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Име на
проекта:

Европейският опит в производството на хлебни и сладкарски изделия за диетично и
здравословно хранене

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1 BG1-LEO1-00304

Цели и задачи:
• Усвояване на нови знания и практически умения за
производство на хлебни и сладкарски изделия, подходящи
за здравословно или диетично хранене;
• Повишаване шансовете на младите хора за по-успешна
адаптация и реализация на пазара на труда.
Дейности:
• Подбор на ползватели по определени критерии;
• Предварителна езикова, културна и професионална
подготовка;
• Провеждане на двуседмична производствена практика в две водещи хлебопроизводствени и сладкарски фирми в региона на гр. Римини - Panificio Bianchi, Rimini и La
Merenderia, Riccione;
• Запознаване с професионалното образование в Италия
чрез посещение на училище, подготвящо кадри с подобен
профил - в гр. Червия;
• Сертифициране на ползвателите;
• Разпространение на резултатите от проекта.

Координатор:
Софийска гимназия по хлебни и
сладкарски технологии
София 1373, българия
ул. Суходолска 12
e-mail: sghst@abv.bg
www.sghst.com

Очаквани резултати:
• Разширяване и обогатяване на професионалните знания по изучаваната професия чрез производствена практика на реални работни места в хлебопекарни и сладкарски фирми;
• Запознаване с иновативни технологии, усвояване на
по-разнообразни умения, натрупване на нови впечатления, интересни идеи и полезна информация;
• Усвояване на базови знания за производството на храни, подходящи за диетични режими;
• Запознаване с професионалното образование в Италия;
• Усъвършенстване на езиковите компетенции на бенефициентите.

партньори:
SISTEMA TURISMO s.r.l.
Via Pienza 88
85100 Potenza, Italy
e-mail: sistematurismo@
sistematurismo.it
www.sistematurismo.it
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Име на
проекта:

Повишаване на
маркетинговите умения в
търговията

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00419

Цели и задачи:
Целта на проекта е да се повиши конкурентоспособността
на учениците, чрез усъвършенстване на езиковите и професионални умения в различна работна среда, в съответствие с изискванията на пазара на труда и европейските
стандарти за качество.
Дейности:
• Езикова, педагогическа и културна подготовка на ползвателите в България
• Провеждане на езиково обучение в Италия с професионална насоченост
• Практика във фирми в град Потенца
• Отчитане и анализ на резултатите
• Разпространение на резултатите
Очаквани резултати:
• Усъвършенстване на професионалните умения и овладяване на нови умения, специфични за професията
• Обогатяване на езиковите компетенции
• Развитие на личностните качества
• Получаване на документ Europass Мобилност

Координатор:
ПГ по туризъм
„Александър Паскалев”
Хасково, БЪЛГАРИЯ
ул. Добруджа 79		
E-MAIL: pgthas@abv.bg
партньори:
SISTEMA TURISMO s.r.l.
Via Pienza 88
85100 Potenza, Italy
e-mail: sistematurismo@
sistematurismo.it
www.sistematurismo.it
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Име на
проекта:

ИНОВАЦИИ В МАРКЕТИНГА

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00271

Цели и задачи:
Повишаване квалификацията на младите хора чрез надграждане на придобитите знания и умения в европейска
работна среда. Усъвършенстване на езиковите и професионални компетенции в сферата на маркетинга, което улеснява бъдещата професионална интеграция и използването
на ИКТ в различни икономически сфери.

Координатор:
Държавна финансовостопанска гимназия „Интелект”
Плевен, българия
ж.к. Дружба
Тел.: +359 64 870014
E-mail: dfsgintelekt@abv.bg
www.dfsg-intellect.com
партньори:
FUTURE FOCUS Ltd
floriana, Malta
8 Magazines Street
Tel. +356 21 225884
E-mail: r.galea@futurefocus.
com.mt
www.futurefocus.com.mt
Община Плевен
плевен, българия
Пл. „Възраждане” 2
Тел.: +359 64 800809
www.pleven.bg
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Дейности:
• подбор на ползвателите по предварително утвърдени
критерии /комплексен тест по икономика и интервю на английски език/;
• педагогическа подготовка, насочена към прилагане на
маркетинговите иновации в работна среда;
• езикова подготовка за постигане на определено ниво
на професионална лексика на работния английски език,
което спомогна за запознаване с културната и бизнес среда
в Малта;
• културна подготовка, насочена към обогатяване на
знанията за културните, исторически и географски особености на Малта;
• провеждане на трансгранична практика в реалната
бизнес среда във фирми, представители на дребния и средния бизнес в Малта.
Анализ и разпространение на резултатите:
• публикуване на статии в местната преса;
• публикации в сайта на училището;
• системно изготвяне на рекламни табла;
• презентация пред ученици и учители от ДФСГ „Интелект” – Плевен;
• презентация и пресконференция в Община Плевен;
• публикация в сайта на Община Плевен след проведената пресконференция.
Очаквани резултати:
• насърчаване и засилване на приноса на професионалното обучение към използване на иновации в маркетинга;
• обогатяване на езиковите компетенции;
• засилване на приноса на обучението през целия живот
за социално сближаване и междукултурен диалог.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

СПА ТУРИЗЪМ

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00278

Цели и задачи:
Проектът е иновационна стъпка в професионалното обучение по туризъм, целта му е да се подобрят професионалните умения и компетенции на младите хора и да се подсили иновационният процес в професионалното обучение
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
нови, алтернативни форми на туризъм.
Дейности:
• Изготвяне и поддържане на уеб сайт на проекта: http://
braingroup-leonardo2009.hit.bg;
• Подбор на ползватели съгласно заложените критерии;
• Езикова подготовка по немски език в рамките на 120
учебни часа, приключила със сертифициране на ползвателите;
• Професионална подготовка за надграждане на теоретични знания и практически умения в областта на Спа туризма. Изготвени презентации за различните видове спа
процедури програми;
• Производствена практика в Германия;
• Разработване от участниците в производствената практика на презентация на проекта и на наученото в Германия
и презентиране на придобитите знания на заключителния
семинар по проекта.
Очаквани резултати:
• Да подобри уменията и компетенциите на обучаемите
в сферата на алтернативния туризъм за постигане ново качество на професионално обучение;
• Да придобият допълнителни знания и опит за туристическите услуги при Спа туризъм и да усвоят нова професионална лексика на чужд език;
• Да подобри и доразвие практическите умения на
учениците, да усъвършенства езиковите им познания,
възможностите им за комуникация в реална работна мултинационална среда;
• Да повиши шансовете за професионална реализация с
получения сертификат Europass Mobility за придобити езикови и професионални умения и да гарантира конкурентоспособността им на Европейския пазар на труда.

Координатор:
Сдружение „Брейн груп”
видин 3700, българия
ул. „Чепино” № 2
e-mail: brain_group_vidin@yаhoo.
com
партньори:
ALFATRAINING Bildungszentrum
Pfinztalstrasse 90, D-76227
Karlsruhe, Germany

11

Име на
проекта:

Анимация в круизите

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00279

Цели и задачи:
Проектът ''Анимация в круизите'' има за цел да подобри
уменията и компетенциите на обучаемите в сферата на
обслужването на туристи по време на круизи. Задачата
на проекта е да доведе до по-висока мотивация на ползвателите, до подобряване на езиковите им познания с цел
възможност за реализация на европейския трудов пазар.
Дейности:
• Информационна кампания и подбор на бенефициенти;
• Езикова подготовка по английски език и сертифициране в Британския съвет;
• Педагогическа и културна подготовка;
• Договаряне и техническа подготовка на пътуването и
пребиваването;
• Провеждане на триседмична производствена практика
в реални условия, организирана от приемащата организация. Място на практиката – Портсмут, Великобритания.
Настаняване в приемни семейства;
• Мониторинг, контрол и оценка на резултатите;
• Сертифициране на участниците;
• Заключителен семинар и разпространение на резултатите.
Очаквани резултати:
Усъвършенстване на професионалните умения на 15 младежи от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” в областта на туристическата анимация; Подобряване на езиковите и комуникативните умения на участниците по английски език;
Развитие на личностни качества, запознаване с различни
културни традиции; Развитие на умения за работа в екип
и представяне пред работодатели.

Координатор:
Професионална гимназия
„Проф.д-р Асен Златаров”
Видин 3700, България
Южна промишлена зона
Тел.: + 359 94 601797
e-mail: thti_vd@yahoo.com
www.pgaz.com
партньори:
AVANTAGES
63 Castle Road, SOUTHSEA POS 3LY
United Kingdom
Tel : +44 23 92359228
e-mail: info@avantages.co.uk
www.avantages.co.uk
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Развитие на маркетингови
компетенции за
бизнеспланиране

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00281

Цели и задачи:
Проектът цели надграждане и усъвършенстване на маркетинговите и управленски умения за бизнеспланиране,
формиране на специфични компетенции в областта на
маркетинга и придобиване на знания и умения, приложими в широк спектър от икономически сектори и типове
пазари, необходими във всички нива на управление.
Дейности:
• Подбор на ползвателите
• Предварителна подготовка на подбраните ползватели
• Практическо обучение в City University - Affiliated
Institution of University of Sheffield:
• семинарни занятия
• делови игри
• казуси
• тренинг и симулативни сесии
• посещения на фирми
• разработване на проекти и защита на бизнеспланове пред комисия
• Мониторинг и контрол
• Признаване на придобитите умения
• Оценка на проекта
• Валоризация на резултатите
Очаквани резултати:
• Ползватели – запознаване с Европейските практики в
маркетинга и придобиване и усъвършенстване на маркетингови управленски умения за бизнеспланиране;
• Изпращаща организация – повишаване качеството на
професионалната подготовка;
• Приемаща организация – запознаване със спецификата и стандартите на средното икономическо образование в
България и разработване на адаптирани програми за бъдещи ползватели.

Координатор:
Частна професионална
гимназия „Банкер”
София 1421, България
ул. Димитър Хаджикоцев № 44
тел.: + 359 888 318198
e-mail: bankerschool@abv.bg
партньори:
City University - Affiliated
Institution of University of
Sheffield
13 Tsimiski Str
54624 Thessaloniki, Greece
tel.: + 30 2310 275 575
e-mail: gdikaios@city.academic.gr
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Име на
проекта:

Мобилност в управлението на
семейни хотели

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00285

Цели и задачи:
Основни цели са засилване ролята на образованието и обучението в ПГТ, Самоков, и подобряване качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение
в сферата на хотелиерството чрез придобиване на знания,
умения и квалификация в управлението на семеен хотел.

Координатор:
Професионална гимназия по
туризъм
Самоков, българия
ул. „Софийско шосе” 18
тел.: +359 722 66427
e-mail: pgtsamokov@abv.bg
партньори:
F+U Gemeinnützige
Bildungseinrichtung für
Fortbildung und Umschulung
Sachsen GmbH
Dittersdorfer Weg 25
09123 Chemnitz, Deutschland
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Дейности:
• Договаряне с приемащия партньор на работната програма и местата за практика, условията за настаняване и
на конкретните финансови задължения; на тюторинга и
наставничеството от страна на партньорите, формата на
сертификатите и културната програма и подписване на договор с партньора;
• Информиране на потенциални участници;
• Подбор на 20 обучаеми по предварително обявени
критерии;
• Подписване на индивидуалните договори с ползвателите по проекта;
• Провеждане на езикова (160 часа), професионална (50
часа) и културна (50 часа) подготовка;
• Подготовка на документите, необходими за осъществяване на пътуването и изготвяне на командировъчни
заповеди за групата и придружаващите лица;
• Провеждане на практика, при която учениците бяха
поставени на различни позиции в семейни хотели, където
успяха да станат част от работните колективи;
• Сертифициране на обучението: издаване на 20 сертификата Europass Мобилност, 20 сертификата за участие в
практиката, издадени от партньора, и 20 сертификата за
проведеното обучение по немски език;
• Мониторинг по време на практиката;
• Разпространение на резултатите по проекта – пресконференция за местните медии, изготвяне на DVD филм, среща
с представители на Бизнесцентър Самоков, поместване на
информация в национална медия и изготвяне на брошура;
• Изработване на отчети и приключване на проекта.
Очаквани резултати:
Практиката в Кемниц даде възможност на 20-те ползватели
да усъвършенстват теоретично знанията и практическите си
умения в управление на семейни хотели; да придобият умения за решаване на професионални проблеми; да усъвър
шенстват езиковите знания и комуникативните си умения
по немски език, както и уменията си за работа в екип. Осъществен бе културен обмен и взаимодействие между култура и образование. Повиши се имиджът на училището.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Иновации в хранителновкусовите технологии с оглед
ефективно оползотворяване
на отпадъци

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00300

Цели и задачи:
С реализирането на проекта се стремим ползвателите да
придобият иновативни знания и умения за ефективно
оползотворяване на отпадъците при производство на храни и напитки, чрез провеждането на обучителна практика
в нова производствена среда и чрез европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и
обучение.
Дейности:
• информиране, мотивиране, подготовка и подбор на
ползвателите;
• договаряне с партньорите;
• организиране на пътуване и пребиваване в чужбина;
• провеждане на обучителна практика в приемащата
страна;
• мониторинг;
• оценка и признаване на придобитите нови компетенции, в т.ч. професионални, езикови и културни;
• разпространение на усвоения опит;
• управление на проекта;
• отчитане на постигнатите резултати.
Очаквани резултати:
Очакваните резултати са по посока на усвояване на нови
знания и умения относно използване на безотпадни технологии в хранително-вкусовата промишленост; Усъвър
шенствани езикови и интеркултурни компетенции, европейско признаване на напредъка на участниците в
неформалното обучение, по-добра социална адаптация и
по-пълноценна реализация в новите условията на европейския пазар на труда.
Координатор:
Професионална гимназия по
хранително-вкусови технологии
„Луи Пастьор”
Плевен, България
e-mail: thvp_pleven@mail.bg
партньори:
Agricola-Institut GmbH
Euroconsult & Education
Chemnitz 09166, Deutschland
e-mail: Agricola_Institut@web.de
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Име на
проекта:

Иновации в туристическото
обслужване и маркетинг в светлината на европейските тенденции за развитие на туризма

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00307

Цели и задачи:
Основната цел на проекта е да подобри професионалната
адаптивност и възможностите за трудова реализация на
ученици от професионалните гимназии съобразно националните и европейските тенденции в развитието на туристическия сектор.

Координатор:
Висше училище
„Международен колеж”
Добрич 9300, българия
ул. „България” 3
тел.: +359 58 655620
e-mail: icoolege@mail.bg
www.vumk.eu
партньори:
Професионална гимназия по
туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”
Варна 9000, българия
ул. „Найден Геров” 1
тел.: +359 52 642669
e-mail: pgt_varna@abv.bg
Профилирана гимназия по
туризъм и предприемачество
„Райко Цончев”
Добрич 9300, българия
ул. „България” 3
Тел.: +359 58 655645
e-mail: pgtp@ica-bg.org
Institut fuer lebenslanges Lernen
in Europa (ILE)
Grossbeerenstr. 24
10963 Berlin, Germany
STEP
Don Alonso El Sabio 7
41004 Sevilla, Spain
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Дейности:
• Информиране, мотивиране и подбор на ползвателите - 20 ученици от Професионална гимназия по туризъм
„Проф. д-р Асен Златаров”, град Варна и Профилирана
гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев”,
град Добрич;
• Провеждане на езикова, културна и педагогическа подготовка;
• Организиране и подготовка на пътуването до Испания
и Германия;
• Провеждане на четири седмични практики в туристически обекти в страните домакини, сертифициране и анализ на резултатите;
• Разпространение на информация за резултатите от
проекта, организиране на среща-състезание за демонстриране на наученото и споделяне на опит и впечатления от
проведените практики.
Очаквани резултати:
Основните постигнати резултати са: личностно и професионално развитие на ползвателите; подобряване на езиковите компетенции; запознаване с местната култура и
обичаи; усъвършенстване на комуникационните умения и
усвояване на професионален език посредством директния
контакт с гости и клиенти; подобряване на технологичната
култура на участниците благодарение на възможността да
се запознаят с нововъведенията в туризма; тласък в кариерното развитие на младите хора.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
СИСТЕМИ И МЕЖДУКУЛТУРНИЯТ
ДИАЛОГ – ПРИОРИТЕТ
НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00310

Цели и задачи:
Проектът цели подобряване компетенциите и усвояване
на иновативни методи и практики в сферата на професионалното образование и обучение в хотелиерството и ресторантьорството в ПГТР, Враца.
Дейности:
• Като инициатор на проекта ПГТР изготви договор и
съгласува работната програма на мобилността в сътрудничество с партньора SISTEMA TURISMO s.r.l., гр.Потенца;
• Процедурата за избор на ползватели се наблюдава и
контролира от директора на ПГТР, Враца. Изборът се осъществи на Педагогически съвет, където се представиха
всички кандидатури на учителите;
• Управлението на проекта се осъществи от Комисия за
управление на проекта, избрана на Педагогически съвет;
• Настаняване и пребиваване – хотел „Bengazi”, Римини;
• Провеждане на обмена в гр.Римини, Италия: Посещения в образователни институции, предлагащи професионално образование и обучение в областта на хотелиерството и ресторантьорството; Запознаване със системата
на работа в хотелите в областта Римини; Работни срещи с
мениджърски екипи; Дискусии в областта на практическото обучение на квалифицирани кадри в хотелиерството и
ресторантьорството;
• Мониторинг от страна на директора на ПГТР инж.Румяна Петрова и от генералния мениджър на Система Туризмо Luciano Donato Marino, както и от Василики Карагкоуни,
Стефано де Бониса, Беатриче Вакаро, Стратос Диакатос и
Мира Недялкова –наставници от Система Туризмо;
• Издаване на сертификат EUROPASS Мобилност и сертификат на приемащата и изпращащата организация.
Очаквани резултати
Разширяването и обогатяването на знанията на преподавателите ще направи училищното обучение по-богато,
пълноценно и привлекателно, ще увеличи възможностите
за откриване и творческо развитие на заложбите на учениците, ще ги насочи към предпочитаната от тях личностна
изява и така ще подпомогне формирането на автономни
личности с широка обща и професионална култура и със
съвременна ценностна система.

Координатор:
Професионална гимназия по
търговия и ресторантьорство
Враца, българия
e-mail: pgtr_vr@abv.bg
www. pgtr-vrtaza.com
партньори:
SISTEMA TURISMO s.r.l.
Via Pienza 88
85100 Potenza, Italy
e-mail: sistematurismo@
sistematurismo.it
www.sistematurismo.it
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Име на
проекта:

Аз съм част от Европа – европейското измерение на моето
професионално обучение

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00316

Цели и задачи:
• Подпомагане интеграцията на младите хора чрез разширяване на професионалните им знания и умения и изграждане на позитивно отношение към ученето през целия живот;
• Усъвършенстване на езиковите компетенции, социалните контакти, познанията за съвместна работа в мултинационална среда в Европейския съюз.
Дейности:
• Подбор на ползватели;
• Педагогическа, културна и езикова подготовка;
• Дейности за организиране и провеждане на практиките;
• Провеждане на практиката;.
• Сертифициране на обучаемите;
• Разпространение на резултатите.

Координатор:
Професионална гимназия по
текстил и моден дизайн
Варна 9000, България
Бул. „Осми приморски полк” № 115
Тел.: +359 52 303115
e-mail: pgtmd@mbox.contact.bg

Очаквани резултати:
• развиване адаптивността за работа в чужда социокултурна среда;
• подобряване точността и бързината при изпълнение
на операции;
• запознаване с организацията на производство във високотехнологични предприятия, както и с използването на
специфични технологии при производството на защитни
облекла;
• мотивиране за търсене на нови възможности за повишаване на квалификацията с цел реализиране в избраната
професия и на европейския пазар на труда.

партньори:
Lycée professionnel et lycée
technique privés „Myriam”
31000 Toulouse, France
9 & 20 rue Mage
Tel.: +33 0561 147147
e-mail: secretariat@myriam31.com
Lycée professionnel
„Clément de Pémille”
81302 Graulhet, France
17 bis Avenue de l’Europe
Tel.: +33 0563 428020
e-mail: 0810995s@ac-toulouse.fr
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Да разбираме Европа
и хората в нея

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00321

Цели и задачи:
Необходимостта от реализиране на този проект произтече
от нуждите на ползвателите да повишат компетенциите си
и да усъвършенстват професионалните си умения във водещи туристически фирми и туристически организации,
да развият способностите си за пълноценно адаптиране
към нови условия на пребиваване и работа, да усъвършенстват езиковата си подготовка и комуникативните си умения в мултиезикова среда.
Дейности:
В България:
• Предварителна подготовка /професионална – 90 часа,
езикова и културна – 90 часа, информационни системи в
туризма - 60 часа, психологическа - 30 часа/;
• Сертифициране на обучаемите – връчени сертификати
за придобити професионални и езикови умения, умения
за работа в екип и информационни системи в туризма; издаден документ Europass Мобилност;
• Разпространение на резултатите – изготвена презентация за практиката, пресконференция с медиите, публикация в сайта на училището.
В Австрия:
• Практика на ползвателите в туристически предприятия на различни позиции, вследствие на което разшириха и обогатиха знанията си за мястото на туристическите
кадри в сферата на хотелиерството, ресторантьорството
и туристическите агенции, усъвършенстваха уменията
си в туристическото обслужване, направиха сравнителна
характеристика на обслужването в туристическите предприятия в изпращащата и приемащата страна. Получиха
сертификат за придобити професионални умения.

Координатор:
Професионална гимназия по
туризъм „Алеко Константинов”
плевен 5802, българия
ул. Сторгозия №100
Тел.: +359 64 681020		
e-mail: turteh@abv.bg		
pgt-pleven.hit.bg
партньори:
Karriere club
Schlagergasse 2 / 10 B,
Виена, Австрия		
e-mail: mobility@karriere-club.at
www.karriere-club.at

Очаквани резултати:
Практиката в Австрия бе естествено продължение на
практиката на ползвателите в България по основните теоретико-практически дисциплини. Участниците
усъвършенстваха професионалните, езиковите, социалните и междукултурните умения и работата си с нови информационни технологии и системи.
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Име на
проекта:

Да позволим на учениците да
говорят на езика на бизнеса и
да осигурят стойностни технологични услуги

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00335

Цели и задачи:
Проектът имаше за цел 20 ученици да развият своите умения в посока да прилагат софтуерни приложения и технологии в условията на пазарно фирмено развитие и да
постигнат умения за иновативни решения със софтуерни
приложения и технологии в развитието на малки и средни
фирми в ЕС, включително и формиране на фирмени стратегии и позиции.

Координатор:
Образцова математическа
гимназия „Акад. Кирил Попов”
Пловдив, българия
ул. ”Чемшир” 11
teл.: +359 32 643157
fax: ++359 32 643 192
e-mail: omg_plovdiv@abv.bg
www.omg-bg.com
партньори:
Tellus Group
Work Experience and Language
Traning
Plymouth, UK
е-maiL: info@tellusgroup.co.uk
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Дейности:
Изпълнението на настоящия проект даде възможност на
20 ученици с 2 преподаватели от ОМГ ”Акад. Кирил Попов” – гр. Пловдив, да проведат производствена практика
в различни фирми в гр. Плимут, Великобритания в рамките
на 3 седмици през месеците март-април, да се запознаят с
особеностите на професионалното образование във Великобритания и да усвоят успешни практики в областта на
професионалното обучение чрез следните дейности:
• Професионална подготовка, свързана с основните задачи по проекта;
• Информационна, културна и езикова предварителна
подготовка на учениците;
• Работа в различни по вид и структура фирми в
гр.Плимут, Великобритания; прилагане на системи за
моделен производствен цикъл във фирми, конкурентно
утвърждаване на фирмата в отрасъла на информационните
технологии, адекватни и навременни пазарни реакции на
фирмата за постигане на изпреварващи икономически промени;
• Наблюдение и обсъждане на структурата и степените на
обучение, на добрите практики;
• Провеждане на отчетен семинар с презентации на ползвателите пред ученици на гимназията;
• Популяризиране на резултатите с цел подобряване на
качеството на предоставяното професионално обучение.
Очаквани резултати:
• Практиката изгради умения и навици за самостоятелно
вземане на решения, мобилност и интерес към професията;
• Провеждането на неформално обучение в компютър
ни фирми доведе до придобиване на умения за решаване
на конкретни задачи в областта на производството;
• Проектът стимулира повишаването на професионалните компетенции на учениците и синхронизира професионалната им подготовка с европейските стандарти;
• Развитие на умения за работа в екип.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Европейско сътрудничество в
професионалното обучение

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00355

Цели и задачи:
Основните цели и задачи на проекта са усвояването и прилагането на нови знания, умения и квалификации в подкрепа на личностното развитие на ползвателите, повишаване на привлекателността и постигане на по-високи нива
на качество и иновации в професионалното образование
и обучение за конкурентоспособност на европейския пазар, придобиване на нови езикови компетенции и умения
за работа в екип и в интеркултурна среда, запознаване
с начините за използане на алтернативните източници
на енергия, повишаване на знанията за културата, бита,
традициите на друга европейска държава, изграждане на
гражданска позиция по проблемите на Европа, свързани с
Глобалното затопляне и екологичното използване на природните ресурси.
Дейности:
• Информиране на потенциалните ползватели.
• Подбор на ползвателите.
• Провеждане на предварителна педагогическа, културна и езикова подготовка.
• Провеждане на практиката в страните домакини.
• Издаване на сертификати на ползвателите.
• Информиране на обществеността за хода на проекта и
разпространение на резултатите.
Очаквани резултати:
Реализирането на проекта ще допринесе за усъвършенстване на началните професионални знания и умения на
ползвателите, усъвършенстване на езиковите им познания
по испански и немски език, запознаване с начините на използване на алтернативните източници на енергия, запоз
наване на ползвателите с културата, традициите, начина
на живот и работа в Испания и Германия, създаване на
връзка между професионалното образование в училище и
реалното приложение на знанията в работна среда и подпомагане на интеграцията на ползвателите на европейския
трудов пазар.

Координатор:
Професионална гимназия по
електротехника и електроника
„Капитан Петко войвода”
Кърджали, българия
ул. „Мара Михайлова” 5
e-mail: pgee_kj@abv.bg
партньори:
Asociación Amigos de Europa
Leonardo da Vinci
C/ Fortuna 1-1A
El Puerto de Santa María, SpАin
e-mail: info@aelv.org
Opera Socialis gGmbH
Otto-Suhr-Allee 100
Berlin, Deutschland
e-mail: info@opera-socialis.de
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Име на
проекта:

Европейски опит и развитие
на професионалните
компетенции в търговията
и ресторантьорството

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00370

Цели и задачи:
Проектът се стреми да подобри качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение. Да
насърчи по-голяма ефективност и обективност на образователните и обучителни системи и да осъществи мултикултурен диалог. Да подпомогне ефективното и резултатно провеждане на обучение в ПГТР.

