряващи работните места на ползвателите и демонстриране на придобитите уме-
ния по време на практиката;
• Разработване от участниците в производствената практика на презентация на про-
екта и на наученото в Испания;
• Организиране на вечер на Испания, на която учениците да приготвят и сервират пред 
официални гости /работодатели от сферата на туризма, професионалисти, учители от на-
правление туризъм и представители на регионалния инспекторат/ испанско меню.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• 10 ползватели сертифициране за владеене на испански език ниво А1;
• 10 ползватели провели производствената си практика в заведения за настаняване и 
хранене в Пуерто де ла Круз и получили сертификати Europass Mobility;
• Практиката осигури придобиване на нови техники и ноу-хау, гарантиращи по-висока 
конкурентоспособност; 
• Подобри качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение и придо-
биване на умения и компетенции през целия живот. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

сДружение “Брейн груП” 
ВИДИН, УЛ. „ЧЕПИНО” № 2
ТЕЛ./фАКС: +359 94 601092

GEStOURiSM - GEStiÓN DE FORMAciÓN tURíSticA S.l.
c/ ramón maTÍas 64 , 38390 sanTa ÚrsuLa –TenerIFe, esPaña
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКА ПРАКТИКА ЗА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166191

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Нашата цел от секторната програма „Леонардо да Винчи” е: 
Да подкрепя участниците в обучението и по-нататъшните обучителни дейности, пригод-
ността за заетост и участие в европейския пазар на труда; Да подобри качеството и да 
увеличи обема на мобилността в Европа. 
Обща цел на проектът е: Повишаване на професионалните знания и компетенции на 
ученици от ПГХЗ, преминаващи през НПО чрез специализирано практическо обучение.
Специфичните цели и задачи на проекта са:
1 Усвояване на нови стандарти. 2. Развиване на езиковите компетенции. 3. Възможност за 
осигуряване на квалифицирани и компетентни кадри, работещи по Европейски стандар-
ти. 4. Равен достъп до практическо обучение във Великобритания на ученици от ПГХЗ от 
всички малцинствени групи.

ДЕйНОСТИ:
На Професионална гимназия по хранене и земеделие :Избор на подходящ партньор ползвате-
лите; Разработване на работна програма; Организиране и провеждане на педагогическа, кул-
турна и езикова подготовка; Оценка на проекта; Популяризиране на резултатите от проекта.
На AVANTAGES организация – партньор: Съгласуване на работна програма съвместно 
с инициатора; Организиране на практика и издаване на сертификати; Мониторинг; Из-
работване на крайния доклад;
Езикова подготовка чрез провеждане на английски езиков курс с професионална насоче-
ност. За езиковата подготовка се използваха материали за чуждоезиково обучение, раз-
работени и одобрени от МОН.
Културната подготовка - учениците се запознаха с културните традиции на страната до-
макин.
Кодекс на поведение - с кодекса на поведение се запознаха учениците  и родителите, като 
спазването му е задължително.
Педагогическа подготовка. Ползвателите бяха запознати с основните дейности и процедури 
като обучението се извърши с помощта на предварително разработен план за обучение.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
І оценка - постигнатото ниво на педагогическа, езикова и културна подготовка до старти-
рането на практиката е много добро. ІІ оценка –направен е отчет при приключването на 
практиката, който анализира извършената работа в съответствие с европейските стандар-
ти и изисквания за работа в бранша. ІІІ оценка –  определи се: съответствието между по-
ставените в проекта цели и получените резултати и нивото на мотивация на ползвателите 
и желанието им за кариерно развитие.
Методологията на извършваното оценяване е базирано на: непрекъснато сравнение меж-
ду цели и получени резултати; оценяване придобитите професионални умения и компе-
тенции на секторно ниво; оценка на сътрудничеството.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По хранене и земеДелие 
“Дм. ив. менДелеев”
УЛ. СЛАВЯНСКА 148, ЛОМ
ТЕЛ.: +359 971/60265;  фАКС: +359 971/60268
e-maIL: G.GeorGIev@aBv.BG

AvANtAGES
63 casTLe road, souThsea Po5 3ay
TeL.: +44 23 9235 9228, Fax :+44 23 9287 7804
e-maIL : InFo@avanTaGes.co.uk
weBsITe: www.avanTaGes.co.uk
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНфОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕхНОЛОГИИ В МЕбЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166198

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основната цел на проекта първоначално обучение на ученици в използване на графична 
програма за проектиране на мебели за вътрешно обзавеждане АУТОКАД. Проектът е на-
сочен към запознаване с новите информационни технологии в мебелното производство и 
подобряване на качеството в тази сфера на производство. Чрез използването на придоби-
тите знания и умения в съвременните технологии при проектиране на мебели стажантите 
ще се наложат като предпочитани кадри от региона. 

ДЕйНОСТИ:
Изпълнението на настоящият проект дава възможност на 10 ученика да проведат учебна-
та производствена практика в гр.Вроцлав Полша, да бъдат обучени за работа с триизмерна 
графична програма за производство и проектиране на мебели, да получат сертификат за 
това обучение. Стажантите ще работят в реална производствена среда в страна с развити 
нови технологии в мебелното производство.
В процеса на реализиране на проекта учениците ще усъвършенстват своите езикови уме-
ния и ще надградят своите езикови знания. Ще обогатят своите знания за Полша и за 
Европейския съюз.
Децата ще придобият нови компетенции които ще ги направят конкурентно способни 
както на Европейския пазар на труда така и в традиционната и структурно определяща за 
региона област – мебелно производство.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
1. Усвояване на нови знания в използването на специализираната софтуерна програма 
AUTOKAD.
2. Надграждане на усвоените професионални компетенции за работа с новите материа-
ли и технологии в проектирането и  производството на мебели.
3. Подобряване на чуждоезиковите знания по английски и полски език.
4. Запознаване с основните културни и икономически области на Полша и Европейския 
съюз.
5. Изграждане на социалните умения за работа в междукултурен и международен екип.
6. Придобиване на сертификат за работа в ЕС.
7. Придобиване на Европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към Евро-
пейската общност.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По горско стоПанство и 
ДървооБраБотване „сава млаДенов”
ТЕТЕВЕН 5700, ОбЛ.ЛОВЕЧ 
УЛ.”ПЪРВИ МАй” №4
ТЕЛ.: +359 678 2411
 e-maIL: PGGsd_TeTeven@aBv.BG
weBsITe: www.GorskIa.com

футурум - коорДинатор на Проекти от ес-Полша
ВРОЦЛАВ 52-209, ПОЛША 
УЛ. МОТИЛКОВА 25/9
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРОфЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И МОбИЛНОСТ И 
ЗА НАС

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166203

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът ни беше насочен към мобилността и професионалното обучение за усвояване 
на допълнителни знания и умения на 10 ученика с увреден слух, обучаващи се по специал-
ност „готвач-кулинар”. Проектът ни се основаваше на опита ни при работа с тези ученици 
и детайлизирано изследване на трудностите, породени от техните увреждания, с които те 
се сблъскват по време на своето обучение и впоследствие при трудовата си реализация.
Проектът наблегна на мобилността на тези младежи. Поради уврежданото си те живеят 
като аутсайдери, контактуват само с хора със слухови увреждания и се страхуват да осъ-
ществяват контакти. Младежите с увреден слух жадуват за внимание и контакти, но от 
страх, а не поради увреждането си не ги осъществяват. Мобилността даде възможност не 
само за усвояване на допълнителна квалификация, но и възможност за работа и срещи с 
хора извън тяхната среда. Убедени сме, че транснационалната мобилност помогна на мла-
дежите с увреден слух да разширят социалните си контакти, което спомогна за цялостното 
им интегриране в обществото.

ДЕйНОСТИ:
Планираните дейности по проекта бяха насочени към изпълнение на общата стратеги-
ческа цел на всички партньори, а именно да се даде конкретен израз на желанието и по-
зитивната политика на цялото ни общества и Европейската общност за подкрепа на про-
фесионалното обучение и трудова реализация на младежите с увреден слух.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Резултатите от практическото обучение напълно съответстват на целите на проекта, а 
именно:
• Развитие на професионални и социални умения и на умения в професионалната адап-
тация; 
• Запознаване с Европейския опит и добри практики, техника и технологии в областта 
на готварското изкуство;
• Развитие на умения за вземане на решения, свързани с трудовата реализация;
• Придобиване на допълнителни умения и квалификация и подобряване на плановете 
за трудова реализация на младежите със слухови увреждания;
• Предоставяне на уникалната възможност да се запознаят с европейската практика 
в редица дейности по приготвяне и представяне на ястия като реализират придобитите 
умения и художествен усет.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

фонДаЦия „за млаДите хора”
ПЛОВДИВ

среДно Професионално училище
ГР. ВАРНСДОРф -ЧЕхИЯ
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКИЯТ ОПИТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА 
ИНфОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ 
ТЕхНОЛОГИИ В УЧЕбНИЯ ПРОЦЕС 

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-IvT-07-BG-166227

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проучване приложението на съвременните информационни и комуникационни техноло-
гии в системата на средното образование в Германия и на тази основа повишаване ефек-
тивността на обучението в различните му форми - самостоятелна, дневна, дистанционна 
и пр.Проектът има за цел да се формират компетенции у учениците на по високо ниво и 
да се открият възможности за оптимизиране на учебния процес  по всеки учебен предмет.
Този проект е поредна стъпка в проучването на добрите практики в европейските страни 
и допринася за модернизацията  на обучението, което пряко се отразява върху равнище-
то на подготовка и квалификацията на учениците. Учебната практика  има за задача да 
моделира конкурентни умения у учениците и да ги направи по пригодни както за нацио-
налния, така и за европейския пазар на труда. По конкретно учениците фокусираха своите 
усилия върху следните задачи:
• Проучване използването на ИКТ в учебния процес по основни учебни дисциплини.
• Запознаване с приложението на ИКТ в управлението на училището /подбор на учите-
ли и ученици,,квалификация, кариерно развитие, рекламни дейности  и пр./ .
• Приложение на ИКТ - използване на интернет,интранет, локални мрежи, електронни 
дневници и пр.
• Проучване на системата за подготовка на специалисти по ИКТ, както и на системата за 
повишаване на квалификацията им.

ДЕйНОСТИ:
• Участие в реален учебен процес с висока степен на използване на ИКТ;
• Посещение на учебни центрове ,средни и висши училища, където има  висока степен 
на приложение на ИКТ.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Усъвършенстване на компетенциите на учениците по отношение  приложението на 
ИКТ в  учебния процес в различните му форми.
• Запознаване с използването на съвременни ИКТ в училище, както и с добрите практи-
ки в това направление в напреднали страни на европейската общност.
• Мултиплициране на добрите европейски практики и опит в нашите условията на реа-
лен учебен процес в училище и в сродните учебни заведения.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

частна Професионална гимназия  „акаД.л.илиев”
ПЛОВДИВ  4000, УЛ. „фИЛИП МАКЕДОНСКИ” №29 
ТЕЛ.: +359 32 642596
Е-maIL: rusev@ schooL-InForm.com

AiFAtRAiNiNG 
76227 karLsruhe, Germany
TeL.: +49 721 161320
e-maIL: InFo@aLFaTraInInG.de
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕйСКИЯ ОПИТ 
В ПРОфЕСИОНАЛНОТО ПРАКТИЧЕСКО 
ОбУЧЕНИЕ ПО ВРЪЗКИ С ОбщЕСТВЕНОСТТА И 
РЕКЛАМАТА В СфЕРАТА НА ТУРИЗМА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP –Ldv-IvT-07-BG-166230

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът цели да подпомогне професионалното израстване на младите хора – икономист-
мениджъри с практическа насоченост на приложението на рекламата и PR в туризма и да 
задоволи в голяма степен регионалната необходимост от местни квалифицирани кадри.
Една от важните цели е задоволяване на нуждите от усвояване на европейското измерение 
на професионална подготовка и познаване на европейските изисквания за рекламата и 
PR. По време на практиката учениците усъвършенстват своите знания по рекламата и PR 
в областта на туризма; развиват умения за работа с програмни продукти, използвани при 
събиране на информация; за проучване на общественото мнение и нагласи; изработване 
на рекламни материали; работа в екип, диалогичност и комуникативност.

ДЕйНОСТИ:
Практиката се проведе в гр. Карлсруе от “ Alfatraining ” - агенция за обучение на специали-
сти в различни професионални сфери, която осъществява дейността си в тясно сътрудни-
чество с многобройни Европейски образователни институции. 
Работата по проекта премина през три етапа. Подготвителен етап:  намиране на партньо-
рите по проекта, подготовка на  документите;  уточняването на финансовите и техниче-
ските подробности  по реализирането на проекта; сключване на договор с  “ Alfatraining ” 
и с ползвателите на проекта; специализирана подготовка по английски и немски език. Вто-
рият етап: триседмичен престой в гр. Карлсруе, включващ ежедневна езикова подготовка, 
технически визити на местни хотели и туристически агенции, семинари и индивидуални 
консултации. Този етап приключи с провеждане на изпит от “ Alfatraining”, ученическите 
презентации и издаване на съответния сертификат. Последният етап: подробен анализ и 
оценка на постигнатите резултати, както и тяхното разпространение; разработка на ре-
кламни материали и PR кампании за нашите партньори в проекта – хотел „България” – гр. 
Банско, хотел „Перун” – гр. Банско и хотел „Разлог” – гр. Разлог.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Проектът предлага нови възможности за намиране на работа за учениците ни на евро-
пейския пазар, заедно с необходимите знания и умения да организират бизнес с между-
народни партньори. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По туризъм и хранителни 
технологии
УЛ. „КАЛИНОВО” № 1, РАЗЛОГ 2760
TeЛ.: +359 747 80153, фАКС: +359 747 80151
e-maIL: PGThT@dIr.BG

AlFAtRAiNiNG tRAiNiNG-cENtRE
PFInzTaLsTrasse 90
d-76133 karLsruhe - Germany
TeL.: +49 721 161320, Fax: +49 721 1613229
e-maIL: Leonardo@aLFaTraInInG.de
weBsITe: www.aLFaTraInInG.de
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРАКТИКА В ТУРИЗМА – НОВИ ЗНАНИЯ И 
УМЕНИЯ ЗА ПРОфЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 
бЕЗРАбОТНИТЕ МЛАДЕЖИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166060

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Конкретните цели на проекта са ползвателите да придобият: 
• Съвременни и качествени професионални знания и умения, необходими за постига-
нето на високо качество в тяхната бъдеща работа; 
• Езикови умения по чужд език, което е задължително условие за успешна комуникация 
и висококачествено обслужване на чуждестранни туристи; 
• Практически опит, който ще се придобие чрез учебна практика в действащи хотели и 
ресторанти и ще повиши пригодността на завършилите обучението за започване на рабо-
та във фирми или стартиране на собствен бизнес. 

ДЕйНОСТИ:
Проекта е с подкрепата на бюрата по труда в гр. Добрич и гр. Кюстендил, съвместно с кои-
то се опитахме да достигнем до тази част от регистрираните  в териториалните дирекции 
по труда, като търсещи работа или безработни, млади хора, които отхвърлят своя настоящ 
статут и желаят да използват предизвикателствата и възможностите на развиващия се 
сектор на туризма, за подобряване на собственото си положение и перспективна реали-
зация. Сключени бяха споразумения с бюрата по труда. Направен бе качествен подбор на 
кандидатите пред четиричленна комисия. Направен бе избор между три оферти на фирма, 
която да проведе езикова, културна и педагогическа подготовка.След като подготовката 
приключи ползвателите получиха по два сертификата. Извадени бяха от кипърския парт-
ньор документи за легален престой на групата. Подготовката в България по проекта при-
ключи със закупуване на самолетни билети и застраховки на ползвателите. Практиката 
вече протича в Р. Кипър и всички ползватели за доволни от представената им възможност 
за развитие и реализация. По проекта на място в Кипър бе направен мониторинг от ек-
сперти в НА ”Леонардо да Винчи”.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Резултатите до момента напълно се покриват с целите и задачите, които си е поставил 
АЕОК. Комуникацията между практиканта и преките ръководители е на едно добро ниво, 
за което спомага и предварителната подготовка проведена по проекта. Придобитите зна-
ния и умения по време на практиката ще спомогнат, след нейното приключване, ползвате-
лите да добият професионални умения и самочувствие, за да си намерят по-лесно работа, 
а защо не да помислят и за малък частен бизнес в сферата на туризма.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

„асоЦиаЦия за евроПейско оБучение и 
квалификаЦия” 
СОфИЯ, УЛ. „КРИВИНА ”33
ТЕЛ.: +359 88 6794907; 
e-maIL: АЕОК@aBv.BG

Бюро По труДа - ДоБрич

Бюро По труДа - кюстенДил

KNOWlEDGEGAtE ASSOciAtiON ltD. - NicOSiA-cypRUS
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЧРЕЗ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАКТИКИ КЪМ 
УСПЕШНА ПРОфЕСИОНАЛНА ЗАЕТОСТ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166063

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
В следствие на диалога с потенциалните работодатели и бюрата по труда, АРЮР дефинира 
специфичните си цели по проекта в контекста на нуждите на ползвателите:
• организиране и предлагане на  работна програма съдържаща добри европейски прак-
тики в областта на хотелиерството и ресторaнтьорството; 
• пълноценно ангажиране на ползвателите в работния процес на туристически обекти 
и налагането им на установения в Европа ритъм и атмосфера на работа за изграждане на 
добри работни навици;
• въвличане на бенефициентите и представянето на добри европейски практики в 
предлагането на продуктите на туристическия обект за изграждане на добър маркетингов 
усет; 
• осигуряване на добра чуждоезикова подготовка.

ДЕйНОСТИ:
Проекта е с подкрепата на бюрата по труда в гр. Добрич и гр. Кюстендил, съвместно с кои-
то се опитахме да достигнем до тази част от регистрираните  в териториалните дирекции 
по труда, като търсещи работа или безработни, млади хора, които отхвърлят своя настоящ 
статут и желаят да използват предизвикателствата и възможностите на развиващия се 
сектор на туризма, за подобряване на собственото си положение и перспективна реализа-
ция.След като се подписаха споразуменията  с бюрата по труда, на тяхна територия бяха 
поставени обяви за летен стаж. В обявите ясно личи кой е инициатор на проекта, кой 
финансира проекта, кой може да участва и какви документи е необходимо да представи, 
както към кой да се обърне и къде да го направи. След като минаха около 25 кандидати 
и комисията направи съответните изводи за всеки един от тях, се направи обсъждане на 
кандидатурите и се достигна до единодушния избор на 12 кандидата. 
Успоредно с подбора на ползватели се направиха питания до фирми на територията на 
гр.Добрич, които отговарят на критериите за провеждане на езикова, културна и педа-
гогическа подготовка на гръцки език. Получихме три оферти и изпълнител на курса бе 
одобрен. 
На кипърския партньор се изпратиха комплект документи за да се издаде разрешително 
за практика от МВнР на Р.Кипър, за да е ясен статута на практикантите в Р. Кипър.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Придобитите знания и умения по време на практиката ще спомогнат, след нейното при-
ключване, ползвателите да добият професионални умения и самочувствие, за да си на-
мерят по-лесно работа, а защо не да помислят и за малък частен бизнес в сферата на ту-
ризма.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

„асоЦиаЦия за развитие на югозаПаДния район” 
КюСТЕНДИЛ
УЛ. „бЪЛГАРИЯ” 44
ТЕЛ.: +359 88 3324618
e-maIL: arur@aBv.BG

Бюро По труДа - ДоБрич

Бюро По труДа - кюстенДил

KNOWlEDGEGAtE ASSOciAtiON ltD. - NicOSiA-cypRUS



49

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЧРЕЗ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАКТИКИ КЪМ НОВА 
ЗАЕТОСТ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166094

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основни цели на проекта са: 
1. Даването на ползвателите на компетенции, които биха им осигурили възможността за 
работа в бранша или самостоятелно стартиране на собствен семеен туристически бизнес, 
с оглед на преодоляване на безработицата в селските райони.
2. Увеличаване на информираността на хората за възможностите на продължаващо про-
фесионално образование и обучение в предприятия за постигане на нови, иновативни 
знания, умения и компетенции.
В рамките на проекта конкретните задачи са обучение на бенефициентите в: какви са 
видовете дейности в сферата на туристическото обслужване; кои са добрите европейски 
практики в обслужването на клиенти в хотелиерството и ресторантьорството; кои са до-
брите маркетингови стратегии за представяне на дейността; как се комуникира с клиен-
тите; кои са традиционните източници на финансиране на дейността и как се стига до тях; 
как се работи в екип; солидни знания на модерни чужди езици.

