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към успешна заетост
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професионалното образование и обучение. От създаването си до днес, програмата се е превърнала в
основна движеща сила за отваряне на системата на
професионално образование и обучение в България
към глобалния свят.
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Екипът на ЦРЧР
1. Същност на секторна програма „Леонардо да Винчи”
Секторна програма „Леонардо да Винчи” е финансов инструмент, създаден
от Европейската комисия в подкрепа развитието на системите за професионално
образование и обучение в ЕС. Програмата финансира проекти на широк спектър от
организации и институции (професионални гимназии, центрове за професионално
обучение, неправителствени организации, малки и средни предприятия, браншови
организации) с цел повишаване качеството на професионалното образование и
обучение, насърчаване на иновациите и разпространение на добри практики както
на национално, така и на европейско ниво.
Основните дейности по секторна програма „Леонардо да Винчи” са:
•

Мобилност
o

Мобилност за лица, преминаващи през първоначално
професионално образование (ППО);

o

Мобилност за лица, намиращи се на пазара на труда (ЛПТ);

o

Мобилност за професионалисти в областта на
професионалното образование и обучение (ПОПОО).
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•

Партньорства;

•

Трансфер на иновации;

•

Подготвителни визити.

Дейностите по програмата дават възможност на обучаеми, обучители и
хора на пазара на труда да реализират образователна мобилност с цел обучение
или практика и така да усвояват знания, умения и компетенции в други европейски
страни.
В програмата участват всички държави членки на Европейския съюз (ЕС),
заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия, Швейцария (както и
Отвъдморските страни и територии, дефинирани в Решение на Съвета 2001/822/ЕО).

Въздействие на секторна програма „Леонардо да Винчи“ в България (2007-2013)

Комюникето от Бордо4, чрез които се прави оценка на постигнатото до момента
и се начертават бъдещи действия, с помощта на които ЕС да успее да отговори на
предизвикателствата на съвременния свят и глобализацията. Като резултат от тези
комюникета и от работата в посока засилване на сътрудничеството в областта, са
създадени и развити инструменти за валидиране, признаване и представяне на
знания, умения и компетенции като Европейската квалификационна рамка (EQF),
Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование
и обучение (ECVET), Европейската рамка за осигуряване на качеството в
професионалното образование и обучение (EQAVET) и документите Европас.
Комюникетата от Маастрихт (2004), Хелзинки (2006) и Бордо (2008) поставят
непосредствени цели за изпълнение, докато Комюникето от Брюж5 (2010)
дефинира дългосрочни цели, които да бъдат постигнати до 2020г. в съответствие
със стратегиите „Европа 2020” и „Образование и обучение 2020”, сред които:

2. Програма „Леонардо да Винчи” в контекста на национални и европейски стратегии и цели
4

- Подобряване на качеството и резултатността на ПОО и увеличаване на
неговата привлекателност и приложимост;

Политиката на ЕС в сферата на професионалното образование и обучение
е насочена към засилване на сътрудничеството и изграждане на Европейско
измерение за професионално образование и обучение.
В края на 2002 г., ЕС поставя на дневен ред необходимостта от развитие
и засилване на сътрудничеството в сферата на професионалното образование
и обучение чрез Декларацията от Копенхаген1. Тази декларация дефинира
конкретни приоритети в областта, свързани с изграждане на европейско
измерение за ПОО, осигуряване на прозрачност, информация и ориентиране в
областта, признаване на квалификации, придобити в друга европейска страна, и
въвеждане на инструменти за осигуряване на качеството в системата на ПОО.
Декларацията от Копенхаген намира своето продължение в Комюникето
от Маастрихт2 през 2004 г., чрез което се уточняват и конкретизират
приоритетите в областта на професионалното образование, като се привличат
националните власти на страните членки в процеса по изграждане на Европейско
измерение за ПОО. През 2006 г. и 2008 г. следват Комюникето от Хелзинки3 и
1
2
3

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/copenhagen-declaration-oth-blg-t02.pdf
http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/helsinkicom_en.pdf

- Прилагане на практика на ученето през целия живот и мобилността;
- Разгръщане на творчеството, иновациите и предприемачеството;
- Утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и
активното гражданско участие.
Сред основните организации на европейско ниво, които подкрепят
разработването и изпълнението на политиката в сферата на професионалното
образование и обучение, са: Европейска фондация за обучение (ETF) и Европейски
център за развитие на професионалното обучение (Cedefop). Дейността на
Европейския център за развитие на професионалното образование е подпомаган
от общоевропейската мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на
професионалното образование и обучение, създадена през 2002 г. – REFERNET.
На национално ниво, политиката в сферата на професионалното
образование и обучение се основава на Закона за професионалното образование
и обучение6, чиито цели са:
4
5
6

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/bordeaux_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bruges_bg.pdf
http://lex.bg/laws/ldoc/2134673921

5

От образование към успешна заетост

- Осигуряване на правото на професионално образование и обучение на
гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;
- Удовлетворяване на потребностите от квалифицирана работна сила,
конкурентоспособна на пазара на труда;
- Осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата
на професионалното образование и обучение, основаващи се на
сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната
власт и на местното самоуправление и социалните партньори.
Националната стратегия за учене през целия живот7 (2008-2013), в
частта, посветена на професионалното образование и обучение, отбелязва, че
професионалното образование се осъществява както в сферата на формалното и
неформално образование, така и в областта на самостоятелното учене в България.
Стратегията дефинира следните приоритети:
- Обвързване на предлаганото професионално образование и обучение с
потребностите на секторите/браншовете;
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- Укрепване на партньорството и сътрудничеството между институциите
за образование и обучение, социалните партньори, регионалните и
местните власти;
- Осигуряване на мониторинг и контрол на качеството и ефективността на
професионалното образование и обучение;
- Създаване на възможности за валидиране и сертифициране от
системата на формалното професионално образование и обучение
на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез
неформално и самостоятелно учене;

Въздействие на секторна програма „Леонардо да Винчи“ в България (2007-2013)

НАПОО е ангажирана и с прилагане на Европейската система за трансфер на
кредити в системата за професионално образование и обучение (ECVET) на
национално ниво.
В европейски и национален план се утвърждава разбирането, че
развитието на качествено професионално образование и обучение се основава
на сътрудничество между всички заинтересовани страни, развитие на учебното
съдържание и методи на преподаване, изграждане на системи за признаване
и валидиране на компетентности, осигуряване на прозрачност и достъпност
на обучението, както и възможности за учебна и трудова мобилност. Секторна
програма „Леонардо да Винчи” предоставя необходимата финансова подкрепа
за проекти, насочени към изграждане и усъвършенстване на посочените
основополагащи елементи за гарантиране качеството на професионалното
образование и обучение в Европа.
3. Факти и цифри (2007-2013)8
В периода между 2007-2013г. са реализирани 805 проекти по различните
дейности на секторна програма „Леонардо да Винчи”. Броят на осъществените
проекти по дейност „Мобилност” е 566. От тях „Мобилност за лица, преминаващи
през първоначално професионално образование”, са 336 за целия програмен
период, 162 са проектите за целева група „Професионалисти в областта на
професионалното образование и обучение” и 69 са „Мобилност за лица на пазара на
труда”. Най-много одобрените и финансирани проекти по дейност „Мобилност” има
през 2007 и 2008г., съответно 97 и 101 (Фигура 1). По дейност „Партньорства” има
реализирани общо 188 проекти в периода между 2007-2013г., като най-висок брой
проекти са осъществени през 2012г. и 2013г., съответно 53 и 37 проекта. По дейност
„Трансфер на иновации” са отчетени 52 проекта в периода 2007-2013г., като през
годините се наблюдава равномерно разпределение на реализираните проекти.