Координатор:
Професионална гимназия по
търговия и ресторантьорство
Враца, българия
e-mail: pgtr_vr@abv.bg
www.pgtr-vratza.com
партньори:
VITALIS GmbH
Wehlitz, Лайпциг, Германия
e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de
www.qut-wehlitz.de

Дейности:
• Като инициатор на проекта ПГТР изготви договор и
съгласува работната програма на мобилността с партньора VITALIS GmbH Wehlitz, Германия.
• Процедурата за избор на ползватели се наблюдава и
контролира от директора на ПГТР, Враца. Изборът се осъществи на Педагогически съвет, където бяха представени
всички кандидатури на учениците.
• Предварителната културна и езикова подготовка на
ползвателите в България подобри техните интеркултурните и езикови компетенции. Проведе се в рамките на 120
часа в продължение на 15 седмици.
• Издаване на сертификат за подготовката на ползвателите в България.
• Управлението на проекта се осъществи от Комисия за
управление, която бе избрана на Педагогически съвет.
• Провеждане на практиката в реална производствена
среда: Кодексо кетъринг, хлебарница Льовенбекер, ресторанти и заведения за хранене.
• Педагогическа, културна и езикова подготовка в страната домакин Германия включваше и посещения на градовете Лайпциг, Дрезден и Берлин.
• Мониторинг от страна на директора на ПГТР инж.Румяна Петрова и управителя на Виталис Ралф Гизеке, както
и от Кристина Рангелова, Мартин Козловски, Борис фон
Дитфорт и др. координатори от немска страна.
• Настаняване – имение Гут Вейлиц, Лайпциг, Германия.
• Издаване на сертификат Europass Мобилност и сертификат на приемащата и изпращащата организация.
Очаквани резултати:
Проектът ще създаде условия за развитие на качеството и
потенциала на всеки ученик, за неговото интелектуално и
личностно развитие. Разширяването и обогатяването на
знанията на учениците ще направи училищното обучение по-богато, пълноценно и привлекателно, ще увеличи
възможностите за откриване и творческо развитие на заложбите на ползвателите.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Трансграничен мост за
професионален и културен
обмен

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00377

Цели и задачи:
Разширяване професионалните знания и умения по компютърна диагностика и ремонт на МПС на 20 ученици
от ПГ по ПСТТ; Придобиване на езикови компетенции
по турски език; Обогатяване познанията за културата и
бита на държава, кандидат-членка на ЕС; Изграждане на
интеркултурни взаимоотношения между младите хора;
Повишаване конкурентоспособността и адаптивността на
ползвателите за реализация на европейския трудов пазар.
Дейности:
• Подбор на ползвателите по предварително определени
критерии;
• Офертни проучвания и избор на изпълнители на услуги по график;
• Педагогическа подготовка - 30-часов курс по теория на
диагностиката;
• Културна подготовка - 20-часов курс: „Култура и бит
на Турция и Одрин”;
• Езикова подготовка - 150-часов курс по турски език;
• 4-седмично практическо обучение в 5 организации домакини в Одрин;
• Посещения на културни и исторически забележителности в Одрин;
• Младежка трудова борса „Mobility” в Одрин и в Ямбол;
• Анализ и разпространение на резултатите.
Очаквани резултати:
Постигане на заложените цели. Сертифициране на придобитите умения чрез сертификат за проведена практика
от страна на организациите домакини, удостоверение за
професионално обучение от ПГ по ПСТТ и издаване на
документа Europass мобилност. Създаденият трансграничен мост за професионален и културен обмен повишава
нивото на мобилност на участниците и увеличава тяхната конкурентоспособност и адаптивност на европейския
трудов пазар.

Координатор:
Професионална гимназия
по подемна строителна и
транспортна техника
„Н. Й. Вапцаров”,
Ямбол 8600, българия
ул. „Търговска” № 89
Тел. +359 46 66 92 32
e-mail: pg_pstt_yambol@abv.bg
партньори:
Mesleki Eitim merkezi
Edirne, Turkey
Tuzdjular Otomotiv Sanai ve
Tidjaret A. Sh.
Edirne, Turkey
e-mail: odursun@ford.com.tr
Iozakyndjy Otomotiv
Tidjaret A.Sh.
Edirne, Turkey
e-mail: ozakinci@özakinci.com.tr
Merdjan Satysh ve Servis
Hizmetleri Tidj. Ltd. Shti.,
Edirne, Turkey
e-mail: ismail.meric@mercanas.
com
Algurlar Akaryakyt Otomotiv
Turizm ve San. Tidj. Ltd. Shti.
Edirne, Turkey
e-mail: bahartuna@haos.com.tr
Oto Klinik Hyundai Yetkili Servisi
Edirne, Turkey
e-mail: servisotoklinik@haos.
com.tr
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Име на
проекта:

Интегрирано ИКТ обучение чрез
специализиран софтуер за
професионална реализация в
Европа на знанието

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO-01-00378

Цели и задачи:
Сравнение на моделите за професионално обучение и квалификация в България и Германия и тяхното синхронизиране, подготовка на висококвалифицирани специалисти
по триизмерно моделиране и по Java програмиране, подготовка на ученици със специални потребности чрез специализиран софтуер - Jaws & Speech Lab.

Координатор:
Център за професионално
обучение към Частна
профилирана гимназия по
информационни технологии и
обществени комуникации „А.
дьо Сент-Екзюпери”
Варна, България
e-mail: office@edu-varna.com
партньори:
Фондация Бъдеще 21 век
Пловдив, България
e-mail: raichin@cacad.com
Alfatraining Centre
Karlsruhe, Germany
e-mail: leonardo@alfatraining.de
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Дейности:
• сключване на предварителен договор между организацията бенефициент и организацията партньор и синхронизиране на критериите за подбор на ползвателите;
• информиране и провеждане на подбор на ползвателите според предварително уточнени критерии;
• съгласуване на логистични детайли с организацията
домакин;
• провеждане на пресконференции; медийни публикации за разгласяване на идеите по проекта;
• установяване ролите на партньорите в проекта – водеща организация, организация посредник и приемаща
организация; сключване на договори;
• провеждане на предварителна подготовка на ползвателите – професионална /ИКТ/, езикова, социокултурна;
• организация и провеждане на мобилността - отпътуване, настаняване, начало на обучението, входен тест, културни прояви, мониторинг по време на практиката;
• изготвяне на курсови работи; завършване на обучението, финален тест, връчване на сертификати от организацията домакин, завършване на практиката;
• изготвяне на отчети от ръководителите на проекта и
групата ползватели;
• медийни изяви за разгласяване на резултатите;
• представяне на курсовите работи пред софтуерни, дизайнерски фирми, електронни медии;
• участие с курсовите проекти на национална олимпиада и заемане на призови места;
• изготвяне и връчване на сертификатите Europass.
Очаквани резултати:
Индивидуални за ползвателите: подобряване на уменията – професионални, езикови, социални, междукултурни,
адаптивност, ИКТ умения; насърчаване интеграцията на
трудовия пазар; насърчаване на социалната интеграция.
За партньорите: Увеличаване на транснационалния капацитет на организациите; Подобряване на качеството на
предоставяното професионално обучение.
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

ТРАНСФЕР НА СТАНДАРТИ И
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЕЛНЕС
ПРОДУКТИ В ТУРИЗМА (WELSERVE)

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00377

Цели и задачи:
Предоставяне на възможност на младежи, преминаващи
първоначално професионално обучение в туристически
специалности, да усъвършенстват личните си умения и
езикови компетенции и да обогатят своя професионален
опит посредством запознаване с европейските стандарти
за обслужване в сферата на туризма и най-вече неговите
специализирани форми – спа и уелнес.
Дейности:
• Информиране на медиите за инициативата, подбор на
18 бенефициенти, логистика на практиката в Кипър;
• Провеждане на езиков курс по гръцки език. Връчване
на сертификати на участниците;
• Провеждане на 8-седмично практическо обучение във
веригата „Луис Хотелс”, Кипър;
• Сертифициране на практиката посредством издаване
на Europass мобилност сертификат, сертификати и препоръки от приемащите туристически обекти;
• Провеждане на регионален младежки форум за споделяне на опита;
• Информиране и публичност.
Очаквани резултати:
Основните резултати, които проектът постигна, са: придобиване на практически умения за работа в различни звена
на хотела, езикови компетенции и опит за работа в мултикултурна среда посредством ежедневния контакт с гости
от целия свят.
Проведената практика допринесе за бързата реализация
на ползвателите в туристическата индустрия или повлия
за решението им да продължат образованието си в туристически специалности във ВУЗ.

Координатор:
Център за професионално
обучение към Международен
колеж ООД
ул. „България” 3
Добрич 9300, българия
тел.: +359 58 655629
е-mail: mk_ood@mail.bg
партньори:
Louis Hotels
20 Amphipoleos Str.
2025 Strovolos, PO Box 22013
1516 NIcosia, Cyprus
Tel.: +357 22588007
e-mail: inforesv@louishotels.com
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Име на
проекта:

Придобиване на кетърингови
умения за изграждане на
предприемачески дух

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00343

Цели и задачи:
Проектът цели усъвършенстване на придобитите до момента професионални умения в ресторантьорството и
придобиване на нови компетенции в областта на кетъринговото обслужване.

Координатор:
Финансово-стопанска гимназия
„Васил Левски”
Ул. Александър Стамболийски 37
Монтана 3400, българия
Тел.: +359 96 300415
E-mail : fsg@abv.bg
партньори:
ILE- Berlin
GroSSbeerenstr. 24
10963 Berlin, Germany
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Дейности:
• Организирана и проведена триседмична практика
от 03.04.2009 до 25.04.2009 г. на 20 ученици, специалност
„Кетъринг” от Финансово-стопанска гимназия ”Васил
Левски”, гр. Монтана. Учениците бяха настанени в студентските столове на университет ”Хумболт”, Технически
университет, Свободен университет и Технически колеж в
град Берлин, Германия;
• За постигането на максимални резултати по време на
практиката е разработена подробна учебна програма за педагогическа и практическа подготовка с точно определени
теми. Цялата работна програма е съгласувана и приета от
наставниците;
• Осъществена е предварителна педагогическа и езикова
подготовка от страна на инициатора и културна подготовка от страна на приемащата страна;
• Извършена е оценка на качеството на практиката от
страна на партньорстовото;
• Ползвателите получиха сертификати за педагогическа
подготовка, за успешно проведена практика и Еuropass мобилност.
Очаквани резултати:
Придобиване на нови професионални компетенции и получаване увереност в практическите умения; повишена
мотивация за усъвършенстване на езиковите компетенции; придобиване на умения за работа и живот в междукултурна среда; изграждане на уважение към чуждата
култура и традиции; приложение на придобитите сертификати за успешна реализация на пазара на труда.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

За успеха си утре
се готвим от днес

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00368

Цели и задачи:
Обогатяване и усъвършенстване на придобитите първоначални професионални умения и компетенции. Усвояване
на нова професионална лексика, запознаване с утвърдени
европейски практики и иновационни технологии в съвременното земеделие.
Дейности:
• Подбор на ползвателите по предварително изработени
критерии за ученици, обучаващи се по специалностите:
Цветарство, Растителна защита и агрохимия, Механизация на селското стопанство и Земеделско стопанство.
• Предварителна подготовка: професионална – по 120
часа на група с цел да се приравнят професионалните компетенции на учениците от различните специалности; езикова и културна – 129 часа с цел подобряване езиковите и
културни познания.
• Сертифициране на обучаемите – издаден документ
Europass Мобилност;
• Извеждане на производствена практика в периода 29
март – 12 април 2009 година в Образователна институция за обучение и преквалификация на Саксония ООД,
гр. Кемниц, Германия. Практиката се проведе в базите на
центъра по предварително съгласувана с организацията
домакин програма. Занятията преминаха под формата на
семинари, практически задачи в реални условия, наблюдения и посещения на земеделски и фермерски стопанства.
• Оценяване на ползвателите – получени Сертификати за
придобити професионални умения от организацията домакин. Издадени Europass сертификати на 20 ползватели.
• Разпространение на резултатите – изготвена презентация за практиката, публикации в медиите, издадена брошура.
Резултати
Усвояване на нови знания и практически умения в сферата
на екологичното земеделие; развитие на личностните качества и способности за работа в екип; повишаване шансовете за по-добра реализация на пазара на труда; развитие
на междукултурни и социални умения у бенефициентите.

Координатор:
Професионална гимназия по
аграрни технологии
„Цанко Церковски”
Павликени 5200, българия
Тел.: +359 610 52003
E-mail: pgat_pavlikeni@abv.bg
http://pgat.hit.bg
партньори:
Gemeinnützige
Bildugseinrichtung für
Forbildung und Umschulung
Sachsen GmbH
Rathausstrasse 7
Chemnitz, Germany
Тел.: +49 371 694111
E-mail: management.c@fuu.de
www.fuu.de
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Име на
проекта:

Eвропейски измерения на
творческия подход в шевното
производство

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG-1-LEO01-00409

Цели и задачи:
Обучение и практика в модерни предприятия със съвременно оборудване и технологични нововъведения. Повишаване качеството на подготовка на учениците в съответствие с потребностите на пазарa на труда. Усвояване на
трудови навици и формиране на умения за работа в екип.
Запознаване с историята и културата на двете държави.

Координатор:
Професионална гимназия по
облекло „Кн. Мария Луиза”
София 1407, българия
Ул. Черно море №37
Тел.: +359 2 8622285
Факс. +3592 8622285
E-mail: pgo@abv.bg
www.pgo-sofia.com
партньори:
SISTEMA TURISMO s.r.l.
Via Pienza 88
85100 Potenza, Italy
e-mail: sistematurismo@
sistematurismo.it
www.sistematurismo.it
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Дейности:
• Селекция на кандидатите: набирането на ползвателите
бе извършено чрез прецизна селекция, включваща изпити
по английски език, теория и практика на специалността;
• Подготовка на ползвателите в България: педагогическа, езикова и културна подготовка, съвременни технологии в шевното производство и здравословни и безопасни
условия на труд;
• Провеждане на практиката в гр. Римини, Италия по
утвърдената програма;
• Сертифициране на обучаемите;
• Анализ и разпространение на резуртатите.
Очаквани резултати:
• Усъвършенстване на професионалните умения на
ползвателите;
• Подобряване на езиковите умения;
• Развитие на междукултурни и социални умения у бенефициентите;
• Повишаване на конкурентоспособността им на пазара
на труда.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Алтернативни енергийни
източници в климатичната
техника

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01- 00311

Цели и задачи:
Адекватно изпреварващо и иновационно обучение; Осъществяване на изпреварващо обучение за енергийна
ефективност чрез алтернативни енергийни източници в
климатичната техника и формиране на професионални
компетенции, осигуряващи кариерно развитие; Промяна
в начина на мислене, в установения модел на поведение
чрез работа в екип; Придобиване на съвременна комуникативност.
Дейности:
Проектът се реализира в периода 01.06.2008 - 01.06.2009г.,
обхваща 20 ползватели и следните дейности, осъществени
от организацията инициатор и координатор:
• Предварителни дейности, обхващащи: информация
и подбор на ползвателите; предварителна педагогическа,
езикова и културна подготовка;
• Организация и управление на проекта – практическа и
логистична подкрепа на ползвателите, съгласуване на работната програма и контрол по изпълнението й;
• Провеждане на практиката за АЕИ в рамките на 4 седмици в гр. Севиля и осъществяване по екипи от ползвателите и с испанските им връстници на практически дейности,
посещения на фирми, прилагащи АЕИ, както и на професионални училища;
• Осъществяване на планирана от приемащата страна
богата културна програма, както и такава, организирана в
свободното време от организацията инициатор;
• Разпространение на резултатите;
• Отчитане на дейностите по проекта.
Очаквани резултати:
• Запознаване с европейска стратегия за алтернативни
енергийни източници, усвояване на иновативни практики;
изграждане на професионална и производствена култура;
• Придобиване на европейско самочувствие и модел на
поведение;
• Обогатяване на погледа към света;
• Осмисляне и осъзнаване на ученото като ценност и
дългосрочна инвестиция за професионално развитие и
финансова независимост, което стимулира мотивацията
за осъществяването му.

Координатор:
Професионална гимназия
по хранителни технологии и
техника
Пловдив 4003, българия
бул. „Васил Априлов”№ 156
Тел.: +359 32 955018
e-mail: thvp_pv@yahoo.com
www.pghtt.net
партньори:
Nowadays Organizacion Nacional
de la Educacion comunitaria
„O.N.E.CO”
C/Reyes Catolicos No. 11
41001 Sevilla, Spain
tel.: +34 954 224036
e-mail: www.oneco.org
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Име на
проекта:

Метанът – алтернативното
гориво за МПС

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00388

Цели и задачи:
• Усвояване на актуални знания и придобиване на умения
по отношение на използването на алтернативен източник
на гориво за МПС – метан;
• Повишаване на производствената култура;
• Повишаване на езиковите компетенции в областите
Транспорт и Енергетика;
• Улесняване мобилността на ползвателите в Европа.

Координатор:
Професионална гимназия по
механоелектротехника
Бул. Мизия
Ловеч, България
e-mail: pgmet_lv@abv.bg
партньори:
Rudolf- Diesel Schule
„Europaschule„
Staatliche Berufsbildende
Schule 2, Eugen-Richter-Str.22
Erfurt, Deutschland
e-mail: rdiesel-erfurt@t-online.de

Дейности:
І етап – подготвителен / 01.06.2008 г. – 28.02.09г. / - Администриране на проекта; Предварително посещение в страната
домакин; Популяризиране на проекта и изготвяне на ясно
определени и прозрачни критериите за подбор; Провеждане на предварителна езикова, културна и базисна професионална подготовка по темата; Осъществяване на подбора;
Издаване на Удостоверения за проведен езиков курс по темата на проекта; Сключване на договори и осигуряване на
ползвателите безпроблемно протичане на практиката.
ІІ етап – практика с продължителност 3 седмици / 23.0310.04.09 г./ - Запознаване на ползвателите с работните места по фирми; Разпределяне на бенефициентите на работни
групи; Запознаване на ползвателите с тюторите на практиката; Провеждане на културна, педагогическа подготовка и
практика; Провеждане на изпит за сертифициране на практиката; Издаване на документ Europass мобилност.
ІІІ етап – разпространение на резултатите /13.04 - 31.05.09г./
- Приемане на доклади отчети от ползвателите; Приемане
на отчети от придружаващите лица; Разпространение на
резултатите /семинар, изготвяне на табла, Интернет страница и публикации в медиите/.
Очаквани резултати:
• Усвояване на нови за ползвателите методи и похвати,
чрез използване на нови за тях технически средства и оборудване при конвертиране на автомобил от бензин на природен газ;
• Значително подобряване на нивото на владеене на немски език в края на мобилността;
• Придобити организационни умения и компетенции –
точност, съобразителност, бързина при вземане на решение;
• Социални умения и компетенции – подобряване на работата в екип.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

IT и практически умения в ЕС

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00393

Цели и задачи:
Разширяване и повишаване на квалификацията на учениците и практическо надграждане на професионалното им
образование по IT /приложни геометрични моделиращи
програми във фирмена среда/ в реалните условия на работа в малки и средни фирми в Европейския съюз.
Дейности:
• Запознаване на всички ученици и учители с проекта.
Създаване на информационен кът по проекта и обявяване
на критериите за подбор на участници;
• Подбор на участници и провеждане на езикова и културна подготовка, която се състоя в две части – в България
и в страната домакин;
• Осъществяване на производствената практика на конкретно работно място;
• Издаване на сертификати за практиката;
• Представяне на презентация пред родители, учители
и гости от Македония за постигнатата езикова и културна
подготовка в България;
• Представяне на презентация пред родители, учители и
представители на местния бизнес за резултатите от проекта;
• Създаване на сайт за популяризиране и разпространение на проекта.
Очаквани резултати:
Подобряване на качеството на предоставяното професионално обучение. Развитие и реализация на нашите ученици на местния, регионалния и националния пазар на труда
в областта на машиностроенето. Всички участници придобиха ценен опит за работа в екип, подобриха езиковите си
умения и осъществиха междукултурен обмен.

Координатор:
Професионална гимназия по
механотехника „Професор
Цветан Лазаров”
Пловдив, българия
Ул. „Братя Бъкстон” №71а
Тел.: + 359 32 671143
e-mail: pmgt_plovdiv@abv.bg
www.pgmtplovdiv.info
партньори:
SISTEMA TURISMO s.r.l.
Via Pienza 88
85100 Potenza, Italy
e-mail: sistematurismo@
sistematurismo.it
www.sistematurismo.it
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Име на
проекта:

Сътрудничество между
изтока и запада

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00345

Цели и задачи:
Проектът е за производствена двуседмична практика в
областта на мебелопроизводството във Франция. Общата
цел на проекта е повишаване на професионалните компетенции на учениците с оглед осигуряване на устойчива  
заетост и професионално развитие в региона на Община
Тетевен, в България и в Европа. В центровете за чираци
на Задругата на майсторите ще получат знания по теория
на съответната професия, ще придобият нови умения за
работа.

Координатор:
Професионална Гимназия
по горско стопанство и
дървообработване „Сава
Младенов”
Тетевен 5700, българия
ул. ”Първи май” №4
тел.: +359 678 2411
e-mail: pggsd_teteven@abv.bg
www.gorskia.com
партньори:
AOCDTF Association Ouvriere des
Compagnons du Devoir du Tour
de France
82, rue de I’Hotel-de-Ville
75180 Paris cedex 04, FRANCE
Tel.: 01 44 78 22 50
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Дейности:
• Изпълнението на настоящия проект дава възможност
на 20 ученици да проведат учебна производствена практика в гр. Рен, Франция;
• Стажантите ще работят в реална производствена среда
в страна с традиции в мебелното производство, в страна
от ЕС с цел надграждане на професионалните умения;
• Ще се запознаят със степените на занаятчийските
умения във Франция /чираци, калфи и майстори/ и ще ги
практикуват, за да преминат своето първоначално стъпало
в дървообработването.
Очаквани резултати:
• Усвояване на нови знания в традиционните дейности
при дървообработването;
• Надграждане на професионални компетенции за работа в производството и реставрирането на мебели от различни стилове, с получаване на Европейски сертификат за
тях;
• Подобряване на чуждоезиковите знания по френски
език и общи познания за Франция и ЕС;
• Изграждане на европейско съзнание и на умения за работа в междукултурен екип.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Адаптация към европейските
изисквания и стандарти за
бизнес и предприемачество

Тип на проекта:

УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Номер:

2008-1-BG1-LEO01-00364

Цели и задачи:
Обогатяване на обучението в предметната област предприемачество; придобиване на знания и умения за прилагане на европейски стандарти в бизнеса; формиране на
мениджърски опит и интегриране чрез практика в действащи фирми и предприятия и подобряване компетенциите на ползвателите в реална работна среда.
Дейности:
• Разпространение на информация за проекта, целите и
задачите и методиката за подбор на ползватели;
• Подбор на ползвателите по ясно определени критерии;
• Предварителна културна, професионална и езикова
подготовка (испански език);
• Изготвяне на работна програма на практиката, съгласувана с партньора домакин;
• Реализиране на практиката в гр. Валенсия, Испания;
• Изготвяне на отчет за проведения обмен, разпространение на добития опит и резултатите от проекта чрез информация в медиите, сайта на училището, изготвяне на
рекламна брошура.

Координатор:
Професионална гимназия по
икономика „А. Константинов”
Кърджали 6600, българия
кв. Веселчане
тел.: +359 361 64948
E-mail: pgi_2004@abv.bg
партньори:
ESMOVIA
C/ San Vicente Matir, 35 pta 10
46002 Valencia, Spain
Tel.: +34 963 384620
E-mail: esmovia@esmovia.es

Очаквани резултати:
Проведената практика в реална работна среда даде възможност на ползвателите да усъвършенстват своите знания и
опит; да се запознаят с утвърдени практики в европейския
бизнес и предприемачество; да станат конкурентоспособни на пазара на труда; да развият уменията си за работа в
екип. Изпращащата организация обогати опита си в подготовката и реализирането на проекти по европейски програми.
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Координатор:
„Веломания” ЕООД
София, българия
Бизнес Център Сердика
ул. „Гюешево” 83
тел.: +359 2 8127060
e-mail: info@velomania-bg.com
партньори:
Papin sport
Via Freisinger str. 9
I-39038 Innichen, San Candido, Italy
e-mail: info@papinsport.com

Име на
проекта:

италианският опит в
сглобяването на велосипеди
за отдаване под наем

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1BG1-LEO02-00405

Цели и задачи:
Целта на „Веломания” ЕООД е да бъде подготвена за специалните изисквания на монтажа и ремонта на велосипеди, отдавани под наем, и да реагира навреме на растящото
търсене на местния и международния пазар.
Дейности:
• Подобряване на квалификацията на производствения
персонал.
• Запознаване с опита и ноу-хау на известна фирма в
производството и оперирането на велосипеди под наем в
среда с традиции във велоиндустрията.
• Получаване на познания за международния велосипеден пазар.
• Усъвършенстване на велосипедната култура на персонала на „Веломания” и подобряване на познанията относно изискванията на Европейските велосипедни стандарти.
• Обмен на техническа и културна информация – запознаване с новостите при велосипедите и на останалите служители на „Веломания” след тяхното завръщане в
България.
• Осъществяване на конвертируемост и мобилност на
Българските велосипедни работници, т.е. създаване на
възможност да работят в ЕС.
• Използване на визитата при чуждестранен партньор
като стимул за производствения опит и сверка на часовниците с изискванията на Европейските стандарти и опит.
Очаквани резултати:
Очакваните резултати са участниците в проекта да подоб
рят квалификацията си, да се запознаят с производството
и оперирането на велосипеди под наем, да получат познания за международния велосипеден пазар.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Европейският опит в
ресторантьорството –
предпоставка за успешно
професионално развитие

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG1-LEO02-00063

Цели и задачи:
Проектът има за цел да подобри качеството и да повиши
нивото на сътрудничеството между институциите и организациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията, социалните партньори и други подобни организации в Европа.
Дейности:
• Специфични характеристики на предлаганите туристически продукти и услуги в Кипър;
• Организация и управление в сферата на ресторантьорството;
• Качество и стандарти в предлаганите ресторантьорски
услуги;
• Индивидуална работа с клиенти;
• Техники за сервиране и отсервиране на храни;
• Хигиена, поддръжка и оборудване според нормите,
определени от НАССР.
Очаквани резултати:
Като резултат от практиката се очаква бенефициентите
да придобият адекватни на изискванията умения и квалификация и по този начин да се подобрят шансовете им
за пълноценна трудова реализация. Пригодността им за
заетост ще се повиши и на база участието им във всички
съпътстващи практиката дейности, като предварителна
езикова и културна подготовка, получени удостоверения
за завършен езиков курс, сертификати за проведена практика в чужбина. Успешното реализиране на мобилността
ще допринесе за формиране на трайни нагласи за учене и
професионално усъвършенстване у участниците.

Координатор:
„Асоциация за европейско
обучение и квалификация”
софия, българия
ул. „Кривина” 33
e-mail: aеок@abv.bg
партньори:
Дирекция „Бюро по труда”
Добрич, българия
Ул. ”България” 16
e-mail: jovka_kolcheva@abv.bg
KNOWLEDGEGATE Association Ltd.
Nicosia, Cyprus
e-mail: knowledgegate_emily@
yahoo.com
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Име на
проекта:

Аз имам работа в туристическата индустрия в ЕС. Аз имам
европейски стандарт!

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG1-LEO02-00070

Цели и задачи:
Проектът „TURJob” е ориентиран към основната нужда на
ползвателите от реализация на европейския пазар на труда
и дава възможност тази нужда да се задоволи, чрез първоначално стажуване в Кипър, а впоследствие и започване
на работа в перспективния сектор на туризма в България
и ЕС.