ДЕйНОСТИ:
Обслужване на клиенти в търговското помещение на ресторанта.
Елементи на основната дейност:
Лична подготовка за работа; подготовка на сервитьорския офис;  техническо оборудване 
при сервирането; посрещане на клиент; представяне на менюто; вземане на поръчка и пре-
даването и в кухнята; маркиране на поръчка; сервиране на храни и напитки; изпращане 
на клиентите; 
Допълнителна информация през периода на практиката:
 Реклама на търговския обект; управление и маркетинг на търговския обект; информаци-
онни бази данни; алтернативни форми на туристическа дейност предоставяна от тури-
стическия обект.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Преодоляване на основните дефицити на туристическата индустрия по отношение на: 
качеството на предлаганите услуги и наличието на квалифициран персонал в туризма; 
неефективността на професионалното обучение на персонала в областта на туризма; нови 
подходи при представяне на туристическия продукт; ефективност на комуникацията с 
клиентите с цел максимизиране на печалбите от дейността.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

сДружение „евроБизнес”
ЯМбОЛ 8600
УЛ. „ДИМИТЪР бЛАГОЕВ” бЛ.2, Вх. Г, АП. 74
e-maIL: evroB@aBv.BG

KNOWlEDGEGAtE ASSOciAtiON ltD.
sTr. FoTI PITTa 7, aPr. 303, nIcosIa 1046 PaLLourIoTIssa

ДирекЦия "Бюро По труДа" 
ЯМбОЛ, УЛ. "АЛ. СТАМбОЛИйСКИ" 2

счетовоДна къща интер - ооД
АЛбЕНА, АГЕНЦИЯ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО НАЕМАНЕ НА 
РАбОТА, УЛ. "бЪЛГАРИЯ" 3, ЕТ. 1, ОфИС 17
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ - СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ В 
СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166100

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът предвижда теоретично и практическо обучение в областта на аграрния туризъм 
за наскоро завършили младежи с или без професионална квалификация в посочената 
сфера. Младежите ще бъдат подбрани от изостанали планински и селски райони от Южен 
централен район, като 30 % част от тях ще бъдат възпитаници на домове за деца без роди-
тели. След завършване на средно образование тези младежи са изправени пред проблема 
за намиране не само на работа, а и на квартира, поради отсъствие на семейства, които да 
ги подкрепят.  Посочените региони са с високо ниво на безработица и младите хора нямат 
шансове за професионална реализация. Участието им в предложената практика ще им 
даде възможност да започнат работа в действащи фирми, предоставящи услуги в областта 
на аграрния туризъм, запознавайки ги в реална работна среда с характерните особености 
на аграрния туризъм: норми на поведение и комуникация, норми и похвати за сервиране 
и обслужване, продукти и нови изисквания в сферата на общественото хранене. Главната 
цел е да се позволи на участниците да се приближат до представата за новата визия на 
аграрния туризъм чрез представяне на опита и организацията на структурите опериращи 
в сферата на аграрния туризъм на европейско ниво.
Предлаганият проект ще даде възможност за придобиване на опит в основната специал-
ност, но с насоченост към селски туризъм, при който туристическия продукт има допъ-
лнителна специфика. Участието в обучението и практиката ще увеличи възможностите 
на младежите за реализация на пазара на труда, включително и за стартиране на собствен 
семеен бизнес.

ДЕйНОСТИ:
Теоретично обучение в областта на селски туризъм и провеждане на практика във фирми, 
които работят в областта на селския туризъм в Северна Италия;
Езикова подготовка в рамките на 100 часа обучение и 50 часа специализирана лексика в 
областта на туризма и ресторантьорството. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
15 ползватели ще придобият теоретични и практически умения в областта на селския ту-
ризъм. Тримесечната практика в Италия ще даде възможност на участниците за по-добра 
адаптивност на общия европейски пазар на труда. Езиковата и културна подготовка ще 
допринесат за по-добра професионалната реализация на младите хора в страната и в чуж-
бина.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

асоЦиаЦия за устойчиво развитие и анализи
ПЛОВДИВ 4000, бУЛ. „хРИСТО бОТЕВ” 48
e-maIL: auraPLovdIv@Lycos.com 

MOSt cONSUlt SRl
vIa anFossI, 23, 20100 mILano
e-maIL: aLBerTo.BonIsoLI@mosTconsuLT.com 



51

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕНЕРГИйНА ЕфЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИйНИ ИЗТОЧНИЦИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166102

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основната цел на проекта беше подкрепа развитието и обучението на бенефициентите 
при създаването на международни контакти със сродни фирми и организации, и съдей-
ствие за навлизане на нови технологии и работа с най-модерните такива, и предпоставки 
за по-високо качество на труда и създаване на професионално самочувствие.  

ДЕйНОСТИ:
Извърши се обучение на група от 10 бенефициента от нашите фирми. Проектът задово-
лява нуждите на фирмите с така необходимите квалифицирани специалисти в областта на 
иновативните технологии по използването на алтернативни енергийни източници.
Практиката в Германия е особено полезна за всеки ползвател. Германия е постигнала зна-
чителни резултати в използването на АЕИ, а също така в производството и използването 
на съответните съоръжения. Производството на енергия от АЕИ в страната ще се раз-
раства, като основание за това можем да посочим факта, че Германия има специален за-
кон за приоритет на възобновяемите енергии, който има за цел удвояване на дела им в 
енергопотреблението до 2010г., тоест петорно увеличение. Затова познаването на немския 
технически език и работата с най-новите технологии дават предимство на тези ползватели 
пред останалите специалисти и за период от три седмици те имаха възможност да свържат 
теоретичното обучение с практиката, а също и работейки в реална среда да проследят 
технологичните процеси и поддръжката на оборудването при реални условия и при евен-
туални профилактики и ремонти.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Обучението на такива млади специалисти в България и последваща практика в Германия 
ще допринесе за добрата им професионална реализация и внедряване на АЕИ и повиша-
ване конкурентоспособността на фирмите. По време на престоя ползвателите повишиха 
езиковата си подготовка и се запознаха с културните забележителности на Германия.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

наЦионален инсталаЦионен съюз 
ПЛОВДИВ 4000, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” 25,
ТЕЛ.: +359 32 625918, фАКС: +359 32 625976 
e-maIL: nIs@dIr.BG
weBsITe: www.nIsBG.orG

bilDUNGSvEbUND HAUStEcHNiK SAcHSEN-ANHAlt
МАГДЕбУРГ, ГЕРМАНИЯ
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: фРЕНСКИЯТ ОПИТ И ПРАКТИКА В 
РАЗРАбОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЕВРОПЕйСКИ ПРОЕКТИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166127

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Специфичните цели на проекта са: Повишаване практическите умения и знания на млади 
хора в сферата на разработване и управление на европейски проекти; Формиране на про-
фесионални умения и квалификация; Повишаване конкурентоспособността на пазара на 
труда; Усвояване на европейски практики в сферата на проектната дейност; Подобряване 
информираността на участниците в проекта, относно възможностите за реализиране на 
проекти, финансирани по европейски програми; Стимулиране на изучаването на чужди 
езици.

ДЕйНОСТИ:
Проектът стартира с информационна кампания за подбор на кандидати за участие в мо-
билността. Франкофонски клуб за развитие, чрез своята партньорска мрежа разпростра-
ни информация за осъществяването на проекта сред широк кръг от млади специалисти в 
сферата на управление на европейски проекти с основни познания по френски език, кое-
то доведе до 17 кандидатури за участие в проекта. Селектираните ползватели преминаха 
езикова подготовка по френски език. Мобилността се осъществи в рамките на 3 седмици, 
като партньорската организация Асоциация Руаж подготви всички необходими материа-
ли, ресурси и квалифициран персонал, за осъществяването на практиката.. Мониторинг 
експерти от страна на Франкофонски клуб за развитие, партньорската организация, както 
и самите ползватели  изразиха висока удовлетвореност от съдържателните резултати на 
практиката. Бяха проведени редица дейности, сред които и подготовка на презентацион-
ни материали, за популяризиране на резултатите от реализацията на проекта.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Резултатите от реализацията на проекта са: Повишена квалификацията и придобити нови 
професионални умения в сферата на управление на европейски проекти;  Подобрени 
възможности за професионална реализация на 10 млади специалисти в сферата на управ-
ление на европейски проекти; Придобити практически знания и умения за разработване 
и управление на европейски проекти; Повишено ниво на владеене на френски език; Про-
ектът въздейства положително като отговори на нуждите на целевата група от практи-
ка на знания и умения в сферата на разработване на управление на европейски проекти, 
което допринася за реализацията на участниците в целевата група като професионалисти 
в областта. В следствие на осъществената практика и придобитият практически опит, три-
ма от ползвателите в проекта вече стартираха своята професионална реализация в орга-
низации работещи в сферата на управление на европейски проекти. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

франкофонски клуБ за развитие
ТЕЛ.: +359 88 7214401 
e-maIL: vIara_ILIeva@yahoo.com
weBsITe: www.cLuBFd.orG 

асоЦиаЦия руаж, франЦия 
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКИ ПРАКТИКИ В ОбРАбОТВАНЕТО И 
КОНСЕРВИРАНЕТО НА ЗЕЛЕНЧУЦИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166130

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целта на проекта е да се изпрати група от 15 млади безработни на тримесечно професио-
нално обучение-практика в Гърция в областта на охлаждане, замразяване, консервиране 
и маркетиране на зеленчуци, в съответствие с европейските стандарти, в частност ISO 
22 000:2005. Обучението е планирано в четири насоки: 1) технологии за охлаждане и за-
мразяване на зеленчуци с цел дълготрайно съхраняване и запазване на качеството; 2) тех-
нологии за консервиране, съгласно европейските стандарти; 3) маркетингова система за 
реализация в страната и на международните пазари; 4) Практическо приложение на ISO 
22000:2005 "Системи за управление на безопасността на храните - изисквания към органи-
зациите от хранителната верига". 

ДЕйНОСТИ:
В рамките на шест седмици ползвателите преминават педагогическа и културна подготов-
ка, както и обучение по гръцки език в България. 
Следва тримесечна практика в производствените помещения на приемащата организация 
в Агиос Атанасиос - Гърция, по време на която младите безработни се обучават в нови 
технологии на охлаждане и замразяване с цел дълготрайно съхраняване на зеленчуци, 
технологии на консервиране в съответствие с европейските стандарти, в частност ISO 22 
000:2005 и маркетингова система за реализация в страната и на международните пазари 
при запазване качеството на зеленчуците. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Предвидената езикова, културна и педагогическа подготовка преди започването на прак-
тиката предоставя възможност на ползвателите не само да подобрят езиковите си по-
знания, но и да разширят културния си мироглед относно нормите, традициите и стан-
дартите на гръцкото общество. След приключване на подготовката и издържан изпит, 
участниците получават сертификати, удостоверяващи успешно завършване на 1-во ниво 
по гръцки език.
Тримесечната практика в реални производствени условия дава възможност на бенефици-
ентите да получат практически умения и знания за охлаждане, замразяване, консервиране 
и маркетинг на зеленчуци, съгласно съвременните технологии и европейските стандарти 
и ноу-хау. Чуждестранното обучение е предпоставка за по-добра и успешна интеграция на 
младите безработни на пазара на труда. Практическите умения и опит, които участниците 
придобиват в тази сфера се удостоверяват със сертификати, което значително разширява 
професионалните възможности на младежите.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

евроПейски Център за качество ооД
СОфИЯ 1784
бУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” 135, ОфИС ЕКСПРЕС, ЕТ. 4
ТЕЛ.: 9718932, 9718930, фАКС: 9718091 
Е-maIL: oFFIce@ecq-BG.com
www. ecq-BG.com

асоЦиаЦия за оБраБотване на зеленчуЦи
АГИОС АТАНАСИОС, ГЪРЦИЯ

ДирекЦия “Бюро По труДа - роДоПи” 
ПЛОВДИВ
ТЕЛ.: +359 32 642871, фАКС: +359 32 642871
Е-maIL: dBTrodoPI@mBox.conTacT.BG
weBsITe: www. BTrodoPI.orG
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ТРАНСНАЦИОНАЛНА МОбИЛНОСТ - РАбОТА 
СЪС СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ 
ТЕхНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРКА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166134

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът има за цел подобряване на качеството на предлаганите транспортни услуги от 
Меридиан - 21 ЕООД и респективно повишаване на конкурентоспособността на пред-
приятието на европейския пазар, посредством:
• Разширяване на опита и повишаване на професионалната компетентност на участни-
ците в проекта;
• Усъвършенстване на чуждоезиковите им умения;
• Усвояване на умения за работа с модерни технологии и методи за управление на транс-
портната дейност;
• Подобряване на мотивацията за учене и професионално развитие на участниците;
• Ползотворно сътрудничество с чуждестранни партньори.

ДЕйНОСТИ:
Обучение и практика в сферата транспорта: запознаване и работа със сателитна информа-
ционна система за следене, комуникация и управление на автомобилите. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Всички бенефициенти успешно преминаха 3 седмичен практически курс за работа със 
сателитна система за управление на автопарка;
• Придобитите умения участниците прилагат в ежедневната си работа; 
• Участниците демонстрират удовлетвореност от престоя си в чужбина, подобрено са-
мочувствие и мотивация за професионално развитие. Благодарение на това и споделянето 
на опита от участието си в мобилността, програмата „Леонардо да Винчи” е вече добре 
позната и за техните колеги;
• Всички бенефициенти преминаха предварителен езиков курс по немски или полски 
език. За част от тях полският език се оказа трудно предизвикателство;
• Съвместно с партньорските организации бяха разработени обучителна програма и 
референтни материали, които можем да използваме при бъдещи обучения.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

мериДиан-21 еооД
1138 СОфИЯ, УЛ. „САМОКОВСКО ШОСЕ” 1
ТЕЛ.: +359 2 9356322, фАКС: +359 2 9743968
e-maIL: dPoPova@merIdIan-21BG.com

виена трансПорт ооД, австрия
e-maIL: demand@aon.aT

Пол-мат ооД, Полша
ТЕЛ.: +48 664050749
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРОДЪЛЖАВАщО ОбУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ 
НА АЛбЕНА АД ЧРЕЗ ПРАКТИКА ВЪВ фРЕНСКИ 
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА хРАНЕНЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166147

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Осъществяване на транснационална мобилност и междукултурно сътрудничество;
• Промотиране на ученето през целия живот;
• Подобряване и разширяване на френските лингвистични умения на 6 сервитьори и 6 
готвачи, чрез провеждане на обучителен курс;
• Усъвършенстване на практическите умения на бенефициентите в реална производ-
ствена среда, чрез провеждане на практика във френски ресторанти;
• Придобиване на нови социални контакти и познания за работа в екип в мултинацио-
нална среда с оглед успешна мобилност на работната сила.

ДЕйНОСТИ:
По време на реализацията на проекта се осигуриха работни места на 12 бенефициенти 
в 8 ресторанта на френският партньор. 6 от тях практикуваха в кухня като готвачи, а 
останалите 6 практикуваха като сервитьори. Готвачите усвоиха умения за приготвянето 
на ястия, сосове и десерти от френската кухня. Сервитьорите практикуваха различни от 
познатите им сервитьорски техники и усвоиха европейските стандарти при сервиране на 
различни видове храни и напитки.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Подобрени езикови и културни умения на 12 бенефициенти, заети в к.к. Албена;
• Осъществена мобилност на 12 бенефициенти;
• Увеличена професионална пригодност на 12 бенефициенти в специфичната област на 
френската кухня и сервиз;
• Подобрeнo качеството на учебната програма на ЦПО към к.к Албена;
• Мултиплициранe на придобитите умения сред други служители на к.к Албена;
• Насърчаване прилагането на принципите на учение през целия живот, залегнали в 
Лисабонската стратегия.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

алБена аД
бАЛЧИК  9620, КК АЛбЕНА
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
ТЕЛ.: +359 579 62721
e-maIL: k.BoGdanova@aLBena.BG

REStOlEil SOciEtE DE REStAURAtiON
8, rue honore de BaLzac,3 7000 Tours
TeL.: +33 2 4760 6571
e-maIL : FrederIc.BrehIer@resToLeIL.com
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРОДЪЛЖАВАщО ОбУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ 
НА АЛбЕНА АД ЧРЕЗ ПРАКТИКА ВЪВ фРЕНСКИ 
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА хРАНЕНЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166149

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Да подкрепя участниците в обучението, в усвояването и използването на знания, умения 
и квалификации за улесняване на персоналното развитие, пригодността  за заетост и уча-
стие в европейския пазар на труда ; Да съдейства за увеличаване на привлекателността на 
професионалното образование и обучение ; Да постави обучаваните в реална бизнес и ад-
министративна среда и да им позволи да натрупат и първоначален практически опит, кое-
то улеснява тяхната интеграция на пазара на труда, както и да се запознаят с европейската 
практика в сферата на административното обслужване и процедури ; Да подобри прозрач-
ността и признаването на квалификациите и компетенциите, включително получените при 
неформално и ежедневно обучение ; Да усъвършенства лингвистичните компетенции на 
бенефициентите; Да запознае бенефициентите с европейските административни стандарти 
за качество и изисквания за трудова квалификация.

ДЕйНОСТИ:
Бенефициентите осъществяват тримесечен летен практическия си стаж. Нашите стажанти 
биват ефективно натоварени и включени в професионалния живот на фирмите и държав-
ните институции. Стажантът е натоварен с истински професионални отговорности. Про-
фесионалният стаж се провежда в различните отдели на фирмите или държавната админи-
страция: финансов, счетоводен, логистика, маркетинг, управление на човешките ресурси и 
т.н. Проведената теоретична и допълнителна, когато се налага, лингвистична подготовка им 
позволява безпроблемна интеграция и комуникация с колегите им от приемащата фирма. 
Бенефициентите се поставят в реална среда, което ги стимулира към бърза адаптация за-
ради възложените им отговорности. Всеки стажант е поверен на отговорник от приемащата 
страна, който има задачата да го насочва и подпомага по време на стажа, както и да следи 
доколко стажанта успешно изпълнява възложените задачи.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Тази програма позволява на студента да приложи в реална фирмена среда усвоеното на тео-
рия; Адаптация в непозната среда на студентите, както и преодоляване на  културните раз-
лики, както и към работа с хора с различна култура и националностм Запознаване с евро-
пейските административни стандарти за качество и изисквания за трудова квалификация ; 
Придобиване на практически опит в предприятия и административни учреждения на други 
страни – членки на ЕС ; Създаване на основи за бъдещо партньорство, обмен на опит и в 
един по-широк аспект, приятелски отношения за сътрудничество.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

франкофонски институт По аДминистраЦия и 
уПравление
1618 СОфИЯ, ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. МОНТЕВИДЕО 21
ТЕЛ.: +359 2 9559571
e-maIL: IFaG@reFer.BG

генерален комисариат По межДунароДни отношения 
на френската оБщност в Белгия
ПЛ. СЕНКТЕЛЕТ, В-1080, бРюКСЕЛ, бЕЛГИЯ
ТЕЛ.: +32 2 421 8211, +33 2 421 8787
e-maIL: cGrI@cGrI.cFwB.Be

университет в нант франЦия, институт По икономика 
и мениДжмънт 
УЛ. СЕНЗИТИВ ДЬО ТЕРТР П.К 62 232 44 322 НАНТ, фРАНЦИЯ
ТЕЛ.: +33 2 40 14 12 20, + 33 2 40 74 61 83
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: КОМПЕТЕНЦИИ В ОбРАЗОВАТЕЛНИТЕ И 
ОбУЧИТЕЛНИТЕ ДЕйНОСТИ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНИ 
ОбщНОСТИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166169

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Обучение на базисни умения за психотерапевтична работа в общности от наркозависими 
клиенти.
Придобиване на познания в областта на Гещалттерапията.
Запознаване със системата на работа в италианските терапевтични общности.
Усвояване на иновативни терапевтични методи,  тренингови модели и практически уме-
ния в реална терапевтична среда.
Популяризиране на опита в българските терапевтични общности.