- Осигуряване на свободен достъп до информация за инициативи и
ресурси за учене, предлагани обучения, добри практики по проекти и др.
Една от отговорните институции, която осигурява и поддържа качество в
професионалното образование и обучение на младежи и възрастни в България,
е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
7

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/LLL_strategy_01-10-2008.pdf

8 Посочените стойности подлежат на промяна поради това, че крайните отчети от проекти ще бъдат разгледани по късно от датата
на реализиране на анализа
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Фигура 1

През 2012 г. е регистриран най-висок брой на реализираните
транснационални образователни мобилности, както по дейност „Мобилност”, така

Брой проекти по секторна програма
"Леонардо да Винчи" по години и дейности

и по дейност„Партньорства”. В допълнение, през 2012г. при дейност„Партньорства”
се наблюдава близо двукратно увеличение в сравнение с 2008 г., като от 256

120

реализирани мобилности през 2008г. стигат до 792 през 2012 г. и 648 съответно

100

през 2013 г. Общият брой участници, провели образователна мобилност в периода

80

2007 – 2013 по дейност „Партньорства“ и дейност „Мобилност“, надхвърля 10 000

60

(Фигура 3).
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Броят на участниците в дейностите по секторна програма „Леонардо
да Винчи” нараства прогресивно през годините. Участие в дейност „Мобилност”
в периода 2007-2013 са взели 8687 лица от сферата на професионалното
образование и обучение, от тях 6599 са лица, преминаващи през първоначално
професионално образование, професионалисти в сферата на професионалното
образование и обучение са 1578 и 510 са лица на пазара на труда (Фигура 2).
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Брой участници в секторна програма "Леонардо да
Винчи" по дейности и по години
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Винчи” за разглеждания период възлиза на 31 663 277 евро. От тях, по дейност
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32
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„Мобилност” са усвоени 18 904 770 евро. Усвоените средства по програмата
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186
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350
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се увеличават почти двойно през 2013 г. спрямо 2007 г. като през 2007 г. са
3 582 113 евро, а през 2013 г. възлизат на 5 531 177 евро. Усвоените средства на
проект са най-значителни при дейност „Трансфер на иновации”, където за общо
52 проекти са усвоени 10 109 332 евро (Фигура 4).

От образование към успешна заетост

Въздействие на секторна програма „Леонардо да Винчи“ в България (2007-2013)

Фигура 49

увеличаване на качеството и обема на сътрудничество между организациите
в сферата на професионалното образование и обучение. Останалата част от
проектите спомагат за подобряване на качеството и повишаване на мобилността
на лица от професионалното образование и обучение.

Усвоени средства по секторна програма "Леонардо
да Винчи"
5531177, 18%

3582113, 11%

4248748, 13%

2007
2008
2009

4516630, 14%

2010
2011
2012
2013
4383621, 14%

4776708, 15%

Сред водещи страни дестинации по дейност „Партньорства” се нареждат:
Турция, Италия, Румъния, Англия и Германия. Основните езици, на които се
реализират партньорствата, са английски и немски.
Сред изпращащите институции преобладават професионални
гимназии, неправителствени организации, малки и средни предприятия.
Основните теми на реализираните проекти по дейност „Партньорства” са:
•

Разработване на общи обучителни програми и понятия;

•

Сътрудничество в областта на прозрачността на ПОО системите
(т.е. ECVET, EQF, Europass);

•

Кариерно ориентиране и консултиране.

4624280, 15%
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Най-популярните страни дестинации по дейност „Мобилност” са:
Германия, Италия, Испания, Великобритания и Франция, като в тези страни пътуват
близо 4/5 от общия брой участници по дейността. Езиците, на които се провежда
мобилността, най-често са английски, немски и френски.
Основните типове изпращащи и приемащи организации са:
професионални гимназии; центрове за професионално обучение; малки и средни
предприятия; неправителствени организации; държавни органи.
Сред основните теми10 на реализираните проекти по дейност
„Мобилност” са: Селско стопанство; Туризъм; Строителство; Мениджмънт и бизнес;
Информационни и комуникационни технологии; Изучаване на чужди езици
по професионалното направление; Устройство и поддръжка на автомобили;
Енергийни технологии и енергийна ефективност; Развитие на професионалното
образование и обучение по специалността и реализация на пазара на труда.
Близо 90% от проектите по дейност „Партньорства” са насочени към
9 Посочените стойности подлежат на промяна поради това, че крайните отчети от проекти ще бъдат разгледани по-късно от датата
на реализиране на анализа.
10 http://hrdc.bg/fce/001/0125/files/Leonardo_Izsledvane_2012.pdf , стр.23

Основните типове кандидатстващи организации по дейност „Трансфер
на иновации” са: организации с нестопанска цел, висши учебни заведения,
предприятия и изследователски центрове.
Проектите по дейност Трансфер на иновации са насочени предимно към
следните приоритети и теми:
•

Насърчаване придобиването на ключови умения в ПОО;

•

Подобряване на системите за осигуряване на качество в ПОО;

•

Прилагане на ECVET за прозрачност и признаване на учебни резултати
и квалификации.

4. Въздействие на проектите по секторна програма „Леонардо да
Винчи”
За разглеждания период, финансираните от програма„Леонардо да Винчи“
дейности оказват положително въздействие на развитието на професионалното
образование и обучение на няколко ключови нива: индивидуално (обучаеми и
обучители), институционално и системно.
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A. На индивидуално ниво
a) На ниво обучаеми
Участието в проекти, осигуряващи трансгранична мобилност с цел

В допълнение, реализирането на проекти допринася за разширяване
професионалните компетенции на преподавателите в конкретните професионални
направления и насърчаване на различни подходи за придобиване на знания чрез
неформално учене през целия живот.

обучение, практика или обмен на опит позволява разгръщане на кръгозора и

B. На ниво институция

потенциала на личността. Обогатяването на професионалните умения и ключови
компетентности на участниците повишават тяхната конкурентоспособност на

Изпълнението на проект по секторна програма „Леонардо да Винчи“

европейския и национален пазар на труда. Работата по проекти представлява

допринася за модернизирането на организациите участници в следните основни

своеобразен инструмент за самооценка и анализ на личното развитие, който
допринася за по-голяма степен на съответствие между образователните резултати

направления:
•

и изискванията на пазара на труда.

развиват ново направление в своята дейност, а именно изготвяне и
администриране на европейски проекти, което се отразява на цялостното

Допълнителен положителен ефект от мобилността е повишаване на

управление на самата организацията. Контактът с международни

езиковите компетентности на обучаемите. В рамките на своя обучителен стаж

партньори допринася за запознаване и възприемане на успешни

те доразвиват и придобиват нова професионална терминология и преодоляват
12

практики за координиране, планиране и отчитане на текущата дейност.

езиковата бариера във вербалната комуникация.
В допълнение, влиянието на проектите се характеризира с развитие

•

тяхната професионална и личностна подготовка и стимулира тяхната

предприемачество, лидерство, умения за работа в екип и решаване на
b) На ниво обучители

Човешки ресурси – организациите получават възможност да включат в
международна мобилност представители на своя екип, което подобрява

на качества като: комуникативност, толерантност, конкурентоспособност,
проблеми.

Управленски практики – организациите получават възможност да

мотивация за по-високи постижения.
•

Продукти и услуги – организациите получават възможност за съпоставка
с постиженията на своите партньори в различни европейски страни,

Проектите за мобилност, партньорства и трансфер на иновации

както и да почерпят опит от различните образователни и икономически

въздействат положително върху обучителите и мениджъри на образователни

системи. Така се генерира импулс за иновации в съдържанието и начина

услуги, допринасяйки за преосмисляне и задълбочаване на професионалния им

на предоставяне на собствените продукти и услуги.