Координатор:
„Асоциация за развитие на
югозападния район”
Кюстендил, българия
ул. „България” 44
e-mail: arur@abv.bg
партньори:
Дирекция „Бюро по труда”
Добрич, българия
Ул. ”България” 16
e-mail: jovka_kolcheva@abv.bg
KNOWLEDGEGATE Association Ltd.
Nicosia, Cyprus
e-mail: knowledgegate_emily@
yahoo.com
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Дейности:
• 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;
• въвеждане на бенефициентите и представяне на добри
европейски практики в предлагането на продуктите на туристическия обект за изграждане на добър професионален усет;
• представяне на установените европейски форми на комуникация с клиентите;
• поддържане на добрия тон с потребителите и запазване на добрия имидж на обекта;
• осигуряване на добра чуждоезикова подготовка;
• осигуряване на ползотворна среда за сътрудничество
между домакини и ползватели за създаване на траен мост
за обмен на актуална информация и иновационни туристически технологии.
Очаквани резултати:
• придобиване на иновативни знания и компетенции
в областта на хотелиерството и ресторантьорството като
стопанска дейност – добри европейски практики, приложими за различните типове туристи от Европа;
• изграждане на добри работни навици за ползотворен
труд в бранша;
• изграждане на добър маркетингов усет на основата на
работещите добри европейски практики, адаптирани за
типичния европейски потребител;
• изграждане на умения в комуникацията с клиенти;
• добро владеене на чужди езици.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Туризмът – нови знания и
практики

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG1-LEO02-00270

Цели и задачи:
Проектът има за цел да отговори на нуждата от подобряване на професионалните умения на 10 наскоро завършили
образованието си в сферата на туризма млади хора, намиращи се на пазара на труда, които имат намерение да намерят професионална реализация в областта на туризма и
по-конретно в сферата на ресторантьорството.
Дейности:
• Педагогическа подготовка: запознаване с програмата
на практиката, условията на работа, ролята на наставника;
презентация на теми, целящи представяне на съвременните тенденции в туризма;
• Културна подготовка: културни аспекти на страната
домакин: традиции и бит, архитектура, национална кухня,
основни закони и др.
• Езикова подготовка: изучаване на италиански език,
ниво А1, с акцент развитие на комуникативните умения и
усвояване на специализирана терминология в областта на
туризма и по-конкретно ресторантьорството.
• Обучителна практика в Италия в рамките на 6 седмици, протичаща в три фази: Фаза 1: Теоретична подготовка. Въведение в особеностите на италианската национална кухня – специфични и характерни продукти и тяхното
приготвяне. Регионална кухня. Средиземноморска кухня.
Фаза 2: Практически занятия в реални работни условия, наблюдение, работа в екип. По време на занятията ще бъдат
усвоявани умения и опит в следните кулинарни направления: приготвяне на предястия и супи, основни ястия – месни, рибни и от морски продукти, и вегетариански, сосове и
салати, десерти и сладкиши. Фаза 3: Индивидуална проверка на усвоените знания в процеса на обучението и способностите те да се използват в реални ситуации. Провеждане
на практически изпит за приготвяне на ястие от италианската кухня. Провеждане на събеседване, оценка на знанията и практическия опит и атестация.

Координатор:
Сдружение Знам и Мога
Бул. „Евлоги Георгиев” 52
София 1504, България
Тел: 003592/9434055; 003598885036025
e-mail: znamimoga@gmail.com
партньори:
Casa sul Fiume S.R.L.
Via per Arborio, 5
Recetto 28060, Italy
Telл: +390321836394
e-mail: luigivasino@tele2.it

Очаквани резултати:
• Създаване на възможности за реализация и по-добра
професионална интеграция на участниците в практиката;
• Сътрудничество между български и италиански организации в сферата на туризма;
• Трансфер на иновативни практики в сферата на професионалното обучение от Италия в България.
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Име на
проекта:

Управление на проекти –
практика за усвояване на нови
методи и подходи

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG1-LEO02-00336

Цели и задачи:
Повишаване компетенциите на 10 млади хора, които желаят да се реализират като професионалисти в сферата на
управлението на проекти и да усвоят ценни умения и експертни знания за повишаване на практическия си опит.
Обогатяване на културата на ползвателите, развиване на
умения за работа в мултикултурен екип.
Дейности:
• Дейност 1 – Сформиране на екип и подбор на участници в проекта;
• Дейност 2 – Провеждане на езикова и културна подготовка на ползвателите;
• Дейност 3 – Практика в ITACA Association;
• Дейност 4 – Заключителни дейности: обобщение на резултатите от проекта, както и тяхното популяризиране в
България и Италия.

Координатор:
Асоциация „Хоризонти”
софия, България
ул. „Овче поле” № 122, ет. 4.
Тел.: +359 2 8139607
Е-mail: office@investinsofia.eu
партньори:
ASSOCIAZIONE ITACA
Vicolo Barberia, 9
Treviso 31100, Italy
Теl.: + 39 348 3820885
Е-mail: associaziioneitaca@tin.it
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Очаквани резултати:
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
• Повишени езикови компетенции и подобрени умения
за работа в мултикултурна среда на 10 ползватели;
• Повишена конкурентоспособност на европейския пазар на труда на 10 млади хора, желаещи да се реализират в
проектната сфера;
• Професионална реализация на 10 млади хора в сферата на управление на проекти;
• Повишаване информираността на обществеността относно необходимостта от адекватни мерки за развитие на
човешките ресурси и тяхната професионална реализация.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Гръцки подходи и методи за
работа в туристическа агенция
и разработване на съвместни
програми за алтернативен
туризъм

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG1-LEO02-00353

Цели и задачи:
Проектът е насочен към овладяване на нови подходи и
методи при работа в туристическа агенция и усвояване
на съвременни стандарти и техники при разработване на
програми за алтернативен туризъм.
Дейности:
• Подбор на ползватели;
• Педагогическа, езикова и културна подготовка – обучение по гръцки език;
• Осъществяване на мобилност в Гърция в два потока.
Очаквани резултати:
• Повишаване на професионалната квалификация и
опит на 10 млади хора, мотивирани за развитие в сферата на туризма и в частност за работа в туристическа агенция;
• Повишаване уменията на ползвателите в разработване
на алтернативни туристически услуги и прилагане на европейски стандарти в обслужването, което би довело до
цялостно повишаване на качеството на услугите в турис
тическия сектор в България;
• Усъвършенстване на езиковите умения и подобряване
способностите за работа в мултикултурна среда.

Координатор:
ЯНА ТУР – БЪЛГАРИЯ ООД
София, българия
бул. Македония 19
Тел.: +359 2 953 01 48
е-mail: info@ianatour.com
партньори:
SunWays Travel
Xenofontos 15A
Athens, greece
Tel.: ++30 2103234513
e-mail: info@sunways.gr
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Име на
проекта:

Гръцкият опит в предоставянето на хотелски услуги – практика за повишаване професионалната квалификация

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG1-LEO02-00358

Цели и задачи:
Повишаване на квалификацията, професионалния опит
и умения на 15 млади хора по професиите барман, сервитьор, камериер и администратор рецепция, чрез провеждане на едномесечна практика в хотели в Гърция.
Дейности:
• Подбор на ползватели;
• Педагогическа, езикова и културна подготовка – обучение по гръцки език;
• Осъществяване на мобилност в Гърция в два потока.

Координатор:
Прайм Турист АД
София, българия
ул. Орел 2-4
Тел.: +359 2 950 22 70
е-mail: office@villaroka.com
партньори:
Aegean Blue
Afitos, Chalkidiki, greece
Tel.: +30 23740 91500
e-mail: aegean-blue@hotmail.com

Очаквани резултати:
• Повишаване на квалификацията, професионалния
опит и умения на 15 млади хора по професиите барман,
сервитьор, камериер и администратор рецепция, чрез провеждане на едномесечна практика в хотели в Гърция;
• Повишаване чуждоезиковите знания на 15 млади хора,
чрез провеждането на обучение по гръцки език;
• Повишаване квалификацията на човешките ресурси в
сектора на хотелиерството;
• Изграждане на професионално подготвени кадри за
реализация в сферата на предлагане на хотелски услуги.

Thraki Palace S.A
4th km. AlexandroupolisThessalonikis, greece
Tel.: +30 25510 89100
e-mail: thraki@thrakipalace.gr
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Европейски стандарти в
туристическия мениджмънт.
Нови възможности за
мобилност и обмен на добри
практики

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG1-LEO02-00371

Цели и задачи:
Повишаване на професионалната квалификация на бенефициентите, усъвършенстване на комуникативните им
умения по чуждия език, запознаване с работната среда в
друга държава от Европейския съюз и там на практика
прилагане на умения по специалността „Мениджмънт в
туризма”.
Дейности:
• Набиране на бенефициенти от Бюрото по труда;
• Организиране на курс по „Мениджмънт в туризма”- с
включена педагогическа, културна, професионална и езикова подготовка;
• Изготвяне на рекламни брошури за България, българската кухня и гр. Кърджали;
• Провеждане на теоретичните и практическите занятия
в страната;
• Провеждане на мобилността/практиката във Великобритания. Работа в кухня. Работа в ресторант. Работа на
бар в ресторант;
• Провеждане на Българска вечер – дегустация на
български традиционни ястия и напитки.
Очаквани резултати:
• Формиране на положително отношение към професионалното обучение и осъзнаване на възможностите за
реализация на пазара на труда в Европа и у нас;
• Стимулиране на личния напредък посредством развитие на езиковите умения и интеркултурните познания;
• Отвореност към мобилността на различните трудови
пазари.

Координатор:
Сдружение „Академия БГ”
Кърджали, българия
Ул. ”Тина Киркова” № 17, ет. 4
e-mail: info@akademiabg.com
www.akademiabg.com
партньори:
West Nottinghamshire College
Derby road, Mansfield
Nottinghamshire NG18 5BH
united kingdom
e-mail: info@wnc.ac.uk
www.wnc.ac.uk
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Име на
проекта:

Подпомагане на пълноценната
професионална реализация на
млади хора на пазара на труда

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG1-LEO02-00383

Цели и задачи:
• Формиране на професионални умения и квалификация на ползвателите;
• Подпомагане на индивидуалното развитие и подпомагане на професионалната кариера;
• Развиване на умения за работа в чуждестранен екип и
мултикултурна среда;
• Усъвършенстване на чуждоезикови комуникативни
умения.

Координатор:
Асоциация за европейско
развитие и реализация,
Добрич, България
e-mail: sd.aerr@abv.bg
партньори:
KNOWLEDGEGATE Association Ltd.
Cyprus
e-mail: knowledgegate_ass@
yahoo.com
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Дейности:
• Юни 2008г. - Сключване на договори с ЦРЧР и между
партниращите организации. Сформиране на „екип на проекта”.
• Септември 2008-януари 2009 г. - Информационна кампания – набиране на ползватели от бюрата по труда и трудови борси.
•
Март-април 2009 г. - Провеждане на предварителна
езикова, културна и педагогическа подготовка на ползвателите.
•
Май-септември 2009г. - Практическо обучение. Контрол и оценка на периода на пребиваване. Сертифициране. Завръщане в България.
•
Октомври 2009г. - Дейности по разпространение на
резултатите.
• Ноември 2009г. - Изготвяне на краен отчет на проекта
и представянето му пред ЦРЧР.
Очаквани резултати:
• Придобиване на професионални умения в сферата на
ресторнтьорството;
•
Стартиране на индивидуалното професионално развитие на ползвателите;
• Придобиване на умения за интегриране в различна,
мултикултурна среда и успешно адаптиране в нея;
• Придобиване на чуждоезикови компетенции.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Професионално обучение в
областта на производството
на месо и месни продукти

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG1-LEO02-00402

Цели и задачи:
Изпращане на група от млади безработни и млади работници на тримесечно професионално обучение-практика
в Гърция в областта на преработка, производство и маркетиране на месо и месни продукти, в съответствие с Добрите Производствени Практики (ДПП) и европейските
стандарти, в частност ISO 22 000:2005.
Дейности:
В рамките на шест седмици ползвателите преминават педагогическа и културна подготовка, както и обучение по
гръцки език в България. Следва тримесечна практика в
производствените помещения на приемащата организация в Керамоти - Гърция, по време на която младите безработни се обучават в прилагането на:
• технологии за преработка и съхранение на пилешко
месо с цел производство;
• технологии за производство на различни продукти от
месо, съгласно европейските стандарти;
• маркетингова система за реализация в страната и на
международните пазари;
• добрите производствени практики �����������������
(Good Manufacturing Practices) и ISO 22000:2005 „Системи за управление на
безопасността на храните”.

Координатор:
Рипорт.БГ АД
София 1784, българия
Бул. „Цариградско шосе” 135
Офис Експрес, ет. 2
тел.: +359 2 9745928
е-mail: info@report.bg
партньори:
Kotopola Keramoti
Keramoti P.O.Box 54011, Greece
tel.: +302591051339
Дирекция „Бюро по труда”
Петрич 2850, българия
ул. „Ген. Тодоров” 1
тел.: +359 745 21152
e-mail: dbt809@petritch.net

Очаквани резултати:
Предвидената езикова, културна и педагогическа подготовка
преди започването на практиката предоставя възможност
на ползвателите не само да подобрят езиковите си познания,
но и да разширят културния си мироглед относно нормите,
традициите и стандартите на гръцкото общество. След приключване на подготовката и издържан изпит, участниците
получават сертификати, удостоверяващи успешно завършване на основно ниво по гръцки език.
Тримесечната практика в реални производствени условия
дава възможност на бенефициентите да получат практически
умения и знания за охлаждане, преработка, производство и
маркетиране на месо и месни продукти, в съответствие с
добрите производствени практики (ДПП) и европейските
стандарти, в частност ISO 22000:2005. 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.
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Име на
проекта:

С танци към Европа

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008–1-BG1-LEO02-00289

Цели и задачи:
Проектът е насочен към съхраняване и популяризиране на самобитността и фолклора на каракачанския етнос
чрез: обогатяване с нови фолклорни образци и елементи;
усъвършенстване на методиката за преподаване на традиционни каракачански танци в автентичен вид; повишаване на професионалните знания и умения на участниците,
художествени ръководители на танцови състави.
Дейности:
• Подбор и договаряне с крайните ползватели по проекта;
• Договаряне с партниращата организация;
• Предварителна езикова подготовка на участниците в
практиката;
• Посещение на представители на ФКПДКБ в организацията домакин по проекта;
• Осъществяване на двуседмична практика на ръководители на танцови състави, включваща теоретични и
практически занятия, посещения на културни обекти и
организации, срещи и организиране на танцово представление на заключителния етап;
• Разпространение на резултатите от практиката - прессъобщения, публикации, работна среща.

Координатор:
Сдружение „Федерация на
културно-просветните
дружества на каракачаните в
България” /ФКПДКБ/
Сливен 8800, БЪЛГАРИЯ
бул. „Панайот Хитов” №1
партньори:
Silogos Sarakatsaneon Nomu Evru
50, Komninon Str.- Thermopilon
EL- 68100 Alexandroupolis, GREECE
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Очаквани резултати:
Участниците ще повишат своите знания и умения в областта на танцовото изкуство и фолклора на каракачанската етническа общност и подготовката си за преподаване на традиционни фолклорни танци, което ще им създаде
допълнителни възможности за реализация като художест
вени ръководители или хореографи на професионални и
самодейни ансамбли. Прилагането на придобитите от тях
знания и умения в работата им като художествени ръководители на танцовите състави, сформирани към културнопросветните дружества на каракачаните в България, ще
съдейства за развитие и усъвършенстване на танцовите
умения на останалите участници в съставите, разширяване репертоара на тези състави, както и за съхраняване
и популяризиране на самобитните каракачански песни и
танци.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Модерните методи в
строителния надзор

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG1-LEO02-00327

Цели и задачи:
Целта на проекта е изпращането на петима млади експерти
от фирма „БСК Инженеринг” АД – специалисти в областта на строителния надзор на двуседмичен обмен в един от
най-големите центрове за професионална квалификация в
Германия – Центърът за професионално обучение към строителната индустрия – Есен. Споделянето на опит и добри
практики от страна на немския партньор ще посрещне нуждите от допълнителни компетенции от страна на експертите
на „БСК Инженеринг”АД. Разширението на познанията в
областта ще направи специалистите по-конкурентни на пазара на труда, както и фирмата предвид очакванията за големи инвестиционни проекти в областта на строителството.
Дейности:
Практиката представляваше ежедневно посещение по стриктно изготвена от партньора програма: на халетата за практически занятия по различните строителни специалности;
лекционни зали на „Център за професионално обучение към
строителната индустрия – Есен”, както и неговите клонове
в градовете Хам и Керпен. Темите, които бяха изучавани по
време на обмена в Есен: Издаване на лиценз за упражняване на консултантска дейност; Възложител; Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд
имот; Договор с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфраструктура; Заповедна книга;
Определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от
проверките на достигнатите контролирани нива; Протокол
за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от
проверките на достигнатите контролирани нива; Съставяне
на актове и протоколи по време на строителството; Удостоверяване годността за приемане на строежа; Окончателен доклад на лицето; Процедура по провеждане на ДПК; Разрешение за строеж; Недопускане и отстраняване на незаконното
строителство.
Очаквани резултати:
Осигурен бе обмен на опит и едно неформално обучение
на млади специалисти от „БСК Инженеринг”АД, което им
осигури: по-широк професионален и общ кръгозор; качествено професионално обучение, повишаване на професионалния езиков капацитет и работа в междукултурна среда;
разширяване на общите и професионални езикови знания.
В личен план младите специалисти станаха по-конкурентни
на пазара на труда. Запознаха се с културата на една напреднала в европейски и световен мащаб държава.

Координатор:
„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ
ИНЖЕНЕРИНГ” АД
София 1680, БЪЛГАРИЯ
ул. „Лъвски рид” № 4
партньори:
Berufsförderungswerk der
Bauindustrie NRW e.V.
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Име на
проекта:

Да стигнем до там заедно

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG-1-LEO02-00357

Цели и задачи:
С настоящия проект си поставяме за цел да се усвоят знания
и опит за осъществяването на европейските политики за
учене през целия живот и да се постигне транснационален
обмен на познания и методология в организацията и провеждането на обучения за възрастни в сферата на екологичното земеделие, туризъм, предприемачество, социалните
дейности, ІТ, разработване и управление на проекти.

Координатор:
Люба Дочева
тел.: +359 87 8747712
e-mail: curot@abv.bg
партньори:
ISAI Consulting
80110, Joensuu Science Park
Länsikatu 15
finland
e-mail: office@isaiconsulting.fi

Дейности:
• Подготовка на работна програма съвместно с партньорската организация от Финландия;
• Осъществяване и поддържане на контакти с партньорската организация от Йоенсу, Финландия;
• Подбор на участниците в обмена;
• Педагогическа подготовка - неформални и интерактивни методи на обучение на възрастни;
• Запознаване с европейските стандарти и законодателство за учене през целия живот;
• Запознаване с културата, историята, икономиката на
Финландия;
• Езикова подготовка;
• Организиране на пътуването;
• Оформяне, обработка и обобщаване на натрупания
при обмена положителен опит;
• Публикуване на материали в местната и регионалната
преса;
• Бюлетин за споделения опит, който ще бъде разпространен в мрежата на Бизнес центровете, с които работи
ЦУРОТ.
Очаквани резултати:
• Усвояване на активни методи за обучение на работното място и ориентирането през целия живот за хора на
пазара на труда, безработни, МСП, земеделски производители, социални партньори;
• Разработване на програми и прилагане на практика в
работата на Сдружението на усвоения опит на приемащата страна;
• Създаване на платформа за бъдещи обмени на професионално ниво.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Нови методи ( техники )
на оперативно лечение
на социално значими
заболяванията на ухото

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-2-BG1-LEO02-00979

Цели и задачи:
Целта на проекта беше наш млад специалист в област УНГ
да се запознае с новостите в диагностиката и оперативното
лечение на хроничните заболяванията на ухото като хроничен гноен среден отит, отосклероза, парези на лицевия
нерв от отогенен произход, глухота, вродени малформации.
Дейности:
• Теоретично запознаване на практиканта с новите методи за диагностика на хроничните заболявания на ухо
то –  възможности и ползи;
• Запознаване с използваната в клиниката нова апаратура и нейните възможности. Обучение за работа с апаратурата;
• Представяне на новостите в оперативното лечение на
хроничните ушни заболявания, чрез обсъждане на клинични случаи (участие в колегиуми);
• Наблюдение и асистенция при оперативното лечение
на заболявания на ухото (работа в операционна зала).
Очаквани резултати:
Обученият в Германия специалист да приложи на практика в клиниката придобитите умения и с опита си да допринесе за повишаване възможностите на болницата за предоставяне на висококвалифицирана медицинска помощ при
диагностиката и оперативното лечение на заболяванията
на ушите.

Координатор:
Медицински институт при
Министерство на вътрешните
работи
София 1606, България
www.mi.mvr.bg
партньори:
ENT and Head and Neck Surgery
Clinic at the Ruhr University in St.
Elisabeth Hospital
44787 Bochum, Germany
www.ruhr-uni-bochum.de/hnoklinik/
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Координатор:
Бимек ООД
България
e-mail: bimec@bimec-bg.eu
партньори:
Институт Модартек
Италия
e-mail: info@modartech.com

Име на
проекта:

Европейски опит в
текстилната индустрия

Тип на проекта:

ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Номер:

2008-1-BG-1-LEO02-00286

Цели и задачи:
Целта на проекта е да се осигури практика на 10 служители от „Мир” АД, които да усвоят опит по технологиите,
прилагани от фирмите в Италия, и той да бъде въведен
в „Мир” АД. Практика цели бенефициентите да получат
допълнителни професионални знания, възможност за
пренасяне на ноу-хау, достъп до нови форми на обучение.
Дейности:
• Предварителната подготовка обхващаше следните дейности: чрез анкета беше установено нивото на подготовка
на ползвателите; беше проведена предварителната езикова подготовка; семинар за усъвършенстване на уменията
и методите на обучение на ползвателите; беше проведена
специализирана подготовка по европейските стандарти в
областта на производството на текстил и облекла.
• Практиката се проведе в Италия, при приемаща организация Институт Модартек за период от 2 седмици - от 12 до
25 октомври 2008 г. Програмата включваше практически занимания в 3 модула: Платове, Дизайн и Ушиване, както и посещения в партньорски организации и културна програма.
• Обобщение и разпространение на резултатите и добрите практики.
Очаквани резултати:
• Установено сътрудничество и начало на бизнес взаимоотношения с фирми от района на Понтедера в областта
на мъжкото и дамското облекло;
• Обмен на добри практики в моделиерството – по време
на обучението от участниците в обмена бяха разработени
модели за дамско и мъжко облекло;
• Презентации на най-новите тенденции при мъжките
ризи, използвани във фирма „Мир” АД с възможност за
мултиплициране сред партньорите;
• Презентации на най-новите характерни особености на
дамското официално облекло – висша мода, Италия – с цел
въвеждане на добри практики;
• Посещения на фирми от сектор „Текстил и облекло”,
дискусии по теми от взаимен интерес с цел усъвършенстване на производствената дейност;
• Обмен на опит в сферата на маркетирането на продуктите – маркетингови стратегии за ефективни продажби,
взаимодействие с партньори и медии;
• Обмен и приложение на добри практики за квалификация и усъвършенстване на личностните компетентности на персонала.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Интерактивни форми на
обучение в сладкарството и
хлебопроизводството

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00417

Цели и задачи:
Целта на проекта е да се подобри качеството на професионалното обучение, чрез обмен на преподаватели в град
Римини, Италия. С обогатяване методите на преподаване
и разнообразяване средствата за визуализация на учебния
материал се гарантира ефективност на обучението по хлебопроизводство и сладкарство.
Дейности:
• Подготовка за обмена;
• Професионални визити и срещи в специализирани
фирми;
• Отчитане и анализ на резултатите;
• Разпространение на резултатите.
Очаквани резултати:
• Обогатяване на знанията и уменията на преподавателите и въвеждане на нови методи на преподаване по теория и практика;
• Получаване на документ Europass Мобилност;
• Изработване на средства за визуализация на учебния
материал – учебен филм, презентации и др;
• Обогатяване на транснационалния капацитет на училището.

Координатор:
ПГ по туризъм „Александър
Паскалев” 		
Хасково, българия
ул. „Добруджа” 79		
e-mail: pgthas@abv.bg
партньори:
SISTEMA TURISMO s.r.l.
Via Pienza 88
85100 Potenza, Italy
e-mail: sistematurismo@
sistematurismo.it
www.sistematurismo.it

49

Координатор:
ЦПО към ЕТ „Виктория Петранка Митрева„
партньори:
S.COOP.VJAN COMENIUS
ESMOVIA
ALTAVIANA

Име на
проекта:

Адаптиране на европейски
опит в център за
професионално обучение

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1BG1-LEO03-00365

Цели и задачи:
Подобряване качеството и привлекателността на професионалното обучение в ЦПО „Виктория”. Подобряване на
знанията и уменията на обучителите от професионалният
център, с цел да се развиват в синхрон с постиженията на
науката и евпорейските практики.
Дейности:
• Подписване на договор с ЦРЧР, финансиране и сформиране на екип;
• Подписване на договор с партньори и подбор на участници в обмена;
• Сключване на споразумения с участници; културна и
езикова подготовка;
• Организиране и осъществяване на обмен;
• Информационна кампания;
• Анализ и отчет на резултатите по проекта.
Очаквани резултати:
• Усъвършенствани и надградени теоретични знания и
практически умения чрез обмен;
• Проучени нови методи и форми на обучение в областта на строителството и туризма в страната домакин;
• Обогатена представа за културата, традициите, начина
на живот и работа в Испания.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ
НА ХОСПИС ЗА СТАРИ И БОЛНИ
ХОРА

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00269

Цели и задачи:
Обмен на опит, знания, идеи и практики между десет мениджъри на човешки ресурси от сферата на социалните
и здравните услуги във Видин и Британска организация,
относно продължаващото професионално обучение на
кадри, обслужващи сферата на управлението и функционирането на хосписи и други заведения за извън- и следболнична помощ и грижи.
Дейности:
• Подготвителен етап;
• Популяризиране на програмата и проекта - брошури,
плакати, информационно табло, пресконференция, текуща информация в медиите;
• Организационни дейности с партньора – споразумение, регламентиращо отговорностите на страните; изготвена на работна програма за обмена; подготвка на пътуването и престоя;
• Дейностите с ползвателите – избор на участници в обмена; сключени индивидуални договори; подготовка на ползвателите; уточняване на отговорности по време на обмена;
• Изготвяне на материали за посещението – албум със
снимки и книжка, представящи дейността на Фондацията;
брошури за град Видин и България;
• Осъществяване на обмена – 10-16.05.2009 г;
• Отчетна дейност – от участниците в обмена, партньора
и инициатора;
• Последващо разпространение на резултатите – информационни срещи и печатни издания.
Очаквани резултати:
• Повишена професионална компетентност;
• Прилагане на придобития Британски опит в управлението на дейностите на бъдещия хоспис;
• Предоставяне на висококачествени услуги;
• Натрупан опит от инициатора по подготовката и осъществяването на трансрегионални проекти за провеждане
на професионално обучение, осигуряващо кадрово обезпечение в областта на предоставянета на медико-социални
услуги;
• Поставено успешно начало на бъдещи сътрудничества
и обмяна на опит от страна на приемащата организация с
други български партньори.