ДЕйНОСТИ:
Езикова и културна подготовка.
Педагогическа подготовка в областта на психотерапията на зависими от дрога клиенти.
Провеждане на практическо обучение 6 седмици в Центъра по зависимости “Дон Лоренцо 
Милани” – Венеция.
Анализ и подготовка на научен доклад.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Ползвателите повишиха уменията и разшириха познанията си в областта на психотера-
пията и клиничната работа с наркозависими клиенти в реална среда.
Подобриха езиковите си умения по италиански език.
Ползвателите получиха сертификати, които им дават предимство за реализация в област-
та на психотерапията.
Опитът ще бъде разпространен чрез доклад на Национална конференция.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

вту “св.св.кирил и метоДий”
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. “Т.ТЪРНОВСКИ” № 2    
ТЕЛ.: +359 62 621682
e-maIL: hadjIskIms@yahoo.com                                                                       

cENtRO Di SOliDARiEtA’ DON lORENZO MilANi                                                                                                          
Franco de PIerI
vIaLe san marco 172
30173 venezIa-mesTre
TeL.: +39 41 15316403
e-maIL: euroPIanProjecT@coGescooP.IT
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: АРТРИТИ НА КОЛЯННА И ТАЗОбЕДРЕНА СТАВИ 
- АРТРОСКОПИЯ И АРТРОПЛАСТИКА - 
КОГА И КАК?!

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166176

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът е насочен към обучение на лекари, дипломирани през последните години и 
специализиращи или вече взели специалност ортопедия и травматология със задълбочен 
интерес и известен опит  в колянната и тазобедрена хирургия. Цели се усвояване на диа-
гностични техники и терапевтични методи, които да подобрят работата им по отношение 
на бърза и навременна  диагностична и точен подбор на метода на лечение. Целите на про-
екта са: подобряване на професионалната квалификация; участие в екипа на отделението 
ще подобри уменията за работа в международен екип и ще позволи пренасяне на усвоени-
те практики в работата в България. Двумесечната работа на всеки от участниците в чужда 
езикова среда ще подобри езиковите и комуникативните им умения.

ДЕйНОСТИ:
Участниците  бяха разделени на групи по двама лекари, които работиха в продължение 
на осем седмици като част от екипа на клиниката по травматолози и ортопедия на УБТР 
Вирген де лас Ниебес. Работата се състоеше по конкретно в участие в сутрешните рапорти 
и дискусии на клиниката;  участие като асистенти в ортопедични операции; запознаване 
с организацията в приемните центрове на болницата по диагностициране подготовка и 
приемане на болните за хирургично лечение с артрити на големите стави. Обсъждани са 
съвместно по сложни случаи. Участие в следобедни семинари на клиниката по темата на 
практиката. Посещение на болницата за еднодневна хирургия Сан Хуан де Диос. Участие 
в арторскопските операции и участие в прегледите и проследяването на оперираните па-
циенти в клиниката.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Придобит голям оперативен опит по отношение на колянното протезиране и реендопро-
тезиране. Усвоените техники се прилагат от участниците  в болници в София. Резултати-
те от практиката са базирани въз основа на докладите на участниците и прилагането на 
практика новостите научени от участниците.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

ПсД комерс 
СОфИЯ 1612, бУЛ.бЪКСТОН 40
ТЕЛ.: +359 2 9305727
Е-maIL: BPeTrakIeva@Psdcommerce.com

„униПроже” - исПания
c/FonTIveros,31esc.I-3B.dch-18008, Granada-sPaIn 
TeL.: +34 958 183
e-maIL: InFo@unIProje.com 

университетска БолниЦа По травматология и 
рехаБилитаЦия вирген Де лас ниеБес- гранаДа, 
исПания –База за ПровежДане на Практиката
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ИНОВАТИВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ЗА 
бЕЗРАбОТНИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166189

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът има за цел предоставяне на нужните умения и компетенциите на незаетите мла-
ди хора за да могат те да заемат своето място в туристическия сектор на ЕС.
Задачи: Придобиване на специализирани практически знания и умения за присъщите 
дейности на обслужващия хотелски персонал – камериерки, технически персонал. Усъвъ-
ршенстване на езиковите умения, което е задължително условие за успешна комуникация 
и културно обслужване на чуждестранни туристи. Натрупване на първоначален практи-
чески опит, придобит чрез стаж в действащи туристически фирми и който ще повиши 
пригодността на завършилите обучението за започване на работа без въвеждащо практи-
ческо обучение в наемащите ги фирми.

ДЕйНОСТИ:
Дейностите по проекта са пряко свързани с технологиите, базовите знания и основните 
тенденции в професиите камериер, помощник готвач, рецепционист. Те включват подго-
товка за работа; първична, вторична и крайна обработка на храни и продукти; посрещане 
на клиенти и попълване на хотелски регистър и др. Бенефициентите ще придобият базови 
знания, които включват добри комуникационни умения, комбинативност и коректност, 
способност да се справят с възникнали проблеми, любознателност и осведоменост. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Участието в проекта ще даде на ползвателите възможност да се запознаят с опита и до-
брите практики на водещи в туристическото обслужване в Европа фирми, което ще е 
тяхно изключително пазарно предимство. Реализирането на целите на проекта ще доведе 
до стимулиране на подготвеността за работа и професионална реализация навсякъде в 
Европа, повишаване на конкурентоспособността на МСП в туристическия сектор, както 
и увеличаване обема на мобилностите в Европа на хора, преминаващи първоначално и 
продължаващо професионално образование.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Център за ПоДПомагане на частната иниЦиатива
бЛАГОЕВГРАД , УЛ. „хРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ” 35
Е-maIL: caPI_BG@maIL.BG

KNOWlEDGEGAtE ASSOciAtiON ltD. 
sTr. FoTI PITTa 7, aPr. 303, nIcosIa 1046 PaLLourIoTIssa

ДирекЦия „Бюро По труДа” – кюстенДил 
КюСТЕНДИЛ, УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ” 44

счетовоДна къща интер - ооД
АЛбЕНА- АГЕНЦИЯ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПО НАЕМАНЕ НА 
РАбОТА, УЛ. "бЪЛГАРИЯ" 3, ЕТ. 1, ОфИС 17, ДОбРИЧ
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПОВИШАВАНЕ ПРОфЕСИОНАЛНАТА 
КВАЛИфИКАЦИЯ НА РАбОТНИЦИ В ОбЛАСТТА 
НА ВИСОКИТЕ ТЕхНОЛОГИИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-PLm-07-BG-166226

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ - ПРАКТИКА

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА, НАМИРАщИ СЕ  НА  ПАЗАРА НА ТРУДА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целта на проекта е чрез практическо обучение в специализирана немска фирма както да 
се развият и усъвършенстват професионалните знания и умения на работници от Висо-
котехнологичен център EООД – Габрово (ВТЦ), така и те да се запознаят с най-новите 
тенденции на развитие в областите: металорежещи машини, ел.двигатели  и индустриал-
ни приложения на лазерните технологии. и чрез които ефективно да се решават производ-
ствени проблеми във ВТЦ. Овладяването от бенефициентите на най-новите постижения 
в съответните области е предпоставка за повишена конкурентоспособност на изделията 
на Високотехнологичен център EООД и за по-добър шанс на пазара на труда на бенефици-
ентите. При наличие на предварителна организация и съгласуваност между инициатора, 
Високотехнологичен център EООД, и приемащата фирма, планираната продължителност 
на практиката е напълно достатъчна за придобиване на практически компетенции и уме-
ния. 

ДЕйНОСТИ:
Чрез дейностите по проекта ще се подпомогне процеса на адаптиране на квалификацията на 
специалистите от Високотехнологичния център EООД към върховите достижения и техно-
логии в машиностроителния бранш, както и възможността за тяхното прилагане у нас. До-
бавената стойност от реализиране на проекта е и усвояването на спецификата и условията 
на работа съобразно немските норми и стандарти, закони и директиви. Ползвателите при-
добиват квалификационен опит и компетенции при трудови условия, нормативно опреде-
лени от немското законодателство.
Съобразно професионалните области бенефициентите са разделени на 3 потока: 1-ви поток 
ще практикува в областта на металорежещите машини с цифрово-програмно управление, 
а 2-ят поток – ще се запознае и практикува в лазерните приложения за промишлени цели, 
a 3-ти поток – в производството и монтаж на нови модели електродвигатели и съответните 
системи за управление. Ползвателите ще бъдат разпределени на малки групи, за да могат 
практически да разработват и изпълняват поставените им задачи, работейки в екип.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Дейностите по проекта ще допринесат: за повишаване професионалната квалификация 
на бенефициентите в областта на върховите технологии; за  личностното професионал-
но израстване на ползвателите; за развиване на европейско самосъзнание; за усъвършен-
стване на езиковите познания по немски език  и придобиване на междукултурен опит на 
ползвателите; за развиване на умения за работа в екип и усвояване на определени трудови 
навици в една работна среда, изградена по технологичните стандарти на ЕС.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

високотехнологичен Център EооД
5300 ГАбРОВО, УЛ. „х. ДИМИТЪР” 4
ТЕЛ.: +359 66800224
e-maIL: Lazov@TuGaB.BG

ARNOlD MUllER GMbH&cO.KG
anTrIeBs- und sTeuerunGsTechnIk
GausssTrasse 37-39, d-73221 kIrchheIm
Fax: +49 7021 5005199
e-maIL: InFo@amak-anTrIeBe.de
weBsITe: www.amk-anTrIeBe.de
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: euroTeach-2007 /ЕВРОПЕйСКИ СТАНДАРТИ В 
ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ /

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166053

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 10 УЧИТЕЛИ ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОфЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕхНИКА И 
МЕхАНИКА „М. В. ЛОМОНОСОВ” /НПГПТО/

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1. Повишаване на професионалните компетенции на учители инженери от НПГПТО 
„М. В. Ломоносов”.
2. Осъвременяване на учебните програми и усъвършенстване на учебния процес в 
НПГПТО „М. В. Ломоносов”.

ДЕйНОСТИ:
1. Запознаване с новите тенденции и стандарти в професионалното образование в Евро-
пейския съюз. Учачстие в семинар с представители на професионалното образование в 
Германия, Европейската Комисия за образование, Агенцията по труда и  Професионалния  
Информационен  Център. 
2. Запознаване с най-новите технически постижения в професионалните области на 
НПГПТО. Посещение в Технологичния парк в гр. Берлин и водещи компании в областта 
на оптиката, прецизната техника и кинотехниката - Kombinat Carl Zeiss Jena (www.zeiss.
com ), Optische-technik Company ( http://berlin.cylex.de ), Company GIVT VIDEO Production 
(www.videopraesentation.de), Feinmechanik- company BBPT (www.bbpt.com ).
3. Запознаване с  учебния процес в професионалното училище по комуникационни, ин-
формационни и мултимедийни технологии и техническото училище в гр. Берлин. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Повишаване на професионалните и езикови компетенции на учителите в НПГПТО,  
усъвършенстване на учебния процес и достигане  на качествено ново ниво на обучение, 
повишаване авторитета на гимназията като  професионално държавно училище, което 
подготвя  високо  квалифицирани  специалисти.  Посещенията на водещи фирми в Герма-
ния в областта на оптиката, механиката и кинотехниката даде възможност на участниците 
в обмена да се запознаят с най-новите технологични постижения в тези области. Учите-
лите получиха информация за необходимите компетенции на работните места, която ще 
използват за актуализиране на учебните програми по теория и практика.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

фонДаЦия за евроПейско оБразование и 
Професинална квалификаЦия /феоПк/
СОфИЯ 1111, Ж.К. ЯВОРОВ, бЛ. 42a
ТЕЛ.: +359 2 8437725
e-maIL: euro_educaTIon@aBv.BG
weBsITe: euro-educaTIon.hIT.BG 

GEb – GESEllScHAFt FUR  EUROpAbilDUNG – ASSOciAtiON FOR 
EUROpEAN tRAiNiNG - Берлин
WEbSitE: WWW.EUROpAbilDUNG.ORG   

наЦионална Професионална. гимназия По ПреЦизна 
техника и механика „м. в. ломоносов”
WEbSitE: WWW.lOMONOSOv-bG.cOM
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОфЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166056

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ДИРЕКТОРИ НА ПРОфЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Подобряване качеството на професионалното образование.
Запознаване със съвременни тенденции в сферата на професионалното обучение.
Практическо обучение – видове, начини на осъществяване, връзки с бизнеса.
Компетентен подход при спецификациите за професии.

ДЕйНОСТИ:
Запознаване с германската образователна система и компетенциите на училищните ди-
ректори в Германия. Участие в лекционни занятия, организирани от Института за ико-
номически науки, Олденбур, в сферата на професионалното образование в Германия и 
подготовката на преподаватели за професионални училища. Обучение на директори – 
управление на качеството; представяне на видовете професионални училища, гъвкавост 
на тяхната система, както и иновативни подходи за обучение. Посещение на местни об-
разователни институции свързани с професионалното обучение. Участие в семинарни за-
нятия за практическо прилагане и обсъждане на лекционните занятия.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Практическо запознаване със съвременни методи за обучение;
• Сравнителен анализ на организацията на професионалното обучение в Германия и 
България;
• Идеи за иновативни практики приложими в българските условия;
• Осмисляне на промените, предприети на национално ниво, съпоставяйки ги с поло-
жителния (и отрицателен) опит на германската образователна система;
• Практическо запознаване със семинарния принцип на работа – семинар на тема 
“Управление на качеството”с три работни групи, които разработиха методология за оцен-
ка на удовлетвореност на клиента и колектива, както и управленски качества на директо-
ра. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

наЦионален институт за оБучение на Директори
бАНКЯ 1320, УЛ. „КНЯЗ бОРИС I”  7
e-maIL: nIod_2006@aBv.BG
weBsITe: www.nIod.BG, 
                      vocaTIonaLschooLmanaGemenT.PIczo.com

институт за икономически науки, олДенБург, 
германия
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: УЧИЛИщНО УПРАВЛЕНИЕ
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166057

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП  И ОбУЧИТЕЛИ В НИОД

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Подобряване качеството на предоставеното от Националния Институт за Обучение на 
Директори, обучение за училищни лидери.
Промени в съвременните компетенции необходими на  училищните директори.
Обмен на опит в сферата на управлението на училищата в Италия и България.

ДЕйНОСТИ:
• Участие в лекционни занятия, организирани от AZZURRA Societa Cooperativa Sociale, 
в областите:
 - Образователната система в Италия;
 - Промени в системата за училищно образование в Италия – съпоставяне с проме-
ните и тенденциите в България;
 - Подготовка на учители – теоретична и практическа подготовка;
 - Квалификационни и поддържащи курсове за директори – организация, съдържа-
ние.
• Управление чрез проектна дейност;
• Посещение на местни образователни институции в сферата на училищното образова-
ние: обмен на опит в сферата на финансовото управление, управление на човешки ресур-
си;
• Работа с деца със СОП, деца от етнически и малцинствени групи;
• Участие в семинарни занятия за практическо прилагане и обсъждане на лекционните 
занятия.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Практическо запознаване със съвременни методи за обучение;
• Сравнителен анализ на организацията на училищното обучение в Италия и Бълга-
рия;
• Идеи за иновативни практики приложими в българските условия – управление чрез 
проектна дейност, работа с деца от малцинствени групи;
• Осмисляне на промените, предприети на национално ниво, съпоставяйки ги с опит от 
италианската образователна система.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

наЦионален институт за оБучение на Директори
бАНКЯ 1320, УЛ. „КНЯЗ бОРИС I”  7
e-maIL: nIod_2006@aBv.BG
weBsITe: www.nIod.BG, 
                      vocaTIonaLschooLmanaGemenT.PIczo.com

AZZURRA SOciEtA cOOpERAtivA SOciAlE,
сПолето, италия
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: УЧЕбНИ ПРОГРАМИ ЗА МОДУЛНО ОбУЧЕНИЕ 
ПО ТУРИЗЪМ В ПОМОщ НА ИКОНОМИЧЕСКИ 
ИЗОСТАНАЛИ РАйОНИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166059

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 10  СПЕЦИАЛИСТИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ  В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ 
И ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Ползвателите да придобият знания за европейски практики при осъществяването на 
дейности, свързани с професионалното образование и обучение; какви организации се 
занимават с такава дейност, какви са техните отговорности, с какви средства се осъще-
ствяват;
• Ползвателите да придобият умения за ефективна консултантска дейност, насочена 
към потребителите на образователна услуга в областта на професионалното образование 
и обучение;
• Ползвателите да формират компетентности за организиране и управление на процеса 
по въвеждане на модулни учебни програми по туризъм за постигане на по-добра мотива-
ция на обучаемите от гледна точка на резултатите от ученето.

ДЕйНОСТИ:
• Договаряне с приемащия партньор;
• Информиране, подбор и подготовка на ползвателите;
• Съгласуване на програмата и графика на дейностите по време и обема с организация-
та- домакин;
• Осъществяване на мобилността;
• Изготвяне на отчетната документация  по проекта;
• Популяризиране  на резултатите от проекта. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Ползвателите придобиха  знания за европейски практики при осъществяването на 
дейности свързани с професионалното образование и обучение в областта на туризма в 
различни по вид учебни заведения  във Великобритания;
• Установиха  полезни контакти за бъдещо партньорство в посока реализиране на прак-
тики на ученици в областта на туризма;
• Съдействаха за организиране на   кампанията за професионално ориентиране и реа-
лизиране на   държавен план-прием  по нови професии в областта на туризма в регион 
Враца;
• Получиха сертификати от организацията-домакин и изпращащата организация;
• Реализираният обмен  осигури условия за прилагането и надграждането на чуждоези-
ковата подготовка на ползвателите.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

регионален инсПекторат  По оБразованието   
3000 ВРАЦА, УЛ.”С.ВРАЧАНСКИ” №6           
ТЕЛ.: +359 92 622282
Е-maIL: rIovr@aBv.BG                                                                                                       

lOUGHbOROUGH cOllEGE
redmoor road,
LouGhBorouGh, LeIcs, Le11  3BT
TeL.: +1509618057



65

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКИЯТ ПРОфЕСИОНАЛЕН ОПИТ В 
СфЕРАТА НА ТУРИЗМА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166061

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Повишаване качеството на професионално обучение,чрез актуализиране знанията и уме-
нията на преподавателите, усъвършенстване на специалната им квалификация с акцент 
върху иновациите, и обогатяване на методите и формите на преподаване.

ДЕйНОСТИ:
Преподавателите бяха подбрани в зависимост от мотивацията им за повишаване на ква-
лификацията, педагогическото им творчество в обучението, подготовката на ученици за 
национални състезания. Обменът се реализира от 7.04 до11.04. в град Валенсия по съгла-
сувана с партньора работна програма.Участниците се запознаха с организацията на про-
фесионалното обучение и ново технологично оборудване в училището по хотелиерство 
и туризъм, методиката на поднасяне на известни марки испански вина и особеностите в 
технологията на традиционни за област Валенсия ястия. Проведена бе среща с предста-
вители на хотел „Las Arenas”.В свободното време бяха посетени исторически и културни 
забележителности на града-домакин.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
В резултат на обмена преподавателите :
• актуализираха професионалните си знания и умения;
• запознаха се с европейските стандарти за качество на услугите  в туризма;
• повишиха специалната своята квалификация;
• обогатиха  междукултурната си образованост.
По време на обмена в Испания, преподавателите създадоха лични и професионални кон-
такти с колеги от училището по хотелиерство и туризъм.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По туризъм
„алексанДър Паскалев”
хАСКОВО, УЛ. „ДОбРУДЖА” № 79
ТЕЛ./фАКС: +359 38 622296

училище По туризъм
ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ
ТЕЛ.: +34 963155250, фАКС: +34 963155925
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: РАЗВИТИЕ НА ПРОфЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ 
В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОбНОВЯЕМИ 
ЕНЕРГИйНИ ИЗТОЧНИЦИ 

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166066

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Подкрепа на подобряването на качеството и иновациите в системите, институциите и 
практиките за професионално образование и обучение. Улесняване развитието на ино-
вативните практики в областта на професионалното образование и обучение и техния 
трансфер от една участваща страна към другите. Подкрепа на развитието на иновациите, 
основани на информационните и компютърните технологии, както и  услуги, подходи на 
преподаване и практики за учене през целия живот.