опит в ученето и обучаването.

Модернизирането на организациите допринася за привличане на

Сътрудничеството на европейско ниво подпомага процеса за постигане

повече обучаеми и/или клиенти, разширяване на пазарите за предлаганите

на социално приобщаване, умения за работа и конкурентоспособност

продукти и услуги, развитие на мрежата от национални и международни

на преподавателите. В рамките на проектите се осигурява възможност за

контакти и повишаване на цялостния авторитет на организацията. Работата по

дискутиране на теми и предизвикателства, които възникват пред професионалното
образование и обучение в различни европейски страни, както и възможните
пътища за съвместно действие чрез идентифициране, разработване, обмен и
прилагане на иновативни методи и практики.

проекти допринася и за по-голяма отвореност и гъвкавост на организациите в
общоевропейски план.
В допълнение, обучителните организации с проекти по програмата
развиват възможности за предлагане на последващи обучения в своята сфера на

13
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дейност и предлагат нов поглед към прилагане на неформалното образование и
всекидневното обучение в процеса на работа.
C. На ниво система
Проектите по секторна програма „Леонардо да Винчи“ допринасят за
внедряването на иновации в системата на професионалното образование и
обучение и повишаване на неговата привлекателност чрез предлагане на модели
и решения в следните направления:
•

Учебно съдържание – изработват се нови европейски обучителни
програми и/или модули по теми, които са актуални за пазара на труда, но
не са напълно засегнати от съществуващите образователни услуги като
биотехнологии, екотуризъм и алтернативни енергийни източници.

•

Обучителна среда – предлагат се стратегии и подходи за организиране
на учебната среда в съзвучие с развитието на глобалното информационно
общество, както и конкретни решения под формата на онлайн платформи

14

за електронно и дистанционно обучение.
•

Методи на преподаване – създават се обучения за специалисти по ПОО
с цел надграждане на техните методи и теми на преподаване за постигане
по-висока степен на интерактивност в обучителната среда.

•

Признаване на квалификации – предлагат се конкретни решения
за изпълнение на Европейската квалификационна рамка (EQF) и
Европейската система за трансфер на кредити в професионалното
образование и обучение (ECVET) на секторно ниво.

•

Качество на обучението – разработват се практически насочени
наръчници за управление на качеството в системата на професионално
образование и обучение в съзвучие с Европейската рамка за осигуряване
на качеството в професионалното образование и обучение (EQAVET).
Трансформирането на добрите практики от чужбина посредством

реализацията на проекти, създава предпоставки за сътрудничество в сферата
на професионалното образование и обучение, икономическите сектори,
сътрудничество между предприятия и обучителни институции, покриване на

Въздействие на секторна програма „Леонардо да Винчи“ в България (2007-2013)

квалификационните нужди в различни сектори. Като резултат се повишава
цялостната конкурентоспособност на пазара на труда и заетите в него.
5. Еразъм+
Секторна програма „Леонардо да Винчи” е най-успешната програма
за подкрепа на развитието на европейските измерения в професионалното
образование и обучение. Успешните резултати на програмата и стремежа за
засилване на сътрудничеството в сферата на професионалното образование и
обучение, както на европейско, така и на национално ниво намират отражение
в структурата на новата европейска програма за образование, обучение, младеж
и спорт „Еразъм+“. Тя ще стартира през 2014г., обединявайки в себе си седем
настоящи програми: Програмата „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да
Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус
Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с
индустриализирани страни.
В новата програма се предвиждат три основни дейности: 1. Образователна
мобилност за гражданите. 2. Сътрудничество за иновации и обмен на добри
практики. 3. Подкрепа за реформа на политиките.
Отчитайки добрите резултати от транснационалната образователна
мобилност на ученици, студенти и обучаеми като цяло, Европейската комисия
планира в бюджета на новата програма да се отделят близо 2/3 от финансирането
за образователна мобилност за обучаеми и за обучители.
В допълнение българските институции от областта на професионалното
образование и обучение ще имат възможност да участват в междусекторни
партньорства в рамките на втората ключова дейност. Това ще допринесе
за установяване на по-тясна връзка с образователните институции на
ниво професионално образование, както и с представителите на бизнеса
и неправителствения сектор и разработване на съвместни образователни
продукти, които в най-пълна степен да отразяват реалностите на пазара на труда
и потребностите, желанията и интересите на новите поколения.
Третата ключова дейност на програма „Еразъм+”, „Подкрепа за реформа
на политиката” има за цел да улесни модернизацията на системите за образование
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и обучение, чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите
членки. Голяма част от дейността ще се администрира на централизирано ниво от
страна на ЕК, но другата част в рамките на подкрепата за реформа на политиката
ще продължи изпълнението на заложените цели в сферата на професионалното
образование и обучение, както и ще разшири сътрудничеството между други
съществуващи инструменти за развитие на системата като Европас, Еврогайдънс,
Евридика, Европейска квалификационна рамка и Европейска система за
трансфер на кредити в сферата на професионалното образование и обучение.
Българските институции от сферата на професионалното образование и обучение
ще имат възможност да черпят сравнителна информация и добри практики
от европейските мрежи и инструменти в областта, като участват в различни
национални и европейски форуми, аналитични и статистически образователни
изследвания и пилотни обучения за прилагане на иновации.
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Трансфер на иновации
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Номер на проект:
LLP-LDV-TOI-07-BG-166-018
Дейност: Трансфер на иновации
Име на българската институция:
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Е-портфолио за вашето бъдеще /
E-portfolio for your future

Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ)

Описание на проект
Проектът „Електронно портфолио за вашето бъдеще” комбинира иновативен мултимедиен инструмент за самооценка и електронно портфолио, което да подготви учениците да преодолеят разминаването между полученото образование и последващата им професионална квалификация. В рамките на проекта е разработена и система
за идентифициране на застрашените от отпадане ученици. Основната цел на проекта
„Е-портфолио за вашето бъдеще” е да подпомогне консултантите в работата им с младежите, а именно при оказване на помощ на ученика да осъзнае собствените си компетенции и умения. Проектът предоставя на консултантите иновативен уеб-базиран
инструмент в помощ при идентифицирането на застрашени от отпадане на ученици
посредством разработване и преглеждане на персоналното е-портфолио на ученика.
Постижения
• Среда, базираща се на компютърна игра (Електронно портфолио за вашето бъдеще – 4YF), състояща се от 3 основни елемента, които взаимно се допълват и изграждат един цялостен и единствен по рода си инструмент;
• Интерактивен инструмент за самооценка и определяне компетенциите на ученика (уеб-базирана игра за себепознание), който да набляга на предимствата при
използването на ИКТ и мултимедия;
• Уеб-базиран интерактивен тест, измерващ риска от ранно напускане на училището при подрастващите;
• Инструмент за разработване на електронното портфолио от ученика – ръководство, място за съхраняване и представяне на постиженията на ученика;
• Ръководство за кариерно развитие, предназначено за ученика/консултанта;
• Презентация на академичното израстване на ученика по време на опита, натрупан
във висшето училище;
• Маркетингов инструмент за търсене и намиране на работа.