Координатор:
Фондация „Подкрепа за
реализация”
Видин 3700, българия
ул. „Г. С. Раковски” №13
тел.: +359 94 601986
е-mail: sr_foundation@mail.bg
партньори:
TELLUS GROUP Ltd – Work
Experience
Tellus House, 2 Bredford Park
PL4 8HL, Plymouth, United Kingdom
Tel.: +44 8456733007
е-mail: info@tellusgroup.com
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Име на
проекта:

Обмяна на опит на представители на КНСБ за разрешаване на
трудовоправни спорове и конфликти в Италия и Норвегия

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00284

Цели и задачи:
Целите на проекта са повишаване на способностите на експертите на КНСБ за разрешаване на колективни трудови спорове. Задача на обмена беше да се проучи чуждият
опит, и след сравнение между Скандинавската правна система на Норвегия и Средиземноморската правна система
на Италия, да се извлече най-доброто от тях.

Координатор:
Конфедерация на независимите
синдикати в България
София 1040, БЪЛГАРИЯ
Пл. „Македония” 1
E-MAIL: knsb@knsb-bg.org
партньори:
The Norwegian Confederation
of Trade Unions
LANDSORGANISASJONEN /LO/
Youngs gate 11
0181 Oslo, NORWAY
E-MAIL: inter@lo.no
Associazione ARAM
V.le Principe Umberto, 89 c/o
Condominio Cristo Re
Messina (Me), Sicilia, ITALY
E-MAIL: info@aramformazione.it
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Дейности:
• Колективните трудови спорове – гледната точка на
норвежките синдикати;
• Колективните трудови спорове – гледната точка на
изпълнителната власт;
• Норвежкото законодателство, засягащо колективните
трудови спорове;
• Трудовите съдилища в Норвегия – роля, функция и
мандат;
• Норвежкият национален посредник – роля, функция и
мандат;
• Колективните трудови спорове – гледната точка на
норвежките работодатели;
• Сравнителен анализ на различните колективни трудови спорове в Норвегия и Италия;
• Синдикатите – движеща сила в процеса на социалния
диалог в Норвегия и Италия;
• Участие в протестна демонстрация на италианските
синдикати в Палермо;
• Посредничеството и арбитража в разрешаването на
трудови спорове в Италия;
• Италианският трудов съд – роля, функции и мандат.
Очаквани резултати:
Участниците в проекта се запознаха с ново съдържание,
нови техники и нови методи по темата за разрешаване
на колективни трудови спорове. Придобитият опит ще
бъде много полезен в бъдещите дейности и инициативи
на КНСБ, а създадените контакти вече дават полезни резултати, тъй като продължаваме сътрудничеството в нови
проекти между организациите.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Усъвършенстване на
професионалното
обучение в областта на
туризма и хотелиерството
с цел повишаване на
конкурентоспособността

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00295

Цели и задачи:
Основната цел на проекта е подобряване на качеството
и достъпа до непрекъснато професионално обучение и
придобиване на умения и компетенции, необходими през
целия живот, с оглед повишаване и развитие на адаптивността към европейските стандарти. Преподавателите да
усъвършенстват специалната си квалификация, с акцент
върху иновациите и обогатяване на методите и формите
на преподаване. Целта на това сътрудничество е да допринесе за усвояването и прилагането на нови образователни
алтернативи в областта на туризма и хотелиерството.
Дейности:
Изпълнението на настоящия проект даде възможност на
трима учители от ПГ по ТХВП гр. Момчилград да проведат
обмен в ПГ по туризъм и хотелиерство гр. Йоздере, обл.
Измир, Р. Турция. През едноседмичния обмен те се запоз
наха с:
• образователната политика на страната домакин;
• материално-техническата база за провеждане на практическо обучение;
• учебните планове и програми;
• иновационните методи на преподаване и оценяване.
Участниците имаха възможността да посетят и други сродни училища (в гр. Селчук, гр. Кушадасъ, гр. Измир). Запознаха се с дейността на туристическите фирми в Р. Турция
чрез туристическа агенция MOYA TOURS. В свободното
време бяха посетени исторически и културни забележителности на града домакин.

Координатор:
ПГ по ТХВП „Св. Св. Кирил и
Методий”
Момчилград, БЪЛГАРИЯ
партньори:
Ozdere Tahir Camur Anadolu
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Йоздере, обл. Измир, Турция

Очаквани резултати:
• усъвършенстване и актуализиране професионалните
знания и умения;
• запознаване с ново съдържание, нови техники и методи на работа, които ще бъдат в полза на подобряването на  
системата за професионално обучение на учениците;
• адаптиране на учителите в променящите се пазарни
условия, повишаване на специалната им квалификация и
подобряване на езиковите компетенции в професионалната сфера.
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Име на
проекта:

Хармонизиране на европейските стандарти за качество и
компетентност в заваряването

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00297

Цели и задачи:
Проектът цели повишаване качеството на професионалното обучение и развитие на компетентностите на заварчиците в България през целия живот, на базата на обмен на опит
и успешни практики междуевропейски държави във връзка
с прилагането на общо европейските стандарти за качество
и компетентност в областта.

Координатор:
Национална агенция за
професионално образование и
обучение
софия, България
E-MAIL: napoo@navet.government.
bg
партньори:
Instituto de Soldadura e
Qualidade, Portugal
е-mail: JAKirkby@isq.pt
Suomen Hitsausteknillinen
Yhdistys, Finland
e-mail: esa.tikka@shy.inet.fi

Дейности:
Основните дейности са свързани с проучване, систематизиране и обмен на добри практики и идентифициране на
възможности за бъдещо сътрудничество между представители на институции и организации, отговорни за професионалното обучение на заварчици в България, Португалия и
Финландия в следните тематични области:
• Социалното партньорство на национално, регионално
и секторно ниво;
• Механизми на разработване и контрол върху прилагането на стандарти за професионално обучение по заваряване;
• Професионално обучение на заварчици – институции,
финансиране, сертифициране на обучението, мониторинг,
контрол, инструменти за самооценка;
• Валидиране на резултатите от неформалното обучение
и самостоятелното учене;
• Осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение на заварчици – вътрешно и външно
оценяване, институции, процедури;
• Постижения в практическото прилагане на европейски
стандарти за качество в областта на заваряването.
Очаквани резултати:
Проектът ще подпомогне процеса на прилагане на европейските стандарти за качество и компетентност в заваряването в професионалното образование и обучение на заварчици в държавите партньори. Осъществените обсъждания в
рамките на обмена допринасят за очертаване на конкретни
възможности за бъдещо сътрудничество между организации със сродна дейност от България, Португалия и Финландия, и за насърчаване на иновациите, ориентирани към
осигуряване на качеството в професионалното обучение
на заварчици. Непосредствен резултат от работата по проекта е сключеното на 12.05.2009 г. Споразумение за сътрудничество между Националната агенция за професионално
образование и обучение, Българския съюз по заваряване и
Европейската федерация по заваряване.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Методология на оценяване на
езиковите компетентности
в съответствие с
Общоевропейската езикова
рамка. Добри практики и
хармонизирането им в
общоевропейски контекст

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00298

Цели и задачи:
Усвояване на добри практики от водещи европейски университети в преподавнето на чужди езици и тяхното адаптиране към нуждите на пазара на труда. Оценяване и валидиране на уменията по чужди езици с цел стандартизиране
на сертификатите в средното и висше образование.
Дейности:
Обмяна на опит с водещия френски университет в град
Нант – Франция.
Иновативни методи на преподаване и оценяване:
• преподаване на езици в съчетание с друга специалност „биноми”;
• „хибридно обучение” – присъствено и дистанционно
• колективно оценяване в интеракция и чрез решаване
на казуси и изработване на проекти.
Очаквани резултати:
Прилагане на опита в българските средни и висши учебни
заведения чрез задължително сертифициране на езиковите умения съобразно Общоевропейската езикова рамка.
Изработване на надеждни тестове по европейски модел.

Координатор:
Софийски университет Св.
Климент Охридски” –
Департамент за езиково
обучение
софия, българия
бул. Цар Освободител 15
Тел.: +359 2 870 05 29
e-mail: office@deo.uni-sofia.bg
партньори:
Universite de Nantes
1, Quai de Tourville
BP 13522, 44032 Nantes, france
Tel.: +33 240998383
e-mail : sebastien.youinou@univ.
nantes.fr

55

Име на
проекта:

Прилагане на европейска сис
тема за трансфер на кредити в
ПОО в сектора на занаятите

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00299

Цели и задачи:
• Допълване на базисното образование на майстори,
калфи, собственици на занаятчийски предприятия с нови
умения за прилагане на Европейска система за трансфер на
кредити, с което ще се повиши качеството и измеримостта
на придобитите квалификации и достъпа до непрекъснато
професионално обучение.
• Усвояване на европейски опит и прилагане на ноу-хау в
организацията и сертифицирането в сферата на занаятите.
• Подпомагане на занаятчийския сектор за сертифициране на придобитите компетентности на работното място и за
разработване на система за квалификация на майсторите, с
оглед провеждане на обучения с по-добро качество.
• Подобряване на сътрудничеството с микро-, малки и
средни предприятия в България и Франция.
Дейности:
• Представяне и съпоставка на организацията и дейностите на занаятчийските камари в България и Франция и
спецификата на професионалното образование и обучение.
Обсъждане на мерки за валидизация на занаятчийската
квалификация и взаимното признаване на документите.
• Запознаване с успешни практики.
• Организиране и провеждане на общо събрание на РЗК Видин с участието на професионалисти и местни общности.
• Публикация в местния печат на резултатите от проекта
и опита на партньорската организация от Франция.
• Пресконференция с местните медии.
• Изложба със снимков и филмов материал.
• Споделяне на придобития опит с партньорите.

Координатор:
Регионална занаятчийска
камара - Видин
Видин, българия
Ул. „Дунавска” № 1
тел.: +359 94 606772
e-mail: rzk_vidin@abv.bg
партньори:
CREDIJ – Centre Regional pour le
developpement
Localq la formation et l
insertion des Jeunes
Paris, France
Immeuble Kadrance
48 rue la Bruyere,
75009 Paris, france
e-mail: helene.broquet@credij.fr
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Очаквани резултати:
• На ниво партньорство – развитие на транснационално
сътрудничество и разработване на програма за сътрудничест
во в областта на занаятчийското производство и занаятчийското професионално обучение с оглед трансформация, модернизация и адаптация към европейските системи.
• На ниво институция – запознаване с добри европейски
практики в областта на занаятчийското професионално
обучение и кариерното развитие, сертифицирането на компетентностите и социалния принос на сектора, придобиване
на опит за подготовка и осъществяване на транснационални
проекти, допринасящи за оптимизиране дейността на РЗК.
• На ниво ползватели – повишаване компетенциите за
разработване и прилагане на модулни програми.
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Подобряване на възможностите за извършване на изпитвателна дейност, установяване
на причините за възникване
на пожари и сертификация на
продукти, свързани с осигуряването на пожарната безопасност в Република България,
чрез заимстване на добрите
практики на ЕС

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00303

Цели и задачи:
Основната цел на проекта бе подобряване на възможностите за извършване на специфични изпитвания в областта на
пожарната безопасност, пожаро-техническото въоръжение
и гасителните вещества, извършване на пожаро-технически,
електро-технически и физико-химични експертизи, чрез
приемане на европейските практики.
Дейности:
Подбор на кандидатите за крайни ползватели по проектa.
Организиране на подготвителни семинари с крайните
ползватели по двете мобилности във ФР Германия и РЛитва, по време на които служителите бяха запознати с културните особености на страните домакини, кратък исторически преглед и представяне на организациите домакини. По
време на обучението, ползвателите са запознати и с методите, оборудването и условията за изпитване и определяне
на физико-химичните и работните характеристики на вещества за гасене на пожари, както и методи, оборудване и
условия за изпитване за определяне техническите и работни характеристики на противопожарното оборудване. Акцентирано е и върху организацията и дейностите, извър
швани от органите за сертификация на продукти, свързани
с пожарната безопасност. По време на мобилностите в
Германия и Литва са посетени местните пожарни служби и
институти в областта на подготовката на кадри; проведени
са изпитвания, сертификация и експертизи.
Очаквани резултати:
Наученото от ползвателите по време на мобилностите по
проекта ще допринесе за внедряването в практиката на
правила и процедури при провеждането на пожарни изпитвания, експертизи и оценка на съответствието на продуктите за пожарната им безопасност, както и постигането
на дълготрайни и ефективни резултати чрез прилагането
на добрите европейски практики в дейностите, осъщест
вявани в института.

Координатор:
МВР - научно-приложен институт
по пожарна безопасност и
спасяване при Главна Дирекция
„Пожарна безопасност и
спасяване”
партньори:
WISAMAR G.b.R., 45, Täubchenweg,
04317 Leipzig, germany
tel.: +49 3416792050
Fire and Rescue Department under
Ministry of Interior Fire Research
Centre
18, Svitrigailos str.
03223 Vilnius, litva
tel.: +370 5 2491310
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Координатор:
Национален педагогически
център
София, България
партньори:
Confederation of Centers
„Education and Management”
Madrid, Spain

Име на
проекта:

Нови тенденции в
професионалното
образование и
предизвикателствата пред
подготовката на обучители

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00323

Цели и задачи:
Запознаване с новите тенденции в продължаващото обучение на учители от системата на ПОО.
Формиране на компетенции за осъществяване на продъл
жаващо обучение на учители от системата на ПОО, базирано на тясна връзка между обучението и изискванията на
трудовия пазар.
Формиране на компетенции за организиране на обучение
на учители от системата на ПОО, които да работят с деца
със специални образователни потребности. Запознаване и придобиване на умения за изграждане на система за
продължаващо обучение на учители от системата на ПОО,
базирана на новите информационни и комуникационни
технологии и дистанционно електронно учене.
Дейности:
• избор на участници в обмена и подписване на договори с тях;
• организиране на двуседмичен обмен в Мадрид с логистичната подкрепа на партньора;
• организиране на срещи, разговори и посещения според предварително съгласуваната програма;
• издаване на сертификати на всеки един от българските
участници;
• разпространение на резултатите;
• отчитане на проекта.
Очаквани резултати:
Конкретните резултати за участниците в проекта се изразяват в:
• Знания относно новите тенденции в професионалното
образование и обучение в страните от ЕС;
• Разширяване на компетенциите за разработване на
елементи от системата за учене през целия живот на учители и преподаватели;
• Запознаване с политиката и методите за работа с деца,
отпаднали от образователната система, и деца от малцинствени и емигрантски групи;
• Информираност относно приложението на новите
информационно-комуникационни технологии в образователния процес.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Опит и идеи от Европа – път
за усъвършенстване на
преподаването

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00325

Цели и задачи:
Усъвършенстване качеството и техниките на преподаване в
системата на професионално образование и обучение в направление „Металообработване и машиностроене”, чрез
придобиване на професионален опит в международна среда,
съпроводен с обогатяване компетенциите на ползвателите.
Дейности:
• Запознаване с италианската образователна система.
• Запознаване с въвеждането на нови технологии за работа с метали. Обсъждане на предимствата и недостатъците –
среща с представители от Gagliardi Iavorazioni ferro.
• Среща с представители от ZEUS Snc във връзка с нов
проект по машиностроене „BoscasItali”. Обсъждане на идеята, предимствата и недостатъците на проекта.
• Посещениe и среща с професори и представители от
Mehanics Department of Universiti of Calabria. Запознаване
със структурите на факултета и университета; с основните дейности на факултета по механика; с изследването на
механо-индустриални проекти; наблюдение в лаборатории.
• Посещения и дискусии в Digical и Dekmatis – фирми за
проектиране на индустриални автоматични процеси, с използване на CAD/CAM системи. Обсъждане по темата за
уменията, които трябва да притежават учениците при наемането им на работа, и как училището да се превърне в трамплин за обучаваните по професии от областта на машиностроенето, с цел конкурентоспособност на пазара на труда.
• Посещение и среща с представители на REZET srl - организиране на дискусионна кръгла маса с експерти по индустриална автоматизация на процесите.
• Посещение и среща с директори и учители от професионално училище Istituto Tecnico di Cosenza „ITIS A Monaco”,
обучаващо ученици в направление „Машиностроене”.
• Посещение и среща в Imbrogno Luigi Lavorazione In Ferro –
фирма, съблюдаваща за ежедневния режим на работа – наблюдаване на ежедневната работа; запознаване с иновационни методи и технологии, използвани при обработване на
детайли от стомана и алуминий.

Координатор:
Професионална гимназия
„Васил Левски”
Кърджали, България
ул. „Мара Михайлова” № 3
E-mail: pglevski@abv.bg
партньори:
Euroform RFS
Piazza della Liberta, 40
87036 Rende – Cosenza, Italia
E-mail: info@euroformrfs.it

Очаквани резултати:
Принос към изпълнението на Лисабонската стратегия за засилване ролята на образованието и обучението. Издигане
общото ниво на преподаване в училището и подобряване
на качеството на предоставяното професионално обучение.
Повишаване на конкурентоспособността на училището.
59

Име на
проекта:

Управление на качеството
в професионалното
образование чрез мобилност
на преподаватели по
профилиран английски език

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00328

Цели и задачи:
Повишаване на качеството на професионалното и чуждоезиково образование в областта на туризма чрез изследване на европейските стандарти, подобряване на
съществуващите средства и практики, както и пренос на
най-модерните съвременни методи.
Дейности:
Проектът включва различни дейности като:
• проучвания на потребностите и добрите практики в
професионалното обучение в областта на туризма;
• дискусии и обмен на опит и идеи;
• интервюта и срещи с представители на образователни
и туристически организации;
• въпросници и анкети;
• проучване и създаване на учебни програми и тестове сравнителни анализи;
• посещения на туристически обекти и фирми;
• наблюдения на учебни занимания и практики;
• събиране на основна професионална терминология в
областта на туризма за включване в езикови справочници
и материали.
Координатор:
ЦПО към „Образователен център
Милениум” ООД
София 1784, българия
Младост 1, бул. „Йерусалим” 3
Тел.: +359 2 9743502
e-mail: bigbenml_school@yahoo.
com
партньори:
TELLUS Group Ltd
Tellus House, 2 Bedford Park
Villas, North Hill
Plymouth PL4 8HL, United Kingdom
Tel.: +44 870 9033007
e-mail: info@tellusgroup.co.uk
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Очаквани резултати:
Възможности за нашите курсисти да усвоят съвременни
идеи, стандарти и професионални умения, автентични
данни и учебен материал до които не биха имали достъп
от нашата страна. Финалният продукт от проекта са учебни програми, планове и разработки, кратки примери на
тестове, а също така и двуезичен речник на основната терминология, употребявана в професиите, свързани с туристическото обслужване. Те са обект на тестване и ще бъдат
адаптирани да отговорят на нуждите на работодатели и
институции в професионалното образование в различни
европейски страни.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Мобилни практики за обмен
на специалисти в сферата на
образованието - MECENAS

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00332

Цели и задачи:
Проектът има за цел да повиши качеството на обучение и
да осигури достъп до продължаваща професионална квалификация и придобиването на допълнителни умения и
компетенции в сферата на управлението и междуличностните отношения. Да се внедряват иновативни методи и
подходи в работата на учителя, като така ще се ограничи
броят на отпадащите и незаинтересованите ученици.
Дейности:
Изпълнението на настоящия проект даде възможност на 10
учители от ОМГ ”Акад. Кирил Попов” – гр. Пловдив, да проведат обмен в образователни институции във Флоренция,
Италия в рамките на 2 седмици през март-април, да се запознаят с особеностите на професионалното образование в
Италия и да усвоят успешни практики в областта на професионалното обучение чрез следните дейности:
• Предварителна информационна, културна и езикова
подготовка на ползвателите;
• Работни посещения и дискусии в различни по вид и образователна степен институции във Флоренция - начални и
средни училища, гимназии с различни профили, частни и
държавни училища, училища за деца със специални потребности, печатница за учебници за незрящи деца,  по образованието, университет и изследователски институт, частна
школа за допълнителна квалификация;
• Наблюдение и обсъждане на структурата и степените на
обучение, на добрите практики;
• Посещение на галерия „Уфици”, Галерия „Академия”, запознаване с образци на ренесансовото изкуство;
• Провеждане на отчетен семинар с презентации на ползвателите пред колектива на гимназията;
• Популяризиране на резултатите чрез методическа помощ, сайт, статии, осъществяване на контакти с цел подготовка на нови съвместни проекти.
Очаквани резултати:
Проектът стимулира повишаването на професионалните
компетенции на учителите и синхронизира професионалната им подготовка с европейските стандарти. Планираният резултат е чрез участието на повече преподаватели
да се подпомогне преодоляването на културните, професионални и езикови бариери, като това би довело до разнообразяване и подобряване на работата с ученици след
внедряването на добрите практики.

Координатор:
Образцова математическа
гимназия „Акад. Кирил Попов”
Пловдив, българия
ул. ”Чемшир” 11
teл: +359 32 643157
e-mail: omg_plovdiv@abv.bg
www.omg-bg.com
партньори:
Eìdema Academy
Associazione Culturale senza
scopi di lucro
Corso Italia, 32
50123 – Firenze, ITALY
Tel.: +39 055 294476
E-mail: m.aloe@eidema.it
www.eidema.it
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Име на
проекта:

Партньорство в обучението

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00334

Цели и задачи:
Основните цели и задачи на проекта са постигане на повисоки нива на качество и иновации в професионалното
образование и обучение за конкурентоспособност на европейския пазар, придобиване на нови езикови компетенции и умения за работа в екип и в интеркултурна среда,
обмен на начини, способи и методи за преподаване и използване на ИКТ в учебния процес.
Дейности:
• Информиране на потенциалните ползватели;
• Подбор на ползвателите;
• Провеждане на предватителна културна и езикова подготовка;
• Провеждане на обмена в Германия;
• Издаване на сертификати на ползвателите;
• Информиране на обществеността за хода на проекта и
разпространение на резултатите.
Очаквани резултати:
Проектът подпомогна повишаването на професионалните
и езиковите компетенции на ползвателите, даде възможност за обмен на методи, системи и начини за преподаване
и използване на ИКТ в учебния процес, за запознаване с
немската образователна система и системата за обучение
на учители, за създаване връзка между институции в сферата на професионалното образование от България и Германия. Постигане на договореност за продължаване на отношенията и обмен на информация между партньорите.

Координатор:
Професионална гимназия по
електротехника и електроника
„Капитан Петко войвода”
Кърджали, българия
ул. „Мара Михайлова” 5
e-mail: pgee_kj@abv.bg
партньори:
Reichspräsident-Friedrich-EbertSchule
Berufliche Schulen des SchwalmEder-Kreises in Fritzlar und
Homberg
Fritzlar, Deutschland
Schladenweg 41
e-mail: poststelle@bs.fritzlar.
schulverwaltung.hessen.de
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Европейски иновационни
технологии в туристическата
индустрия

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00346

Цели и задачи:
Целта на проекта е обучението в Софийската професионална гимназия по туризъм да отговаря на съвременните
тенденции в развитието на европейския туризъм и адекватно и гъвкаво да реагира на иновациите в туристическата индустрия; да подготвя конкурентоспособни кадри за
европейския пазар на труда.
Дейности:
• Подбор на ползватели по определени критерии и предварителна културна и професионална подготовка;
• Провеждане на двуседмичен обмен в Барселона (програмата беше съобразена изцяло с целите на проекта и
ежедневно имаше минимум 2 мероприятия):
• Посещение на Министерството на образованието
на Каталуния и учебни заведения, подготвящи кадри с подобен профил, туристическа борса и др;
• Участие в лекции и семинари на теми, свързани с
туризма;
• Срещи със служители в туристически офиси, хотели и ресторанти от различни категории;
• Провеждане тематични туристически турове;
• Сертифициране на ползвателите;
• Разпространение на резултатите от проекта.
Очаквани резултати:
• Обогатяване на професионалните знания за иновациите в туризма, насочено към една от най-добрите дестинации за тази цел – Барселона;
• Съобразяване методите на работа и учебното съдържание с най-новите тенденции и методи на обучение, с които
се запознахме;
• Усъвършенстване на езиковите компетенции.

Координатор:
Софийска професионална
гимназия по туризъм
София 1202, България
бул. Сливница №182
тел.: +359 2 9833692
E-mail: thh_sofia@abv.bg
www.spgt.org
партньори:
Nexes Interculturals
de Joves per Europa
Carrer Sant Climent, 14
08001 Барселона, Испания
тел.: +34 93 4427167
E-mail: leonardo@nexescat.org
www.nexescat.org
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Име на
проекта:

Стилът на Европа в
професионалното обучение

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00366

Цели и задачи:
Основната цел на проекта е подобряване качеството и
иновациите в системите за професионално образование
и обучение. Адаптиране към европейските стандарти на
професионално образование. Засилване интереса и популяризиране на положителния опит от гледна точка на
актуалната и перспективна ситуация в сферата на професионалното образование.

Координатор:
Професионална гимназия по
туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”
Кърджали 6602, българия
Тел.: +359 361 62469
e-mail:pgt_kj@abv.bg
www.pgt-kj.hit.bg
партньори:
ESMOVIA
San Visente Martir, 35, pta 10
Valencia, Spain
Tel.: +34 963384620
E-mail: esmovia@esmovia.es
www.esmovia.es
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Дейности:
Проектът e ориентиран към 10 преподаватели в областта
на професионалното образование. Обменът се реализира
във Валенсия в периода 29.03-12.04.2009г. и включваше
следните професионални визити:
• INSTITUTO MISERICORDIA, INSTITUTO ALTAVIANA
и INSTITUTO POLITECNICO FORMATIVA CHESTE - професионални училища по хотелиерство и туризъм. Запознаване с образователната система в Испания - презентиране
и дискусия с преподаватели от училището. Присъствие в
часовете по „Информационно обслужване в туризма” и
„Мениджмънт в туризма”. Наблюдение на организацията
и провеждането на учебния процес, запознаване с учебните програми. Присъствие в часовете по учебна практика
„Готварство”, „Сервиране” и „Сладкарство”
• HOTEL HILTON и HOTEL SOROLLA PALACE - запоз
наване с организацията и управлението.
• CENTRO CONSELLERIA TURISMO CUALIFICACION
C.D.T - Център за обучение на заети и безработни лица в
сферата на храненето и туризма.
• HORCHATA FACTORY - Фабрика за производство на
типичната за Валенсия безалкохолна напитка „хорчата”.
Запознаване с материално-техническа база, технологично
оборудване на фабриката, управленческа структура и др.
• VALENCIA TOURISM FAIR - Международен туристически панаир. Обмяна на положителен и професионален
опит в областта на туризма, рекламата и образованието.
• HOTEL OLYMPIA - Регионално състезание по барманство - наблюдение на състезанието.
Очаквани резултати:
Проектът ще стимулира развитието на професионалните
компетенции на учителите и ще синхронизира професионалната им подготовка с европейските изисквания. Запознаването с иновативни обучителни модули ще подобри системата за
практическо обучение на учениците и ще направи учителите
по-адаптивни в променящите се пазарни условия.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Тренинг на театрални и драма
техники за работа с
младежи-правонарушители и
подрастващи в риск

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00382

Цели и задачи:
Усвояване на театрални и драма-техники и техники за работа с подрастващи с девиантно поведение. Подготовка за
тренингова програма за възпитатели и социални работници. Пренасяне на доказано добра европейска практика за
социално включване на млади хора с девиантно поведение.
Дейности:
• 10 бенeфициенти, изпратени от театър „Цвете”, участ
ват в едноседмичен тренинг, воден от актьорите на Geese
Theatre Company, Великобритания. Критерии за подбора им
са мотивацията им за работа с подрастващи с девиантно поведение, натрупаният опит в работа с млади хора и възможностите за разпространение на резултатите от проекта.
• Идеята за придобиване уменията на актьорите на Geese
Theatre не е нова. Двете компании познават социалната насоченост на артистичните си изяви и високия професионализъм от предходни участия в съвместни артистични проекти.
• Програмата на тренинга е предварително обсъдена и
съгласувана. Съдържа теория, упражнения, групови задачи, работа в малки групи, индивидуална практика.
• Преди заминаването на бенефициентите e проведeнa
среща с представители на различни институции, имащи отношение към възпитателната работа с малолетни и
непълнолетни правонарушители. Участниците са запознати с актуалните проблеми в нея. На потенциалните бъдещи партньори са предоставени промоционални материали
за проекта.
• Всеки участник получава сертификат на български и
английски език за Europass мобилност.
• Организирано е посещение на Stradford-on-Avon и
спектакъл в Шекспировия театър.