ДЕйНОСТИ:
Участниците в проекта са обучители /преподаватели/ в СПГЕ „Джон Атанасов. Бяха про-
ведени две едноседмични посещения съответно за 5 учителя в гр.Стокхолм, Швеция и 
за 5 учителя в гр.Мюнхен, Германия.  Участниците проучиха шведския и немски опит в 
областта на използването на ВЕИ с цел учебно-методическата подготовка на новата спе-
циалност “Соларна техника” в СПГЕ. Запознаха с добрите практики в Стокхолм и Мюн-
хен за изучаване и използване на възобновяеми енергийни източници, професионалното 
обучение и технологии в областта на ВЕИ и мерките за енергийна ефективност, целящи 
запазването екологичния баланс на планетата - използване на екологичните енергии на 
слънцето, вятъра, биомасата, биогоривата, както и акумулиращи, помпени, вентилацион-
ни и други технически съоръжения. 
Участниците получиха познания за инстуционалната подкрепа на ВЕИ-индустрията, за 
пазарните продукти в сферата на ВЕИ и ЕЕ в страните-домакини. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Проектът повиши квалификацията и обогати професионалната и езикова подготовка на 
учителите във връзка подготовката за въвеждане на ново професионално обучение в сфе-
рата на ВЕИ и рационалното използване на енергията. 
Учителите ще приложат в своята бъдеща работа придобитите знания и умения по време 
на подготовката и реализацията на проекта. Също така те разработват електронно учебно 
съдържание за част от обучението по специалността “Соларна техника”.  Информация за 
проекта и неговите резултати са обявени на сайта на гимназията. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

софийска Професионална гимназия
По електроника”Джон атанасов”
СОфИЯ 1113, УЛ.”РАйКО АЛЕКСИЕВ”№48
ТЕЛ.: +359 2 872 00 47
e-maIL: sPGeLecTron@yahoo.co.uk
weBsITe: www.sPGe-BG.com

AMlEDO&cO 
Box 46, 17721 jarFaLLa  (sTockhoLm), sweden 
e-maIL:  PaTrIck.arLemaLm@amLedo.co
weBsITe: www.amLedo.com

bAUZENtRUM DER lANDESHAUptStADt MUENcHEN 
wILLy-BrandT-aLLee 10; d 81829 munchen, Germany 
e-maIL:  BauzenTrum.rGu@muenchen.de
weBsITe: www.muenchen.de/rGu
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКИ ИНОВАЦИОННИ МЕТОДИ И 
СТАНДАРТИ В ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбУЧЕНИЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166071

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧИТЕЛИ ПО ПРОфЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основната цел на проекта е подобряване качеството и иновациите в системите за профе-
сионално образование и обучение. От тук произтичат и специфичните цели:
• Осъществяване на обмен в сферата на професионалното образование и обучение, с 
цел усъвършенстване професионалните компетенции на учителите;
• Запознаване с образователната политика на страната – домакин;
• Запознаване със специфичните особености на учебните програми;
• Запознаване с материално – техническата база и организацията на провеждане на 
практическото обучение в сферата на храненето и туризма;
• Увеличаване на конкурентоспособността на ползвателите на трудовия пазар чрез при-
лагане на придобитите иновационни методи.

ДЕйНОСТИ:
Изпълнението на настоящият проект даде възможност на 10 учители от Професионална 
гимназия по туризъм „Проф.д-р Асен Златаров” – гр.Кърджали, да проведат обмен в об-
разователни институции в Римини, Италия, да се запознаят с особеностите на професио-
налното образование в Италия и да усвоят успешни практики в областта на професионал-
ното обучение.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Проектът  стимулира развитието на професионалните компетенции на учителите и  син-
хронизира  професионалната им подготовка с европейските изисквания. Запознаването с 
иновативни обучителни модули  подобри системата за практическо обучение на ученици-
те и  направи учителите по адаптивни в променящите се пазарни условия. Запознаването с 
европейските стандарти в професионалното образование  допринесе за подобряване  про-
цеса на планиране на учебната дейност и начина за оценяване на знанията и уменията и 
тяхното сертифициране.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По туризъм 
"Проф. Д-р асен златаров”
КЪРДЖАЛИ 6602 , КВ. "ВЕСЕЛЧАНЕ"
ТЕЛ.: +359 361 62469, фАКС: + 359 361 62310
e-maIL: PGT_kj@aBv.BG

SiStEMA tURiZMO S.R.l., it
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: АДАПТИВНИ ПОДхОДИ ЗА ВЗАИМОДЕйСТВИЕ 
МЕЖДУ  ПРОфЕСИОНАЛНОТО АГРАРНО 
ОбУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОТО МУ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166077

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ЕКСПЕРТИ – ПРОфЕСИОНАЛНО ОбУЧЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Подобряване на качеството и иновациите в системите и институциите за професионално 
обучение. Повишаване нивото на сътрудничество между институциите и организациите 
за професионално обучение в Европа.
Специфичните нужди на ползвателите (6 експерта - 5 преподаватели в областта на лозаро-
винарското производство и икономиката на земеделското стопанство  и един админи-
стратор /директор/ реализиращи професионално обучение в организацията инициатор 
- ПГЛВ - Плевен) са  обогатяване на преподавателските и административни подходи за 
атрактивно и модерно обучение, базирано на практическа реализация.

ДЕйНОСТИ:
Като приемащ партньор “Фатория Патриче ” се ангажира с организиране на работната 
програма и провеждане на дейностите по време на обмена  на ползвателите – посещения 
на лозови масиви, винарски изби, училища и университет  в района на Умбрия.
Съпътстващите организационни дейности, свързани с обмена, като посрещане на група-
та, настаняване и  храна, също са ангажимент на приемащия партньор.
Оценяването и сертифицирането на придобитите компетенции от ползвателите ще се 
извършат също  от приемащия партньор, който има създадена система на база изпълнени 
проекти с експерти от други европейски страни. 
Разпространяването на резултатите от проекта и дейностите за мултиплицирането им са 
съвместна задача на двете партниращи си институции.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Взаимстване на професионалния опит на експерти в друга европейска страна и  по-
вишаване на професионалните компетенции  за взаимовръзка  между теория и практика 
още в процеса на обучение;
• Повишаване на квалификацията на ползвателите  чрез усвояване на модерния евро-
пейски опит за обучение на млади хора в сферата на селското стопанство;
• Личностното  изграждане на ползвателите и отговор на  потребностите им за непрекъ-
снато развитие и осъвременяване на професионалните им умения и компетенции.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По лозарство и винарство 
“алексанДър стамБолийски”  -  Плевен
ТЕЛ.: +359 64 680658
Е-maIL : PGLv@maIL.BG 

Биологично стоПанство “фатория Патриче” 
ТЕЛ.: + 39 743 268008
Е-maIL: FaTTorIa@PaTrIce.IT
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ОбМЯНА НА ОПИТ В СфЕРАТА НА САНИРАНЕТО 
НА СТОМАННО-бЕТОННИ И ПАНЕЛНИ СГРАДИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166081

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Пряката цел на проекта е участниците  да  получат технически иновативни за България   
знания, умения и компетенции, съобразени с изискванията на ЕС, да получат практиче-
ски знания за санирането на стоманно-бетонни и панелни сгради и за изискванията на 
ЕС за здравословни и безопасни условия на труд на строителните обекти, да се запознаят 
с опита на Саксония-Анхалт в санирането, планирането на необходимите кадри и под-
готовката им за саниране. Проектът цели също така да подпомогне развитието на ино-
вативни практики в сферата на професионалното образование и техния трансфер и адап-
тиране към българските условия на обучение на ученици и възрастни. По-дългосрочните 
цели са свързани с това да се засили взаимодействието на ПГСТ ”П.Пенев” Пловдив и 
строителните фирми и да се осъществи трансфера и прилагането на добри практики при 
подготовката на кадри за саниране на строителни фирми съобразно европейските изис-
квания и нуждите на фирмите. Така ще се гарантира съответствието между нуждите на 
европейския работен пазар и професионалното образование и обучение.

ДЕйНОСТИ:
Бе проведен обмяна на опит в сферата на санирането на стоманно-бетонни и панелни 
сгради, като по този начин се подготвиха кадри-обучители за ученици и възрастни по 
новото за нас саниране на панелни сгради и в довършителните работи на новопостроени 
сгради, свързано с изискванията на ЕС за енергийна ефективност.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Бяха обучени кадри-обучители във връзка с изпълнение на изискванията на ЕС за на-
маление на енергийното потребление и националните нужди от саниране на всички па-
нелни сгради в страната. Чрез проекта бяха запознати и обучени учителите-строителни 
инженери, обучители и специалистите – учители,  занимаващи се с планирането на про-
грами за професионално обучение по саниране на стоманно-бетонни и панелни сгради 
и в последствие се трансферира придобития опит и иновативните  практики в областта 
на професионалното образование и обучение. По този начин се повиши и качеството на 
взаимодействие и сътрудничество между ПГСТ ”П.Пенев” и предприятията, които след 
дипломирането на нашите ученици ги наемат за работници.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По строителни технологии 
„Пеньо Пенев”
УЛ.бОГОМИЛ 73, 4000 ПЛОВДИВ
ТЕЛ.: +359 32 624887

iNbit-iNStitUt FÜR bEtRiEbS- UND iNFORMAtiONStEcHNiK
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКИ ОПИТ В ОбУЧЕНИЕТО ПО 
ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА ЕВРО-АРТ-ТРЕйНИНГ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166092

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧИТЕЛИ ПРОфЕСИОНАЛНО ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Подобряване компетенциите  на  обучаващи в областта на изкуствата, с оглед осигуряване 
на професионално личностно развитие  и устойчива трудова заетост в отговор на новите 
образователни изисквания:
• Получаване на знания и усвояване на нови методи за преподаване чрез ИКТ;
• Повишаване на знанията по преподавания предмет; 
• Подобряване на езиковите способности на учителите;
• Установяване на делови контакти в образователната и творческата сфера.

ДЕйНОСТИ:
• Провеждане на семинар “Образователни системи в Испания и България”;
• Работни срещи с колеги от различни нива на обучение и реализация на кадри от ху-
дожественото образование – училище по дизайн, ателие за производство на музикални 
инструменти, рекламно студио, лятно училище по живопис, център за продължаващо 
обучение;
• Практическо обучение в компютърен клас върху образователен софтуер;
• Културна програма, свързана с художественото образование – родна къща Пикасо, 
художествена галерия, Катедрала;
• Провеждане на информационен ден за България, Казанлък и НГПИД;
• Провеждане на отчетен семинар с презентации на всички ползватели;
• Популяризиране на резултатите  чрез открити уроци, методическа помощ, рекламна 
брошура, сайт, интервюта и статии.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Надграждане на професионалните компетенции на учителите;
• Създаване на Европас портфолио, съдържащо: Европас Мобилност, автобиография и 
езиков паспорт;
• Подобряване на уменията за общуване на чужд език – английски и испански;
• Придобиване на умения за работа с ИКТ и образователен софтуер;
• Заздравяване на работната атмосфера в гимназията;
• Мотивация за продължаваща професионална квалификация;
• Повишаване авторитета на гимнацията ни.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

наЦионална гимназия По Пластични изкуства и 
Дизайн “акаДемик Дечко узунов”
УЛ.”ГЕНЕРАЛ РАДЕЦКИ” № 80
6100 КАЗАНЛЪК
ТЕЛ./фАКС: +359 431 63575
e-maIL: PGPIkk@aBv.BG

ipF / iNiciAtivAS DE pROyEctOS DE FORMAciÓN
caLLe Granada, 6 – 29015;  МАЛАГА ; ИСПАНИЯ 
TeL./ Fax: +34 952281357
e-maIL: coordInacIon@IPFInTernaTIonaL.com;
weBsITe: www.IPFInTernaTIonaL.com
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ НА бЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – НА КОНКУРЕНТНО 
ЕВРОПЕйСКО НИВО

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166095

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СПЕЦИАЛИСТИ ПО  ПРОфЕСИОНАЛНО ОбРАЗОВАНИЕ И ОбУЧЕНИЕ В ОбЛАСТТА НА 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО ОТ ПРОфЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ В ОбЛАСТ РУСЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Общата цел на проекта е насочена към изпълнението на приоритетната за България по-
литика за устойчиво развитие на земеделието и селските райони чрез осъвременяване на 
професионалното образование и обучение, в съответствие с европейските стандарти на 
водещи в тази област страни на ЕС. Специфичните цели на проекта са свързани с по-
вишаване на професионалната квалификация на бенефициентите в областта на агроеко-
логичното земеделие чрез обмен в Германия; повишаване капацитета на институциите-
бенефициенти за въвеждане на нови специалности и ново учебно съдържание, свързани 
с агроекологичното земеделие и с разпространението на иновационни агроекологични 
практики.

ДЕйНОСТИ:
Дейности по подготовка на групата преки бенефициенти  в  три области – теоретична, мо-
тивационна и културна. Обменът се провежда съгласно договорената програма, бенефи-
циентите се сертифицират от приемащата организация. Мониторинг и вътрешна оценка 
са извършвани, съгласно процедурите по проекта и договорените ангажиментите между 
партньорите. Разпространение на резултатите чрез публикации в електронни и печатни 
средства за масова информация и сайтовете на партньорите по проекта.  Създаване и раз-
пространение на проектно издание. Организиране на финално проектно събитие за пред-
ставяне и дискутиране на проектните резултати със заинтересовани организации. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Повишени компетенции на бенефициентите в областта на професионалното образова-
ние и обучение по агроекологично земеделие; увеличен капацитет на институциите-
бенефициенти за въвеждането на нови специалности, свързани с екологичното земеделие 
и за разпространението на неговите практики в област Русе; повишено качество на профе-
сионалното образование и обучение по професии и специалности, свързани със земеде-
лието и околната среда в област Русе; повишено ниво на сътрудничество между партньо-
рите с досегашен съвместен опит в проектната област, разширяване на партньорския кръг 
с привличане на нови организации.  Устойчивото въздействие на проектните резултати се 
свързва с приноса на проекта за   изпълнението на приоритетната за България политика 
за устойчиво развитие на земеделието и селските райони чрез осъвременяване на профе-
сионалното образование и обучение, в съответствие с европейските стандарти на водещи 
в тази област страни на ЕС. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

сДружение „Партньорство” vEREiN FUR EUROpAiSHE iNtEGRAtiON

висше училище „земеДелски колеж” ПловДив, учеБно-
научен Център русе                                                                                            

Пгсс „а. кънчев”
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ДИНАМИЧНО АДАПТИРАНЕ НА 
ПРОДЪЛЖАВАщОТО ПРОфЕСИОНАЛНО 
ОбУЧЕНИЕ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА 
НА ТРУДА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166103

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И КОНСУЛТАНТИ В ОбЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА И 
УПРАВЛЕНИЕТО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Подобряване качеството и нивото на сътрудничеството между институциите и органи-
зациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията, социалните партньори 
и други подобни организации в Европа. Подкрепа на участниците в обучението и по-
нататъшните обучителни дейности, в усвояването и използването на знания, умения и 
квалификации за улесняване на персоналното развитие, пригодността  за заетост и уча-
стие в европейския пазар на труда. Улесняване развитието на иновативните практики в 
областта на професионалното образование и обучение и техния трансфер от една участва-
ща страна към другите. Организиране и ефективно управление на проекти за продължа-
ващо професионално обучение, които следват алгоритъм от провеждане на първоначално 
изследване на потребностите на пазара на труда, през диагностика и оценка на реалните 
потребности от обучение, прилагане на съвременни методи за обучение до оценка на ка-
чеството и конкретните резултати от обучението. 

ДЕйНОСТИ:
Проектът се осъществи в рамките на 2 седмици в гр. Евора, Португалия и 2 седмици в 
гр. Париж, Франция. Бяха проведени посещения и срещи с представители, ръководите-
ли и преподаватели от Университета на Евора, училище по икономика и бизнес админи-
страция (FCEE) – факултет на Португалския католически университет; предприятие за 
производство на кафе “Нова Делта”, Campo Maior; винарска изба Adega Mayor, Alentejo; 
биологично стопанство в Freixo do Meio; професионален център, гр. Евора; института по 
заетост и професионално обучение. Бяха проведени и срещи в кметството на гр. Евора, 
посещения в Университета Париж; IFRI – френски институт за международни връзки; 
център за обучение BIOP към френската търговско-промишлена палата; UNESCO; уни-
верситет в Amien; частен университет ESSCA, както и среща с посланик Ирина Бокова.  

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Осъществяването на обмена доведе до увеличаване на знанията на ползвателите по отно-
шение на европейските практики в управлението на професионалното обучение и обра-
зование; създаване на възможност за въвеждането на европейски измерения в сферата на 
професионалното обучение; стимулиране прилагането на успешни европейски практики 
в България в сферата на професионалното ориентиране; разпространение на усвоения 
опит.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

отДеление “иск” При унсс        
софия, Бул. “климент охриДски” №2  
тел.: +359 2 8689204, факс: +359 2 8627447 
E-MAil: G.DiMitROvA@ipS.bG

UNivERSiDADE DE EvORA
LarGo dos coLeGIaIs 2, 7000 evora
TeL.: +351 266 740 800, Fax: +351 266 740 831
e-maIL: equIPadoPorTaL@uevora.PT

UNivERSité SORbONNE NOUvEllE pARiS
13, rue sanTeuIL, 75005 ParIs, France 
TeL. +33 1 43 29 38 27         
e-maIL: xrIcheT@GmaIL.com                                                                                                           
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ДОПИРНИ ТОЧКИ
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166104

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И ОбУЧЕНИЕ, РАбОТЕщИ 
В НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕхАбИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ГР. ПЛОВДИВ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основна цел на проекта бе повишаване квалификацията на екипа и качеството на учебно-
рехабилитационната и професионално-рехабилитационната дейност със зрително за-
труднени лица, осъществявани от  НЦРС. Обмен и популяризиране на добрите прак-
тики при осъществяване на основната рехабилитация и професионално обучение на 
зрително затруднени лица. Обмен и популяризиране на учебни програми, ръководства, 
входно-изходни тестове, дидактични материали. Осъществяването на целите се базира на 
изпълнение на следните задачи: извършване на сравнителен анализ на учебни програми, 
индивидуални учебно-рехабилитационни планове; методики на обучение; диагностично 
оценяване; инструментариум за оценяване; ползване на специални технически средства; 
методи за връзки с обществеността; ефективно протичане на  пост-рехабилитационния  
период; професионално ориентиране и трудова реализация; мотивационно обуче-
ние. Адаптиране и внедряване на добрите практики в учебно-рехабилитационната и 
професионално-рехабилитационната дейност на НЦРС. Преглед на съществуващите ин-
дикатори за качество на обучението при зрително затруднени. Качество на професионал-
ното обучение. Разпространение на резултатите.

ДЕйНОСТИ:
Посещения на учебни часове и извънкласни занимания, разглеждане на училището и пан-
сиона, специализираните кабинети и пособия, специализирано Предприятие за слепите 
в гр. Краков, запознаване с професионалното обучение и образование, предоставяни от 
полската организация и с полското законодателство, отнасящо се до инвалиди.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Специалистите се запознаха с полската система на образование и извънкласно обучение 
на зрително затруднени деца и юноши, с нови и лесно приложими техники и методики на 
преподаване, с работата с държавни, частни и неправителствени институции; взаимоот-
ношенията с работодатели; адаптация на работни места. Извърши се цялостен анализ на 
методите на комуникация със социалните партньори  в Полша и България. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

наЦионален Център за рехаБилитаЦия на слеПи
ПЛОВДИВ, УЛ. ЛАНДОС 24
ТЕЛ./фАКС: +359 32 281156 
weBsITe: www.rehcenTer.orG

институт за слеПи 
КРАКОВ, ПОЛША, УЛ. ТУНИЕЦКА 6
ТЕЛ.: +48 12 266 66 80; +48 12 266 86 22,
 e-maIL: sosw@BLInd.krakow.PL
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕхНОЛОГИИ. А ДАЛИ МОЖЕМ 
ДА ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ ПЪЛНОЦЕННО?

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166106

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА ОбУЧИТЕЛИ В СфЕРАТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СЛУЖИТЕЛИ НА РАйКОМЕРС КОНСТРУКШЪН, РАбОТЕщИ С МАШИНИ ЗА бЕЗИЗКОПНО 
ПОЛАГАНЕ НА ТРЪбОПРОВОДИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Повишаване на квалификацията на 5 служители на фирма Райкомерс Конструкшън АД, за 
работа с машини за безизкопно полагане на тръбопроводи. 