Е-портфолио за вашето бъдеще

Въздействие
Проектът предоставя на основните заинтересовани страни цялостен интерактивен инструмент за самооценка и разсъждение върху постиженията, който намалява разминаването между образованието и професионалната реализация на ученика. Като резултат по проекта са обучени консултанти и педагогически съветници от 4 държави – България, Австрия, Ирландия и Лихтенщайн – в разработването
и използването на електронното портфолио. Проектът подпомага учениците при
определяне кои са компетентностите и уменията им посредством една атрактивна и развлекателна компютърна игра.
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Валидиране на менторството 2 /
Validating mentoring 2

Номер на проект:
LLP-LDV-TOI-07-BG-166-007
Дейност: Трансфер на иновации
Име на българската институция:
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Асоциация „Мария Кюри“

Описание на проект
Проектът отговоря на потребностите на хората с увреждания и други лица
в неравностойно положение на пазара на труда. Работи се върху системи за приз
наване на тяхното неформално обучение. Лицата от тази група често не притежават необходимите квалификации, които да ги направят конкурентоспособни на
пазара на труда. Това е причина те да бъдат затруднени при намиране на работа.
Проектът е пряк израз на принципите на Споразумението от Копенхаген и допълва набора от инициативи в рамките на общността, които имат за цел признаване
на ползите от неформалното учене като напълно функционална част от професионалното образование и обучение.

•
•
•
•
•
•

Постижения
Формуляри за наставлявани и за ментори;
Въпросник за самооценка на уменията;
Пример за работен план на личностно развитие;
Наръчник за промоутъри на менторинг програми;
Усъвършенстван Кодекс за приложение на менторинг програмите;
Система за самооценка.

Валидиране на менторството 2

Въздействие
В резултат от реализацията на проекта в три държави са създадени и трансферирани добри практики в провеждането на менторинг програми. Разработено
и разпространено е качествено продължение на цялостния процес на валидиране
на неформалното учене. Вследствие на проекта е осъществен успешен трансфер
на принципите и практиките на една ефективна и висококачествена менторинг
програма, чрез валидирането й на основата на Кодекса за приложение на менторинг програмите. Конкретно въздействие върху целевите групи оказват създадените нови менторинг програми (за възрастни хора и млади хора в риск).
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Мултимедийно обучение
на специалисти по ПОО
за иновации в сектора
на биотехнологиите /
Multimedia Training of VET Professionals
for Innovation Support in BioTech
Sector – VET-InTech

Мултимедийно обучение на специалисти по ПОО за иновации в сектора на биотехнологиите

•
•
•

Номер на проект:

•
•

2008-1-BG1-LEO05-00433
Дейност: Трансфер на иновации
Име на българската институция:
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Сико Фарма ООД

Описание на проект
Проектът VET-InTech предлага иновативно обучение в областта на биотехнологията чрез изграждане на обучителна програма от смесен тип, предназначена за преподаватели, обучители и инструктори в биотехнологичния сектор. Обучението цели повишаване на професионалните знания и умения на тези целеви
групи и прилагане на аналитични подходи за разработването на практики със специфично съдържание в гореспоменатата област на познанието. По този начин се
задоволяват нуждите от разбиране, развитие и прилагане на интегриран европейски подход към иновациите в биотехнологичния сектор и индустриален растеж
на национално и европейско ниво. Обучителният подход на проекта VET-InTech е
фокусиран върху задълбочено разбиране на специфичните проблеми, свързани с
активните взаимодействия между е-базираното учене и човешкия фактор в образователния процес.

Постижения
Трансфер на иновативна и приложима мултимедийна платформа за обучение в сферата на биотехнологичните иновации;
Постигане на гъвкави резултати от обучението, базирани на принципите,
заложени в Европейската квалификационна рамка;
Уеб-портал, представляващ работна среда и инструмент за обмен на информация и знания, опит и идеи по време на проекта и след неговото изпълнение;
Мултимедийни учебни средства (http://www.vetintech-training.com);
Писмени инструкции за онлайн и офлайн приложение на електронните материали за обучение.

Въздействие
Проектът VET-InTech е активното звено във връзката между образованието
и индустрията, като насочва събраната информация от дейността си към хората,
които са отговорни за професионалното ниво на преподавателите. Вследствие на
проекта е създадена многоезична платформа за обучение на обучители. Проектът
VET-InTech непосредствено свързва нарастващата обществена нужда от коректна
информация за подкрепата на иновациите в биотехнологичния сектор. Обучителната програма е насочена към самообучение, съобразена е с индивидуалния ритъм на учене и отговаря на съвременните дидактически изисквания.
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Атрактивно професионално
ориентиране за ученици /
Attractive Vocational Guidance for Pupils

Номер на проект:
2008-1-BG1-LEO05-00436
Дейност:
Трансфер на иновации
Име на българската институция:
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32-ро СОУ „Св. Климент Охридски“, София

Описание на проект
Проектът „Атрактивно професионално ориентиране за ученици“ допринася за
повишаването на атрактивността и ефективността на професионалното ориентиране за
учениците от основното училище чрез адаптиране на иновативна методология за професионално ориентиране. В рамките на проекта са изследвани 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. Разработена и приложена е методология за психодиагностика с цел установяване на личностния и професионален профили на учениците.
Проектните дейности водят до разработването и прилагането на методология за групов
динамичен тренинг на ученици, насочен към развитие на т.нар. „меки“ компетенции.
Постижения
• Набор от гъвкави и лесни за употреба инструменти за професионално ориентиране за ученици;
• Електронна платформа с информация и обучителни материали за ученици,
учители и обучители;
• Повишена информираност на учениците в държавите, които участват в
проекта, за възможностите за професионално развитие и уменията, необходими за определени професии;
• По-добро разбиране от страна на учениците за техните лични качества и способности, професионална пригодност и избор на професионално развитие;
• Подобрени методи за кариерно ориентиране и уменията на учителите и
обучителите в началното образование;

Атрактивно професионално ориентиране за ученици

• Многоезична интернет базирана
платформа с информация и обучителни материали за ученици,
учители и обучители.

Проектът работи в посока
преодоляване недостига
от компетенции в областта
на информационните и комуникационни технологии,
технологичната култура,
предприемаческите умения, необходими за успешно реализиране на кадрите
на средно професионално
ниво в областта на стратегическото пазарно планиране.

Въздействие
Разработени са ръководство
и методи за развитие на специфични
умения за учители и обучители, които
прилагат и разпространяват системата
сред заинтересовани страни на секторно ниво. Подобрена е информираността и познанието на учениците, учителите и обучителите за възможностите за професионално развитие и необходимите
качества, знания и умения за успешна кариера в избраната област. Създадена е
система от гъвкави, лесни за използване и атрактивни за учениците инструменти
за професионално ориентиране. На индивидуално ниво е развито разбирането
на учениците относно ползата от познаване на индивидуалните способности и
нагласи при избора на професия, както и необходимостта от тяхното постоянно
усъвършенстване по пътя на неформалното обучение.
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Квалификационно обучение
на професионални инструктори
в областта на екологичните технологии
Competence-Based Training for VET
professionals in clean environment
(COMBAT)

Номер на проект:
2009-1-BG1-LEO05-01655
Дейност:

Квалификационно обучение на професионални инструктори в областта на екологичните технологии

Добре фокусиран проект, с
• Персонализиране на обучителни пътеки със специализирано
последователна и
съдържание, улеснено с ръкореалистична визия за целта
водство за потребители;
и стратегията за нейното
• Инструмент за електронно обупостигане.
чение, комбиниращ нови методи и ново съдържание;
• Портал за интерактивно електронно обучение, носител на квалификационния модел.