Координатор:
СНЦ „Театър Цвете”
София 1750, българия
ж.к. „Младост” 1, бл.15, вх.Б, ап.41
Тел.: +359 2 8845471
партньори:
Geese Theatre Company
Великобритания

Очаквани резултати:
Успешно извършване на превенция от закононарушения
на подрастващи в риск. Привличане на вниманието на експерти върху възможностите за прилагането на ефективни
арт психосоциални техники при работа с подрастващи с
девиантно поведение. Поставяне на проблема за възпитанието на подрастващите и подходите за осъществяването
му в центъра на социалното внимание.
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Име на
проекта:

Иновативни педагогически
методи и подходи в
професионалното
образование

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00387

Цели и задачи:
Основната цел на проекта е преподавателите от областта
на електропроизводството да подобрят компетенциите и
мобилността си, да повишат педагогическата си квалификация и да обновят методиката си на преподаване, като се
запознаят с европейски тип образователна система.
Дейности:
Училището домакин организира следните дейности:
• Предостави преподаватели-лектори, както и мате
риално-техническата база на професионалния лицей, за да
могат българските специалисти да провеждат лабораторни и технически занятия;
• Организира семинари и работни срещи с преподаватели от основни и средни училища, за да представят френската образователна система;
• Предостави учебни програми за професионално обучение, основани на ИКТ за прилагане на иновативни педагогически методи, както и организирането на производствени стажове в предприятия;
• Организира семинари в университетски институти,
свързани с подготовката и обучението на учители;
• Организира посещения на производствени предприятия за проследяване на технологичните процеси и адаптивността на учениците към реална производствена среда;
• Организира посещение на АЕЦ - Бюже.

Координатор:
Професионална гимназия по
ядрена енергетика
„Игор Курчатов”
Козлодуй 3320, българия
ул. „Освободител”
e-mail: pg_qe@mail.bg

Очаквани резултати:
Чрез този обмен се създадоха условия за развитие на ка
чеството и потенциала на всеки от преподавателите, за интелектуалното, професионално и личностно израстване.
Реализирането на проекта допринесе за трансфер на нововъведения в сферата на професионалното образование
от сектор производство и експлоатация на електроенергията.

партньори:
Lycée Professionnel
„Alexandre Berard”
Amberieu en Bugey, France
e-mail: 0010001w@ac-lyon.fr
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
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Име на
проекта:

ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО НА
ОБУЧЕНИЕТО – НОВО КАЧЕСТВО НА
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00390

Цели и задачи:
Проектът е ориентиран към удовлетворяване на потребности на сектор „социални услуги”, свързани с професионалното развитие на кадри за изпълнението на неотложни
реформи в политиката за хората с увреждания в България,
реформи, които да гарантират процеса на социална интеграция.
Дейности:
Подготовка на ползвателите, проведена в България:
• Теоретична подготовка – целевата група по проекта да
получи обща информация по време на информационната
среща за европейската политика за хората с увреждания и
поетите от България ангажименти в тази област;
• Културна подготовка – при подбора на преки бенефициенти базисните познания за страната домакин са индикатор за оценка.
• Езиковата подготовка – установява се при подбора
на преките бенефициенти, а нейното ниво е показател за
оценка.
• Мотивационна подготовка – извършва се чрез предвидената информационна среща, като равнището на
мотивация се установява чрез оценка на написаните от
кандидат-бенефициентите мотивационни писма за участие в обмена.
Очаквани резултати:
• повишена квалификация на общо 10 лица с увреждания, експерти-обучители;
• създадени работни контакти и устойчиви партньорства на Сдружение „Кураж” със сродни организации в Германия;
• увеличени възможности за заетост на част от членовете на сдружението в сферата на социалните услуги.

Координатор:
Сдружение Дружество на хора с
увреждания „Кураж”
Русе 7000, българия
ул. „Доростол” 36
Тел.: +359 82 846 054
e-mail: kurage@abv.bg
www.kurage-bg.com
партньори:
Verein fur Europaische
Integration
Twelbachatal 33619
Bielefeld, Germany
Tel.: +49 15204926388
e-mail: vel_ev@yahoo.de
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Име на
проекта:

Учене през целия живот – чрез
мобилност към подобрена
професионална увереност

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00391

Цели и задачи:
• Изграждане на ключови компетенции на участниците
в проекта чрез усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие;
• Трансфер и усвояване на добри професионални практики от страни в Европа;
• Развитие качеството на работната сила и повишено инвестиране в човешкия потенциал за гарантиране на устойчиво икономическо развитие.

Координатор:
СВЕМАР ООД
Варна, българия
Бизнес Парк Варна
Сграда 1, ет. 2, оф. 204+205.4
Тел.: +359 52 730603
e-mail: info@svemar.net
партньори:
ASON, Franeker
Harlingerweg 77
PB Franeker 8801, The Netherlands
e-mail: Hofstra-ASON@hetnet.nl
SEMENARNA Ljubljana d.d.
Dolenjska cesta 242
Ljubljana 1000, Slovenija
e-mail: Mihaela.Uhan@semenarna.si
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Дейности:
• Сключване на договори за практика с партньорите по
проекта;
• Информиране и подбор на ползвателите за реализация
на двете практики;
• Провеждане на предварителна подготовка по четири
модула „Управление на продажбите на дребно”, „Управление на времето”, „Развитие на мениджърските умения”,
„Основи на растениевъдството и градинарството”;
• Логистично обезпечаване на пътуванията – осигуряване на самолетни билети, хотелски резервации, застраховки;
• Реализация на двете практики в Холандия и Словения;
• Сертифициране на придобитите знания и умения;
• Популяризиране на проекта.
Очаквани резултати:
• Мобилност на два потока (общо 10 ползватели) по две
седмици при приемащите партньори от Словения и Холандия;
• Усвоени знания по време на предврителната подготовка, гарантиращи ефективност на обучителните процеси по
време на практиката, както и успешен интеркултурен диалог;
• Изградени ключови компетенции и усвоени знания,
умения и квалификации по специалности в областта на
маркетинга, търговията на дребно и градинарството от
всички участници в рамките на практиките;
• Осъществен трансфер на знания и добри професионални практики, гарантиращ устойчиви икономически
резултати и подобрена перспектива за заетост.
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Агроекологията – ново
качество на професионалната
подготовка на бъдещите
фермери

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00392

Цели и задачи:
• Повишаване на професионалната квалификация на 10
преподаватели в областта на агроекологичното земеделие;
• Повишаване капацитета на институциите-бенефи
циенти за въвеждане на нови специалности и ново учебно
съдържание, свързано с агроекологичното земеделие;
• Повишаване качеството на ПОО в област Русе.
Дейности:
• Информационна среща с група потенциални преки бенефициенти - преподаватели по специалните предмети.
• Подбор на крайните бенефициенти – извършва се след
оценка на мотивационно писмо/молба/, анкетно проучване на групата и тест/интервю.
• Съгласуване на програмата за обмена с бенефициентите и приемащата организация.
• Провеждане на обмена според програмата.
• Връчване сертификати на бенефициентите.
• Попълване отчетите от бенефициентите.
• Разпространение на резултатите от проведения обмен.
Очаквани резултати:
• Повишени компетенции на 10-те крайни бенефициенти в областта на ПОО.
• Увеличен капацитет на институциите-бенефициенти в
областта на екологичното земеделие.
• Повишено качество на ПОО по професии и специалности, свързани със земеделието и околната среда в област
Русе.
• Повишено ниво на сътрудничество между партньорите с досегашен съвместен опит в проектната област.

Координатор:
Сдружение „Партньорство”
Русе 7002, българия
ул. Войводова 27
e-mail: partnerstvo@abv.bg
партньори:
Verein fur Europaische
Integration
Twelbachatal 33619
Bielefeld, Germany
Tel.: +49 15204926388
e-mail: vel_ev@yahoo.de
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Име на
проекта:

Прилагане на програми за
професионално образование
и обучение по селско стопанство и за квалификация в
специфични сектори

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00395

Цели и задачи:
• Придобиване на знания за европейски практики при
осъществяване на дейности, свързани с професионалното
обучение.
• Придобиване на умения за ефективна консултантска
дейност, насочена към потребителите на образователни
услуги в областта на професионалното обучение.
• Придобиване на умения за организиране и адаптиране
на съществуващите модели за професионално образование
и обучение за постигане на по-добра мотивация.
Дейности:
• Представяне и съпоставка на образователните системи
в България и Италия, на структурата и спецификата на професионалното образование и обучение.
• Запознаване с успешни практики от дейността на приемната организация „Fattoria Biologica Patrice”; Професионална гимназия по селско стопанство, Сан Анатолия ди
Нарго; Професионална гимназия по селско стопанство,
Тоди; Факултет по селско стопанство на Университета в Перуджа.
• Организиране и провеждане на работна среща с
участието на професионалисти и местни общности за
възможностите за развитието на селското стопанство в
Северозападен район, България.
• Публикация в националния печат за резултатите от проекта и за опита на партньорската организация от Италия.
• Отразяване в местните медии на дейностите по проекта.
• Публикуване на резултатите от анкетното проучвване
на участниците и местната общественост.
• Споделяне на придобития опит с партньорите.
Координатор:
Регионален Инспекторат по
Образованието
Видин, българия
Пл. „Бдинци” 2А
тел.: +359 94 601734
e-mail: iomon-vidin@dir.bg
партньори:
Fattoria Biologica Patrice
Fraz, Uncinano 148
Spoleto, Italy

70

Очаквани резултати:
• На ниво партньорство – развитие на транснационално
сътрудничество и разработване на цялостна програма за
сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение.
• На ниво институция – придобиване на опит за подготовка и осъществяване на транснационални проекти.
• На ниво ползватели – Повишаване компетенциите на
ползвателите за разработване и прилагане на модулни програми.
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

VET: качество и иновации

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00397

Цели и задачи:
Повишаване на качеството и иновациите в професионалното ориентиране, образование и обучение в Сливенска
област, така че то да съответства на търсенето на пазара на
труда. Усъвършенстване на професионални умения и компетенции на участниците в обмена за разработване и управление на проекти в областта на професионалното обучение;
създаване на партньорства; предаване на натрупания опит.
Дейности:
• Управление на проекта: подготвително посещение на
двама представители на организацията-партньор в Областна администрация Сливен за подготовка на обмена.
• Осъществяване на обмена: 10 представители на Областна администрация Сливен и членове на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, в рамките
на една седмица, участваха в обучение, обмяна на опит и
проучване на съществуващите добри практики в областта
на професионалното обучение и заетостта в Испания. В
рамките на обмена беше проведено теоретично обучение
в един от обучителните центрове на Андалуския институт
за публична администрация. Лекторите предоставиха не
само информация по конкретната тема – професионално
образование, обучение и заетост, но и по други теми в този
контекст, представляващи интерес за ползвателите: политическа система в Испания и в автономните региони, проекти
за транснационално сътрудничество, конкретни примери
за проекти по оперативните програми на Андалусия и др.
• Разпространяване на резултатите от проекта и добрите
практики: организиране на пресконференции и семинар за
предаване на натрупания опит.
Очаквани резултати:
Усъвършенствани професионални умения и компетенции
на участниците в обмена за разработване, изпълнение и
управление на проекти в областта на професионалното
обучение и заетостта; Повишена активност на Областна
администрация, Постоянната комисия по заетост и други социално-икономически партньори за разработване и
управление на проекти за професионално образование и
обучение и задълбочено сътрудничество между тях; Създадени партньорски отношения с организацията домакин и
други структури в приемащата страна. Формулирани идеи
за бъдещи проекти.

Координатор:
Областна администрация
Сливен
Сливен, България
ул. „Д. Добрович” № 3
e-mail: governments@
regionsliven.com
www.sliven.government.bg
партньори:
Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administraciones
Públicas y Políticas (FIIAPP)
Calle José Marañón, 12, 3ª planta
madrid, spain
e-mail: skostova@fiiapp.org
www.fiiapp.org
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Координатор:
Институт по информационни
технологии - БАН
София 1113, БЪЛГАРИЯ
ул. „Акад. Г. Бончев”, Бл. 2
партньори:
Information Technology
Institute
S. Daukanto g. 25,
LT-44249 Kaunas, Lithuania

Име на
проекта:

ПРАКТИКИ ЗА ЕЛЕКТРОННО
ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАНИ НА
ПРОГРАМИТЕ ECDL – СИЛАБУС 5

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00406

Цели и задачи:
Основната цел на проекта е осъвременяване и обогатяване на организационните, технологични и образователни
компетентности и ноу-хау на 9 ползватели за прилагане
на иновативни методи при съвременното електронно дистанционно обучение на базата на опита на чуждестранния
партньор и на добрите европейски практики.
Дейности:
Срещи, семинари, дискусии, демонстрации и практически
занимания в 5 водещи институции, организиращи и прилагащи дистанционно обучение:
• Комитет за развитие на информационното общество
при правителството на Литва;
• Фондация „Алианс Прозорци към бъдещето” – Вилнюс;
• Институт по математика и информатика - Вилнюс;
• Институт по информационни технологии (ИТИ), Каунас;
• Технологичен център за електронно обучение на Каунаския технологически университет;
• Център за обучение по компютърна грамотност, организиран от ИТИ в кампуса на Каунаския технологически
университет.
Всичките девет ползватели получиха сертификат за успешно
участие в програмата на мобилността и документ Europass
мобилност.
Очаквани резултати:
Усвоените компетентности и умения ще се прилагат: от
инструкторите – при провеждане на присъствени, комбинирани и дистанционни курсове с обновено електронно
съдържание (съобразено с ECDL Syllabus 5); от организаторите на учебни програми и експерти в областта на човешките ресурси - за планиране, разработка, изграждане и
поддържане на програми и електронно съдържание за професионално обучение по приложения на ИКТ.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Мобилност на специалиститехнолози от сектора на
хлебопроизводство и
сладкарство

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00415

Цели и задачи:
Основната цел на проекта е домакините от Ireks GmbH да
предадат на нашите есперти технолози съвременните тенденции в технологията на разработване и производството
на продукти и суровини за хлебната и сладкарската промишленост. Тези знания да бъдат предадени на хората, с
които те работят и които обучават.
Дейности:
• Определяне на критерии за подбор на крайните ползватели;
• Избор на крайни ползватели;
• Установяване на ролята на партньора в изпълнението
на проекта и сключване на договор; детайлизиране на Работната програма;
• Сключване на договори с крайните ползватели;
• Организиране на престоя на крайните ползватели
(пътуване, застраховане, настаняване);
• Провеждане на информационна среща с крайните
ползватели преди заминаването;
• Провеждане на мобилността – лекционна и практическа част;
• Сертифициране на мобилността – издаване на сертификат Europass на всеки участник;
• Отчитане и разпространение на резултатите от проведената мобилност.

Координатор:
„Хлебни изделия – Подуяне” АД
София, България
E-MAIL: planning@nilana.bg
партньори:
IREKS GmbH
Kulmbach, Germany
E-MAIL: silke.scheler@ireks.com

Очаквани резултати:
Придобити са нови професионални умения в разработването и внедряването в производство на нови специални
видове хляб, хлебни изделия и сладкарство.
Установени са добри професионални отношения с представителите на организацията домакин.
Запознаване с фирмената култура на европейска фирма от
бранша и в частност с професионалното обучение, което
тя извършва.
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Координатор:
„ФеърПлей Интернешънъл” АД
Тел.: +359 2 8199272
e-mail: e.koeva@fpi.bg
партньори:
Work Experience UK
tel.: +44 845 673 3007
e-mail: lenkas@tellusgroup.co.uk

Име на
проекта:

Обмен на добри практики
в сферата на управление
и развитие на човешките
ресурси между мениджъри от
България и Великобритания

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG-LEO03-00375

Цели и задачи:
Целите на проекта бяха свързани с обмен на добри практики в сферата на управление и развитие на човешките ресурси между мениджъри от България и Великобритания,
трансфериране на опит и добри практики по теми, свързани с преструктурирането и оптимизирането на работата на
човешкия ресурс.
Дейности:
• Събиране на кандидатури и оценяване на кандидатите;
• Избор на участници;
• Организиране на програма;
• Организиране на престоя (транспорт, настаняване);
• Изпълнение на мобилността;
• Издаване на Europass мобилност;
• Отчети на участниците;
• Оценка на резултатите от престоя;
• Представяне на резултатите от мобилността;
Очаквани резултати:
Основни планирани резултати от проекта са обогатените компетенции на мениджърите на „Феър Плей Интернешънъл” АД на практика чрез споделения опит на
организацията-партньор и нейните партниращи организации и създаването на център за трансфер на добри практики в развитието и управлението на човешките ресурси.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Развитие на системата за
оценка на компетенции на
специалистите в областта
на управление на човешките
ресурси в България

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-2-BG1-LEO03-00956

Цели и задачи:
• Подобряване на знанията на членовете на БАУРЧР относно прилагането на успешни модели за оценка на компетентности и професионална сертификация на специалисти
по управление и развитие на човешките ресурси (УРЧР) и
процедурите за сертификация.
• Усъвършенстване на процедурите в България във
връзка с придобитите опит и знания.
Дейности:
• Запознаване с естонската квалификационна система в
областта на управление и развитие на човешките ресурси;
• Срещи с организации, отговорни за изграждането и
прилагането на системата: Естонската асоциация за управление на персонала – PARE и Естонския квалификационен
орган;
• Срещи с обучаващи институции и други организации,
които прилагат квалификационната система;
• Кръгла маса за обсъждане на придобития опит и приложимостта му в България с членовете на БАУРЧР.
Очаквани резултати:
Предвидено е опитът, придобит в Естония, да се представи пред специалистите по УРЧР в България и да се дискутира кои негови аспекти са приложими в страната ни
и какви са методите за реализирането им. По този начин
ще се подобри системата за оценка на компетентности на
специалистите по човешки ресурси, което е от ключово
значение за подобряване на качеството на специалистите, както и на трансфера на знания и умения в унисон със
стратегията за учене през целия живот.

Координатор:
Българска асоциация за
управление и развитие на
човешките ресурси - БАУРЧР
София 1000, българия
Ул. „Княз Борис I” 49, ап.2
e-mail: bhrmda@bhrmda.bg
www.bhrmda.bg
партньори:
Eesti Personalitöö Arendamise
Ühing PARE
Jõe 5, Tallinn, Estonia
e-mail: pare@pare.ee
www.pare.ee
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Име на
проекта:

Обучение на мултидисциплинарен екип – мениджъри и супервайзъри в центрове и служби за социална рехабилитация
и интеграция

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-2-BG1-LEO03-00957

Цели и задачи:
Стратегическата цел на проекта е реализирането на иновативно и методологически обосновано обучение за мениджъри и супервайзъри в мултидисциплинарни екипи за
ефективното функциониране и развитие на структурите
за социална рехабилитация и интеграция на лицата с психични заболявания и предоставяне на качествени здравни
грижи.
Дейности:
• Подготвителен етап - сключване на договор с ЦРЧР,
създаване на работен екип;
• Същински етап - информиране на ползвателите, мониторираща визита, подбор на бенефициенти, сключване на
договор, подготовка на ползвателите;
• Етап на реализация - подготовка и провеждане на обмена, сертифициране и потвърждаване на уменията;
• Заключителен етап - двустранен семинар, краен отчет и
финансов контрол.

Координатор:
Областен диспансер за
психични заболявания със
стационар - Русе - ЕООД
Русе 7003, България
бул. Тутракан 20
Тел.: +359 82 845379
e-mail: odpzs_rs@mail.bg

Очаквани резултати:
• разширяване на знанията и уменията на 10 мениджъри
и супервайзъри за структурата, функционирането и управлението на центрове за предоставяне на социални услуги в
общността;
• обмяна на добри практики, усвояване и прилагане на
разработени и утвърдени модели за рехабилитация и интеграция на лица с психични заболявания;
• институционално укрепване и подобряване на колаборацията с обществените структури, мултиплициране на
опита на национално ниво;
• създаване на устойчиви връзки с обучаващата организация с възможност за последващо партньорство.

партньори:
Fokus Praha
Dolakova 26
18100 Prague 6, Czech Republic
Tel.: +420 233 551205
e-mail: focus@focus-prague.cz
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Обмен на опит по саниращи
техники и системи на
съорЪжения и инсталации в
сгради

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-2-BG1-LEO03-00960

Цели и задачи:
Проектът цели да подпомогне развитието на иновативни
практики в сферата на професионалното образование и
трансфера им във формата на технически иновативни за
България знания, умения и компетенции, както и тяхното
адаптиране към българските условия на обучение на ученици и възрастни.
Дейности:
• Здравословни и безопасни условия на труд, Защита от
злополуки като обществена задача, Разпознаване на опасностите - първа стъпки към предотвратяване на злополуки, Правила и предписания за безопасни условия на труд,
Предписания за сигурност и здравословни условия на труд,
План и Координатор на обекта за здравословни и безопасни
условия на труд, Предписание за енергийно спестяване на
ЕС. Нови строителни материали в съответствие с европейските изисквания;
• Нови технологии в строителството, осигуряващи изпъл
нение на изискванията на ЕС за енергийно спестяване;
• Обща характеристика на панелния метод - конструктивни особености и проблеми. Панелът не е толкова лош,
колкото неговият имидж! Саниране - да или не? Кога е обос
новано цялостно разрушение?
• Предаване на опита при санирането на сгради, построени по панелен метод. Саниране на инсталациите в сградите
; семинар и наблюдения по обекти;
• Процедура на предаване на обекта. Протокол за предаване на обекта и удостоверение за готовност;
• От новите технологии към нови професии. Промени в
главните строителни професии. Технически норми. Норми
за разход на труд. Норми за разход на механизация. Норми за разход на материали. Рамкови планове за обучение на
ученици и работници.

Координатор:
Професионална гимназия по
строителни технологии
„Пеньо Пенев”
Пловдив 4000, българия
ул. Богомил 73
e-mail: pgst_p_penev@yahoo.de
партньори:
Institut für Betriebs- und
Informationstechnik InBITT
An der Steinkuhle 2a
39128 Magdeburg, germany
e-mail: uwe.janh@inbitt.de

Очаквани резултати:
Придобитият опит ще помогне на участниците да обучават
успешно у нас ученици и безработни, да съобразят обучението и практиката на строителния обект с европейските изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, да
разработват учебни програми по Задължително-избираема
подготовка, да подпомогнат развитието на иновативни
практики в професионалното образование и да ги адаптират към нашите условия за обучение.
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Име на
проекта:

Комуникацията в
междукултурната среда
при професионалното
образование и обучение

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-2-BG1-LEO03-00978

Цели и задачи:
Целта на проекта е да се проучи опитът на Словакия в областта на комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение. Ще бъде обменен
опит със словашките колеги в областта на методиката на
преподаване в междукултурната среда на професионалното
обучение и образование.

Координатор:
Отделение „ИСК” при УНСС
София, българия
бул. „Климент Охридски” №2
Тел.: +359 2 8689204
e-mail: G.Dimitrova@ips.bg
партньори:
Университета по икономика в
Братислава
Dolnozemska cesta 1,
85235 Bratislava, Slovakia
тeл.: +421 2 67295361
e-mail: jana.lenghardtova@
euba.sk

Дейности:
• Популяризиране на продължаващото обучение, формите на обучение и целите му;
• Разработване на критериите за избор на ползватели;
• Набиране, оценяване и избор на кандидати за участници в проекта;
• Осъществяване на обмена в период от 2 седмици в Университета по икономика в Братислава (посещения и работни срещи с ръководството и експертите от Университета).
Обменен бе опит и добри практики със словашките колеги в областта на методиката на преподаване на професионалното обучение и образование в междукултурна среда.
Ползвателите постигнаха напредък по отношение на организацията и провеждането на обучение в междукултурна
среда. Усвоиха и ще приложат конкретно на практика някои
важни механизми, прилагани от партньорите ни в проекта, отчитащи културното разнообразие на аудиторията и
културното различие между преподателите/тюторите и/или
обучаваните;
• Провеждане на Семинар за разпространение на резултатите на 14 юли 2009 г. Подготовка и отпечатване на издание с публикувани доклади на всеки участник в обмена, за
разширяване на информираността и достъпа до постигнатите резултати за продължаващото обучение.
Очаквани резултати:
Очакванията са чрез обмяната на знания и опит между
партньорите от Словакия и България да се усъвършенства
организацията и управлението на комуникацията в междукултурната среда при професионалното образование и
обучение. Акцентът по време на реализираните дейности в
проекта бе поставен върху проучването на добри практики
в Икономическия университет в Братислава и иновативни
решения в междукултурната комуникация.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

НОВИ МЕТОДИ В СИСТЕМАТА
НА ЗАПЛАЩАНЕ И КАРИЕРНО
РАЗВИТИЕ – ДОБРАТА ПРАКТИКА НА
ИРЛАНДИЯ И ПОРТУГАЛИЯ

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-2-BG-LEO03-00972

Цели и задачи:
Основната цел на проекта е да се подобрят знанията и
практическите умения на експертите от Министерството
на държавната администрация и административната реформа, занимаващи се с управлението на човешките ресурси в държавната администрация в България в областта
на кариерното развитие и заплащане на държавните служители от страни членки на ЕС.
Дейности:
• Обучения относно:
Кариерното развитие и заплащане на държавните служители в Ирландия и Португалия.
Структура на заетостта на публичния и частния сектор
в страните от Европейския съюз.
Начини за кандидатстване и кариерно израстване в Европейската комисия.
Реформите в публичната администрация в Португалия.
Структура, функции, дейности, политики и контрол на
законодателната процедура в Парламента на Португалия.
• Срещи с презентации и дискусии с представители на
Министерство на финансите и Парламента на Португалия.
• Срещи с презентации и дискусии с представители
на Европейската фондация за подобряване условията на
труд, Северния ирландски парламент в Белфаст, Център за
обучение и развитие – Дъблин и други.
• Изготвяне на анализи и отчети след приключване на
обмена.
• Разпространение на резултатите.
Очаквани резултати:
Повишаване и развитие на знанията, уменията и квалификацията на ползвателите във връзка с държавната служба.
Изготвяне на предложения до компетентните институции
в Министерски съвет за изменение на нормативните актове, свързани с подобряване заплащането и кариерното
израстване на държавните служители в Република България.