ДЕйНОСТИ:
• Организиране на обмена на опит в Германия;
• Провеждане на едноседмичен обмен на 5 ползватели в германската фирма Tracto – 
Technik, базиран на дискусии и разрешаване на казуси, подкрепена с практически занима-
ния;
• Оценка на резултатите и придобитите знания и умения.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Повишено ниво на професионална квалификация на индивидуалните ползватели в 
сферата на ремонта и поддръжката на хидравличните и електро-системи на машините за 
безизкопно полагане на тръбопроводи;
• Подобряване на обученията, които ползвателите предоставят;
• Райкомерс Конструкшън, изпращащата организация, има екип от 5 професионалисти, 
притежаващи познания за безизкопните технологии, запознати с най-новите технологии 
и добрите практики в сектора;
• Tracto-Technik, приемащата организация, е получила обратна връзка за качествата на 
машините, които произвежда.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

„райкомерс конструкшън” аД
1324 СОфИЯ , бУЛ. „ДЖАВАхАРЛАЛ НЕРУ” 28,
СИЛВЪР ЦЕНТЪР, ЕТ. 3
ТЕЛ.: +359 2 925 13 33, фАКС: +359 2 925 12 13
e-maIL: oFFIce@raIcommerce.BG
weBsITe: www.raIcommerce.BG

tRActO-tEcHNiK GMbH & cO. KG
reIhersTrasse 2, d-57368 LennesTadT, Germany
TeL.: +49 27 238080
e-maIL: exPorT@TracTo-TechnIk.de
weBsITewww.TracTo-TechnIk.de
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ОбщЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН 
МЕНИДЖМЪНТ-НОВОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ В 
бЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166108

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Запознаване със структурата на здравеопазването в Испания, проблеми и постижения в 
областта на медицината и прилагане на видяното и наученото при решаване на сходните 
с тях проблеми у нас. Запознаване със законовите уредби, с трудовото законодателство и 
нормативните актове на испанското здравеопазване. 

ДЕйНОСТИ:
Програмата включва семинари по посочените теми, както и посещения в здравните заве-
дения. Нагледно ни бяха демонстрирани схемите и начина на работа на отделните здравни 
заведения.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Проведеният обмен повиши професионалната квалификация и конкурентоспособност-
та на бенефициентите спрямо нуждите на трудовия пазар. Проектът даде възможност да 
обогатим нашите познания, както за страната домакин така и за здравеопазната система 
на Испания и след присъединяването ни към ЕС да бъдем подготвени за подобни рефор-
ми и у нас.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

етасмП ”орт. и тр.” иП Д-р в.Дочков
бЕЛОГРАДЧИК УЛ.хРИСТО бОТЕВ”34
ТЕЛ.: +359 936 4022, фАКС: +359 936 3360

UNipROJEt c.b - GRANADA-SpAiN
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ОбМЯНА НА ОПИТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ 
КАДРИ В ОбРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ В 
ОбЛАСТТА НА ЗАНАЯТИТЕ И ОПАЗВАНЕТО НА 
ПАМЕТНИЦИТЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166109

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНА 
КВАЛИфИКАЦИЯ (veTPro)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Подобряване на качеството и разширяване на сътрудничеството между институции, 
организации, социални партньори и сродни организации в Европа;
• Развитие на иновационните методи и практики на професионално образование и обу-
чение и техния трансфер от една страна-участник към другите;
• Признаване на квалификациите и компетенциите, включително на придобитите при 
неформално и ежедневно обучение.
Задачи:
• Обмен на опит между обучаващи кадри в областта на паметниците на културата от 
страните България, Полша, Словакия и Швеция;
• Посещения на квалификационни центрове, институти и училища;
• Посещения на завършени и в процес на реставрация обекти;
• Запознаване с учебните програми и практики на посетените по т.2.

ДЕйНОСТИ:
Посещение на „Bohaterov II Armii Wojska Polskiego”, Zgorzelec – Полша; професионално 
училище със специалности: електротехници, автомеханици, зидари,  бояджии, мебелни 
дърводелци, реставратори и архивари. Езиково обучение по немски,  руски, английски 
и чешки език. Посещение на “Stredne odborne uciliste stavebne”,  Кosice, Словакия. Про-
фесионално средно училище за обучение на младежи и девойки: гипсаджии, бояджии, 
дърводелци, реставратори, мазачи, зидари, каменоделци.
Посещение в гр.Хю, Швеция – особен вид школа с различни форми на обучение с насока 
„Възстановяване и опазване на културното наследство”. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Обмен на технологии и методи за реставрация,обмен на учебни планове.Установяване 
нивото на компетенции.Хармонизиране с европейското ниво.Засилено сътрудничество в 
професионалното образование.Получаване на европейски сертификат за обмена.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

фонДаЦия ”княз Борис І”
СОфИЯ 1111, УЛ. ”ЛИДИЦЕ” 31

ZESpOl SZKOl ZAWODOWycH iN ZGORZElEc
Im. BohaTerow II armII wojska PoLskIeGo 16
59 900 zGorzeLec
e-maIL: zsz2awPzGorz@Pro.oneT.PL

StREDNE ODbORNE UciliStE StAvEbNE
kukucInova 23
04001 kosIce
e-maIL: sousTav@IsTerneT.sk
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРИЛАГАНЕ НА ПРАКТИКИ ЗА РАбОТА С 
ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОбРАЗОВАТЕЛНИ 
ПОТРЕбНОСТИ, ОбУЧАВАНИ В 
ПРОфЕСИОНАЛНИ УЧИЛИщА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166125

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНА 
КВАЛИфИКАЦИЯ (veTPro)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основна цел на проекта е запознаването, в теоретичен  и практически  аспект, на  десет 
експерти от Министерство на  образованието и науката и от Регионален инспекторат по  
образованието, София- град, с водещи  практики, прилагани в професионална подготовка 
на деца със специални  образователни потребности в Република Турция. Подготовка на 
българските експерти като обучители на директори  и учители за прилагането на елементи 
от тези практики в конкретната учебна работа с деца със специални  образователни по-
требности в пилотни  училища на територията на София- град.

ДЕйНОСТИ:
Проектът е планиран с продължителност от шест месеца - от 1 септември 2007 г. до 1 
февруари 2008 г. В периода от месец октомври до 21 януари той е реализиран. Проведе-
ният обмен в Република Турция в периода 12-19.12.2007г. създаде необходимите условия 
за  осъществяване на целите на проекта. Визитата в гр. Анкара, Република Турция, даде 
възможност на специалистите  и ангажираните с проблемите на професионалното обу-
чение на деца със СОП да се запознаят в методически  и приложно – практически аспект 
с добри практики, които да споделят с колеги, с други специалисти, да разпространят в 
български училища, в които се обучават деца със СОП. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Реализирането на целите на проекта, придобитият опит, изготвените материали създават 
необходимите предпоставки настоящият проект да се развие и идеите му да прераснат в 
проект за иновации в професионалното  образование в България, насочен към прилагане-
то на тези практики в условията на българските училища, ангажирани с професионалната 
подготовка на ученици със специални  образователни потребности и създаването на при-
ложим в българските условия продукт.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

регионален инсПекторат По  оБразованието, софия- 
граД
УЛ. АНТИМ І  №17 П.К.1000, СОфИЯ
ТЕЛ.: +359 2 9356050; фАkС: +359 2 9870418
e-maIL: InsPekToraT@maIL.BG

iNSpEKtORAtE OF EDUKAtiON
m.e.B. TeFTIs kuruLu BaskanLIGI 
BakanLIkLLar ankara 06648
Turkey
TeL.: +9003124251438, Fax: +9003124171437
e-maIL: davuToLGun@meB.Gov.Tr
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА 
ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОбщИНИТЕ ЗА 
УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ фОНДОВЕТЕ НА 
ЕС И ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166126

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ДЕСЕТ РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОбщИНСКИТЕ ДИРЕКЦИИ “УСТОйЧИВО 
РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” И “УСТРОйСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” НА ОбщИНА ВИДИН

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Обмяна на опит, знания, идеи и добри практики между ръководители и специалисти от 
Община Видин и общинската администрация на град Улм, Германия, относно разработ-
ването и управлението на проекти за привличане на инвестиции за регионално развитие. 
Съответствието на проекта с нуждите от обучение на ползвателите се основаваше на не-
обходимостта от допълване на базисното им образование с нови умения и по-голям прак-
тически опит за ефективно разработване и управление на бъдещи проекти за усвояване 
на средства за регионално развитие, финансирани от Европейските структурни и кохези-
онни фондове и от други източници.

ДЕйНОСТИ:
Провеждане на срещи с ползвателите за запознаване по-задълбочено, както с целите, за-
дачите и работната програма на проекта, така и с дейността на партньора – Община Улм, 
Германия. Бяха изработени на български и немски език брошури с информация за про-
екта и плакати, предназначени за разпространение в България и Германия. На регулярна 
пресконференция на кмета на Община Видин – инж. Румен Видов пред местни медии, 
бяха представени целите и дейностите по проекта и групата ползватели от общината. 
Съвместно с партньорите от Община Улм беше изработена работната програма за обмена 
и уточнени отделните детайли по нея. Обменът се проведе от 06.07.2008 до 12.07.2008 като 
ползвателите посетиха различните отдели от Общинската администрация на град Улм и 
обекти на място в града, където бяха запознати под формата на лекции от местните ръко-
водители и специалисти с тяхната работа по различни проекти. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Резултатите от дейностите по настоящия проект се изразиха в усвояването от ползватели-
те на новостите от Германския опит в създаването на модели за привличане на инвести-
ции и възможността за приложението им в Община Видин. Ползвателите се запознаваха с 
моделите за създаване на публично-частни партньорства, с цел осигуряване на средства за 
регионално развитие. Повишаването на подготовката и опита на ползвателите в областта 
на разработването и управлението на инвестиционни проекти, които бяха постигнати с 
настоящия проект, ще допринесе за реализирането на дейности, залегнали в Плана за раз-
витие на Община Видин за периода 2007-2013 г.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

оБщина виДин, България
ПЛОщАД “бДИНЦИ” 2, ВИДИН 3700
ТЕЛ.: +359 94 609416, фАКС: +359 94 601129
e-maIL: mayorvIdIn@vIdIn.neT

оБщина улм, германия
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: МОбИЛНОСТ И АДАПТАЦИЯ НА 
ЕВРОПЕйСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА 
ПРОфЕСИОНАЛНО ОбРАЗОВАНИЕ   В ОбЛАСТТА 
НА ТУРИЗМА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166138

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНА 
КВАЛИфИКАЦИЯ (veTPro)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът е насочен към осъществяване на мобилност и запознаване с европейските об-
разователни системи  /в частност тази на Германия/ и възможностите за тяхното адапти-
ране в областта на професионалното образование в сферата на туризма в България. Парт-
ньорството по този обмен цели да подпомогне участниците в осъществяването на тяхната 
професионална дейност, в получаването  на нови знания и умения и подобряването на 
компетенциите им, както и в усвояването на иновативни методи и практики  в сферата на  
професионалното образование и обучение в туризма. 
Целта на това сътрудничество е да допринесе за усвояването и прилагането на нови евро-
пейски образователни и обучителни алтернативи в областта на туризма. 
Възможността за обмяна на опит и адаптиране на вече съществуващи и доказали своята 
ефективност европейски практики ще спомогне за развитието на  туризма в региона и 
успешната реализация на пазара на труда на нашите възпитаници.

ДЕйНОСТИ:
Посещения в частни и държавни обучаващи институции в областта на туризма и профе-
сионалното образование и обучение.   
Запознаване с природни забележителности и естествени паркове. Провеждане на диску-
сии и срещи с управители и запознаване с организацията на работата, управлението и 
начините за привличане на посетители.  
Срещи с представители на местната власт в област Саксония и запознаване със социална-
та и образователната система в Германия.
Срещи и разговори с местни бизнесмени относно развитието на туризма и управлението 
на туристически атракциони и природни паркове.  

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Придобитият иновационен опит e   споделен   с колеги от други професионални гимназии, 
с участие в телевизионни и радио програми и публикации в местната преса. Популяризи-
рането на европейските системи за образование в областта на професионалното обучение 
в туризма ще подпомогне трансфера на преподавателски практики и интегрирането в об-
щоевропейската образователна система.
Участието на преподавателите от Професионална гимназия по търговия и ресторантьор-
ство – Враца в проекта води до засилване  на привлекателността на професионалното 
образование и обучение  и превръщането му в една привлекателна  алтернатива и възмож-
ност за професионално развитие.   

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална гимназия По търговия и 
ресторантьорство
3000 ВРАЦА, УЧЕНИЧЕСКИ КОМПЛЕКС, КОРПУС 2

vitAliS GMbH
GuT wehLITz, 04435 LeIPzIG-schkeudITz, Germany
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКИ СИСТЕМИ ЗА ПРОфЕСИОНАЛНО 
ОбУЧЕНИЕ И ОбМЯНА НА ОПИТ МЕЖДУ 
УЧИТЕЛИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ УЧИЛИщА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166146

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНА 
КВАЛИфИКАЦИЯ (veTPro)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Акцентът на проекта е  запознаване на преподавателите от Професионална гимназия по 
селско стопанство - гр.Чирпан с Европейските програми за земеделско образование и 
заложените в тях образователни стандарти и приоритети. Проектът е насочен към пол-
зотворно сътрудничество, чрез заимстване на добри педагогически практики, обмяна 
на опит и идеи, иновативни методи и средства, което ще обогати знанията, уменията и 
професионалните компетенции на преподаватели от земеделски училища в Испания и 
България. Приоритет при реализиране на целите имат европейските образователни си-
стеми и възможностите, които те предлагат за качествено професионално образование и 
обучение.

ДЕйНОСТИ:
Реализиран е обмен на знания и опит в областта на професионалното образование между 
преподаватели от земеделски училища и центрове за обучение. Основните дейности на 
проведените визити в центровете и образователните институции са: анализ на българ-
ската и испанската образователни системи; наблюдаване на нови методи на обучение и 
възпитание; начини на проверка и оценка на знанията и уменията на обучаваните; запо-
знаване с учебните планове и програми в направление селско стопанство; прилики и раз-
лики в нормативната уредба на двете образователни системи; стопанисване и обновяване 
на материално-техническата база; връзката на образованието и науката с производството 
на селскостопанска продукция и решаване проблемите на земеделските производители.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Придобитите допълнителни професионални умения и компетенции от преподавателите 
допринасят за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес чрез:
• Използването на добрите практики на испанската образователна система  в българ-
ските  условия; 
• Компетенции за самостоятелно разработване на учебни програми в зависимост от 
специфичните условия на района; 
• Компетенции за прилагане на системата за оценяване на усвоените знания и умения 
от учениците; 
• Компетенции за разработване на учебни програми за задължително избираема под-
готовка;
• Компетенции за работа в екип и решаване на проблемни ситуации.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Професионална  гимназия По селско стоПанство
ЧИРПАН 6200, бУЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” № 78
ТЕЛ. +359 416 3123, фАКС: +359 416 2413
e-maIL: PGss_ch@aBv.BG
weBsITe: www.PGss-chIrPan.com

Ac tRADUctORES
c/huerTas 122,
23600 МАРТОС (хАЕН), ИСПАНИЯ
TeL: +34 953080858
e-maIL: acTraducTores@acTraducTIres.com
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКИ ПРАКТИКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
ПРИЕМ И ОбУЧЕНИЕ НА ДЕЦА НА РАбОТНИЦИ-
МИГРАНТИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166156

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНА 
КВАЛИфИКАЦИЯ (veTPro)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целта на учебната визита е запозанаване на 8 специалисти, които имат пряка отговор-
ност за организиране в рамките на общините на прием и обучение на деца на работници-
мигранти,  с френския опит в тази област, което ще ги  улесни при създаването на  регио-
нален модел за практическото прилагане на Директива 77/486 на СЕО в България. 

ДЕйНОСТИ:
Организиране и осъществяване на петдневно учебно посещение във Франция по програ-
ма, включваща посещение на  Център за информация и ориентация (CIO), където се про-
вежда тест за нивото на владеене на езика (френски) при пристигането на децата; посеще-
ние в приемен клас в прогимназията „Амбиция за успех” в Бонди, където се обучават деца, 
които не са били обхванати в училище; посещение на приемен клас в прогимназията „Ам-
биция за успех” в Шампини, където се приобщават  новопристигналите деца чрез проекта 
„Училище след училището”; посещение на Академичния център за обучение на новопри-
стигналите деца и на децата на пътуващите хора (CASNAV) – представяне на дейността на 
Ректората и на Центъра. Също така бяха осъществени посещение в Дома на солидарност-
та и среща с  представител на кметството в Бонди, отговарящ за образованието. 
Изготвяне на доклад до министъра на образованието и науката с предложения за дей-
ности, свързани със създаване на условия за организиране на обучението на децата на 
мигрантите.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Повишаване на квалификацията на образователни експерти, чрез проучване на чуж-
дия опит;
• Осъществяване на сътрудничество между РИО – София-град, и Инспектората по об-
разованието в Кретей, Франция;
• Създаване на работна група в МОН за изработване на проект на нормативен акт, кой-
то да позволи практическото прилагане на Директива 77/486 на СЕО;
• Реализиране на  пилотен проект в София за допълнително обучение по български 
език на деца на чужди граждани за учебната 2008/2009 година при оказване на методиче-
ска помощ от специалисти от Инспектората в Кретей.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

регионален инсПекторат По оБразованието - софия
1303 СОфИЯ , УЛ. „АНТИМ І” №17
ТЕЛ.: +359 2 9883937
e-maIL: InsPekToraT@maIL.BG

инсПекторат По оБразованието – кретей
académIe de créTeIL
4 rue GeorGe enesco
94010 créTeIL cedex



82
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПОДОбРЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА НА 
МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЧРЕЗ 
ВЗАИМСТВАНЕ НА ДОбРИТЕ ПРАКТИКИ НА ЕС

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166158

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: МЕНИДЖЪРИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целта се изразява във взаимстване на правила и процедури между страните членки на 
Общността по медицинско осигуряване при кризи с цел създаване унифициран модел на 
поведение за ЕС. Основните задачи на проекта са обогатяване на познания за практиката 
по координация и взаимодействие между ръководните звена, отговорни по медицинско 
осигуряване при извънредни ситуации в Германия и Испания за подобряване дейността 
на НМКЦ ,ЦСМП и РЦЗ.

ДЕйНОСТИ:
• Запознаване с нормативни документи (правилници, наредби, методични указания  
инструкции и др.), регламентиращи дейностите по медицинско осигуряване на пострада-
лите при бедствия, аварии, катастрофи и терористични актове;
• Планиране дейностите по медицинско осигуряване на населението при кризисни си-
туации;
• Дейности по организация и координация на спешната медицинска помощ при кризи;
• Координация на медицинското осигуряване между отделни структури /ведомства/ и 
институции имащи отношение към проблема;
• Експертна оценка за състоянието и възможностите на медицинските сили и средства 
на страната на база непрекъсната  информация за медицинската обстановка;
• Модели за сортировка /триаж/, обработка на пострадалите и оформяне на потоци за 
дефинитивно болнично лечение;
• Организиране обучение  на медицинските кадри участващи в медицинското осигуря-
ване на пострадалото население при извънредни ситуации, чрез провеждане на работни 
срещи, курсове, семинари, конференции и др.;
• Разработване и участие  на национални и международни програми, проекти и учения 
по медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Постигнатите договорености  с партньорските организации за работа с институциите по 
медицинско осигуряване при кризи с Германия и Испания ще допринесат за изгражда-
не на единен координационен механизъм за бърза реакция  при извънредни ситуации в 
страните на Общността.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

наЦионален меДиЦински коорДинаЦионен Център 
СОфИЯ, УЛ. ”ГЕОРГИ СОфИйСКИ” №3
ТЕЛ.: +359 2 8050300 
Е-maIL: nmcc@nmccBG.com

ореRA –SOciAliS GMbH
oTTo-suhr-АLLee100, бЕРЛИН 
ТЕL: +49 30 364 119 73
e-maIL: a.mueLLer@oPera-socIaLIs.de

qpqUAlity pROJEctS S.l.
FrancIsko sIveLa 9, МАДРИД
ТЕL:+34 911250119
e-maIL: qsanTamarIa@qPquaLITy.com
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ДОбРИТЕ ЕВРОПЕйСКИ ПРАКТИКИ В 
ОбУЧЕНИЕТО ПО ПРОИЗВОДСТВО И 
ДЕКОРАЦИЯ НА хЛЕбНИ И СЛАДКАРСКИ 
ИЗДЕЛИЯ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166159

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Запознаване с опита и традициите в Белгия за обучение по производство и декорация 
на хлебни и сладкарски изделия;
• Подобряване и разнообразяване на използваните методи, средства и форми на обуче-
ние; 
• Обновяване,  допълване  и разширяване обхвата и дълбочината на знанията на учите-
лите по преподаваната от тях материя;
• Обмен на идеи, знания, информация  за декорация на изделията, нови начини за из-
работка на изделия за художествена украса, тенденциите в тази насока.