Трансфер на иновации
Име на българската институция:
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Институт по органична химия с център
по фитохимия - БАН

Описание на проект
Проектът „Квалификационно обучение на професионални инструктори в
областта на екологичните технологии – COMBAT“ отговаря на ключовите цели за
трансфер на иновационни идеи в подкрепа на устойчивото развитие на европейската икономика и трудов пазар. Проектът COMBAT предлага структурирана електронна обучителна система, основана на компетенции и резултати от обучението, които се оценяват чрез Европейската система за трансфер на кредити в ПОО
(ECVET). Обучителната система предвижда и ex-post акредитация и повишаване
на качеството на ПОО на национално и европейско ниво. Проектът COMBAT, който
цели повишаване компетентността на професионалните инструктори, е поощряван от европейските институции, особено заради силната връзка между теория,
практика и учебни методи, съобразени с нуждите и уменията на обучаващите се.
Постижения
• Предоставяне на система за структурно описание на свързаните с работно
място компетенции;
• Разработване на COMBAT портфолио за тях;
• Въвеждане на нови подходи за обучение и предоставяне на нови възможности на професионалистите по ПОО;

Въздействие
Вследствие на проекта, адресираната целева група получава достъп до
иновативна система за иницииране на учебни пътеки за професионално образование и обучение. Създадени са предпоставки за обучение на професионални инструктори в целевите области. Развитието на местните структури е подпомогнато
посредством националната стратегия в посока хармонизиране с европейските и
29
националните планове за развитие. Изградена е национална мрежа, в която участват организации, свързани с професионалното обучение. По отношение дългосрочното въздействие от реализирането на проекта се цели хармонизацията на
европейските секторни мерки, както и промени в пазара на труда и изискванията
за заемане на работна позиция.

Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Професионално обучение по английски език за дървообработващата промишленост

Професионално обучение
по английски език за
дървообработващата промишленост
/ Vocational English Training for
Woodworking Industry (VETWOOD)

Номер на проект:
2009-1-BG1-LEO05-01646
Дейност:
Трансфер на иновации
Име на българската институция:
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Лесотехнически университет, София

Описание на проект
Проектът е насочен към развитие на методология за обучение и материали
за професионалното обучение на английски език на ученици в професионални
гимназии, студенти и професионалисти в дървообработващата промишленост.
Целите на проекта се постигат чрез разработване на полезни инструменти за
обучение, които запълват липсите в обучението по английски език в системата
на професионалното образование и обучение. Проектът подпомага придобиването на езикови умения, отговарящи на настоящите нужди на дървообработващата промишленост. Проектът VETWOOD отговоря на професионалните езикови
потребности на обучаемите и развиващия се европейски пазар на труда. Мобилността на работната сила в Европейския съюз се постига чрез езикови умения,
пряко свързани със заетостта, бързо адаптиране към новата работна среда и работа в международни екипи.

•

•
•
•

Постижения
Интерактивен мултимедиен продукт за електронно обучение по професионален английски език с учебни модули: структура на дървото, видове дървета, свойства на дървото, аномалии при дърветата, сушене на дървесина,
дървообработващи машини, дървообработващи технологии, дървесни плочи и т.н.;
Обучителен модул на базата на казуси;
Модулни тестове за оценка на обучаващите се;
Многоезичен речник.

Въздействие
Предвид отсъствието на специализирано професионално чуждоезиково
обучение в дървообработващата промишленост, продуктите, разработени в рамките на проекта VETWOOD, оказват голямо въздействие върху учебните практики
в целевия сектор и крайните потребители в съответния бранш. Ползвателите на
проектните продукти са повлияни положително, тъй като проектът разработва
съвременни техники за обучение, отнасящи се до специфичните изисквания на
промишлеността в различните страни. Продуктите на проекта са приложими в
професионални гимназии, технически университети и компании, работещи в сферата на дърводобива и дървообработването. Резултатите могат да се използват от
мениджъри и служители на предприятия от дървообработващата промишленост,
работещи по други интердисциплинарни европейски проекти.
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Социално компетентни полицейски
служители в близост до обществото /
Socially Competent Police Officers
Close To Society

Номер на проект:
2010-1-BG1-LEO05-03096
Дейност:
Трансфер на иновации
Име на българската институция:
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Институт по психология Министерство на вътрешните работи

Описание на проект
Проектът има за цел създаване и предоставяне на цялостна система за
тренинг и развитие на социалните компетенции на служителите в полицията и в
други частни и държавни правоохранителни институции извън МВР. Социалните умения на полицейските служители са сред основните критерии за оценка на
техните професионални качества, тъй като работата им е свързана с постоянно
взаимодействие с гражданите и институциите на страната. За да бъдат ефективни
в работата си, те трябва да получават специализирано обучение за развитие на
тези умения. Подобряването на социалните умения е предпоставка за социална
активност и ефективни взаимоотношения между хората. Същността на работата
на служителите на реда изисква високо ниво на комуникативни умения, работа
в екип, водене на преговори, устойчивост на стрес, разрешаване на конфликти и
др., които представляват социалната компетентност.

•
•
•
•
•

Постижения
Проучване на потребностите от обучение;
Адаптиране на методология за развитие на социалните умения към потребностите на полицейските служители;
Разработване на методология за обучение на обучители;
Тестване на методологията чрез обучение на 18 обучители и около 1000 служители в правоохранителната система;
Създаване на центрове за обучение с цел дългосрочно използване на
резултатите.

Социално компетентни полицейски служители в близост до обществото

Въздействие
Проектът допринася за развитие на социалните и граждански компетенции на
голяма професионална група в държавите от консорциума. Това от своя страна спомага
за поощряване на хората да участват в иновативни образователни програми за личностно и професионално развитие. Подобряването на социалните умения е предпоставка
за социална активност и ефективни взаимоотношения между хората. Същността на работата на служителите на реда изисква високо ниво на комуникативни умения, работа
в екип, водене на преговори, устойчивост на стрес, разрешаване на конфликти и др.,
които представляват социалната компетентност. Реализацията на проекта спомага за
развитие на положителния имидж на правоохранителната система сред обществото и
за установяване на стандарт за обучение на обучители на полицаи и охранители.
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Подпомагане на малкия бизнес
да намали екологичния си отпечатък /
Enabling small business to reduce its
environmental footprint – Ecotips 2.0

Номер на проект:
2010-1-BG1-LEO05-03089

Подпомагане на малкия бизнес да намали екологичния си отпечатък

Проектът представлява цялостен процес, който помага
за определянето и приоритизирането на екологични
проблеми във всяко
предприятие.

Дейност:
Трансфер на иновации
Име на българската институция:
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Фондация ТАЙМ - Екопроекти

Описание на проект
Основната цел на проекта е да трансферира иновативен пакет за професионално обучение, насочен към нуждата на малкия и микро бизнес да станат
по-конкурентоспособни и да преодолеят липсата на специалисти, мениджъри и
предприемачи, с професионални умения и опит, които да могат да се занимават
с екологичните въпроси във фирми от различни браншове. Това се постигна чрез
адаптиране и доразработване на съществуващи инструменти за професионално
обучение и придобиване на ключови компетенции. Проектът предоставя на целевата група атрактивна и лесна за ползване електронна платформа за професионално обучение и придобиване на ключови компетенции в сферата на управлението на околната среда.

•
•

•
•
•

Постижения
Разработване и адаптиране на пакет за намаляване на екологичното въздействие на микропредприятията;
Създаване на благоприятна среда за прилагане на резултатите от проекта в
следните сектори: офиси, ресторанти и барове, хотели, организиране на мероприятия, авто-сервизи, строителство, магазини, фризьорски салони;
Разработване на комплект от три инструмента за управление на околната среда;
Обучение на консултанти и мениджъри за придобиване на ключови компетенции в сферата на управление на околната среда;
Принос към националните и европейските приоритети в областта на устойчивото управление на околната среда.