Координатор:
Министерство на държавната
администрация и
административната реформа
софия, българия
ул. Аксаков № 1
тел.: +359 2 9401150
e-mail: Em_alexandrova@abv.bg
партньори:
Inter Balkan Institution of Public
Administration - Greece
51 Koromila str.,
Thessaloniki 54622, greece
e-mail: info@iipa.gr

79

Име на
проекта:

Повишаване квалификацията
на специалисти, работещи в
областна администрация

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00293

Цели и задачи:
Повишаване капацитета и нивото на квалификация на трима служители с ръководни функции и петима с експертни
за вземане на ефикасни решения относно системата на професионалното образование на територията на областта,
съобразени с новите европейски изисквания и общия пазар
на труда в контекста на членството в ЕС.
Дейности:
• Разпределение на задълженията между партньорите;
• Подбор и подготовка на ползвателите;
• Провеждане на обмена;
• Разпространение на резултатите;
• Мониторинг и оценка.
Очаквани резултати:
• Подобрена информираност на база испанския опит
на целевата група относно различни модели и практики,
свързани с развитието на системата за професионално образование и обучение в условията на Общ европейски пазар;
• Подобрен капацитет на областна администрация Перник за вземане на бързи решения по отношение преструктуриране на системата за професионално образование и
обучение;
• Дългосрочно сътрудничество с испанските партньори
по централизирани проекти в сферата на професионалното
образование и обучение.

Координатор:
Областна администрация
Перник 2300, България
пл. „Свети Иван Рилски” 1 Б
Тел.: +359 76 649910
e-mail: oblast@dimont.com
www.pernik.e-gov.bg
партньори:
APADEL – Andalucia Desarrolla
San Anton, 72, 4a floor, office 12
Granada 18005, Spain
tel.: +34 958536042
e-mail: Andalucia.Desarrolla@
hotmail.com
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Придобиване на умения
относно новите методологии
за преподаване от учители в
сектор „Туризъм”

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG-1-LEO03-00291

Цели и задачи:
Подобряване на качеството и достъпа до непрекъснато
професионално обучение и придобиване на умения и компетенции през целия живот; осъществяване на обмен в
сферата на образованието; запознаване със специфичните
особености на учебни планове и програми за възрастни и
повишаване конкурентоспособността на ползвателите.
Дейности:
• подготвяне и оформяне на всички документи по проекта и свързаните с пътуването и пребиваването на ползвателите в гр. Сполето, Италия;
• провеждане на обмена в Италия, който включва:
• запознаване с организационната структура на прие
мащата организация и дейността и по обучение на изпъл
нителски кадри за туризма;
• запознаване с действащите образователни учебни
планове и програми в областта на специални теорeтикопрактически дисциплини в сферата на туризма чрез обучение в образователни институции по договорената програма;
• усъвършенстване на професионалните умения в
различна среда /посещение на местни хотели, ресторанти,
туристически агенции, ферма за агротуризъм, лекция по
сомелиерство и др./;
• културна програма – пешеходна обиколка на Рим и
Перуджа с посещение на туроператорски агенции;
• отчитане и разпространение на резултатите – в медиите, издаване на информационна брошура, презентация
пред педагогическия колектив;
• по проекта всички ползватели получават сертификати
от приемащата институция за придобити професионални
умения и Еuropass мобилност.
Очаквани резултати:
Ползвателите да усъвършенстват и надградят теорeтич
ните си знания и практически умения чрез обмен в страна от Европейския съюз, водеща в туризма; запознаване
с европейските стандарти за качествено обслужване на
туристи, както и с действащите учебни планове и програми за обучение на ученици и възрастни, което ще подобри
качеството на предоставяното професионално обучение и
адаптацията му към Европейските реалности.

Координатор:
Професионална гимназия по
туризъм „Алеко Константинов”
Плевен 5802, българия
ж.к. Сторгозия 100
тел.: +359 64 681020
e-mail:turteh@abv.bg
www.pgt-pleven.hit.bg
партньори:
AZZURRA, Societa Cooperativa
Sociale
Via Villa Redenta, 1
Spoleto, ITALIA
tel.: +39 743 224936
e-mail : lisa@leonardomobiliti.it
www. leonardomobiliti.it
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Име на
проекта:

EUROECOSYS / Усъвършенстване
на професионалното обучение
по екология и биотехнологии /

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00268

Цели и задачи:
• Повишаване на професионалната квалификация на
преподавателите в ПГЕБ „Проф. Асен Златаров”, гр. София.
• Актуализиране съдържанието на учебните програми и
създаване на електронни уроци за обучението по екология
и биотехнологии в училището.

Координатор:
Фондация за европейско
образование и професионална
квалификация / ФЕОПК/
София 1111, българия
ж. к. „Яворов”, бл. 42, вх. А
тел.: +359 2 8437725
E-mail: euro_education@abv.bg
euro-education.hit.bg
партньори:
Gesellschaft fur Europabildung
Berlin, germany
ПГЕБТ „проф. Асен Златаров”
София, българия

Дейности:
1. Запознаване с най-новите технологични постижения в
областта на екологията и биотехнологията в реални производствени условия:
• Посещение на модернa фирми за преработка и рециклиране на различни видове отпадъци (битови отпадъци, хартия, стъкло, метали, пластмаса, електрически и електронни
компоненти) в гр. Берлин - ALBA ;
• Посещение на водопречиствателна станция - Берлин.
• Посещение на лаборатория за анализ на околната среда
в гр. Берлин – UABG;
2. Участие в семинари на теми: „Екосистеми”, ”Управление
на отпадъците в гр. Берлин”, „Сътрудничество с училищата
за опазване на околната среда”:
• Посещение на кметството на гр. Берлин;
• Посещение на Лигата за защита на околната среда и
природа;
• Посещение на екологична ферма-музей.
3. Запознаване с професионалното обучение по екология
и биотехнологии:
• Посещение на професионален център по химия и биология в гр. Берлин /Berufsbildungs zentrum Chemie –Biology/;
• Посещение на професионално училище по химия, физика и биология / Lise-Meither-Schule Berlin /.
Очаквани резултати:
Участниците в обмена повишиха своите професионални
компетенции. Те се запознаха с немската система за професионално обучение, с обучението по екологични дисциплини и с учебните програми на професионални училища, обучаващи специалисти в областта на екологията. Учителите ще
приложат тези знания за актуализиране на учебните програми в ПГЕБ „Проф. Асен Златаров”. От посещенията в немски
фирми и компании, работещи в областта на преработката и
рециклирането на отпадъци, участниците в обмена получиха информация за работните места и за необходимите професионални компетенции за всяко работно място.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
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Име на
проекта:

Модели на система за
професионално ориентиране и
консултиране

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO003-00412

Цели и задачи:
Проучване опита на европейския партньор при осъщест
вяването на дейности, свързани с професионалното ориентиране и консултиране. Обогатяване компетенциите на
ползвателите за ефективна консултантска дейност, насочена към потребителите на образователни услуги в областта
на професионалното образование и обучение.
Дейности:
• Договаряне с приемащия партньор;
• Информиране, подбор и подготовка на ползвателите;
• Съгласуване на програмата и графика на дейностите
по време и обем с организацията домакин;
• Реализиранене на мобилността и изготвяне на отчетната документация;
• Популяризиране на резултатите от проекта.
Дейностите в периода на обмена са:
• Запознаване с модели на професионалното ориентиране и консултиране – същност, видове, доставчици на услугата, клиенти, финансиране на дейностите, характеристика на пазара на труда и други;
• Образователната система на Испания – структура,
учебни програми, нива, степени и видове обучение, оценяване, документи за завършени нива и степени на образование.
Очаквани резултати:
• Сертифициране на участниците в проекта;
• Провеждане на регионална среща по проблемите на
професионалното образование с участници, представители на местната власт, образованието, бизнеса и медиите от
област Враца; отразяване в регионалния печат;
• Изработена е виртуална страница по професионално
ориентиране в сайта на РИО-Враца;
• Изграждане на кариерни центрове в 2 средни училища
в област Враца за подпомагане на професионалното развитие на учениците;
• Ефективно партньорство с бизнеса при използването
на иновативни образователни подходи и практики в професионалното образование и обучение, както и в професионално ориентиране и консултиране в училищата от областта.

Координатор:
Регионален инспекторат по
образованието - Враца
e-mail: riovr@abv.bg
партньори:
НПО -ONECO
Севиля, Испания
www.oneco.org
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Име на
проекта:

Европейско сътрудничество –
гаранция за усъвършенстване
на педагогическия опит
в професионалното
образование

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00411

Цели и задачи:
Основните цели на проекта са: осъществяване на педагогически обмен в професионалното образование, разширяване на професионалните знания и квалификация на
учителите, специалисти в производството на облекло, запознаване с педагогически идеи и добри практики в Италия и адаптацията им в наши условия.
Дейности:
• професионални семинари и дискусии на тема: „Въведение в образователната система на Италия”, „Методи и
форми за осъществяване на професионалното обучение
и начините на сътрудничество между училището и предприятията”, „Проблеми на възпитанието на учениците
и средства за решаването им”, „Мотивацията на младите
хора да изберат професия”;
• обмен на педагогически опит в сродни професионални
училища в Италия – посещение в часове, наблюдение;
• професионални посещения и обучение в предприятия
за производство на облекло.
Координатор:
Професионална гимназия по
облекло и дизайн „Евридика”
Кърджали 6600, България
ул. „Капитан Петко войвода” №60
e-mail: pgod_evridika@mail.bg
партньори:
Sistema Turismo s.r.l.
Via Pienza 88
Potenza 85100, Italy
e-mail: sistematurismo@
sistematurismo.it
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Очаквани резултати:
Изпълнението на проектните дейности води до: подобряване на теоретичната и практическата компетентност на
преподавателите; въвеждане в обучението на иновативни
методи за подобряване на резултатите; повишаване на техническите знания за принципа на действие на специализирани шевни машини; усъвършенстване на езиковите компетенции и европейската култура на участниците.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Развитие на инженерно –
педагогически умения за
повишаване на качеството на
обучение

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00367

Цели и задачи:
Целта на проекта е да се извърши обмен на опит, знания
и идеи между специалисти от Технически университет–
Габрово, преподаватели и експерти в преподаването на
технически дисциплини, и техни колеги от Висше педагогическо училище Щаермарк, Австрия, в областта на
инженерно-педагогическата квалификация на преподавателите по технически дисциплини.
Дейности:
• Запознаване с Европейските стандарти в областта на
инженерно-педагогическата квалификация на преподаватели по технически дисциплини;
• Придобиване и усвояване на иновативни знания и
умения в областта на инженерната педагогика;
• Запознаване с основните елементи на модела за
инженерно-педагогическо образование – реторика, формулиране и създаване на технически текст, лабораторна
дидактика, социология, психология, приложението на
мултимедията и ИКТ в методиката на преподаване на техническите дисциплини;
• Изграждане на концепция за внедряване на инженернопедагогическата квалификация както за преподаватели
във висшите училища, така и за тези, работещи в средното
образование на България.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
• Обменът ще спомогне за въвеждане на обучителен модул по инженерна педагогика в ТУ-Габрово, достъпен за
бъдещи преподаватели – студенти от инженерните специалности;
• Обменът допринесе за подобряване на езиковите знания и спомогна за повишаване на педагогическите компетенции на участниците в обмена.

Координатор:
Технически университет
Габрово, БЪЛГАРИЯ
ул. „Х.Димитър” 4
Tел.: +359 66 800671
E-MAIL: lazov@tugab.bg
партньори:
Pädagogische Hochschule
Steiermark
Hasnerplatz 12
A-8010 Graz, AUSTRIA
TEL.: +43 316 80671001
E-MAIL: rectorat@phst.at
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Име на
проекта:

Междукултурни
предизвикателства при
трансфера на знания в
областта на професионалното
образование и обучение

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00280

Цели и задачи:
Основната цел на проекта е да се проучи насоченият към
междукултурния диалог при трансфера на знания опит на
Испания в областта на професионалното образование и
обучение. С този проект се цели разработването на съвременни конкретни програми за обучение през целия живот,
ориентирани към средата на междукултурен диалог при
трансфера на знания.

Координатор:
Отделение „ИСК” при УНСС
София, българия
бул. „Климент Охридски” №2
Тел.: +359 2 8689204
e-mail: G.Dimitrova@ips.bg
партньори:
Университета на Гранада
Guesta del Hospicio, 18071
Granada, Spain
e-mail: afelices@ugr.es

Дейности:
• Информиране на преподаватели и консултанти за
целите на проекта чрез среща-дискусия и семинар по
проблемите на професионалното ориентиране и продъл
жаващото обучение; набиране на кандидати за участие в
проекта; оценка и подбор на кандидатите по критериите за
избор на ползватели;
• Осъществяване на обмена в период от 2 седмици в Университета на Гранада. Ползвателите по проекта усъвър
шенстваха своите професионални умения и чуждоезикови
познания, запознаха се с друга култура, история и образователна система, с испанския опит при установяването,
реализирането и провеждането на продължаващото професионалното обучение, ориентирано към приоритетните
сектори в икономиката, създадоха нови професионални и
лични контакти, установиха постоянни връзки с представители на различни институции в Гранада;
• Провеждане на семинар за разпространение на резултатите. Ползвателите предоставиха подготвените методически материали на заинтересовани образователни институции и бизнес организации.
Очаквани резултати:
Очакванията са чрез обмяната на знания и опит между
партньорите от двете страни да се постигне актуализиране
и обогатяване на учебните планове и програми, като те се
хармонизират в по-голяма степен с изискванията на европейското образователно пространство. Чрез усвояването
на иновативни методи при трансфера на знания в професионалното обучение и образование, прилагани от партньорите, ще се подобрят интеркултурните компетенции на
участниците в проекта.
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Име на
проекта:

Подобряване на компетенциите на експерти по професионално образование и обучение
от строителния сектор в
контекста на ЕКР и иновативни
методологически техники

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00302

Цели и задачи:
Усвояване на знания и умения за повишаване качеството
на управление на центровете за професионална квалификация в сферата на строителството, обучение в съвременни
методологически методи и мениджърски знания, e-learning
и иновации в сектора, трансфер на добри практики.
Дейности:
• Информиране, подбор и подготовка на ползвателите;
• Обучение: проведоха се работни семинари под формата на презентации и дискусии на следните теми: e-learning,
активни обучителни методи; представени бяха добрите
практики, както и разработени учебни помагала по национални и ЕС програми. Посетени бяха работните халета,
където протича практическото обучение на учениците.
• Популяризиране и устойчивост на резултатите по проекта: информация за програмата и проекта бяха публикувани на Интернет страницата, в бюлетина и вестника на
Камарата, както и във вестник „Строителство градът”. Популяризацията на проекта се осъществи и по време на 27те работни срещи-семинари по проблемите на професионалната квалификация в строителния сектор във всички
областни центрове в периода до м. май 2009 г. По инициатива на бенефициентите в София се проведе съвместна Валоризационна конференция по проблемите на секторната
квалификационна рамка и нейното приложение.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Подобриха се знанията на бенефициентите в областта на
професионалното образование и обучение, информационнокомуникационните технологии, реализацията на проекти и
организацията на обучението в строителния сектор в Германия. Ползвателите се запознаха и с подходите при финансирането и администрирането на Строителните квалификационни центрове към Федерацията на немската строителна
индустрия в Северен Рейн-Вестфалия, както и с характерис
тиките на дуалната система за професионално обучение в
Германия и паритарния фонд „Професионална квалификация”. В един от центровете-бенефициенти започна създаване на работилници за практическо обучение по немски
образец. На всички ползватели беше издаден сертификат
Europass мобилност за проведения обмен по Програмата.

Координатор:
Камара на строителите в
България
София 1164, българия
бул.”Христо Смирненски” № 1
тел.: +359 2 8062935
e-mail: sivanov@ksb.bg
партньори:
Hauptverband der Deutschen
bauindustrie e.v.
Kurfuerstenstrasse 129
DE-10785 Berlin, germany
tel.: +49 30 21286286
e-mail: frank.kehlenbach@
bauindustrie.de
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Име на
проекта:

Подобряване на координацията и взаимодействието при
осигуряване на пожарна безопасност в Република България
чрез заимстване на добрите
практики на Европейския съюз

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO03-00381

Цели и задачи:
Подобряване на управлението и координацията между
отделните структурни звена на НСПБЗН - натрупване на
познания за практиката в тази област, както и информация
за комуникационните връзки и взаимодействието между
институциите при осъществяване на пожарогасителни и
аварийно-спасителни дейности (ПГ и АСД).
Дейности:
• посещения на местни пожарни служби, симулационни
тренировъчни центрове и регионални центрове за приемане на спешни повиквания и ръководството на силите и
средствата при ПГ и АСД;
• презентации на гостуващата и примащата страна относно организацията, управлението и координацията на
дейностите при гасенето на горски пожари;
• практически демонстрации с действия при пътнотранспортни произшествия с пострадали хора и при наличие на опасни товари;
• дискусии за обмяна на опит в областта на ПГ и АСД.

Координатор:
Министерство на вътрешните
работи, като правоприемник на
Национална служба „Пожарна
безопасност и защита на
населението” (НСПБЗН)
e-mail: nspаb@mvr.bg
партньори:
Wisamar GbR
ГЕРМАНИЯ
e-mail: sabine.mahhou@wisamar.de

Очаквани резултати:
Оптимизиране на системата за управление и координация
на силите и средствата при осъществяване на ПГ и АСД в
България чрез заимстване на опита на водещи страни от
ЕС – Германия и Италия, при участието им в съвместни
операции по гасене на крупни горски пожари, както и на
отделните тактически звена при провеждане на специфични действия при пътно-транспортни произшествия с пострадали хора.

Most Consult Srl
ИТАЛИЯ
e-mail: alberto.bonisoli@
mostconsult.com
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Име на
проекта:

Проучване на успешни европейски практики за интегриране на застрашени или отпаднали ученици в системата на
професионалното обучение

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG1-LEO003-00413

Цели и задачи:
Проучване на опита на европейския партньор по интегриране и професионално обучение на деца от рискови групи
и разработване на програма за сътрудничество в тази област. Обогатяване компетенциите на ползвателите за прилагане на иновационни практики за интегриране на учениците в риск към формите за професионално обучение.

Координатор:
Регионален инспекторат по
образованието
Враца, българия
e-mail: riovr@abv.bg
партньори:
Народен център за образование
франция
e-mail: CPE.AS@wanadoo.fr

Дейности:
• Договаряне с приемащия партньор;
• Информиране, подбор и подготовка на ползвателите;
• Съгласуване на програмата и графика на дейностите
по време и обем с организацията домакин;
• Реализиранене на мобилността и изготвяне на отчетната документация;
• Популяризиране на резултатите от проекта.
Дейностите в периода на обмена са :
• Запознаване с действащата образователна система на
Франция и акцентите в предстоящата образователна реформа.
• Реформата в професионалното образование, професионалното ориентиране и консултиране - структура, професионални направления, решаване на проблемите. Грижата за застрашените от отпадане и отпаднали ученици до
16-годишна възраст и отпаднали от 16 до 25 години.
Очаквани резултати:
• Ползвателите придобиха знания за френските ефективни практики по проектната тема и получиха полезни
учебни и образователни материали.
• Установиха се професионални контакти за бъдещо
партньорство.
• Участниците в проекта съдействаха за организиране
на иновативни дейности в училищата от региона за задър
жане, мотивиране, интегриране и професионално обучение на деца в риск.
• За придобития европейски опит ползвателите получиха сертификати от организацията домакин и от изпращащата организация.
• Реализираният обмен осигури условия за прилагането
и надграждането на чуждоезиковата подготовка.
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Име на
проекта:

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ЗА
ОБУЧЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ
КАДРИ - ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-1-BG-LEO03-00407

Цели и задачи:
Основните цели на проекта са учителите да усвоят постиженията и опита на италианските колеги в сферата на професионалното обучение в областта на туризма и решаване
на общи и специфични проблеми на образователния процес в професионалните училища, споделяне на личен опит
в използването на интерактивните методи в учебния процес, излагане гледната точка на учителите по отношение на
приложимостта, специфики при използването на интерактивните методи в професионалните училища.
Дейности:
• посещение на уроци и конфериране на резултатите;
• прилагане на интерактивни методи в практически занятия;
• провеждане на дискусии и лекции, свързани с интер
активните методи на обучение;
• посещение на хотели с висока категория, професионални училища.

Координатор:
Професионална Гимназия
по Туризъм и Хранителни
Технологии „Никола Стойчев”
Разлог 2760, българия
ул. ”Калиново” 1
Тел.: +359 747 80151
e-Mail: thvp@mail.bg
pgtht-razlog.org
партньори:
SISTEMA TURISMO s.r.l.
Via Pienza 88
85100 Potenza, Italy
e-mail: sistematurismo@
sistematurismo.it
www.sistematurismo.it
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Очаквани резултати:
• подобряване на качеството и привлекателността на
професионалното образование и обучение чрез прилагане
на приоритетите на Копенхагенския процес на национално ниво и насърчаване на призванието на неформалното и
формално учене;
• подобряване на качеството на образователния и обучителния персонал, в частност – на учителите и обучителите;
• развитие на единството между сферите на образование
то и професионалното обучение, от една страна, и културата от друга, чрез подкрепата на хоризонтални проекти.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Развитие на лидерски и
мениджърски умения

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008-2-BG1-LEO03-00974

Цели и задачи:
Крайна цел: Подобряване качеството на българското училищно образование.
Конкретна цел: Повишаване на административния капацитет на училищните директори, постигнато чрез участие
в семинарни занятия в областите:
• Новата задължителна квалификационна програма за
директори във Великобритания;
• Обучителни програми за бъдещи директори и за директори с дългогодишен стаж;
• Онлайн управленски пакети;
• Посещение на образователни институции.
Дейности:
• Създаване на уеб страница на проекта;
• Разработване на процедура за кандидатстване;
• Информиране и подбор на участниците;
• Логистика на мобилността;
• Обзор на английската образователна система;
• Стратегии за професионализиране и повишаване стандарта на работната сила в сектор ПОО, включително ролята на ключови национални организации;
• Националната квалификационна рамка от стандарти
за управление и преподаване;
• Програми и услуги, предлагани от LSIS за управители и
директори;
• Планиране на приемственост (създаване на банка кад
ри за бъдещето);
• Равен достъп и разнообразие за преподаватели и обучаеми;
• Добри практики в областите е-обучение и технологии.
• Демонстрации на модули и презентации;
• Демонстрации на модули от програмите на LSIS;
• Посещение на колежи, среща с директорите и мениджър
ските екипи; обсъждане на практически аспекти на управлението, проблеми и стратегии за разрешаването им.

Координатор:
Национален институт за
обучение на директори
Банкя 1320, българия
ул. „Княз Борис I” 7
е-mail: elena_lazarova@
leadership-management.
htmlplanet.com
партньори:
Learning and Skills
Improvement Service
London, UK
теl.: +44 1458251908
www.lsis.org.uk

Очаквани резултати:
• Оптимизиране работата и повишаване качеството на
услугите, предлагани от Националния институт за обучение на директори и насочени към висшите етажи на управленската пирамида – мениджърските и лидерските умения
на училищните директори в България.
• Повишаване управленския капацитет на непосредствените участници в мобилността.
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Име на
проекта:

Европейски междукултурен
диалог и обмен на добри
практики за учене през целия
живот

Тип на проекта:

СПЕЦИАЛИСТИ ПОО

Номер:

2008 -1-BG1-LEO03-00380

Цели и задачи:
Основна цел на проекта е подобряване качеството и развитието на иновативни практики в областта на професионалното образование и обучение чрез обмен на добър
опит и усъвършенстване на уменията и компетенциите
през целия живот за подобряване на конкурентоспособността на ползвателите на българския и европейския пазар на труда.
Координатор:
Професионална гимназия
по икономика „Алеко
Константинов”
6600 Кърджали, българия
кв. Веселчане
тел.: +359 361 64948
E-mail: pgi_2004@abv.bg
партньори:
SISTEMA TURISMO s.r.l.
Via Pienza 88
85100 Potenza, Italy
e-mail: sistematurismo@
sistematurismo.it
www.sistematurismo.it

Дейности:
• Разпространение на информация за проекта, целите и
задачите и методиката за подбор на ползватели;
• Подбор на ползвателите по ясно определени критерии;
• Изготвяне на работна програма, съгласувана с партньора домакин;
• Реализиране на обмена в гр. Римини, Италия;
• Изготвяне на отчет за проведения обмен, разпространение на добития опит и резултатите от проекта чрез информация в медиите, сайта на училището, изготвяне на
рекламна брошура.
Очаквани резултати:
В резултат на обмена бе обогатен опитът в иновативното
професионално образование и обучение, бяха споделени
добри практики за учене през целия живот. Направена
беше съпоставка на образователните системи на двете
страни, създадоха се добри партньорски взаимоотношения за бъдеща обмяна на информация и опит. Придобитото европейско съзнание и самочувствие за принадлежност
към общността прави ползвателите конкурентоспособни
на пазара на труда.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Предприемачески умения
за организация на селски
туризъм в райони със слаба
икономика

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-BG1-LEO04-00188

Цели и задачи:
Усъвършенстване на професионалната подготовка на учителите за подобряване на учебно-методическа дейност,
придобиване и обмяна на познания и идеи за европейските
практики в областта на предприемачеството в туризма, разработване на практически наръчници и информационни
бюлетини, създаване на кариерни центрове.
Дейности:
• Запознаване на местната общественост и партньорите с
работната рамка по проекта чрез местните медии;
• Запознаване с професионалното обучение в туризма училище „Grupul Scolar Industrial” Румъния;
• Работна среща в Италия на тема ”Предприемачество в
селския туризъм”;
• Работна среща между партньорите на тема „Проблеми
при организацията на туризма в слаборазвити икономически райони” - Турция;
• Среща с местни предприемачи и запознаване с дейността от съвместната работа с партньорите – кариерен център;
• Работна среща „Нарастващи възможности за развитие
на предприемачеството в селския туризъм” – добри практики - Румъния;
• Организиране на работна среща на тема „Възможности
за развитие на селски туризъм в Община Мездра”;
• Провеждане на семинар на тема „Италиански опит в туризма в региони с изостанала икономика” – България;
• Набиране на информация за създаване на сайт;
• Работни срещи по проекта за създаване на наръчник по
предприемачество;
• Срещи с предприемачи с добре развита туристическа
дейност и ученици, проявяващи интереси в областта на туристическия бизнес;
• Заключителна конференция и представяне на резултатите от партньорството.
Очаквани резултати:
Създаден кариерен център за подпомагане и развитие на
предприемачеството на младите хора в Община Мездра,
изготвени наръчници по предприемачество в селския туризъм, информационни табла, рекламни материали по темите на проекта, дипляни със снимкова и текстова информация за обменения опит и придобитите знания, идеи и
практики между партньорите, сайт по проекта.

Координатор:
Сдружение „Консултативен и
образователен център - Анима”
Мездра, България
e-mail: anima_mz@abv.bg
партньори:
Sistema Turismo s.r.l.
Potenza, Italy
e-mail: sistematurismo@
sistematurismo.it
KIRSAL TURİZM DERNEĞİ,
Manisa, Turkey
e-mail: kirsalturizm@gmail.com
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL,
TECUCI-GALATI, ROMANIA
e-mail: Gr_sc_ind_tecuci@yahoo.
com
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Име на
проекта:

Засилване на връзките между
образованието и пазара
на труда и подобряване на
кариерното ориентиране на
младежите

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-BG1-LEO04-00189

Цели и задачи:
Целта на проекта е да се изследват проблемите в партньорските страни, да се направят изводи и препоръки относно
връзките между образованието и пазара на труда и относно състоянието на кариерното ориентиране на младежите
в средните и висшите учебни заведения в Европа.