ДЕйНОСТИ:
• Подбор на ползватели по определени критерии;
• Предварителна културна и професионална подготовка;
• Провеждане на двуседмичен обмен в професионални училища, подготвящи кадри с 
подобен профил и посещения на хлебопекарни и сладкарски фирми в Брюксел и Брюж;  
• Запознаване със институциите на ЕС в Брюксел - Икономическия и социален комитет, 
Комитета на регионите и Европейския парламент;
• Запознаване с културно-историческите забележителности на градовете;
• Сертифициране на ползвателите;
• Разпространение на резултатите от проекта.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Запознаване с образователния процес в професионални училища;
• Обогатяване на професионалните знания с нови идеи и  информация, усвояване на 
знания за иновативни технологии за производство на хлебни и сладкарски изделия;
• Усвояване на различни умения за художествено оформяне и декорация на изделията с 
шоколад и карамел;
• Усъвършенстване на езиковите познания.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

софийска гимназия По хлеБни и слаДкарски 
технологии
СОфИЯ 1373, УЛ. ”СУхОДОЛСКА” 12
ТЕЛ.: +359 2 822 10 96, фАКС: +359 2 920 07 03
e-maIL: sGhsT@aBv.BG
weBsITe: www.sGhsT.com

bxl pUGliA EUROpE A.S.b.l.
8, av. mILcamPs
B-1030 BruxeLLes
TeL.: +32 2 743 84 55,  Fax: +32 2 7438491
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: АСТМА И йОГА-ЗА ПО-ДОбЪР ЖИВОТ
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166162

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ЛЕКАРИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Повишаване на квалификацията на ползвателите по отношение на методите и средства-
та за обучение на персонала работещи в белодробни болници, медицински центрове или 
асоциации на астматично болните пациенти, начините за  разработване и реализиране на 
програми за промоция на здраве на болните от бронхиална астма. 
Обсъждане на новите тенденции в различните програми за обучение, промоция на здра-
вето, организиране на обучение на други лекари-пневмолози, медицински сестри, рехаби-
литатори и кинезитерапевти, които активно и ежедневно работят с болни от Бронхиална 
астма, както и програми за отстраняване на рисковете фактори, програми за анализ на 
здравното състояние на болните и техните предимства пред класическите такива.

ДЕйНОСТИ:
Обсъждане на работната програма с партньора; подписване на договор с партньора; из-
бор на ползвателите; подписване на договорите с тях; оказване на логистична подкрепа 
на участниците; реализиране на обмена; получаване на докладите и сертификатите от 
партньора и ползвателите; разпространение на резултатите; подаване на окончателния 
доклад.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Участниците подобриха своите професионални знания. Запознаваха се  с други рехаби-
литационни програми за хора страдащи от бронхиална астма. Имаха възможност да се 
обсъждат различни видове критерии за оценка ефекта от прилаганите програми; допъ-
лнителни мероприятия свързани с болните от астма /например диета при тези пациен-
ти/; запознаха се как се организира рехабилитацията на тези болни в Англия /структурна 
единица, обслужващ екип, финансиране/; бяха им представени презентации на програми 
за рехабилитация. Осъществяване на контакт с екип създал въпросници за качеството на 
живот на болните от астма; запознаха се със самите въпросници, които се оказаха изклю-
чително полезни и бяха преведени на български език, за да се ползват от лекарите пулмо-
лози в нашата страна; обучиха се в изчисляването на тези въпросници и интерпретация 
на резултатите. Запознаха се с определени йога практики, за една част, от които можаха 
да придобият лично умение; каква е ползата от тях конкретно за пациенти с астма; видове 
йога практики, продължителност на приложението им и противопоказания. Ползватели-
те подобриха своята езикова култура, както професионална, така и комуникативна. Запо-
знаха се с културата на страната домакин.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

сПеЦиализирана БолниЦа По Пневмо-фтизиатрични 
заБолявания „света Петка Българска” еооД
ВЕЛИНГРАД 4600, П.К. 91, МЕСТНОСТ 4-ТИ КИЛОМЕТЪР

tEllUS GROUp ltD.
BedFord Park vILLas, norTh hILL, PLymouTh, PL48hL
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКО КАЧЕСТВО В 
ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбУЧЕНИЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166165

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 10 ЕКСПЕРТИ (5 ЖЕНИ И 5 МЪЖЕ) С РАЗЛИЧЕН ДЛЪЖНОСТЕН СТАТУС ОТ ДВАТА ОТДЕЛА НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОфЕСИОНАЛНО 
ОбРАЗОВАНИЕ И ОбУЧЕНИЕ (НАПОО)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Обмен на информация за системите за професионално обучение в България, Холан-
дия и Румъния, базиращ се на сходствата между НАПОО, България; СИНОП, Холандия 
и Национален борд за обучение на възрастни, Румъния като организации, отговарящи за 
осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение (ПОО); 
• Проучване на процесите на реформиране на системите за ПОО в държавите партньо-
ри. Сравняване на постиженията в трите страни, от гледна точка на европейските приори-
тети за развитие на ПОО; 
• Развитие на контактите между НАПОО и организациите в Холандия и Румъния, от-
говорни за развитието на системата на ПОО и очертаване на потенциални възможности 
за бъдещо сътрудничество.

ДЕйНОСТИ:
Основните дейности са свързани с проучване и обмен на опит в сферата на: разработ-
ването на стандарти за ПОО; осигуряване на качеството на професионалното обучение; 
контрол върху прилагането на стандартите; сертифициране на придобитите умения; про-
зрачност и признаване на резултатите от неформалното и самостоятелното учене; про-
фесионално обучение на възрастни; статут и финансиране на обучаващите организации; 
сътрудничество между социалните партньори в областта на ПОО.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Обмени идеи и опит в областта на развитието на ПОО в Холандия и Румъния, с оглед 
адаптирането и прилагането им при разработването на Национална квалификационна 
рамка, професионални стандарти, базирани на резултатите от ученето, Kационална систе-
ма за валидиране на знания и умения, придобити при неформалното и самостоятелното 
учене; 
• Систематизирани успешни практики в областта на: прозрачността и признаването на 
квалификациите и компетенциите, придобити в България, чрез използване на Europass 
документите; повишаване на качеството и достъпа до непрекъснато професионално обу-
чение; повишаване на атрактивността на ПОО чрез иновативни подходи за сътрудниче-
ство между обучаващите институции и организации и социалните партньори; 
• Създадени трайни условия за разширяване и развиване на партньорството между 
НАПОО и организации със сродна дейност Холандия и Румъния. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

наЦионална агенЦия за Професионално оБразование 
и оБучение

синоП, холанДия 

наЦионален БорД за оБучение на възрастни (нБов), 
румъния
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ОбУЧЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ЗАТВАРЯНЕ НА ЯДРЕНИ 
МОщНОСТИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166178

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ОбУЧИТЕЛИ И ПРАКТИЦИ В СфЕРАТА НА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
И РАЗВИТИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът имаше за цел да надгради обучителните умения на обучители работещи в сфе-
рата на социалното и икономическото възстановяване и обновяване на Община Козло-
дуй, вследствие на социалните последици от затварянето на енергоблокове І – ІV на АЕЦ 
Козлодуй. Основните цели на проекта включваха: създаване на модел за обучение на обу-
чители и практици в сферата на социално-икономическото развитие на община Козлодуй; 
подобряване уменията в сферата на социално-икономическото развитие и обновление, 
чрез обмяна на опит с други европейски държави; създаване на модел на стабилно и прак-
тично сътрудничество между обучители и практици от Община Козлодуй и Община Коу-
планд, Обединено Кралство и подпомагане процесите на културното сближаване на двата 
региона. 

ДЕйНОСТИ:
Основните дейности по проекта бяха насочени към подобряване на градската и селска 
среда и развитие и опазване на околната среда, икономическо  и социално възстановяване 
и развитие и повишаване качеството на образованието и квалификацията.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Проведените обмени задоволиха потребностите на ползвателите от надграждане на 
личното им професионално развитие. Преките бенефициенти по проекта откриха нови 
възможности за прилагане на иновативни подходи в служебните им задължения и пре-
даване на техния опит на други контрагенти. Един от най-важните резултати от проекта 
са контактите, създадени между различните институции от двата региона и възникналите 
идеи за бъдещо сътрудничество, които се родиха по време на проведените обмени. Създа-
доха се устойчиви връзки и обмяна на опит между представителите на изпращащите  и 
приемащите организации.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

оБщина козлоДуй
УЛ. „хРИСТО бОТЕВ” №13
КОЗЛОДУй 3320

оБщински съвет коуПланД
caTherIne sTreeT, whITehaven, ca28 7sj, unITed kInGdom
TeL.: +44 845 092 2100, +44 845 210 295
e-maIL: BkIrkBrIde@coPeLand.Gov.uk

звено „ПоДкреПа за соЦиално- икономическото 
развитие на заПаДна кумБрия”
unIT 5a, LakeLand BussIness Park, cockermouTh 
ca130qT, unITed kInGdom
TeL.: +44 1900 325922
weBsITe: rsTcumBrIa.orG.uk
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ПРОфЕСИОНАЛНО ОбУЧЕНИЕ НА 
бЪЛГАРСКИ ЕКСПЕРТИ ПО ПРОфЕСИОНАЛНО 
ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166194

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основни цели и задачи на проекта:
1. Повишаване на компетенциите на специалисти в областта на професионалното ори-
ентиране с оглед повишаване на качеството на тази услуга в образователния сектор;
2. Запознаване с европейски модели на професионално ориентиране и установяване на 
тяхното адаптиране и приложимост в България;
3. Сътрудничество и партньорство между организации от сектора на пазара на труда, 
образованието и местните власти за реализиране на ефективно професионално ориенти-
ране.

ДЕйНОСТИ:
1. Сключване на договор с ЦРЧР за финансиране на проекта и с партньорите от Факул-
тета по хуманитарни науки в Мелия, Испания за провеждането на обмена;
2. Провеждане на информационна кампания за проекта и подбор на 10 мотивирани спе-
циалисти в областта на професионалното ориентиране за участие в обмена;
3. Провеждане на обмена в Мелия: 
• посещения в центрове за професионално ориентиране за ученици, студенти, възраст-
ни, хора с увреждания, емигранти, центрове за временно настаняване на малолетни;
• запознаване със системата за професионално ориентиране на приемащата страна;
• провеждане на разговори и дискусии за методите на професионално ориентиране с 
различните целеви групи.
4. Мониторинг на проекта;
5. Оценка и отчет.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
В резултат от реализирането на проекта участниците получиха нови знания относно ев-
ропейските модели на професионално ориентиране и процеса на интервенция (клиничен, 
обслужващ, програмен, консултационен). Българските специалисти се запознаха с раз-
лични методи на провеждане на ПО (казус, разрешаване на проблем, проектирано обуче-
ние), както и с начините за изготвяне на оценка в процеса на ориентиране. Участниците 
в обмена се запознаха и с иновативните методи в областта на ПО и консултиране, с про-
грамите по които се работи в приемащата страна.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

наЦионален ПеДагогически Център
1303 СОфИЯ, бУЛ. “АЛ. СТАМбОЛИйСКИ” № 82
ТЕЛ.: +359 2 5201296
e-maIL: nPc@aBv.BG

UNivERSiDAD DE GRANADA
FacuLTad de educacIon y humanIdades
carreTera aLFonso xIII s/n 52005 meLILLa esPana
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕфЕКТИВНО фУНКЦИОНИРАщИ ЦЕНТРОВЕ ЗА 
СОЦИАЛНА РЕхАбИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166207

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 10 МЕНИДЖЪРИ ОТ фОНДАЦИЯ “ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 
НА НОВООТКРИТИЯ ОТ НЕЯ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕхАбИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В ГРАД 
ВИДИН

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Обмен на опит, знания, идеи и практики между новосформирания екип на Център за со-
циална рехабилитация и интеграция – Видин, България и екипа на Британската организа-
ция “Фронтлайн Партнършип”, за засилване на институционалния капацитет на Центъра 
относно ефективността на екипа му и предлаганите от него услуги. 

ДЕйНОСТИ:
Подготвителен етап:
• популяризиране на Програмата и Проекта - брошури, плакати, информационно таб-
ло, пресконференция, текуща информация в медиите; 
• организационните дейности с партньора – изготвена работна програма за обмена; до-
говорени условия за транспорт и пребиваване; подписано споразумение с регламентира-
ни отговорности; 
• дейностите насочени към ползвателите – процедура по избор на участници в обмена; 
сключване на индивидуални договори;  подготовка в предварително определени направ-
ления; уточняване на отговорности по време на обмена; 
• материали за посещението – албум със снимки, книжка представяща дейността на 
Фондацията и Центъра, брошури и книжки за града ни. 
Осъществяване на обмена - в периода 06-12.07.08 год. По време на него посетихме Соци-
алната служба и Градския съвет на Брентууд, Областния съвет на графство Есекс, Дом за 
деца с увреждания, Дневен център за хора с увреждания, Звено за здравни грижи,  Център 
за услуги за деца с увреждания, Защитено жилище, организация за самозастъпничество, 
кафене за творчески занимания за хора с увреждания,  вечерен клуб за младежи с увреж-
дания, запознахме се с градинарски и други проект за хора с увреждания, гледахме пред-
ставление на група за театрални занимания, включваща деца с увреждания в основно 
училище.
Разпространение на резултатите - представяне на доклади от ползвателите; провеждане на 
информационни срещи и дискусии; печатни издания.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Проведен успешен обмен; 
• Повишена професионална компетентност на екипа; 
• Възможност за прилагане на придобития Британски опит от ползвателите в управле-
нието на дейностите на ЦСРИ; 
• Получени материали, споделено ноу-хау; 
• Поставено успешно начало на бъдещи сътрудничества и обмяна на опит. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

фонДаЦия „ПоДкреПа за реализаЦия” 
3700 ВИДИН, УЛ. „МАРИН ДРИНОВ” №22
ТЕЛ.: +359 94 601986; +359 89 9987634
e-maIL: sr_FoundaTIon@maIL.BG

„фронтлайн ПартнършиП” ооД
бРЕНТУУД, ЕСЕКС, ВЕЛИКОбРИТАНИЯ
1-2, seven arches road
ТЕЛ.: +1277 219802 / 233889
e-maIL: FronTLIneParTnershIP@TIscaLI.co.uk
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: бИО?ЛОГИЧНО! ОбМЕН ЗА МЕНИДЖЪРИ НА 
фИРМИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА 
бИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166209

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: МЕНИДЖЪРИ В МАЛКИ фИРМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ С бИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Подобряване нивото на качество и иновации в програмите за професионално обучение на 
заети в производството на биологични продукти, което ще улесни персоналното им раз-
витие и ще ги направи пригодни да участват в европейския пазар на труда. Повишаване на 
нивото на сътрудничество между институциите и организациите, осигуряващи обучител-
ни възможности, предприятията и неправителствените организации в България, Гърция 
и Испания и ще съдейства за увеличаване на привлекателността на професионалното об-
разование и обучение и увеличаването и улесняването на мобилността на работодатели и 
на работещите обучаеми. 

ДЕйНОСТИ:
Програмата по време на обмена включва еднодневен семинар с представители на държав-
ни агенции в земеделието, сертифициращи органи за биологични продукти, асоциации на 
производителите, организации и центрове за обучение на фермери и производители на 
биологични продукти; посещения в биологични ферми и фирми производители на био-
логични продукти; преработватели на храни, търговци и кооперативи за производство и 
маркетинг на биологични продукти. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Запознаване с методите за професионално обучение на персонала на малки фирми, про-
изводители на биопродукти в Гърция и Испания. Прилагане на стандарти в производ-
ството и организацията на работа на фирмено ниво. Интегриране на нови идеи и придо-
бит опит от съвместната работа в бъдещата дейност на организацията. Обмяна на опит с 
други икономически структури, които са сред лидерите в производството и маркетинга на 
биологични продукти. Повишаване на професионалната квалификация на мениджърите; 
повишаването на възможностите за разширяване на бизнеса и подобряване качеството на 
предлаганите биологични продукти. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

аксис консултинг ооД 
СОфИЯ 1000, УЛ. „хРИСТО бЕЛЧЕВ” № 45, Вх.б, ЕТ. 2
ТЕЛ.: +359 2 9898996, фАКС: +359 2 9868971
e-maIL: oFFIce@axIsconsuLTInG-BG.com

фонДаЦия за развитие на частното земеДелие в 
България (фрчзБ)
СОфИЯ 1000, УЛ. „ДОбРУДЖА” №1
ТЕЛ.: +359 2 9872055

KEA vOcAtiONAl DEvElOpMENt cENtRE
PaPanasTasIou 3, Gr 74100, reThymno, creTe, Greece
TeL.:  +30 28310 50219; Fax: +30 28310 54995
weBsITe: www.keaheLLas.orG

AMt, севиля, исПания
casTILLo de consTanTIna 19, 4ºB, 41013 sevILLa, esPaña
TeL: +34 954 232 203, Fax:  34 954 611581 
weBsITe: www.amT-sPaIn.com 
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: weB2.0 – СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ 
ПЛАТфОРМИ ЗА ОбУЧЕНИЕ И УЧИЛИщЕН 
МЕНИДЖМЪНТ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166211

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧИТЕЛИ ПО  ИТ, АНГЛИйСКИ ЕЗИК, УЧИЛИщНИ ДИРЕКТОРИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Обучение за създават интерактивни уеб сайтове от тип WEB20. с цел подобряване на  ад-
министративното обслужване и образователните услуги предлагани от училищата. Запо-
знаване с развитието и актуалното състояние на използването на информационни систе-
ми в училищата в Чешката Република. Придобиване на умения за работа с платформата 
Moodle, като средство за създаване на Web2.0 сайтове. Умeния за работа със софтуерни 
продукти ( Hot Potatoes, Compozer, Nicenet) за създаване на интерактивни материали за 
обучение. Подобряване на езиковите умения. Подобряване на комуникативните умения, 
и уменията за работа в екип. Осмисляне на политиката на МОН и правителството на Репу-
блика България относно използването на ИКТ в образованието, съпоставяйки ги с опита 
на чешката образователна система.

ДЕйНОСТИ:
Запознаване с информационната система на университета Мазарик в Бърно. Разработва-
не на идеен модел на училищна информационна система, с цел по-добро управление на 
училището, прозрачност на управлението, привличане на родителите, по-добро обучение, 
базиращо се на съвременни интерактивни и дистанционни методи за обучение. Обучение 
за работа с платформата Moodle с цел създаване на информационна система. Обучение за 
работа със софтуерния пакет Hot Potatoes и създаване на интерктивни обучителни мате-
риали. Създаване на уеб страници с Compozer. Работа с програми за обработка на сним-
ков, видео  и аудио материал.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Практическо запознаване със съвременни методи за обучение. Идеи за иновативни 
практики приложими в българските условия – пречки и средства за преодоляването им 
(кандидатстване по донорски програми за оборудване на езикови кабинети в училища-
та). Създадена платформа по време на обмена, съдържаща информация за проведения 
обмен, инструкции за работа със софтуерните пакети, банка интерактивни задания за 
ученици по различни предмети (ИТ, математика, английски език) www.niod.org/moodle. 
Електронна книга със съдържание, получено в резултат от обучението. Разпространение 
на е-книгата: по време на обученията провеждани от НИОД. Информация за обмена – на 
страницата на НИОД www.niod.bg.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

наЦионален институт за оБучение на Директори,
бАНКЯ 1320, УЛ. “КНЯЗ бОРИС I”  7
e-maIL: nIod_2006@aBv.BG
weBsITe: www.nIod.BG
                       nIod.orG/moodLe
                       newTechnoLoGIesLdv.PIczo.com

MAZARyK UNivERSity, FAcUlty OF ARtS
ŽeroTÍnovo nám. 9, 601 77 Brno, czech rePuBLIc
e-maIL: sochorov@PhIL.munI.cz
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ОбМЯНА НА ОПИТ С ЕКСПЕРТИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ 
ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА СИСТЕМАТА НА ЗАПЛАщАНЕ 
И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166215

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ЕКСПЕРТИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ДЪРЖАВНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ” В МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНТА АДМИНИСТРАЦИЯ И 
АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕфОРМА И ЕКСПЕРТИ ОТ ИНСТИТУТА ПО ПУбЛИЧНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ И ЕВРОПЕйКА ИНТЕГРАЦИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Подобровяне на знанията и практическите умения на анализаторите и обучителите от Ин-
ститута по публична администрация и европейска интеграция и служителите работещи в 
областта на заплащането и кариерното развитие или в по-общ план работещи в областта 
на човешките ресурси в Министерство на държавната администрация и административ-
ната реформа. Подобровяне на качеството и нивото на сътрудничество между институ-
циите и организациите, осигуряващи обучителни възможности в Европа. 