Въздействие
Проектът спомага за трансфер на иновативна и атрактивна система за
професионално обучение в съответствие с нуждите от конкурентоспособност на
малкия бизнес и микробизнеса. Основният инструмент, разработен в рамките на
проекта – EcoToolKit, улеснява фирмите и организациите при добиване на представа от моментното им екологично състояние и основните им проблеми. Целевите групи могат да управляват и намалят екологичното си въздействие, и съответно да подобрят екологичните си резултати. Реализацията на проекта отговаря на
европейските политики в областта на зелената и устойчива икономика. Проектът
предоставя практичен и визуален подход на фирмите към анализирането и управ
лението на екологичното им „поведение”.
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Пакет обучителни материали
за развитие на креативността
и иновациите в малките
и средни предприятия / Creativity
Development & Innovation Training
Package for Small and Medium-sized
Enterprises – I-Create

Пакет обучителни материали за развитие на креативността и иновациите в малките и средни предприятия

•
•
•
•

Номер на проект:

•

2011-1-BG1-LEO05-05031
Дейност:

Постижения
Осигуряване на материали за обучение по креативност и управление на иновациите на МСП;
Предоставяне на МСП на инструменти за развиване на способности за идентифициране на пречките пред творчеството и иновациите;
Увеличаване конкурентоспособността и капацитета за иновации на МСП;
Повишаване осведомеността и бизнес културата на заетите в сферата на професионалното обучение за управление на творчеството;
Повишаване адаптивността на бизнес културата, която творчески изисква
взаимно допълване на технологична и организационна модернизация

Трансфер на иновации
Име на българската институция:

36

Европейски център за качество ООД

Описание на проект
Проектът е насочен към развитие на нови перспективи, генериране на
нови идеи и решаване на практически задачи чрез мислене извън традиционните
модели. Творчеството е умение, което може да се развива, и е от съществено значение за всички организации, в които създаването и използването на иновациите
в ежедневната дейност е предпоставка за конкурентоспособност на пазара. Основната цел на проекта е да предостави на малките и средни предприятия (МСП)
напълно документирани материали за обучение по въпросите на творчеството и
иновациите в управлението, с оглед развитието на способности за идентифициране и преодоляване на пречките в областта. Проектът спомага за увеличаване на
иновативния капацитет на МСП чрез предоставяне на необходимите творчески
инструменти и практики за ежедневната им дейност

Въздействие
Реализацията на проекта създава възможност за малките и средни предприятия да работят с нови методи и да ги прилагат в ежедневната си работа. Служителите от експертните организационни нива често разполагат с иновативни
идеи по отношение оптимизацията на работния процес – такива, които обикновено не достигат до мениджърите. Тези идеи следва да бъдат обединени по систематичен път. Основното въздействие на проекта следва да бъде постигнато чрез развитието на обучителни материали за управление на творчеството и иновациите.
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Трансфер на иновативна платформа
за професионално електронно 		
обучение в областта на технологиите
за ветрова енергия / Transfer of
innovative VET system in Wind Energy
Technologies – TrainWind

Номер на проект:
2011-1-BG1-LEO05-05035
Дейност:

Трансфер на иновативна платформа за професионално електронно обучение в областта на технологиите за ветрова енергия

Въздействие
Трансферът на иновации и подобряването на системата за електронно
обучение в областта на ПОО играе важна роля за професионалното развитие на
целевата група и отговаря на нуждите на пазара на труда в сектора на ветровата
енергетика. Проектът допринася за повишаване качеството на стоките и услугите,
които произвеждат фирмите от сектора. Като резултат се повишава цялостната
конкурентоспособност на пазара и заетите в него. Придобитите знания и компетенции от служителите се валидират и сертифицират, което води до по-голяма
гъвкавост и мобилност на пазара на труда в сектора на ветровата енергетика.

Трансфер на иновации
Име на българската институция:

38

Технически университет, Варна

Описание на проект
TrainWind предлага организиране на професионално обучение, базирано
на информационните и комуникационни технологии. Проектът отговаря на търсенето на пазара на труда и предлага на целевите групи възможност за професионално развитие. Изпълнението на проекта ще увеличи капацитета за дистанционно обучение на партньорските организации. Сред основните цели е създаване на
локални мрежи от заинтересовани институции и фирми в сектора на ветровата
енергетика. Приоритет е подобряването на уменията за работа и по-добър достъп
до пазара на труда чрез електронно обучение.

•
•
•
•
•

Постижения
Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници;
Повишаване на конкурентоспособността в сектора на ветровата енергетика;
Обмен на опит и добри практики между заинтересованите институции и
фирми в сектора;
Връзка на националните структури за квалификация и системата на ЕС за
професионална квалификация;
Осигуряване на ИКТ базирани обучителни програми в областта на технологиите за използване на вятърна енергия;
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Валидиране на самостоятелното
учене и трансфер на кредити
в областите уеб дизайн
и компютърна анимация /CREATE/

Номер на проект:
2011-1-BG1-LEO05-05036
Дейност:

Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна анимация / CREATE/

Въздействие
Въздействието, предвидено в рамките на проекта CREATE, е свързано с повишения капацитет на институциите, предоставящи ПОО, и с признаването на резултатите от самостоятелното учене на младежите. Вследствие на проекта е разработен модел за валидиране на резултатите от самостоятелното учене, който да се
прилага от институциите. Крайните резултати създават и предпоставка, и повече
възможности за квалификация на преждевременно напусналите училище.

Трансфер на иновации
Име на българската институция:
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Студентско общество за компютърно изкуство

Описание на проект
Проектът разработва модел за валидиране на резултатите от самостоятелното учене, който да може да се прилага към единици резултати от обучение в
областите уеб дизайн и компютърна анимация. Освен това, „Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна
анимация“ цели разпределението на ECVET точки в единиците резултати от обучение в областите уеб дизайн и компютърна анимация, като по този начин направи
възможно признаването им в страните-членки на ЕС. Резултатите от проекта са
насочени към обучители, отговорните за политиката лица в ПОО, дизайнерите на
обучението в ПОО, както и към ръководители на Центрове за ПОО.
Постижения
• Разработване на методи и инструменти за валидиране на резултатите от самостоятелното учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация;
• Разпределяне на ECVET точки в единиците резултати от обучение в областите уеб дизайн и компютърна анимация, за да направи възможно признаването на резултатите от самостоятелното учене;
• Разработване набор от обучителни инструменти, съдържащ теория, интерактивни инструменти/игри с похвати за валидиране на резултатите от самостоятелното учене и трансфера на кредити;
• Обучаване на специалисти в областта на ПОО, в това как да осъществяват
валидиране на резултатите от самостоятелното учене;
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Дизайн на подвързии и консервация
на стари книги, албуми и документи /
Binding design and paper
conservation of antique books, albums
and documents – BBinding

Номер на проект:
2012-1-BG1-LEO05-06920
Дейност:
Трансфер на иновации
Име на българската институция:
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Централна библиотека на Българската академия
на науките

Описание на проект
Основната цел на проекта е да предостави съвременни обучителни материали
и инструменти за професионално обучение по подвързване на книги и консервация
на хартия. Дейностите дават възможност за професионално развитие на подвързвачи,
реставратори на хартия и останалите без работа такива, като се разработят следните
обучителни материали: съвременно ръководство, разделено в различни модули, онлайн обучителни материали и инструменти за подвързване на книги и консервация
на хартия. В рамките на проекта се трансферират и доразвиват съществуващи обучителни материали от Холандия и Италия, свързани с подвързване на книги и консервация на фотографии. Прилага се опитът на партньорите от Австрия и България в
областите консервация на хартия и фотографии и подвързване на книги.