Координатор:
Европейски център за
качество ООД
София, България
Тел.: +359 2 9718930
e-mail: office@ecq-bg.com
партньори:
The Università Telematica
Guglielmo Marconi
рим, Италия
e-mail: n.casalino@msn.
unimarconi.it
Multidisziplinäres Institut für
Europa-Forschung Graz (MERIG)
Грац, Австрия
e-mail: info@merig.org
The CCG, Centre de Coordination
et de Gestion des programmes
européens
Брюксел, Белгия
e-mail: marc.vanriet@cfwb.be
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Дейности:
• Проучване на ситуацията на пазара на труда, основните аспекти на образователната система в страните партньори и прехода на младежите към пазара на труда;
• Събиране на статистика за младежи, отпаднали рано
от образователната система;
• Дефиниране на проблемите и нуждите по темите в
България, Италия, Австрия и Белгия;
• Проучване на добри практики и ефективни системи
в образованието и кариерното ориентиране; анализ на
връзките между образованието и пазара на труда;
• Изработване на методологичен документ с препоръки
и предложения за допълването на учебни програми и подобяването на системи в средното и висше образование;
• Разпространение на резултатите.
Очаквани резултати:
Като краен резултат от проекта ще бъде създаден методологичен документ, който обобщава резултатите от
изследваните области, представя едни от най-добрите
практики в Европа в областта на образованието и кариерното ориентиране и предлага препоръки за разработването на учебни програми в средното и висшето образование,
които да спомогнат за успешния преход на младите хора
към пазара на труда.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

РАЗВИТИЕ НА СРАВНИМИ ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ КВАЛИФИКАЦИИ В
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ЗАНАЯТЧИЙСКИЯ СЕКТОР

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-DE1-LEO04-00077

Цели и задачи:
В рамките на този проект се насърчава европейското
сътрудничество между институциите, отговорни за професионалното обучение, за да се постигне хармонизация
на предприемаческите квалификации. Основната задача е
постигане на съпоставимост на европейските професионални квалификации и прозрачност на мерките за предприемачески квалификации. Този проект цели да подготви основата за активиране мобилността на работещите в
държавите-партньорки и сътрудничеството между занаятчийските организации чрез повишаване на доверието
между тях.

Координатор:
Национална занаятчийска
камара
софия, българия
Ул. „Аксаков” 7а, ет. 1
тел: +359 2 9505330
партньори:
Spiru Haret
UCECOM, Romania
Handwerkskammer
Koblenz, Germany

Дейности:
• Координационна среща на партньорите (Германия) –
запознаване на партньорите с немската система за професионално обучение и квалификация;
• Двустранна среща (България) между партньорите от
България и Германия;
• Двустранна среща (Румъния) между партньорите от
Германия и Румъния;
• Двустранна среща (Румъния) между партньорите от
България и Румъния;
• Тристранна среща (България) между партньорите –
представяне на междинните резултати по проекта; дефиниране на резултатите от двустранните срещи и съставяне
на каталог от мерки с разписани бъдещи насоки и резултатите от проекта; разработване на концепция за сближаване на предприемаческите квалификации;
• Заключителна конференция (Германия) с представители на всички компетентни институции в областта на професионалното обучение в Югоизточна Европа; оповестяване на резултатите от проекта.
Очаквани резултати:
Майсторската квалификация да заеме полагащото й се
място в Националната квалификационна рамка на България; чрез резултатите от проекта да бъдат повлияни отговорните институции, които следва да стимулират както
придобиването на майсторска квалификация, така и активното участие на предприятията в практическото обучение на чираците; занатчийското обучение да бъде адекватно на нуждите на занаятчийските предприятия; създаване
на по-добри възможности за плавно преминаване от формалното към неформалното обучение.
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Координатор:
Сдружение БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ,
София 1463, българия
бул. Ген.Скобелев 6
тел.: +359 2 8528778
е-mail: info@bulgariatraining.bg
www.bulgariatraining.bg
партньори:
Granaforma S.L.
Spain
CNAM Pays de la Loire
France
Alfombra Roja
Sweden
Asociatia Sin Fronteras
Romania

Име на
проекта:

Европейска мрежа за ключови
компетенции

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-ES1-LEO04-00123

Цели и задачи:
Да се създаде устойчива мрежа от експерти в сферата на
професионалното обучение, бизнеса и социалните дейности. Да изготвим „европейска карта” на ключовите
компетенции, която да отразява нуждите от обучение за
продобиване и усъвършенстване на дадени умения и компетенции в различните страни на ЕС.
Анализите и заключенията, направени по проекта, ще
бъдат използвани в сферата на формалното и неформалното образование, с цел повишаване нивото на съответните компетенции, за които има регистриран дефицит или
недостатъчност.
Дейности:
• Селекция на национални партньори, свързани с темата
за развитие и усъсвършенстване на „ключовите компетенции”;
• определяне на единни критерии за проучване и оценка;
• съставяне на анкети за отчитане нивото на владеене на
дадена компетенция;
• анализ на получените резултати от анкетите;
• изготвяне на общ модел за „Европейска карта на ключовите компетенции”.
Очаквани резултати:
Този проект е замислен като първа фаза от създаването
на Европейска мрежа от експерти по основните ключови
компетенции. Ще направим обобщение на проведените изследвания, за определяне нивото на всяка отделна компетенция в различните европейски държави. Партньорската
мрежа, създадена по време на този проект, ще доразвие
дейностите по изследване и анализ на ключовите компетенции във всички страни членки на Европейския съюз.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
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Име на
проекта:

Партньорство за прилагане
на иновативни методи за
обучение на Европейския
пазар на труда

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-ES1-LEO04-00125

Цели и задачи:
Да се проучат и оценят иновативните практики и методи
за професионално обучение в страните на партньорите по
проекта и в Европа и на тази база да се разработят препоръки към участниците в тези процеси за ефективното
им прилагане на пазара на труда в Европа. Да се инициират
практики за активна обмяна на опит в тази област между
съответните участници в процесите.
Дейности:
• Разработка на методология и критерии за извършване
от партньорите на проучване на иновативни практики за
професионално обучение; Дефиниране на основните им
елементи и характеристики;
• Разработка и публикуване на кратък онлайн справочник на специализираните термини в областта на иновативните практики за професионално обучение;
• Разработка на ръководство за идентификация на иновативни практики за професионално обучение;
• Извършване на проучване на националните практики
в областта и съставяне на съответен доклад от проучването; Онлайн проучване на съответните документи, проекти
и инициативи по темата на проекта;
• Анализ на националните системи за професионална
подготовка, насочен към работодатели, доставчици на
услуги за професионално обучение и други институции,
ангажирани в процесите;
• Разработка на лого и уебсайт на проекта;
• Онлайн разпространение на информация за резултатите от проекта на национално и международно ниво;
Подготовка и разпространение на бюлетин за проекта.
Очаквани резултати:
Доклад за иновативни методи за професионално обучение; Кратък речник на термините в областта; Анализ на
националните ситеми за прилагане на иновативни практики в професионалното обучение, проблеми и бариери за
прилагането им; Колекция от примери на добри практики
в страните участнички в проекта; Ръководство (toolkit) за
успешно прилагане на иновативни практики в професионалното обучение; Препоръки към участниците в процесите за оценката им.

Координатор:
INVESLAN
E-mail: j.santos@inveslan.com
партньори:
България
ЕТ Инфоарт – Тинко Стоянов
E-mail: tinko@infoart-bg.com
Германия
Zentrum für empirische
pädagogische Forschung,
Universität Koblenz – Landau
E-mail: jaegerth@zepf.uni-landau.
de
Гърция
ΕΕΔΕ (Hellenic management
association)
E-mail: koinotika@eede.gr
Италия
Pragma Engineering srl
E-mail: riccardo.magni@
pragmaeng.it
Полша
MOMINT Ltd.
E-mail: j.pawlowska@momint.pl
Португалия
Sociedade Portuguesa de
Inovação - Consultadoria
Empresarial e Fomento da
Inovação, S.A.
E-mail: andreasmeiszner@spi.pt
Румъния
INCSMPS (National Institute of
Scientific Research and Social
Protection)
E-mail: grecu_liliana@yahoo.com
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Координатор:
DISC – Developing Initiatives
Supporting Communities
United Kingdom
e-mail: development@disc-vol.
org.uk
партньори:
СНЦ Инициативи за култура и
образование
България
e-mail: office@icebulgaria.org
Basta
Sweden
e-mail: info@basta.se

Име на
проекта:

One Assessment

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-GB2-LEO04-00144

Цели и задачи:
Целта на партньорството е да се разработи инструмент за
Единна оценка, която може да бъде използвана за всички
обучаеми, които са в неравностойно положение, и прилагана във всички институции, предлагащи услуги за групи
в неравностойно положение. Единна оценка ще съчетава
специализираните умения на институции в сферата на ментално здраве, организации, работещи с бездомни хора, нарушители, наркозависими и млади хора, отпаднали от училище, обучителна институция или заетост.
Дейности:
• Осъществяване на посещение/мобилност в DISC, Великобритания, с продължителност 2 дни, фокусирано към ПОО
за хора с ниски основни умения и трудности при учене;
• Стартиране на интерактивен уебсайт по проекта;
• Разпространяване на отчет за извършените мобилности
и информационен бюлетин;
• Осъществяване на посещение/мобилност в СНЦ ИКО,
България, с продължителност 2 дни, фокусирано към нарушители и НПО-та, работещи с публичния сектор;
• Разпространяване на отчет за извършените мобилности
и информационен бюлетин;
• Осъществяване на посещение/мобилност в Баста, Швеция, с продължителност 2 дни, фокусирано към нуждите на
наркозависими;
• Разпространяване на отчет за извършените мобилности
и информационена бюлетин;
• Създаване на работна група с участие на външни и асоциирани партньори, учащи, комисионери;
• Тестване на Единна оценка в работните групи;
• Обработване на обратната връзка от тестването на
Единната оценка;
• Завършване на Единна оценка и интегрирането й в организациите;
• Заключителна конференция;
• Разпространение на дейностите и резултатите.
Очаквани резултати:
• Инструмент за Единна оценка / ONE Assessment Tool;
• Насоки за Единна оценка и обучителен пакет;
• Споделен експертен опит при работа с маргинализирани групи в сферата на ПОО за развитие на опита и знанията, прилагани в институциите, работещи с целевите групи
по проекта.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРАКТИКА

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-IE1-LEO04-00017

Цели и задачи:
Да се развият способности и отношения, които да допринесат за изграждането на личността и да благоприятстват
за социалната и трудовата интеграция, да се предостави
възможност за първоначално професионално образование, което да подпомогне интеграцията в професионалния
сектор, както и придобиването на нови умения, които да
благоприятстват за повишаване на образователния ценз и
обучението през целия живот.

Координатор:
Ирландия
партньори:
Национален център за
професионално
обучение при БТПП
българия
тел.: +359 2 987 25 77
e-mail: g.stoev@bcci.bg
Холандия, Испания, Италия

Дейности:
Първа среща на партньорите:
• Установяване на работна програма и създаване на
въпросник за работодателите и шаблон, който да описва
модела за работния опит;
• Обсъждане на приносите към блога на проекта;
• Разглеждане на местата/ демонстрации;
• Дискутиране на методите за оценяване;
• Анализиране на оценките от първата среща;
• Подготовка на отчетите от първата среща за блог и
окончателна публикация;
• Съставяне на въпросник;
• Разработване на шаблон за отчитане на модела за работен опит за Холандия, Испания, Ирландия и Италия.
Втора среща на партньорите:
• Обсъждане и оценка на първата среща;
• Обсъждане и финализиране на въпросника;
• Обсъждане и финализиране на шаблона за отчитане на
модела за работния опит;
• Разглеждане на местата/демонстрация;
• Оценяване;
• Подготвяне на отчет за втората среща за блог и окончателна публикация;
• Окуражаване за участие в блога;
• Развиване на презентации.
Очаквани резултати:
• Дискутиране на участието в блога;
• Презентации относно тестовия опит с подобрения модел за работен опит;
• Подготвяне на отчет за четвъртата среща за блога и
окончателна публикация;
• Анализиране и оценка на последната среща;
• Написване, принтиране и разпространение на публикацията по проекта.
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Координатор:
E.Ri.Fo. Entre per la Ricerca e
Formazione
Via Valpolicella 33
00141 Rome, Italy		
Tel.: +39 06 86325125		
e-mail: erifo@erifo.org
партньори:
Фондация на бизнеса за
образованието,
България
e-mail: fbo@jobtiger.bg		
Fundacion Angel Martinez
Fuertes, Spain
e-mail: selina.martin@cece.es
Grup Scolar Nicolina
Romania
e-mail: sperantzaspe@yahoo.com
Solhan Mesleki ve Teknik Egitim
Merkezi, Turkey
e-mail: 907012@gmail.com

Име на
проекта:

l3 - мрежа: УЧИМ СЕ ДА УЧИМ

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-IT1-LEO04-00006

Цели и задачи:
Конкретните цели на проекта са да се осигури по-голям
достъп за възрастни работници и безработни до възможности за продължаващо обучение и да се изберат общи за
партньорството подходи за повишаване на уменията на преподавателите чрез разработване на иновативна компютърна
обучителна програма и насоки за нейното използване.
Дейности:
• Проучване на добри практики и обмяна на опит между
партньорите в сферата на дидактическите подходи в обучението на възрастни, особено нискоквалифицирани.
• Работна среща за анализ на добри практики и опит.
• Провеждане на национални фокуси групи за определяне
на най-подходящите подходи в обучението на възрастни.
• Работна среща за обсъждане на съдържанието и дидактическите подходи на компютърната обучителна програма
„L3”.
• Разработване на компютърната обучителна програма
„L3”.
• Работна среща за определяне на методите за тестване на пилотната версия на обучителната програма с групи
възрастни нискоквалифицирани работници.
• Апробиране на програмата на национално ниво.
• Работна среща за обсъждане резултатите от апробирането на програмата и на необходими промени в обучителната програма в резултат на тестването на национално
ниво.
• Разработване на окончателен вариант на обучителната
програма „L3”.
• Финална международна среща. Представяне на резултатите от проекта и обсъждане на възможните бъдещи
сътрудничества между партньорите.
• Конференции на национално ниво за разпространение
на резултатите от проекта.
Очаквани резултати:
На основата на установените успешни практики и методики
за обучение на възрастни ще бъде създадена компютърна
обучителна програма за възрастни „L3”, която ще бъде разпространена в партньорските държави на техните езици и
на английски език.
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Име на
проекта:

Приложение на система за оценяване на качеството в професионалното образование

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-LT1-LEO04-00073

Цели и задачи:
Запознаване с образователните системи, образователните традиции и различните култури, за да се предизвика
по-голямо разбиране и приемане на различията и особеностите на отделните страни. Анализ на актуалната образователна ситуация в училищата, като резултатите се
представят открито и презентират публично.
Дейности:
• Създаване на интернет сайт с информация за всеки
един от партньорите по проекта.
• Подготовка на система за оценяване на качеството в
професионалното образование във всяка участваща институция. Изработване на анкети по въпросите, които
са свързани с темата: Качество, професионална практика, съставяне на учебни програми, методическа работа,
ръководство на процеса на обучение на различни нива
(ученици-учители-директор на училището), за да се изясни как и какво влияние имат партньорите върху процеса
на обучение.
• Аудио- и видеодискусия за резултатите, получени от
анкетата на тема „Професионален успех чрез качествени
промени в професионалното образование” чрез електронна поща.
• Включване на външни експерти по темата „Какво
трябва да бъде съвременното професионално училище”.
Покана към асоциирани партньори и различни неправителствени организации.
• Създаване на електронна платформа с цел обмен на
снимков материал, протоколи, публикации в пресата, интеркултурен обмен между партньорите под формата на
форуми, чат и др.
• Изработване на филм за мотивацията на учениците за
производствен стаж в чужбина. Анкетиране на най-малко
10 базови предприятия. Организиране на т.н. тематични
дни, на които да се презентират България, Германия, Румъния.
Очаквани резултати:
Изработване на система за оценяване качеството в професионалното обучение във всяка от участващите институции и публикуването й на сайта на училището. Повишаване знанията по отношение на европейските практики и
стимулиране на тяхното успешно прилагане в България.

Координатор:
Професионална гимназия по
електротехника и електроника
„М.Кюри”
Сливен, българия
ул.”Банско шосе” 21
тел.: +359 44 624882
Е-mail: pgee_sliven@abv.bg
партньори:
Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg
fuer Wirtschaft und Verwaltung
Beeckstr.23-25
Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241911120
E-mail: p.sauerland@t-online.de
Grupul scolar „Atanasie
Marienescu”
Nicolae Titulescu 1
Lipova-Arad, Romania
Tel.: +40 257563120
E-mail: gsam@clicknet.ro
Berufliche Schulen Norderstedt
Moobekstr. 17
Norderstedt, Deutschland
Tel.: +49 40522030
E-mail: kontakt@bsnorderstedt.de
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Име на
проекта:

Пътят на разпространението

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-NO1-LEO04-00051

Цели и задачи:
Като част от дейността на всяка от включените в проекта
организации е работата с отпаднали от училище млади
хора. Целта е да се намерят добри практики, помагащи на
тези младежи да получат квалификация, чрез включване в
подходящи форми на обучение – в училище или „чиракуване” на конкретни работни места.

Координатор:
The Education office for Tele
and Data
1890 Rakkestad Storgt. 13
Norway
e-mail: john@otd.no
партньори:
СОУ „Христо Ботев”
Кубрат 7300, обл. Разград, българия
ул. Страцин 1
e-mail: tdocheva@hotmail.com
MF & PARTNERS CONSULTING
47 bis Cours Tolstoï
69100 Villeurbanne, France
e-mail: mf@mfpartnersconsulting.
com
GRETA de Nancy Lorraine Centre
29 rue des jardiniers – CS 34218
54042 Nancy, France
e-mail: viryisabelle@yahoo.fr
Euro-Schulen gemeinnützige
Gesellschaft Sachsen-Anhalt
Philipp-Müller-StraSSe
D-06110 Halle, germany
e-mail: scheiding.claus@es.halle.
eso.de
Futurum – Coordination of EU
Projects in Poland”
Sobieskiego 1/19
28-300 Jedrzejow, Poland
e-mail: marcin@futurum.com.pl
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Дейности:
• Обобщаване и представяне опита на всяка организация
в работата по проекти, свързани с отпаднали от училище
младежи и оказване помощ за насочването им към подходящи форми за придобиване на квалификация или настаняването им на работни места;
• Представяне в резюме на всички досегашни успешни
проекти на партньорите;
• Изработване уебсайт (http://www.dissemination.eu) на
английски език, представящ опита на всеки един от участниците в работата с проекти;
• Изработване на страница на езика на всяка от страните
партньори;
• Популяризиране на дейностите и на сайта на проекта –
във всяка една от страните и в Интернет пространството.
Очаквани резултати:
Всеки от партньорите ще получи възможност за запоз
наване с добрите практики на останалите организации и
държави в работата с млади хора със социални проблеми.
Представлява интерес и опитът в установяване на контакти с работодатели, осигуряващи обучителен стаж за тази
младежи. За СОУ „Христо Ботев” това е добра възможност
за по-нататъшни партньорства по бъдещи европейски проекти и насърчаване мобилността на младите хора при намиране на работа.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

School Wire Broadcasting
centre – SWITCH - Училищен
радиоцентър

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-PL1-LEO04-00807

Цели и задачи:
Целта на проекта е чрез създаването на училищен радиоцентър да се даде възможност на учениците да приложат
на практика знанията, получени в часовете по теория, като
по този начин се мотивират за и ангажират в полезна за
тях и за другите дейност.
Всеки от партньорите по проекта сам взе решение относно техническото изпълнение на задачата. Ние, в ПГМЕТ
„Стойчо и Кица Марчеви” - Хасково, си поставихме амбициозната цел да не се ограничим с използването само на
аналогов сигнал, както решиха да направят другите партньори, а да изградим и мрежа за цифров сигнал.
Дейности:
• Три мобилности – в Полша, България и Румъния;
• Изработване на презентации за участието в мобилностите;
• Събиране по Интернет на информация за техническото изпълнение на задачата;
• Оборудване на помещението на радиоцентъра;
• Прекарване на мрежата;
• Организиране на конкурс за сигнал и име на радиото;
• Записване на програми на училищното радио и изпращането им на партньорите;
• Информиране на обществеността за проекта чрез
средствата за масова информация и различни нагледни
материали;
• Посещение на звукозаписно студио в гр. Димитровград.
Очаквани резултати
• Изграждане на модерен радиоцентър;
• Мотивиране на учениците и възможност да използват
на практика усвоеното в часовете по теория;
• Изграждане на умение да се работи в екип;
• Осигуряване на възможност за излъчване на предаванията на радиоцентъра по Интернет, за озвучаване само на
отделни помещения на училището;
• Осъществяване на обратна връзка чрез подаване на
актуална информация от всяка класна стая към администрацията чрез компютъра на учителя.

Координатор:
Zespól Szkół Informatycznych im.
Gen.Hauke Bosaka
Poland
e-mail: dyrektor@zsi.kielce.pl
партньори:
Професионална гимназия по
механоелектротехника
„Стойчо и Кица Марчеви”
България
e-mail: pgmet@breza.net
Iskenderun mesleki egitim merkezi
Turkey
e-mail: mem77454@hotmail.com
Liceul Teoretic „I.L.Caragiale”
Romania
e-mail: gabichisulescu@yahoo.com
Colegiul National de Informatica
Grigore Moisil
Romania
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Координатор:
Zespol Szkol Technicznych I
Licealnych w Sosnowcu
Poland
партньори:
Сдружение БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ
София 1463, българия
бул. Ген. Скобелев 6
тел.: +359 2 8528118
e-mail: info@bulgariatraining.bg
www.bulgariatraining.bg
SISTEMA TURISMO s.r.l.
Via Pienza 88
85100 Potenza, Italy
e-mail: sistematurismo@
sistematurismo.it
www.sistematurismo.it
ESMOVIA
C/ San Vicente Matir, 35 pta 10
46002 Valencia, Spain
Tel.: +34 963 384620
E-mail: esmovia@esmovia.es

Име на
проекта:

Работа без граници

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-PL1-LEO04-00819

Цели и задачи:
Основните цели са да изследваме и обобщим основните изисквания и процедури, при стартиране на икономическа
дейност във всяка една от страните, участнички в проекта.
Да подготвим младите предприемачи за осъществяването
на успешен бизнес, съобразен с изискванията на социалната
и трудовата политика в съответната държава. Сравняване
на условията за стартиране на бизнес в различните държави
и запознаване със законовите разпоредби и норми, свързани със създаването на собствена фирма.
Дейности:
• Анализ на трудовия пазар в държавите партньори;
• Посещения на центрове за професионално обучение,
институции, министерства, служби по заетостта, информационни центрове;
• Обмен на информация за професионалната реализация
на младите хора;
• Обобщаване на събраната информация и материали,
необходими за съставянето на „Европейски наръчник на
младия предприемач”.
Очаквани резултати:
Запознаване с реалната обстановка на пазара на труда в различни европейски страни и анализ на условията за започване на собствен бизнес. Съставяне на виртуален наръчник с
информация, полезна за младите хора в Европа, търсещи
начини за професионална реализация. Участниците в проекта ще усъвършенстват ключовите си компетенции за комуникация на чужд език.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Обмяна на практики в
извършването на оценка
в професионалното
образование и обучение

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-TR1-LEO04-03072

Цели и задачи:
Проектът е насочен към „Повишаване на атрактивността
и качеството в ПОО”. Основна цел на проекта е да даде
възможност на партньорите да се запознаят и анализират
системите за качество в образованието на съответните
държави, и по-специално използваните в професионалното образование и обучение.
Дейности:
• 12 мобилности в рамките на проекта, включващи песонал на ЦПО „Знание” - ръководители, отговорници по
качеството и сътрудници;
• Изготвяне на национални доклади;
• Дейности за разпространение на резултати.
Очаквани резултати:
В рамките на проекта ще бъдат изготвени национални док
лади от всеки партньор, както и доклади на Комисията за
наблюдение. Предвиждат се участия в подходящи семинари, конференции и други мероприятия, както и събиране
на мнения и становища на експерти и ключови фигури в
областта на качеството в ПОО.

Координатор:
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Turkey
e-mail: ankaramem@meb.gov.tr
партньори:
Дружество „Знание”
София, България
e-mail: projects@znanie-bg.org
Lancaster & Morecambe College
United Kingdom
e-mail: info@lmc.ac.uk
Zukunftsbau GmbH
Deutchland
e-mail: info@zukunftsbau.de
Fundaţia Româno Germană
De Pregătire Şi Perfecţionare
Profesională În Domeniul
Construcţiilor Timisoara
Romania
e-mail: frg@frgtim.ro
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Име на
проекта:

АКВАФАРМ

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-TR1-LEO04-03081-1

Цели и задачи:
Основна цел на проекта е популяризиране на добрите европейски практики за хидропонно отглеждане на земеделските култури и повишаване знанията и компетенциите на
производители, консултанти и учащи се за прилагането на
иновационни технологиии в селското стопанство.

Координатор:
ERBIL Proje
Bukres Sokak 7/1,5 Cankaya
06680 Ankara, Turkey
е-mail: cuneyt@erbilproje.com
партньори:
Аграрен Университет
Пловдив 4000, българия
Ул. Менделеев 12
е-mail: ntt@au-plovdiv.bg
CVT Georgiki Anaptixi
111 Soratous str.,
41336 Larissa, Greece
е-mail: dalaka@geo.edu.gr

Дейности:
• Провеждане на четири партньорски срещи;
• Изготвяне на национални доклади от всяка партнираща организация, отразяващи състоянието на земеделието
и хидропонното отглеждане на културите, технологичните
аспекти на прилаганата технология, както и състоянието
на обучението в тази област;
• Разработотване на методология за провеждане на курсове по „Хидропонно отглеждане на култури”, предназначени за производители, агрономи, студенти и др;
• Изработване на уебсайт на проекта – www.aquafarmeu.com ;
• Провеждане на конференция за популяризиране на
хидропонното отглеждане на културите.
Очаквани резултати:
• Създаване на транснационален консорциум от различни по структура организации за обмяна на опит;
• Разработване на проект за иновативни подходи при
хидропонното отглеждане на някои земеделски култури.

AELV
Fortuna 1-1A
11500 El Puerto de Santa Maria,
Spain
е-mail: info@aelv.org
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Разработване на
инструкционни материали
и оборудване за основни
шивашки техники в рамките
на модулно-базово обучение

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-TR1-LEO04-03086

Цели и задачи:
Проектът цели обмен на знания и опит на учители чрез
международно коопериране в сферата на технологиите за
създаване на облекло; да се подпомогне обучението в тази
посока чрез аудио-визуални образователни материали;
унифициране на методите при прилагане на базовите техники за създаване на дамско облекло.
Дейности:
• да се определи професионалният модул за обучение;
• да се приложат иновационни техники за шиене на дамско облекло, както и аудио-визуални средства;
• да се осъществят срещи между партньорите с цел споделяне на информация в тази посока;
• да се разработи учебно помагало от пет основни техники за шиене на дамско облекло;
• да се участва активно в популяризирането на учебното
помагало чрез участие в обучителни семинари и срещи с
учители от други професионални училища.
Очаквани резултати:
Създаването на учебно помагало от пет основни техники
за шиене на дамско облекло на два езика (английски и респективно на роден език) ще допринесе за по-гъвкаво и
лесно усвояване на учебния материал от учениците. Това
учебно помагало ще бъде използвано и за обучение на
възрастни по неформални професионални програми на
обучение.