ДЕйНОСТИ:
Обяна на опит (срещи и дискусии) с експерти от държавни институции в Холандия и Бел-
гия. Обучение на тема: „Лидерските умения при атестирането на държавните служители”. 
Изготвяне на сборник с добрите практи в другите европейски държави относно кариерно-
то развитие и заплащане на държавните служители.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Срещи и дискусии с експерти и директори от Европейската комисия, директорат ЕПСО, 
експерти и ръководители от Белгийския парламент и Канцеларията на Премиер министъ-
ра в Белгия. Темите са относно държавната служба, законодателство и системи на запла-
щане и кариерно развитие на държавните служители. Срещи и дискусии със същата те-
матична насоченост с експерти и ръководители от Министерство на вътрешните работи, 
Министерство на транспорта и Министерство на социалните услуги в Холандия. Обуче-
ние на тема: „Лидерските умения при атестирането на държавните служители”. Направен 
доклад относно извършения обмен в Белгия и Холандия със съответните изводи и пре-
поръки. Извършени законодателни промени законодателството на Република България: 
Постанавление за заплатите в бюджетните организации и дейности, Наредба за служеб-
ното положение на държавните служители, Закон за държавни служители и Наредба за 
атестиране на държавните служители през 2008 г. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

министерство на Държавната аДминистраЦия и 
аДминистративната реформа
СОфИЯ, УЛ. „АКСАКОВ” № 1
ТЕЛ.: +359 2 9401303
e-maIL: emILIa.aLexandrova@mdaar.GovernmenT.BG

iDEAS iNtl – bElGiUM
veILInGLaan 46, B-1861 
TeL.: +32 486752052
e-maIL: InFo@Ideas-reaLITy.com

cOMpANy NEt – NEtHERlAND
BuITen kadIjken 59, 1018 zs amsTerdam
TeL.: +31 628208198
e-maIL: P.rood@kPnPLaneT.nL
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО - ОбМЕН 
НА ОПИТ МЕЖДУ бЪЛГАРСКИ И ГРЪЦКИ 
ПРОфЕСИОНАЛИСТИ В СфЕРАТА НА 
КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ И ОбУЧЕНИЯТА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166220

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СПЕЦИАЛИСТИ И КОНСУЛТАНТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основна цел на проекта бе обмяната на опит по отношение на методиката на работа, спец-
ификата на актуалните и необходими дискусионни теми на обществото днес и практиче-
ското прилагане на съвременни средства за стимулиране на непрекъснатото обучение и 
развитие, e-learning, самообучение, иновативни, интерактивни и нетрадиционни форми 
на обучение и др. За целта беше планирано, ползвайки опита на Гърция чрез интензивна 
комуникация с експертите от Атина да се направи анализ на спецификите на региона на 
Балканите и нуждата от промяна в областта на консултантски услуги и професионално 
обучение и образование в контекста на Програма „Учене през целия живот". 

ДЕйНОСТИ:
Акцентът беше поставен върху прилагане на съвременни методи на стимулиране на твор-
ческото мислене, стимулационни техники, разработване и решаване на практически и 
емпирично ориентирани казуси, обогатяване на учебни програми и разработване на план 
за действие относно създаването на мрежа от Балкански обучителни организации. Чрез 
създаването на тази партньорска мрежа цели повишаване интеграцията на държавите от 
региона ще се засилване на икономическата синергия с цел подобряване капацитета за 
съвместно използване на общия регионален потенциал за повишаване на благосъстоя-
нието на региона.  

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
След приключване на обмена всеки ползвател:
- взе участие в първата он-лайн дискусия в сферата на обучението и консултациите между 
колеги от Балканите, както и подготви индивидуален доклад за преките резултати от об-
мена; взе участие в разработването на учебно-методични материали; участва в подготов-
ката и организирането на информационен материал (публикуван в уеб и разпространен 
до медиите чрез БТА) относно резултатите от обмена и новите възможности за работа по 
съвместни европейски проекти въз основа на анализ на нуждата от консултантски услуги 
и професионално обучение и образование в контекста на Програма „Учене през целия 
живот”; участваха в изготвянето на специализирана Интернет страница с пълнокръвно 
описание на проекта и стъпките на подготовка и изпълнение, допълнени със снимков ма-
териал от различните фази на адрес http://www.moby2.com/page.php?40

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

моБи2 ооД 
1592 СОфИЯ, бУЛ. „АСЕН йОРДАНОВ" 14 
ТЕЛ.: +359 2 491 2353 /54/55, фАКС&: +359 2 491 33 22 
e-maIL: oFFIce@moBy2.com 
weBsITe: www.moBy2.com

FRActAlity A.S.
30 varnaLI sTr, 
15343 aG. ParaskevI, Greece
TeL.: +30 2106010522
e-maIL: InFo@FracTaLITy.Gr
weBsITe: www.FracTaLITy.Gr
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: РЕЦИКЛИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ – 
ПЪТ КЪМ УСТОйЧИВО СТРОИТЕЛСТВО 
(Pro recycLInG)

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166223

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ЗАНИМАВАщИ СЕ С ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОфЕСИОНАЛНО 
ОбУЧЕНИЕ В бГЦПО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основна цел: Принос към формиране на съзнание за необходимостта от рециклиране 
като рационална реакция на досегашното политико икономическо развитие
Подцели:
• Разширяване на компетентностите и повишаване на професионалния капацитет на 6 
от специалистите, занимаващи се с планиране и провеждане на професионалното обуче-
ние в направление строителство в БГЦПО;
• Трансфер на иновативни практики, доказали своята ефективност;
• Подобряване на качеството на обучение в БГЦПО с акцент върху екологосъобраз-
ността;
• Разширяване и задълбочаване на европейското сътрудничество между партньорите.
Задачи:
• Идентифициране на добри практики за обучение на младежи в неравностойно поло-
жение и откриване на нови пазарни ниши за тях, приложими и в национален контекст;
• Запознаване с нови модели, различни методи и инструменти и условия на работа със 
сходни целеви групи в друга европейска страна и рефлексия и самооценка на собствените 
силни и слаби страни;
• Генериране на идеи за бъдещи съвместни проекти.

ДЕйНОСТИ:
Квалификационен семинар „Устойчиво строителство и рециклиране на строителните 
материали”, проведен отчасти в предприятия, работещи в областта на рециклирането, и 
ориентиран към трансфер обмен на експертни мнения.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Сертификати за завършена квалификация и Europass мобилност за 6 експерти
Въздействие:
• Развитие на специфичната професионална област индивидуално и като цяло за 
БГЦПО;
• Развитие на индивидуалните междукултурни компетенции като усъвършенстване на 
уменията за зачитане на социални и културни различия;
• Подобряване на индивидуалните знания и умения по чуждия език (немски и англий-
ски) и разширяване на запаса от специализирана лексика;
• Утвърждаване на собственото професионално самочувствие и повишаване на моти-
вацията за учене през целия живот.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

Българо-германски Център за 
Професионално оБучение
ПЛЕВЕН, УЛ. „АЛ. СТАМбОЛИйСКИ” 16
ТЕЛ.: +359 64 8828 22
e-maIL: ProjecT@PL.BGcPo.BG
weBsITe: www.BGcPo.BG

NEUE ARbEit ZOllERN AcHAlM E. v. тюБинген
wankheImer TäLe 7
ТЕL.: +49 7071 91060
e-maIL: InFo@neuearBeIT.com
weBsITe: www.neuearBeIT.com
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: КИПЪР – НОВ ПОГЛЕД КЪМ 
ПРОфЕСИОНАЛНОТО И ПРОДЪЛЖАВАщО 
ОбРАЗОВАНИЕ И ОбУЧЕНИЕ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ 
„ЕВРОПРОЕКТ КОНСУЛТ” ООД

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-veTPro-07-BG-166240

ТИП ПРОЕКТ: МОбИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОбРАЗОВАНИЕ И 
ОбУЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 5 ЕКСПЕРТИ-КОНСУЛТАНТИ ПО ОбРАЗОВАТЕЛНИ/ОбУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ОТ 
„ЕВРОПРОЕКТ КОНСУЛТ” ООД

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основна цел на настоящия проект е да предостави условия за обмен на опит и добри прак-
тики между партньора „ТРИСИС” ООД и българската организация. Този обмен се осъще-
ствява в сферата на професионалното и продължаващо образование и обучение и разви-
тие на човешките ресурси, обвързани с досегашната практика на партньора в усвояването 
на средства по кипърската оперативна програма „Заетост, човешки капитал и социално 
сближаване”  и участието му като водеща организация и партньор в мащабни проекти по 
програма „Леонардо да Винчи”. Проектът предвижда обмяна на опит и добри практики 
да бъде осъществен чрез организирано посещение на петимата български експерти при 
партньора от Кипър и ипълнение на 5-дневна програма на визитата, която включва семи-
нари, уъркшопи и отворени дискусии по теми от интерес и за двете организации.

ДЕйНОСТИ:
Дейностите по проекта включват: избор на участници в обмена и подписване на договори 
с тях; организиране на 5-дневна визита в Кипър с логистичната подкрепа на партньора; 
организиране на срещи в офиса на фирма „ТРИСИС” ООД според предварително съгласу-
ваната програма; издаване на сертификати Europass Mobility на всеки един от българските 
участници; отчитане на проекта.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Благодарение на проведения обмен с кипърския партньор, експертите от „Европроект 
Консулт” ООД:
• се запознават детайлно с добрите практики на партньора по изготвянето на концепция 
и изпълнението на 5 международни проекта по секторна програма „Леонардо да Винчи”;
• придобиват допълнителни компетенции за възможностите за инвестиция в органи-
зации от частния и публичен сектор по линия на национални оперативни програми за 
образование, обучение и развитие на човешките ресурси.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

„евроПроект консулт” ооД
СОфИЯ 1407 , бУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪх” 51б
e-maIL: r.choLakov@FPI.BG

„трисис”ооД
3 cosTa ouranI sTr.
cy 1076 nIcosIa, cyPrus
e-maIL: TrInGos@LoGos.cy.neT
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ВАЛИДИРАНЕ НА МЕНТОРИНГА 2
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-ToI-07-BG-166007

ТИП ПРОЕКТ: ТРАНСфЕР НА ИНОВАЦИИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: хОРА С УВРЕЖДАНИЯ; МЛАДИ хОРА В РИСК ОТ ОСТАВАНЕ бЕЗ РАбОТА; хОРА В РИСК ОТ 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЛИ ОТ СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ И ВЪЗРАСТНИ хОРА В 
НЕРАВНОСТОйНО ПОЛОЖЕНИЕ; ПРЕДПРИЯТИЯ; ОбУЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДР.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Създаване на нови менторинг програми в три държави за нови целеви групи (възрастни хора 
и млади хора в риск), и нови сектори. Осъществяване на успешен трансфер на принципите и 
практиките на една ефективна и висококачествена менторинг програма чрез валидирането й 
на основата на Кодекса за приложение на менторинг програмите. Разработка и оценка на раз-
бираема система за самооценка. Разработване и разпространение на качествено продължение 
на цялостния процес на валидиране на неформалното учене. Създаване и трансфериране в 
три нови държави добри практики в провеждането на менторинг програми. Адаптиране и 
трансфериране на Кодекса за приложение на менторинг програмите като основа за осъще-
ствяването на новите менторинг схеми. Разработване на точна система за оценка, основаваща 
се на критериите на Кодекса за приложение на менторинг програмите. Тестване и провеждане 
на мониторинг на съществуващите менторинг програми. Събиране на информация за харак-
тера и протичането на други програми Доусъвършенстване Кодекса за приложение на мен-
торинг програмите като използва за целта оценките на участвалите в пилотната фаза лица и 
данните от други проведени програми. Поддържане по време на проекта на активна кампания 
и стратегия по отношение на валоризацията и постигнатите резултати, с акцент върху осъще-
ствяването на дългосрочните цели на проекта. Създаване на стриктна система за управление 
на качеството на проекта, гарантираща постигането на заложените високи резултати.

ДЕйНОСТИ:
Проектът трансферира серия от добри практики в прилагането на менторинг програми, 
целейки валидирането на този тип неформално обучение. За целта ще бъдат организирани 
нови менторинг програми в нови целеви групи; нови страни и целеви сектори, където Ко-
дексът за приложение на менторинг практиките не е бил тестван и прилаган преди това.
Като резултат от организирането на 3-те нови, менторинг програми в България, Турция и 
Великобритания ще се тества вече създадената и доразвита методология и инструмента-
риум за валидиране на менторинг програми. Ще се създадат ревизирани помагала за при-
ложение на менторинг програмите съответно за наставници и наставлявани, организато-
ри/фасилитатори. Ще се ревизира и подобри вече създадената методология на Кодекса за 
валидиране на менторинг програми, като се добави и част за самооценка, особено акту-
ална за техните организатори. Ще се създаде модел за външна оценка/верификация който 
може да се развие посредством организационна рамка, създаваща условия за продължава-
не живота на продуктите и след края на проекта. Предвиждат се процедури за проучване 
възможностите за създаване на „Качествен знак за добра менторинг програма”.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Наръчник за организации, осъществяващи менторинг програми. Наръчник за наставни-
ци и наставлявани. “Кодекс за приложение на менторинг програмите” (адаптирана вер-
сия). Система за самооценка, както и официален уеб портал.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

асоЦиаЦия мария кюри
4000 ПЛОВДИВ, УЛ. “МАГУРА” 9А
ТЕЛ.: +359 32 622128
e-maIL: : InFo@marIe-curIe-BG.orG 

pHOENix KM
евроПейската мрежа „WORKAbility EUROpE” 
Център за изслеДвания и консултиране „bOlU”
търговска камара еДинБург
университетският Център за ПоДкреПа на 
ДоПълнителното оБучение към университета в устър
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ИНТЕРАКТИВНО ИНДИВИДУАЛНО ОбУЧЕНИЕ 
И ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА 
ЗАЕТОСТ – joBTooL

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-ToI-07-BG-166010

ТИП ПРОЕКТ: ТРАНСфЕР НА ИНОВАЦИИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: МЛАДИ бЕЗРАбОТНИ С НИСКА СТЕПЕН НА ОбРАЗОВАНИЕ, бЕЗ ОбРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ 
ПРОфЕСИОНАЛНА КВАЛИфКАЦИЯ; бЕЗРАбОТНИ НАД 45 ГОДИНИ; НЕАКТИВНИ ОбЕЗКУРАЖЕНИ 
В ТРУДОСПОСОбНА ВЪЗРАСТ; НЕАКТИВНИ В ТРУДОСПОСОбНА ВЪЗРАСТ ИЗВЪН ПАЗАРА НА 
ТРУДА; СЛУЖИТЕЛИ ОТ бюРАТА ПО ТРУДА; ОбщИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, РАбОТЕщИ 
С бЕЗРАбОТНИ; ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАСТАВНИЦИ, РАбОТЕщИ С бЕЗРАбОТНИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Главната цел на проекта е да подпомогне целевите групи да намерят работа чрез осигуря-
ване на по-цялостен, индивидуализиран и гъвкав подход за обучение, както и подобрява-
не на техните способности и умения за по-добро включване и позициониране на пазара 
на труда.
Конкретните цели по проекта са откриването на цялостно и ефективно решение на ком-
плексния набор от проблеми, с които се срещат хората, трудни за наемане; мотивирането 
им да участват в професионални обучения и програми за учене през целия живот; подпо-
магането на техните умения за работа; повишаването на ефективността на ежедневната 
работа на социалните служители, както и подпомагане на комуникациите и взаимодей-
ствието между двете главни целеви групи.

ДЕйНОСТИ:
Разработване на два наръчника (в печатен и електронен формат) за обучение на безра-
ботни от рискови групи как да намерят работа и на симулационно виртуално интервю в 
реално време.
Организиране на JobTool курсове с целевата група от безработни, където да бъдат при-
ложени наръчниците и виртуалното интервю в реално време. 
След края на курсовете ще бъдат организирани семинари за оценка във всяка партньорска 
страна. Информацията получена като обратна връзка ще бъде използвана за изготвяне на 
финална версия на продуктите JobTool.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Изучаване на проблемите, нуждите и разработените въз основа на тях подходи за макси-
мална подкрепа на целевите групи при намирането на работа. Разработени наръчници за 
безработни от рискови групи под 29 и над 45 години. Проведени курсове с хора от целе-
вите групи с JobTool материали и допълнително подобряване на JobTool наръчниците, уеб 
сайта и интервюто в реално време.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

евроПейски Център за качество ооД
СОфИЯ 1784 , бУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” 135, СГРАДА ОфИС 
ЕКСПРЕС, ЕТ. 2
ТЕЛ.: ++359/ 2 971 89 30/ 31/ 32
фАКС: ++359 / 2 971 80 91
e-maIL: oFFIce@ecq-BG.com, УЕб САйТ: www.ecq-BG.com

KADiS KADROvSKO iZObRAžEvAlNi iNžENiRiNG D.O.O. 

FH JOANNEUM GESEllScHAFt MbH

bANKOvNi iNStitUt vySOKA SKOlA, A.S.

ексПерти от Бюро По труДа, България
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: soLe - ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ 
ОТВОРЕНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР НА ЕВРОПА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-ToI-07-BG-166011

ТИП ПРОЕКТ: ТРАНСфЕР НА ИНОВАЦИИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целта на проекта е трансфер и разширяване обхвата на иновативни помощни средства за 
наемането на чуждестранен персонал в МСП. Първоначалният проект Placement Support е 
успешно разработен и приложен в 7 страни от ЕС. Основните цели на проекта са:
• Преодоляване на бариерите пред мобилността на трудовия пазар;
• Подпомагането на МСП в интегрирането на нови служители и стажанти;
• Изготвяне на помощни средства за чуждестранните служители, които да ги улеснят при 
преодоляването на езикови, културни и други различия в методологията на работата.

ДЕйНОСТИ:
Изпълнението на настоящия проект включва превод и адаптация на специални учебни мо-
дули и т.нар. профил на компетенциите, разработени от партньорските организации. Про-
фил на компетенциите е набор от изисквания, на които трябва да отговаря съответен слу-
жител при започването на работа в чужда страна. Учебните модули представляват кратки 
учебни програми по въвеждането на чуждестранния служител в новата работна и житейска 
среда. Материалите се състоят от 15 модула по теми здраве и безопасност, процедури и кул-
тура в работната среда, необходим речников фонд през първите няколко седмици и др. 
Провежда се тестване и адаптиране на програмата към спецификата на местните условия, 
както и нейното популяризиране сред МСП. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Работодателите от МСП могат да осигурят на чуждестранните служители възможността 
да станат продуктивни, като преодолеят проблемите, свързани с езика, културата и раз-
личията в методите на работа.
Продуктът е онлайн инструмент, който помага и на работодателя, и на служителя да 
създадат подходяща въвеждаща програма чрез:
• Идентифициране на  умения, необходими на служителя, за да работи в чужбина;
• Осигуряване на специално ръководство, което да помогне на служителя да изпълнява 
задълженията и отговорностите си;
• Определяне на подходящата езикова база и знания, необходими на служителя;
• Предоставяне на различни помощни материали, които да се използват за ускоряване 
на процеса на адаптация.
Помощните материали осигуряват на работодателите цялостна въвеждаща програма, коя-
то покрива всички аспекти при работа в нова чуждестранна компания. Системата работи 
в няколко езикови версии, онлайн и в реално време.
Основен резултат на проекта е завършена и гъвкава методология по въвеждането на чуж-
дестранен служител в нова работна и житейска среда, която подпомага МСП в процеса по 
наемането и интегрирането на чуждестранни служители. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

интермайнДс ооД
СОфИЯ 1111 , бУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОхОД 61б
ТЕЛ.: +359 2 9712042
Е-maIL: oFFIce@InTermInds.neT 

ROc MiDDEN NEtHERlAND, холанДия

cOMMUNity4yOU GMbH, германия
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: “euFacIneT”- ЕВРОПЕйСКА МРЕЖА НА 
ПОСРЕДНИЦИТЕ В САМООбУЧЕНИЕТО

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-ToI-07-BG-166012

ТИП ПРОЕКТ: ТРАНСфЕР НА ИНОВАЦИИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЕхНИЯ ПЕРСОНАЛ, ОбУЧИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ТЪРГОВСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ПАЛАТИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Да допринесе за изпълнението на един от основните  приоритети от Копенхаген: “Измене-
нието, модернизацията и приспособяването на европейските системи за обучение и образо-
вание...” чрез обмен на иновации и стартиране (в България и Испания) на нов учебен подход, 
в който главните действащи лица са самите обучаващи се, подпомагани от нов професио-
налист - посредникът. Проектът е фокусиран също така ясно върху приоритета: „Продъ-
лжаващо обучение на учители и обучители”. Затова проектът цели да подпомогне обмена 
на новия професионален профил на посредника в обучението, насочен непосредствено към 
МСП, чрез по-нататъшно развиване и тестване на пакет от методи и инструменти за по-
средници в учебните процеси, по-адекватни на процесите на учене през целия живот, и чрез 
изграждане на Общност на практиката на посредниците.