•
•
•
•
•

Постижения
Обучение на обучители и ръководители на реставрационните отдели на
библиотеки, архиви и работилници;
Предоставяне на професионални обучителни материали на целевата група;
Развитие на междукултурните познания, предприемаческите и ИКТ уменията на целевата група;
Повишаване осведомеността за консервацията на книги, документи и фотографии в партньорските държави и основно в България;
Създаване на пилотен център (подвързвачница) в България;

Дизайн на подвързии и консервация на стари книги, албуми и документи

Въздействие
Реализацията на проекта спомага за повишаване капацитета на подвързвачите и малките работилници. Млади предприемачи, както и останалите безработни в резултат от закриването на подвързваческите отдели в големите печатници,
получават възможност за придобиване на иновативни знания и компентенции.
Създават се повече възможности за институциите, предоставящи ПОО в сферата
на подвързването. Модернизират се обучителните инструменти и подходи в областта. Проектните резултати отговарят на съвременните изисквания на пазара на
труда в Европа, засегнат от негативната тенденция печатната и книгооформящата
индустрии да прехвърлят инвестициите си към Азия.
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Мобилност
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Развитие на управленски маркетингови
умения за стратегическо пазарно
планиране

Номер на проект:
LLP-Ldv-IVT-07-BG-166123
Дейност:
Мобилност – първоначално
професионално образование
Име на българската институция:
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Частна професионална гимназия “БАНКЕР”, София

Описание на проект
Фокусът на проекта е върху надграждането на специализираните маркетингови и мениджърски умения, и формирането на специфични компетенции в
областта на маркетинга, в т.ч. и умения за стратегическо пазарно планиране. В
методически аспект, тренингите и симулативните сесии, казусите и развитието на
стратегии се използват за усъвършенстване на маркетинговите и управленските
умения на позвателите. Иновационното в проекта е придобиването на знания и
умения, приложими в широк спектър от икономически сектори и типове пазари.
Практиката е реализирана в две паралелно развивани теми: Маркетингова игра
(Marketing Game) и Стратегическо маркетингово планиране и разработване на
концепция (Strategic Market Planning and Concept Development).

Развитие на управленски маркетингови умения за стратегическо пазарно планиране

Проектът работи в посока

Постижения
преодоляване недостига
от компетенции в областта
• Повишаване качеството на профена информационните и косионалната подготовка чрез обомуникационни
технологии,
гатяване на обучението по предтехнологичната култура,
мета „Управление на маркетинга”
предприемаческите умения,
с нови методи за изграждане на
необходими за успешно реасимулативни пазарни стратегии;
лизиране на кадрите на сред• Запознаване от страна на приено професионално ниво в
областта на стратегическото
мащата организация със специпазарно планиране.
фиката и стандартите на средното икономическо образование в
България и разработване на адаптирани програми за бъдещи ползватели;
• Запознаване с Европейските практики в маркетинга и придобиване и усъвършенстване на управленски умения за стратегическо пазарно планиране
на широка гама продукти и услуги на диференцирани пазари;
• Нови специализирани (job-specific) знания и умения за професията и специалността, практически приложими, в съответствие с бързо променящата се практика –
технически умения, умения за системен анализ, умения за вземане на решения,
умения за маркетингови проучвания, за въвеждане на нови технологии и др.
• Допълнителни (generic) знания и умения, осигуряващи предимство и мобилност на пазара на труда – езикови, компютърни, комуникативни
Въздействие
Проектът допринася за повишаване конкурентоспособността на пазара на
труда в Европейския съюз. Спомага за запознаване с европейските практики в маркетинга. Създадени са възможности за пренос на формираните маркетингови и мениджърски умения в нови ситуации. На ниво институция са усъвършенствани формираните в ЧПГ „БАНКЕР“ компетенции в областта на управлението на маркетинга.
Крайните ползватели на проекта са придобили и усъвършенствали управленски умения за стратегическо пазарно планиране на широка гама продукти и услуги на диференцирани пазари. В допълнение, влиянието на проекта се характеризира с придобиване на практически и социални умения за планиране и организиране, за личностно
и кариерно развитие, личностни качества – комуникативност, толерантност, конкурентоспособност, предприемачество, лидерство, развитие на умения за рефлексия и
самооценка на постигнатото, умения за работа в екип, решаване на проблеми и др.
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Прилагане на модерни компютърни
технологии за развитие
на мениджърски умения в селското
стопанство

Прилагане на модерни компютърни технологии за развитие на мениджърски умения в селското стопанство

Проведените практики налагат трансформиране на
традиционните представи за
обучение в нова парадигма.

Номер на проект:
LLP-Ldv-IVT-07-BG-166122
Дейност:
Мобилност – първоначално
професионално образование
Име на българската институция:
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Професионална гимназия по селско стопанство, Чирпан

Описание на проект
Основните цели на проекта са успешно усвояване на съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използвани във водещите
европейски страни, както и прилагане и разпространение на придобития опит в
българското земеделие. Приемащ партньор по проекта е “Agricola-Institut GMBH”
гр. Кемниц, Германия, който провежда образователни дейности, отнасящи се до
компютърното обучение и мениджмънта чрез ИКТ. Осъществени са посещения на
малка ферма, с основен предмет на дейност селския туризъм и връзката му със
селското стопанство; винарна; предприятие за отглеждане на кокошки и производство на яйца; мелница; земеделска кооперация и екологична ферма.

•
•
•
•
•

Постижения
Усвояване на модерни компютърни технологии и повишаване на компетенции за прилагането им в селското стопанство;
Придобити професионални умения за вземане на успешни управленски решения;
Подобрени умения за прогнозиране, планиране и организиране пласмента,
рекламата и ценовата политика на фирмата;
Тясно обвързване на теория с практика;
По-широко познаване и прилагане на модерните системи в управлението на
селското стопанство.

Въздействие
Чирпан е град с развито агропроизводство. Професионална гимназия по
селско стопанство, гр. Чирпан подготвя кадри за нуждите на земеделието, основно на територията на общините Чирпан и Братя Даскалови. За да бъдат те
адекватни на европейските стандарти и да създават модерни ферми, се изисква
трансфериране на добрите практики от чужбина. Проектът създава предпоставки
за сътрудничество в сферата на професионалното образование и обучение, икономическите сектори, сътрудничество между предприятия и обучителни институции, покриване на квалификационните нужди в сектора. Непрекъснатото усъвършенстване на информационно-комуникационните технологии и повишаване
на изискванията към земеделските производители води до необходимостта от
актуализиране на изучаваните професии и специалности.
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Име на проекта:

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

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

Номер на проект:
2008-1-BG1-LEO01-00304
Дейност:
Мобилност – първоначално
професионално образование
Име на българската институция:
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Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии

Описание на проект
Основната цел на проекта е учениците да се запознаят с различни технологии и
техники за производство на хлебни и сладкарски изделия, да наблюдават иновативни
технологии, да усвоят нови знания и умения, да подобрят професионалните си компетенции и да повишат квалификацията си. Учениците се запознават със стратегиите на
фирмите в сферата на управлението, рекламата, маркетинга, развитието на човешките
ресурси и др. По време на практиката учениците използват нови суровини, материали,
опаковки и инструменти, пособия, с което обогатяват опита и уменията си. Разглеждайки софтуерни продукти, използвани при управлението и контрола на производството,
наблюдавайки процедурите по окачествяване на продукцията и запознавайки се със
системите за осигуряване безопасността на храните и документалното им оформяне,
учениците придобиват по-пълна представа за всички аспекти на добрите европейски
практики при производството на храни.
Постижения
• Запознаване на учениците с италиански опит и традиции в производството
на здравословни и диетични храни;
• Усвояване на нови знания и умения, подобряване на професионалните компетенции и квалификацията на учениците;
• Повишаване качеството на образователния процес чрез усвояване на положителни елементи от европейската образователна практика и адаптирането
им към българските условия;
• Въвеждане на нови дидактически средства и методи на обучение в областта
на хранително-вкусовата промишленост;
• Оптимизиране на управленския модел в образователния процес.