Координатор:
Akbilek Technical High School,
Anatolia Girl Vocational School
and Vocational High School
Ataturk Mahallesi Vatan Caddesi
Sincan, Ankara, Turkey
партньори:
Неврокопска професионална
гимназия „Димитър Талев”
Гоце Делчев 2900, българия
бул. ”Гоце Делчев” 36
Best-Sabel Vocational Training
School of Design
Lindenstase 42
12555 Berlin, Germany
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Име на
проекта:

Обучение на обслужващ персонал на хора с увреждания

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-TR1-LEO04-03097

Цели и задачи:
Целите на този проект са да подобри заетостта и качеството на живот на хората с увреждания и на техните родители,
както и да подобри методите за професионално обучение.
Друга цел е обмяна на опит между страните партньорки за
постигане на по-мащабен ефект.
Дейности:
• Международни срещи;
• Изготвяне на национални доклади за обучителни методи за обслужващ персонал на хора с увреждания;
• Изготвяне на окончателен доклад за обучителни методи за обслужващ персонал на хора с увреждания;
• Създаване на Интернет страница;
• Разпространение;
• Оценка на изпълнението;
• Изготвяне на финален доклад.
Координатор:
Diakonisches Werk Bremen e.V.
Германия
е-mail: stein@diakonie-bremen.de
партньори:
Гражданско сдружение
„Втори шанс”
България
е-mail: second_chance_bg@yahoo.
com

Очаквани резултати:
Очаквани резултати от проекта са: база данни с контактите на всички партньори, доклад за обучителни методи
за обслужващ персонал на хора с увреждания, интернет
страница, печатни материали, доклад за разпространение
и оценка, финален доклад.

CHRYSALLIS – CLOSE TO DISABILITY
Гърция
е-mail: HELEN@CHRYSALLIS.EU
Centro Internazionale per la
Promozione dell’Educazione e lo
Sviluppo
Италия
е-mail: imborgia@ceipes.org
Boyabat Beyaz Menekşeler Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Турция
е-mail: alkan.serkan@hotmail.
com
ANAPIRIA TORA
Гърция
е-mail: projects@disabled.gr
Netværket
Дания
е-mail: annthorsted@gmail.com
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Сертифициране и оценяване в
обучението по ИКТ

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-BG1-LEO04-00192

Цели и задачи:
• Запознаване със съществуващите системи за дефиниране и валидиране на компютърни компетенции в България, Испания и Холандия;
• Дефиниране на нивата и изискванията към усвоените
компетенции в съответните страни;
• Дискутиране на възможностите за синхронизиране на
обученията по ИКТ и системите за оценка на продобитите
знания и умения, в съответствие с Европейската квалификационна рамка (ЕКР).
Дейности:
• Изготвяне на доклади, представящи обученията по
ИКТ в в България, Испания и Холандия;
• Провеждане на планирания брой мобилности;
• Провеждане на планирания брой работни срещи по
проекта;
• Изготвяне на доклад за възможностите за синхронизиране на обученията по ИКТ и системите за оценка на придобитите знания и умения в страните партньори по проекта, в съответствие с ЕКР.

Координатор:
Национален образователен
център ООД
България
е-mail: neducenter@abv.bg
партньори:
ROC Midden Nederland
Nederland
е-mail: n.ruepert@rocmn.nl
EPA „MATEO HERNÁNDEZ”
Spain
е-mail: 37008746@educa.jcyl.es

Очаквани резултати:
• Изготвени доклади, представящи обученията по ИКТ
в в България, Испания и Холандия;
• Осъществени планирани мобилности;
• Проведени работни срещи по проекта;
• Изготвен доклад за възможностите за синхронизиране
на обученията по ИКТ и системите за оценка на продобитите знания и умения в страните партньори по проекта, в
съответствие с ЕКР.
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Име на
проекта:

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ
НА СЕСТРИ И МЕДИЦИНСКИ
ПЕРСОНАЛ В ЕВРОПА

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-RO1-LEO04-00140

Цели и задачи:
Проектът IENE цели да създаде учебни подходи, методи и
средства за интеркултурно обучение на медицински персонал и сестри, работещи в друга европейска страна или с
пациенти с различни култури и езици, което обучение да
улесни тяхното включване в Европейския трудов пазар и
интеграцията им в различна културна среда.

Координатор:
Asociatia EDU-NET
Craiova, Romania
e-mail: vdudau@yahoo.fr
партньори:
Fundatia Actiunea Ecologica
Romana
Craiova, Romania
e-mail: office@aer-fundatie.ro
AWO Bildungszentrum Preetz
Preetz, Germany
e-mail: irmgard.stremlau@awosh.de
KATHO-HIVB
Roeselare, Belgium
e-mail: vdudau@yahoo.fr
Middlesex University
London, UK
e-mail: m.dawney@mdx.ac.uk
„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И
ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД
Разлог, България
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Дейности:
• Изследване в областта на първоначалното и продъл
жаващо професионално обучение на сестри и медицински
персонал в страните на партньорите;
• Събиране на документи, свързани с учебни материали
и програми на Европейско и национално ниво според професионалните стандарти на медицинските сестри;
• Провеждане на проучване относно нуждите от интеркултурно обучение;
• Разработване на учебни материали и средства за интеркултурно обучение, базиращи се на резултатите от проведеното проучване;
• Създаване на речник от специални термини;
• Оценка на материалите чрез обучителни дейности,
проведени във всяка страна;
• Публикуване в Интернет на информация за проекта,
създадените документи, материали и речник на специалните термини;
• Събиране на материали за ръководство с най-добри
практики и публикуването му във всяка страна;
• 12 мобилности в Румъния, Германия, Великобритания
и Белгия.
Очаквани резултати:
Идентифицирането на нуждите от интеркултурно обучение на медицинските сестри и здравните специалисти,
създаването на информационен наръчник, наръчник с
учебни материали, речник от специални термини и Европейски модел за интеркултурно обучение ще подпомогнат
разработване на обучителни модули и провеждане на курсове за интеркултурно обучение на медицински персонал
във всяка страна.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Развитие на международното
учебно съдържание за занаята
за коване на злато в областта
на реставрацията

Тип на проекта:

Партньорства

Номер:

2008-1-DE2-LEO04-00065 1

Цели и задачи:
Запознаване с международния опит в областта на реставрацията, с анализи на реставрирани старинни образци,
с последици от почистващите методи за повърхностите.
Сравнение на реставрационни техники.
Дейности:
• В гр. Херщайн (Германия) бе осъществен семинар с
участниците в програмата на тема „Реставрация на старинна бижутерия”. Всички присъстващи споделиха своя
опит в областта на реставрацията, след което посетихме
реставрационна работилница близо до гр. Кобленц.
• В гр. Вилнюс (Литва) отново на семинар продължихме обсъждането на методи за реставрация, като електрохимичен метод, и различни техники за възстановяване на
липсващи елементи в бижутата. На втория ден посетихме
Института за реставрация във Вилнюс, където ни запознаха подробно с работата на различните реставрационни отдели, като реставриране на картини, гоблени, метал, дърво
и др.
• В гр. Турнов (Чехия) през първия ден по традиция проведохме семинар, на който обсъдихме спецификите при
реставрация на чешката бижутерия. Разгледахме училището по ювелирство в града и фабриката за чешка гранатова бижутерия.
Очаквани резултати:
Обогатяване на знанията и уменията в областта на реставриране на старинни бижута (използвани методи и техники). Използване на резултатите както за учебно съдържание, така и за научни изследвания.

Координатор:
МУЦТПО
Пловдив, българия
ул. „Алеко Константинов” 11
Тел.: +359 32 643156
E-mail: muctpo_plovdiv@abv.bg
партньори:
Германия
Унгария
Литва
Република Чехия
България
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Име на
проекта:

Подкрепа на чуждоезиковото
обучение в професионалното
образование – български,
английски, испански, турски
и румънски (БЕСТ)

Тип на проекта:

Трансфер на иновации

Номер:

2008-1-BG1-LEO05-00458

Цели и задачи:
Да се отговори на нуждите на професионалното чуждоези
ково обучение чрез приобщаването му към развитите сектори от икономиката и справяне с изискванията към езиковите умения, пряко свързани със заетостта, свободното
движение на работна ръка, както и с индустриите, намиращи се във върхово ниво.
Дейности:
• Разработване на многоезичен терминологичен картинен речник;
• Разработване на инструменти в помощ на професионалното чуждоезиково обучение;
• Разработване на специализиран софтуер за създаване
на инсталационен диск с многоезичния терминологичен
картинен речник.

Координатор:
Мидйоркширска търговскоиндустриална камара
клон България
e-mail: reneta@myccibg.com
партньори:
НТС по лесотехника
България
e-mail: brezin@abv.bg

Очаквани резултати:
• Петезичен терминологичен картинен речник на
български, английски, испански, турски и румънски език,
обхващащ шест основни теми - строителство, мениджмънт
в строителството, енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници, екология и защита на околната среда, електротехника, ИКТ;
• Инструменти в помощ на професионалното чуждоезиково обучение - помагало за ученика с примерни уроци от
всички теми, застъпени в речника; ръководство за учителя
и книжка с тестове;
• Инсталационен диск с многоезичния терминологичен
картинен речник.

Confederación Española de
Centros de Enseñanza
Испания
e-mail: marian@cece.es
Universitatea Transilvania din
Brasov
Румъния
e-mail: a.duta@unitbv.ro
Interact International
Великобритания
e-mail: hagens@btinternet.com
MAKRO Yönetim Geliştirme ve
Danışmanlık Ltd. Şti.
Турция
e-mail: dogan@makroconsult.
com.tr

112

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Повишаване капацитета на
туристическия бизнес в Европа
в областта на управлението на
събития

Тип на проекта:

Трансфер на иновации

Номер:

2008-1-BG1-LEO05-00448

Цели и задачи:
Да обогати обхвата и качеството на системите за развитие, квалификация и образование за туристическия бизнес, насърчавайки развитието и трансфера на иновативни
практики в сферата на обучението за възрастни в Европейското образователно пространство.
Дейности:
• Управление
• Популяризиране
• Изработване на наръчник по управление на събитията
• Обучение на обучители
• Управление на качеството

Координатор:
Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър”
e-mail: vfu-projects@vfu.bg
партньори:
Fundacion Universidad Empresa
Region de Murcia, Spain
e-mail: consugar@um.es
Klaipedos verslo ir technologiju
kolegija, Lithuania
e-mail: a.jurkiene@klvtk.lt
Liverpool John Moores University,
England
e-mail: d.li@ljmu.ac.uk

Очаквани резултати:
• Създаден и поддържан уебсайт и изработени рекламни
материали на четирите езика - брошури 600 бр., листовки
800 бр., постери 200 бр. и презентации;
• Разработен, преведен и отпечатан наръчник за обучение по управление на събитията - по 500 бр.;
• Организирани и проведени 4 обучителни курса по
управление на събитията за обучители в България, Испания, Литва и Великобритания;
• Обучени представители на повече от 80 туристически
компании.
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Име на
проекта:

Он-лайн среда за подпомагане
на минимално инвазивната
ортопедична хирургия

Тип на проекта:

Трансфер на иновации

Номер:

2008-1-BG1-LEO05-00454

Цели и задачи:
Организиране на интегрирана система за разпространение на иновационни техники и обучение в областта на
инвазивната хирургия (артроскопия). Набор от курсове
за нови технологии в минимално инвазивната хирургия,
ще бъдат адаптирани и трансферирани за нуждите на нови
потребители. Структуриране на Web-базирани бази-данни
и комуникационна мрежа за видео-конференции и онлайн
дистанционно обучение по нови процедури и операции.

Координатор:
Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски”
Пловдив, България
e-mail: nmileva@uni-plovdiv.bg
onlineortho.dipseil.net
партньори:
Медицински университет –
Пловдив, Катедра по ортопедия и
травматология
Пловдив 4003, българия
бул. Пещерско шосе 66
e-mail: ketitoo@yahoo.com
Многопрофилна болнца „ВИТА”
София, българия
ул. Драговица 9
e-mail: chanko11@yahoo.com
МАШО ЕООД
София 1184, българия
ж.к. Младост 64 А
e-mail: marina_tzanova@yahoo.
com
University of Ioannina
University Campus of Ioannina
45110 Ioannina, Greece
e-mail: fotiadis@cs.uoi.gr
Institute of Biomedical Research
& Technology (BIOMED) - Center
for Research & Technology
–Thessaly (CE.RΕ.TE.TH)
51, Alexandrou Papanastasiou str.
41222 Larissa, Greece
e-mail: malizos@med.uth.gr

Дейности:
• Анализ на нуждите на ортопеди, хирурзи и студенти
по медицина от обучение по нови методи, практики и техники в биомедицинското инженерство;
• Организиране на интегрирана система за разпространение на иновационни техники и обучение в областта на
инвазивната хирургия (артроскопия);
• Адаптиране и трансфериране на набор от курсове за
нови технологии в минимално инвазивната хирургия;
• Структуриране на Web-базирани бази-данни и комуникационна мрежа за видео-конференции и онлайн дистанционно обучение по нови процедури и операции.
Очаквани резултати:
Интелигентна медицинска среда за учене-чрез-подпомага
не изпълнение на задания по ортопедична хирургия с
редовни он-лайн, в реално време, артроскопични демонстрации на специфични случаи и компютърно базирани
курсове по ортопедия, адаптирани за нуждите на България и Ирландия. Едновремено с адаптиране на вече съществуващи курсове, ще бъдат разработени и нови курсове
за анестезиолози, ортопеди и студенти по медицина след
направен обстоен анализ на нуждите.

HSE Cork University Hospital
Cork, Wilton, Ireland
e-mail: George.Shorten@hse.ie
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Разработване на ръководство
за енергийно ефективно
саниране на сгради

Тип на проекта:

Трансфер на иновации

Номер:

2008-1-BG1-LEO05-00457

Цели и задачи:
Разработване и адаптиране на Ръководство за енергийноефективно саниране на панелни жилищни сгради с модули: „Основи на сградата”, „Външни стени”, „Врати и
прозорци”, „О и В инсталации”, „Алтернативна енергия”.
Ръководството включва методология за активни обучителни методи и техники.
Дейности:
• Проучване на нуждите в сектора от обучение по енергийно ефективно саниране на сгради; законодателството в
страните партньори по проекта; наличните учебни материали; нуждите от обучителни материали;
• Разработване на допълнителни Модули;
• Тестване на разработеното Ръководство и адаптирането му спрямо националната специфика;
• Допълнено и усъвършенствано Ръководство;
• Работен семинар в България за адаптацията с участие
на експерти по ПОО от сектора, занимаващи се с начално
и продължаващо ПОО;
• Популяризиране и разпространение на резултатите от
проекта.
Очаквани резултати:
Съвременно мултимедийно, електронно обучително ръководство, предназначено за обучители от ПГСАГ и ЦПО,
технически ръководители и МСП от строителния бранш –
на хартиен носител, DVD, на Интернет страниците на проекта и на МОМН, достъпно за всички учители.
Интернет платформа за енергийна ефективност в строителството с акцент санирането на панелни жилищни сгради – строителни техники, методология, добри практики в
Европейския съюз.

Координатор:
Камара на строителите в
България
София 1164, българия
бул. ”Христо Смирненски” № 1
тел.: +359 2 8062936
e-mail: ngeorgieva@ksb.bg
партньори:
Българо-германски център за
професионално обучение в
строителството
Плевен, България
e-mail: info@pl.bgcpo.bg
„Главболгарстрой” АД
България
e-mail: pjivkov@gsb-bg.com
„Ем Джи Ем” ООД
България
e-mail: office@mgm-bg.com
Berufsförderungswerk der
Bauindustrie NRW e.V. (BFW)
Deutschland
e-mail: b.mueller@bauindustrienrw.de
Casa de Meserii a Constructorilor,
România
e-mail: andreea.pircalabescu@
cmc.org.ro
GOA Infra Groep
Nederland
e-mail: info@goa-infra.nl
Instituto technologigo de la
Construccion
España
e-mail: maria.delrey@aidico.es
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Име на
проекта:

Атрактивно професионално
ориентиране за ученици

Тип на проекта:

Трансфер на иновации

Номер:

2008-1-BG1-LEO05-00436

Цели и задачи:
Целта на проекта е да се повиши атрактивността и ефективността на професионалното ориентиране за учениците
от основното училище чрез адаптиране на иновативна методология за професионално ориентиране от Турция (финансиран от Европейския съюз проект SVET) в България,
Гърция и Румъния.

Координатор:
32 СОУ с изучаване на чужди
езици „Св. Климент Охридски”
София, България
партньори:
National Vocational Education
and Training Information Centre
Турция, Истанбул
Д енд Д груп ООД
България
HELLENIC REGIONAL DEVELOPMENT
CENTRE – HRDC
Гърция
ACTIVITY Foundation for human
resources and sustainable
development Resita
Румъния
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Дейности:
• Изследване на потребностите на учениците от информация в различните професионални области, съществуващите възможности на системата за професионално образование и потребностите на пазара на труда във всяка от
страните участнички;
• Разработване и прилагане на методология за психодиагностика с цел установяване на личностния и професионален профил на учениците;
• Разработване и прилагане на методология за груповодинамичен тренинг на учениците, насочен към развитие
на техните „меки” компетенции;
• Разработване и прилагане на методология за обучение
на учители и обучители (училищни психолози, класни
ръководители и педагогически съветници) по професионално ориентиране на ученици;
• Създаване на интерактивен информационен помощник за учениците, който ще предостави ориентир за техния достъп до образователни и кариерни възможности по
18 професии.
Очаквани резултати:
• Подобряване на информираността и познанието на
учениците и учителите за възможностите за професионално развитие в региона и необходимите качества, знания и
умения за успешна кариера в избраната област;
• Развитие на разбиране у учениците за ползата от познаването на индивидуалните способности и нагласи при
избора на професия, както и необходимостта от тяхното
постоянно усъвършенстване по пътя на неформалното
учене.

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО
КОМПЕНДИУМ
2008

Име на
проекта:

Обучение по сигурност и
безопасност в туризма

Тип на проекта:

Трансфер на иновации

Номер:

BG1-08-LEO-05-00437

Цели и задачи:
Проектът цели намаляване на риска от проблемите на сигурността в туристическия сектор чрез развитие на иновации в образованието по туризъм (включително последващо образование и обучение на възрастни).
Дейности:
• Изследване на текущото състояние на обучението по
сигурност и безопасност на кадрите в туризма на национално ниво;
• Сравнителен анализ на резултатите от изследванията,
проведени в страните партньори;
• Анализ и установяване на принципите за адаптиране
на продуктите на проект SECTOUR в страните от партньорството;
• Лингвистична и културна адаптация на Ръководството за обучение и Препоръките на база на специфичните
особености и текущото състояние на обучението по сигурност и безопасност на кадрите в туризма в България,
Чехия и Румъния;
• Изследване на релевантността на разработените Ръководство и Препоръки в практиката;
• Разработване на примерна програма за обучение по
сигурност и безопасност на кадрите в туризма.
Очаквани резултати:
• Сравнителен анализ, базиран на доклади от изследвания на ситуацията в туризма в отделните страни участнички в проекта, по отношение на сигурността и безопасността в туризма;
• Ръководство за обучение по безопасност и сигурност в
туристическия сектор;
• Учебни курсове.

Координатор:
Бургаски свободен университет
Бургас 8001, българия
ул. Сан Стефано 62
тел.: +359 56 900404
e-mail: mariaj@bfu.bg
партньори:
Latvia Culture college
Bruninieku 57
Riga, LV 1011, Latvia
tel.: +371 67846240
e-mail: Gita.senka@km.gov.lv
TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o.
Alejnikovova 6
Ostrava 70030, Czech republic
tel.: +42 059 6740293
e-mail: vlckova@tempo.cz
UNIVERSITY OF CRAIOVA
13, A.I. Cuza St.,
200585 Craiova, Dolj, Romania
tel.: +40 251 418515
e-mail: popescu_liliana25@yahoo.
com
Сънстори ООД
8256 Свети влас 8256, българия
ул. стара планина 48
тел.: +359 878 611971
e-mail: svetla@uk2.net
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Координатор:
СИКО ФАРМА ООД
България
e-mail: syco@ mail.orbitel.bg
партньори:
Център за Изследователска и
Развойна Дейност „Биоинтех”
ООД
България
e-mail: biointech@ abv.bg
Научноизследователски сектор
към Софийския университет
„Св. Климент Охридски”
България
e-mail: info@nis.uni-sofia.bg
LINK MV e.V.р
Germany
e-mail: hagemann@mvlink.de
Atmosfair OHG s.n.c.
Italy
e-mail: info@atmosfair.it

Име на
проекта:

Мултимедийно обучение за
професионалисти по ПОО за
насърчаване на иновациите в
биотехнологичния сектор

Тип на проекта:

Трансфер на иновации

Номер:

2008-1-BG1-LEO05-00433

Цели и задачи:
Цел: създаване на образователна програма от смесен тип за
обучители в областта на насърчаване на иновациите в биотехнологичния сектор. Задачи: изграждане на електронна
платформа за смесено обучение; изготвяне на обучителни
курсове с кредити, пилотно тестване, оценка, валоризация
и действието им след края на проекта.
Дейности:
Дейностите по проекта са организирани в 6 работни пакета и включват:
• Изграждане и действие на структура за управление и
администриране на проекта;
• Създаване и опериране на Интернет портал на проекта
като обучителен инструмент и среда за обмен на знания и
умения;
• Разработване и функциониране на програма за смесено обучение по „Насърчаване на иновациите в биотехнологичния сектор”;
• Превод и структуриране в специализирани обучителни пътеки на учебния материал на български, италиански,
немски и чешки език и е-презентации;
• Пилотно тестване на обучителната програма;
• Разпространение и приложение на резултатите по проекта и след неговото приключване.
Очаквани резултати:
Резултатите от проекта включват: материали за оперативно развитие на проекта; проучване и анализ на нуждите
от обучение по иновации в биотехнологията; Интернет
базирана платформа за обучение от смесен тип за преподаватели, ПОО обучители, предприемачи в сектор биотехнология; многоезични курсове и обучителни пътеки;
пилотно тестване и оценка на обучителната програма в
съответствие с ЕCTS и EQF.
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Име на
проекта:

MEDIALOGUES

Номер:

LLP-2008-GRU-LP-14

Цели и задачи:
Подходите включват първоначално картографиране на
видовете грамотност, като се вземат предвид елементите
на ритуала и резултатите по отношение на различни медийни текстове и тяхното влияние върху изграждането
на идентичността. В резултат ще бъдат изготвени медиядневници, документирани от възрастните членове на семейството, за предпочитане в мултикултурна среда, а след
това и интервюта с някои възрастни членове на семействата, свързани с взаимодействието между възрастни и младежи в различните обществени прослойки.
Дейности:
Основна дейност на партниращите организации по проекта е да изследват различията между отделните противоречиви в семейна обстановка видове грамотност, по следния
начин:
• проучване на различните социални и културни практики в семейството, което е променено от новите културни форми, генерирани от цифровите технологии;
• изготвяне на заключения от прочуването, по отношение на критичната рамка, които да послужат на преподаватели, участващи в обучения между поколенията и в семейството, както и в самия проект;
• генериране на събраните казуси и най-добри възможни практики, които да бъдат публикувани в сайта на проекта, както и в печатни материали.
Ще бъдат оргнизирани срещи на партниращите организации, с цел споделяне и контролиране на дейностите.
Очаквани резултати:
Очаквани резултати за обучаваните и обучителите по проекта:
• Повишаване нивото на съзнание по отношение на критичната необходимост от медия-, дигитално образование
и медия-, дигитална грамотност в съвременна Европа;
• Повишаване нивото на медия-, дигитална грамотност;
• Възможност за проучване на съвременните тенденции
за медия-, дигитално образование.
Очаквани резултати за участващите институции:
• Допълнително специализиране в изследваната област;
• Развиване на знания за създаване на програми и проекти в тази област, която до момента не е систематично
развита в обучителния процес;
• Повишаване нивото на съзнание по отношение на променящите се тенденции в международните партньорства.

Координатор:
Asociatia Epsilon III
Romania
e-mail: epsilon3@gmail.com
партньори:
БИВЕДА
София, България
e-mail: biveda@abv.bg
www.biveda-org.com
Karşiyaka İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Turkey
e-mail: karsiyaka35@meb.gov.tr
MOMINT Sp.z.o.o
Poland
e-mail: biuro@momint.pl
Polo Europeo della Conoscenza
– Istituto Comprensivo Fumane
„Lorenzi B.”
Italy
e-mail: euro.spe@tin.it
Youth Europe Service
Italy
e-mail: yes.pz@tin.it
SIA Rukudarzs
Latvia
e-mail: rukudarzs@btv.lv
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Име на
проекта:

STEP-INSER (Self-Training
E-Pathway for European
Training & Social-Professional
INSERtion Professionals)

Номер:

LLP-LdV-TOI-2008-FR-117004

Цели и задачи:
Обучение на обучители и социални работници, специализирали в областта на интеграцията; повишаване на техните
компетентности; изграждане с помощта на информационна база на професионалната характеристика на специалисти в сферата на социалната интеграция в 4 Европейски
държави /BG, FR, GB, PT / и в Швейцария.

Координатор:
AFEC
France
e-mail: afec-europe@wanadoo.fr
партньори:
Desincoop
portugal
e-mail: desincoop@gmail.com
Entente
united kingdom
e-mail: Ententeuk@aol.com
Dia-sport association
българия
e-mail: diasport.association@
gmail.com

Дейности:
• Валоризация на съществуващата INSERWEB платформа, създадена в рамките на INSER.NET Equal проект
(http://www.addeo.com/insernet/accueil/accueil_login.asp
ID:BOVI3500, keyword: 9341);
• Адаптиране на INSERWEB: Подобряване на съществуващата INSERWEB платформа с цел тя да стане средство
за електронно обучение на професионалисти в сферата
на професионална и социална интеграция. Адаптиране
и разширяване на INSERWEB платформата в електронен
път за европейски специалисти в областта на социалната и
професионална интеграция, състоящ се от: 1. Онлайн модули за самостоятелно обучение; 2. Европейска виртуална
общност на специалисти в областта на социалната и професионална интеграция (базираща се на съществуващите
INSERWEB форуми); 3. База данни от документални източници, педагогически средства, Интернет адреси;
• Превод и локализиране на адаптираното пособие за
обучение на BG, FR, ЕN, PT. Трансфер на разширеното и
обновено средство за обучение в BG, FR, GB, PT, Швейцария и други страни, адресирането му към нови целеви групи и нови сектори на обучение.
Очаквани резултати:
• Трансфер на иновации чрез прерастване на INSERWEB
в е-път /E-Pathway/за обучение за професионалисти в сферата на социалната интеграция, съставен от три части –
он-лайн модули за самостоятелно обучение; Европейска
виртуална общност на обучители и специалисти в сферата
на интеграцията; база данни от документални източници,
педагогически средства, интернет адреси;
• Повишенa компетентност на обучители и специалисти
в сферата на интеграцията;
• Обмяна на опит и добри практики на европейско
ниво.
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ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Е СЕРТИФИЦИРАН ПО
СТАНДАРТ ISO 9001:2008

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява
единствено възгледите на авторите и Комисията не
носи отговорност за начина, по който може да бъде
използвана съдържащата се информация.

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