ДЕйНОСТИ:
В рамките на проекта „Ръководството за посредничество” беше преведено на български 
език и допълнено с два нови модула. Предстои тестване на цялото Ръководство в България 
и Испани и само на новите модули във всички останали страни, участващи в проекта – в 
пет предприятия за всяка страна – през октомври 2008. Бяха създадени уеб сайт на проекта 
и информационна платформа на европейските посредници в самообучението на работното 
място – www.facilitatinglearning.eu

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
1. Преработена и допълнена версия на ръководството за посредничество, преведено на 
два допълнителни езика (български и испански). Отпечатана и електронна версия на книга 
(CD Rom плюс on-line през електронната платформа):
 - Модул върху оценяването и удостоверяването на компетентностите; 
 - Модул върху контрола и самооценката на интегрираното на работното място учене.
2. Електронна платформа с материали за Посредници на Ученето през целия живот в Европа 
– предназначена за посредници и всички, заинтересовани от продуктите и дейностите. 
3. База данни, съдържаща информация за потенциалните клиенти.
4. Европейска общност на практиката на посредниците в Ученето през целия живот - Ин-
терактивна онлайн общност.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

наЦионално сДружение на малкия и среДен Бизнес
СОфИЯ 1124, УЛ. „Н. ГОГОЛ”, 14А, ЕТ.1, АП.2
ТЕЛ.: +359 885790421
e-maIL: nasmB.BG@GmaIL.com

фДрз, феДераЦия на Дружествата за разПространение 
на знание - софия, България
AMU NORtH JUtlAND – AAlbORG, DENMARK 
city OF MUNicH – DEpARtMENt OF lAbOR AND EcONOMic 
DEvElOpMENt, GERMANy
GAb, ASSOciAtiON FOR RESEARcH AND DEvElOpMENt iN 
vOcAtiONAl tRAiNiNG AND OccUpAtiONS – MÜNcHEN, GERMANy
iSOb-GMbH, iNStitUtE FOR SOciO-SciENtiFic cONSUltANcy – 
WENZENbAcH, GERMANy
FMA, FOUNDAtiON FOR tRAiNiNG, qUAliFicAtiON AND 
EMplOyMENt iN tHE MEtAl SEctOR iN AStURiAS – GiJÓN, SpAiN
MMS, MAltESE MENtORiNG SOciEty – NAxxAR, MAltA
lEDA pARtENARiAt ASSOciAtiON – AlMERE, NEDERlANDS 
cEcOA - vOcAtiONAl tRAiNiNG cENtRE FOR tHE tRADE – 
liSbON, pORtUGAl 
bSGR, bRAtiSlAvA SElF-GOvERNiNG REGiON – SlOvAKiA
RDA, REGiONAl DEvElOpMENt AGENcy SENEc – SlOvAKiA
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ДИНОКРОКС ПЪТУВАТ ДО бАЛКАНИТЕ-
ТРАНСфЕР НА ИНОВАТИВНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА 
ОбУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ОбУЧАЕМИ

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-ToI-07-BG-166013

ТИП ПРОЕКТ: ТРАНСфЕР НА ИНОВАЦИИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ПРЕДУЧИЛИщНИ ПЕДАГОЗИ И УЧИТЕЛИ И ОбУЧИТЕЛИ, ДЕЦА И  РОДИТЕЛИ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Проектът цели повишаване на качеството и привлекателността на професионалната си-
стема за  предучилищната педагогика  в България, Румъния и Турция чрез адаптиране и 
интегриране на иновативна методология за обучение на чужди езици наречена “ наративен 
формат”, разработена по 2 проекта на ЕК по програма Сократ, Лингва  -  “Приключенията 
на Хокус и Лотус ” и   “Динокрокс порастват”  от  специалисти на Римския Университет “Ла 
Сапиенца” и успешно въведени в Италия, Великобритания, Франция, Испания и Германия.  
Основната част на  трансфера на иновации от серията продукти  носещи марката “Хокус и 
Лотус” са  семинари за обучение на преподаватели- педагози  и обучители от   предучилищ-
ното ниво на обучение  в използването на  новата методология и нейният трансфер в стра-
ните партньори,  подсигуряване на мултимедийните материали, използвани от учителите 
и обучителите в тяхната практическа работа – в училище, за децата и родителите за работа 
в къщи, материали за излъчване по телевизионен канал, създаване на  позитивна връзка 
между училището и семейството.

ДЕйНОСТИ:
Партньорски срещи:
• за подготовка на дейността 
• за обучение на предучилищните педагози – учители и обучители в Италия.
Обучението се осъществи през май 2008 г. от Проф. Трауте Ташнер (носител на златния приз 
за Европейски проект в Берлин 2007), професор в департамента по Психология на Римския 
Университет. Съгласно резултатите от проведената анкета, обучението премина изключи-
телно успешно и сега обучените специалисти се готвят да предадат новопридобитите знания 
и умения в техните страни с началото на новата учебна година 2008. 
Трансферът цели три нива на предаване на нови знания и умения:a) възможност за кариер-
но развитие на предучилищните специалисти, b) възможности за нови знания и умения за 
студентите от Софийския университет (БГ), Университета в Яши (Ро) и Университета в Гази 
(ТК) от специалността ‘начална и предучилищна педагогика и c) възможност за развитие в 
професионалната област за учителите, директорите, децата и техните родители обучавани в 
детските градини на трите партньорски държави. 
Вторият етап (2) на проекта се състои от дейности насочени за превод на: Указания за учи-
теля, първо ниво от  сериите “Хокус и Лоту” ’на БГ, РО и ТК, превод на Магическата Книга 
на Учителя – теоретична част. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Обучаваните придобиха нови знания и умения необходими за трансфера на наративния 
формат и неговата специфична методология при преподаването на чужди езици при деца 
от 2 до 6 години.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

„еДюкейшънъл Програмс консулт-ерс” ооД
софия 1729, ул. „к. раковски” 30
тел.: +359 2 4005908, факс: +359 2 4005909
E-MAil: Epc@Abv.bG
WEbSitE: WWW.EpcbG.cOM/EUROpEAN pROJEctS/ DiNOcROcS
                      WWW.HOcUS&lOtUS.EDU

межДунароДен институт за оБучение Динкрокс”(it)със 
съДействието на  римски университет  ‘lA SApiENcA’ 
‘евроинформ’  ооД/ (bG),  
‘евростанДарт’ аБгк (bG)  
‘EUROED’ FOUNDAtiON (RO)  
‘Център  за оБучение По туризъм фетийе ’ ltD  (tK)  
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

ИМЕ НА ПРОЕКТА: ВИРТУАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ИНОВАТИВНО ОбУ-
ЧЕ НИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ОбЛАСТТА НА 
хРАНЕНЕТО, ИНОВАТИВНИ ОбРАЗОВАТЕЛНИ 
ПОДхОДИ И ИНфОРМАЦИОННО-
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕхНОЛОГИИ 

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-ToI-07-BG-166014

ТИП ПРОЕКТ: ТРАНСфЕР НА ИНОВАЦИИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ОбУЧАВАщИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОбЛАСТТА НА КЛИНИЧНОТО хРАНЕНЕ И 
ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ; ЕКСПЕРТИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ПО хРАНЕНЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Разработване на web портал "Виртуален портал за иновативно обучение на преподава-
тели в областта на храненето, иновативни образователни подходи и информационно-
комуникационни технологии" с цел да се подобрят знанията  и уменията на преподавателите 
в областта на храненето и да се усъвършенства компетентността им за обучение с иноватив-
ни методи и подходи на базата на съвременните компютърни технологии.

ДЕйНОСТИ:
• Трансфериране, актуализиране и разширяване на съдържанието на “Програма Учене 
През Целия Живот по Хранене" (проект BG/03/B/F/PP - 166039) за нуждите на обучение на 
преподаватели в областта на храненето;
• Изготвяне на съвременни ръководства относно критериите, методите и правилата за 
обучение на преподаватели;
• Разработване на “know-how" за прилагане на осъвременена методология на обучение: 
Интерактивно обучение (форуми, чат, конференции онлайн, въпросници ), Проблемно-
базирано обучение, Разглеждане на клинични случаи, Проучвания;
• Създаване на: база данни от материали, разработени за нуждите на преподавателите и 
за тяхната бъдеща работа като такива (теоретични и практически тестове, анкети, клинични 
случаи, статии, проучвания и изследвания и т.н.) 
• Превеждане на учебно съдържание на езика на партньорите; 
• Организиране на курсове за тестиране на материали създадени в проекта и промотира-
не на проекта  в партньорски и други европейски държави.  

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Виртуален портал/университет за обучение на преподаватели в областта на храненето, 
компилиращ професионален опит и най-добрите практики на партньорите; 
• Ръководство  за преподаватели; База данни от учебни материали - тестове и въпросници; 
• Иновативни модули по хранене и съвременни компютъризирани методи на обучение; 
(преведени на езика на партньорите).

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

меДиЦински университет – Плевен
ПЛЕВЕН, УЛ. “СВ. КЛИМЕНТ ОхРИДСКИ” №1
e-maIL: Iro@mu-PLeven.BG
ТЕЛ.:+ 359 64 884 257; фАКС: + 359 64 801 398

умБал „св. иван рилски” еаД – софия, България
меДиЦински факултет на университета “софия 
антиПолис” – ниЦа, франЦия  
катеДра По клинична меДиЦина към университета 
“саПиенЦа” – рим, италия
клиника “сантаришку” на вилнюската университетска 
БолниЦа, вилнюс, литва
фонДаЦия за БиомеДиЦински изслеДвания към 
университетска БолниЦа „12 октомври”, исПания
Център По гастроентерология и клинично хранене, 
университетски колеж лонДон, англия
евроПейска организаЦия По клинично хранене и 
метаБолизъм
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ТУРИЗМА
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-ToI-07-BG-166015

ТИП ПРОЕКТ: ТРАНСфЕР НА ИНОВАЦИИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: РАбОТЕщИ В МСП В хОТЕЛИЕРСКИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ СЕКТОР,  бЕЗРАбОТНИ С ОПИТ В 
ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Целта на проекта е да адаптира обучението и да оцени съществуващите умения на по-
възрастните работници (45+)  към Европейския пазар чрез осигуряване на методологии 
за усвояване на квалификации, които съответстват на новите изисквания. След анализ на 
пазарните тенденции и необходимите умения в страните – партньори проектът ще очертае 
новопоявяващите се професии в туристическия сектор и изискваните за всяка от тях клю-
чови компетентности.

ДЕйНОСТИ:
• Анализ, адаптиране и подобряване на методологията за акредитация от проект САSТ - 
E/03/B/PP-149018 в туристическия сектор за други страни и други системи на обучение (Сло-
вакия, България, Чехия), както и за нова целева група – безработни с професионален опит;   
• Анализ, адаптиране и прилагане на методологията за сравнително изследване на уме-
нията от  проект CAST - E/03/B/PP-149018 и преглед на последните постижения в новите 
страни (Словакия, България, Чехия );
• Подобряване на прозрачността и хармонизирането на квалификациите в мобилността 
на работната сила; 
• Изследване на съществуващите подходи за обучение на по-възрастните работещи в 
туристическия сектор в България, Словакия, Испания и Чехия и изработване на нацио-
нални доклади;
• Адаптиране на наръчниците за хармонизиране на професионалните компетентности в 
хотелиерския сектор;
• Обогатяване на националните квалификационни системи в туристическия сектор в 
България, Словакия и Чехия чрез използване  едновременно на дейностите на работното 
място и критериите за тези дейности за отделните компетентности като отправна точка за 
признаването и валидирането им;
• Производство и публикуване на резултати/продукти, получени по време на работата 
с цел популяризиране на създадените иновации и стимулиране на транс-националното 
сътрудничество в системата на професионалното образование; 
• Популяризиране на ефективното разпространение на разработките/резултатите от 
съвместната дейност чрез използване на подходящи канали и заинтересовани страни за по-
стигане на дълготраен ефект и удължаване на жизнения цикъл на проекта. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Сравнително изследване върху уменията в хотелиерския сектор; 
• Методология за приемане, утвърждаване и акредитация на компетенции; 
• Карта на компетенциите: наръчник за хармонизация на професионалните компетенции. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

межДунароДен Бизнес и консултаЦии еооД
1000 СОфИЯ, „хАН КРУМ” 26
ТЕЛ.: +359 2 9876869
e-maIL: GoLemInov@IBc-BG.eu
weBsITe: www.IBc-BG.eu

колеж По туризъм в структурата на университет „Проф. 
Д-р асен златаров” 
Професионална гимназия По туризъм „Д-р васил Берон” 
bAlEAR DEvElOpMENt AND tRAiNiNG cO. ltD.
tHE HOSpitAlity tRAiNiNG iNStitUtE
pRO-ORAvA N.O.
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕЛЕКТРОННО ПОРТфОЛИО ЗА ВАШЕТО бЪДЕщЕ
НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-ToI-07-BG-166018

ТИП ПРОЕКТ: ТРАНСфЕР НА ИНОВАЦИИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: КОНСУЛТАНТИ В МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ; ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ И КАРИЕРНИ 
КОНСУЛТАНТИ; ОбУЧИТЕЛИ, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ОбУЧЕНИЕТО НА УЧИЛИщНИ 
КОНСУЛТАНТИ; УЧЕНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Основната цел на проекта “Електронно портфолио за вашето бъдеще” е да даде възможност 
на консултантите да подготвят учениците да са наясно с компетентностите си, за да могат да 
вземат правилно решение за образование или професионално развитие посредством раз-
работка и пилотно въвеждане на онлайн среда, съчетаваща игра за самоопознаване и елек-
тронно портфолио. 
Конкретните цели на проекта са: 
• Да разработи методология за подпомагане на ученици при разработване и поддържане 
на електронно портфолио от педагогически съветници/консултанти и да даде възможност 
на учениците да определят уменията си с помощта на атрактивна и развлекателна електрон-
на игра;
• Да обучи консултанти/ педагогически съветници от България, Австрия, Ирландия и 
Лихтенщайн в разработване и използване на електронно портфолио;
• Да предложи интерактивен инструмент за самооценка и рефлексия, който да намали 
несъответствието между образованието и професионалната реализация;
• Да представи иновативно ИКТ– базирана  методология за учене през целия живот. 

ДЕйНОСТИ:
• Разработване на електронно портфолио, което отразява специфичните потребности на 
ученика в последните години на средно образование;
• Разработване на методологичен инструмент, който да подпомага консултирането с елек-
тронно портфолио;
• Обучение на консултанти, кариерни консултанти, обучители и педагогически съветници 
от 4 Европейски страни;
• Разпространение на проектовите продукти сред основните заинтересовани лица в 4 Евро-
пейски държави използвайки капацитета на партньорската мрежа; 
• Основаване на пилотен тестови център и поддръжка на Електронното портфолио за ва-
шето бъдеще, с цел да се осигури поддържането и доразвиването на проекта.

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
• Интерактивен инструмент за самооценка и идентифициране на компетентностите на 
ученика (уеб базирана игра за себеопознаване);
• Инструмент за разработване на лично електронно портфолио от ученици;
• Електронно портфолио за вашето бъдеще  (среда базирана на електронна игра);
• Наръчник “Консултиране използвайки електронното портфолио”;
• Проучване “Насърчаване на учениците да използват модерните технологии при про-
фесионалното ориентиране ”. 

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

стуДентско оБщество за комПютърно изкуство /соки/
СОфИЯ 1000, ПЛ.НАРОДНО СЪбРАНИЕ № 10
ТЕЛ: +359 2 9870293
e-maIL: rosen@scas.acad.BG
weBsITe: www.scas.acad.BG

SAlZbURG RESEARcH FORScHUNGSGESElScAFt - AUStRiA
наЦионален ПеДагогически Център - България
наЦионален стуДентски информаЦионен и кариерен 
Център - България
FAStRAcK tO it (Fit ltD.) - iRElAND 
ARDiMEDiA ANStAlt - liEcHtENStEiN
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ИМЕ НА ПРОЕКТА: ЕВРОПЕйСКО ЕЛЕКТРОННО ОбУЧЕНИЕ ЗА 
УСТОйЧИВОСТ – СЪбИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСИ ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НОМЕР НА ПРОЕКТА: LLP-Ldv-ToI-07-BG-166023

ТИП ПРОЕКТ: ТРАНСфЕР НА ИНОВАЦИИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА: УЧЕНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ТюТОРИ, РЕГИОНАЛНИ И ОбщИНСКИ ВЛАСТИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Цел: Предаване на партньорите на датския опит в областта на разделното събиране и реци-
клиране на отпадъци (като същевременно го адаптира, обогатява и актуализира), с отделяне 
на специално внимание на пластмасите. Задачи: 1) Повишаване на качеството на профе-
сионалното обучение в областта на събирането и рециклирането на отпадъците, особено 
рециклирането на пластмасите и изграждане на професионалисти със знания и умения, 
съответстващи на европейския пазар на труда; 2) Повишаване на съзнанието на гражданите 
относно събирането и рециклирането на отпадъците; 3) Окуражаване на създаването на 
предприятия за рециклиране на пластмаси; 4) Предоставяне на актуализирана информация 
и нови идеи на регионалните и общинските власти, отговорни за събирането на отпадъците 
и опазването на околната среда; 5) Запознаване на  преподавателите от Гърция и Дания с 
работещ модел за социална комуникация между хора с различен етнически произход.

ДЕйНОСТИ:
Изготвяне и предоставяне на представители на всички целеви групи на: 6 модула за обучение; 
комплект за провеждане на лабораторни упражнения по изследване на пластмаси; брошури; 
дипляни; постери; обобщена информация от анкети (материалите се предоставят на хартиен, 
електронен носител и за  безплатно сваляне от създадения сайт на проекта); обучаващи филм-
чета; презентации. Създаване на изложба от изделия от рециклирана пластмаса, създаване на 
база данни от потенциални потребители. Провеждане на дни на отворените врати, уъркшоп и 
срещи в училища и общини в региона. 

РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕйСТВИЕ:
Предоставяне на преподавателите и обучаемите на средства за подобряване на качеството 
на обучение по опазване на околната среда, разделно събиране и рециклиране на отпадъци, 
преработване на пластмаси. Предоставяне на мениджърите от МСП и на регионалните и 
общинските власти на информация за действащото законодателство и най-добрите прак-
тики по отношение на разделното събиране и рециклиране на отпадъци, преработване и 
рециклиране на пластмаса. Подобряване на качеството на обучение и на познанията на на-
селението за разделно събиране на отпадъците, рециклирането и опазването на околната 
среда. Повишаване на предприемаческия дух. Натрупаният в хода на проекта опит може да 
се използва от малки и средни по големина градове в България и Европа.

КОНТРАКТОР: ПАРТНЬОРИ:

колеж По минно Дело към минно-геоложки 
университет 
6600 КЪРДЖАЛИ, УЛ. “ГЕОРГИ КОНДОЛОВ” №24
ТЕЛ.: +359 361 61789, фАКС: +359 361 61788
weBsITe: www.mGu.BG/kmd
                       www.PLasTIcsrecycLe.eu 

формоПласт plc - България
tEcHNicAl cOllEGE OF JUtlAND - DENMARK
NAtiONAl tEcHNicAl UNivERSity OF AtHENS (NtUA) - GREEcE 



104
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

КОМПЕНДИУМ 2007

материалите в настоящата 
ПуБликаЦия са отПечатани 
от изДателите По начина, По 
който са ПреДоставени от 
самите участниЦи. 

tHE iNFORMAtiON HEREiN iS 
pRiNtED AS pRESENtED by tHE 
pARticipANtS tHEMSElvES.



ЦЕНТъР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕшКИТЕ РЕСУРСИ
София 1000, ул. ”Граф Игнатиев” 15, ет. 3

тел.: (02) 9155 010; факс: (02) 9155 049
hrdc@hrdc.bg;  www.hrdc.bg

Този проект е финансиран с подкрепата на Европей-
ската комисия.  Настоящата публикация отразява 
единствено възгледите на автора и Комисията не 

носи отговорност за начина, по който може да бъде 
използвана съдържащата се информация.

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Е СЕРТИФИЦИРАН ПО
СТАНДАРТ ISO 9001:2000

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Е СЕРТИФИЦИРАН ПО
СТАНДАРТ ISO 9001:2000