Въздействие
На национално ниво важен елемент от стратегията за развитие на българското образование и повишаване на неговото качество е изучаване и прилагане
на успешни модели от европейската образователна практика. Положителен елемент е повишаването на привлекателността на професионалното образование.
Вследствие от проекта неговите ползватели придобиват умения, които се изискват от водещите фирми в областта на хлебопроизводството, най-големите хотели и сладкарски работилници, множеството чуждестранни фирми, предлагащи
добавки и ингредиенти за промишлеността, които оперират на регионално ниво.
Обучението на учениците в модерна европейска база е подходящо за обогатяване
на професионалните им компетенции, включително техните личностни качества.
Учениците стават по-конкурентоспособни на европейския пазар на труда.
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Име на проекта:

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

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

Номер на проект:
2008-1-BG1-LEO01-00335
Дейност:
Мобилност – първоначално
професионално образование
Име на българската институция:
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Образцова математическа
гимназия „Акад. Кирил Попов“, Пловдив

Описание на проект
Основната цел на проекта е по време на професионалната практика учениците да се запознаят с европейския трудов пазар и да изградят умения в създаването и използването на специализиран, системен и приложен софтуер и компютърни мрежи в реални трудови условия във фирма. Ползвателите на проекта имат
възможност да натрупат сериозен практически опит по изграждането на комуникационни среди по предварително формулирани практически задания на ниво
малка и средна фирма. Те изграждат умения за работа с диагностичен и тестващ
софтуер, насочени към създаване на конкретни софтуерни програми по поръчка
на клиент, и за работа по инсталиране и настройка на компютърни мрежи и вземане на иновативни решения със софтуерни приложения

•
•
•
•
•

Постижения
Умения и навици за самостоятелно вземане на решения, мобилност и интерес
към професията;
Неформално обучение в компютърни фирми, водещо до придобиване на практически умения за решаване на конкретни задачи в областта на производството;
Повишаване на професионалните компетенции на учениците;
Синхронизиране на професионалната им подготовка с европейските стандарти;
Развиване на умения за работа в екип

Въздействие
Проектът прилага успешно ИКТ базирани продукти. В него се използват
иновативни решения и продукти по най-добър начин при обмен на добри практики с развити в това отношения стопански субекти в ЕС. Реализацията му създава
условия за бързо развиващ се трудов пазар на регионално и национално ниво и
спомага за осигуряване на конкурентоспсобност, производителност и устойчива
заетост. Проектът улеснява трансфера и съдържателното надграждане на съществуващите учебни програми, мултиплициране на иновативните практики и прилагането им в малки и средни фирми на регионално ниво. Като следствие от проекта
ученици развиват своите умения в посока прилагане на софтуерни приложения и
технологии в условията на пазарно фирмено развитие, и развиват умения за иновативни управленски решения със софтуерни приложения и технологии.
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Име на проекта:

Бизнес туризъм туризмът на бъдещето

Номер на проект:
2009-1-BG1-LEO01-01745
Дейност:
Мобилност – първоначално
професионално образование
Име на българската институция:
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Професионална гимназия по туризъм, Самоков

Описание на проект
Целта на проекта е запознаване с, сравняване на и анализиране на европейските стандарти, опит и добри практики, техники и технологии в туризма чрез
придобиване на знания, умения и квалификации в организирането и обслужването на бизнес туризма. Практиката води до усъвършенстване на професионалното
езиково обучение на ползвателите и развиване у тях на чувството за европейска
принадлежност. Проектът спомага за изграждане на професионална култура и
стремеж към непрекъснато професионално усъвършенстване в областта на туризма и бизнес туризма и подобряване на конкурентоспособността им на пазара на
труда в ЕС. Ползвателите повишават интереса си към атрактивните професионални дейности.

•
•
•
•
•

Постижения
Усвоени европейски стандарти в туризма чрез придобити знания, умения и
квалификации в организирането и обслужването на бизнес мероприятия;
Придобити знания, обогатяващи културния мироглед и личностното
израстване;
Изградена професионална култура и стремеж към непрекъснато професионално усъвършенстване в областта на туризма и бизнес туризма;
Повишена конкурентоспособност на пазара на труда в ЕС на ползвателите
на проекта;
Усъвършенствани езикови знания на учениците по английски и френски
език.

Бизнес туризъм – туризмът на бъдещето

Въздействие
Темата за бизнес туризма съответства на световните тенденции в развитието на икономиката и партньорството с помощта на възможностите на културния
туризъм - мощен ресурс за устойчиво социално развитие, тенденции, които са
особено актуални за нашата страна. Реализираното обучение подпомага идеята
за развитие на международния и на местния туризъм, както и осъзнаването на
потенциала на този вид туризъм. Дейностите по проекта усъвършенстват професионалните умения в туризма като цяло, и в частност придобиването на знания,
умения и квалификация в управлението и осъществяването на бизнес туризъм.
Качеството на професионалното образование и обучение в ПГТ се подобрява
чрез провеждане на обучителна практика в Англия и Франция. Възможността учениците да се запознаят с различен начин на организация на работата се отразява
на професионалното им развитие и повишава езиковите им компетенции в реална професионална среда.
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Име на проекта:

Енергийната ефективност - инвестиция в бъдещето на България

Енергийната ефективност инвестиция в бъдещето
на България

Номер на проект:
2009-1-BG1-LEO01-01760
Дейност:
Мобилност – първоначално
професионално образование
Име на българската институция:
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Професионална гимназия по промишлени
технологии „Атанас Цонев Буров”, Русе

Описание на проект
Реализацията на проекта води до придобиване на европейския опит в областта на енергетиката и енергийната ефективност. Сред конкретните цели са запознаване със стандартите, свързани с изискванията за енергийна ефективност и
опазване на околната среда в областта на газифицирането, както и запознаване
с най-модерната техника на водещи немски фирми, производители на газова и
соларна техника, отговаряща на изискванията за пестене на енергия. Учениците
придобиват практически умения за изграждане на комбинирана отоплителна инсталация, захранвана с природен газ и слънчева енергия. Проектът спомага и за
подобряване на чуждоезиковите им умения.

•
•
•

•
•

Постижения
Усъвършенстване на професионалните умения на ползвателите;
Придобиване на нови знания и умения за енергийна ефективност;
Използване и поддържане на модерна, енергоспестяваща техника и
технологии, щадящи околната среда и осигуряващи ефективно използване
на енергията;
Повишаване на мотивацията за учене и усъвършенстване на ползвателите
през целия живот;
Придобити теоретични и практически умения за ефективно използване на
природния газ и слънчевата енергия за отопление.

Въздействие
Проектът подкрепя развитието на иновативни образователни подходи и
практики в посока учене през целия живот и непрекъснато усъвършенстване на
личните умения. Това въздействие се постига чрез хармонизиране на европейските образователни и обучителни програми. Провеждането на практическо обучение в професионален център и във фирми дава възможност на учениците да се
запознаят с нови материали и технологии при изграждане на газови и отоплителни инсталации, отговарящи на изискванията за енергийна ефективност. Участието
в проекта дава възможност на учениците за надграждане на знанията и придобиване на нови умения чрез обучение в чужбина. Проектът се фокусира върху
адаптирането на новите изисквания към образованието и системите на обучение
с помощта на обмена на добри практики.
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Име на проекта:

Европейска строителна практика
чрез компютърните технологии

Номер на проект:
2010-1-BG1-LEO01-03359
Дейност:
Мобилност – първоначално
професионално образование
Име на българската институция:
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Професионална гимназия по строителство
и архитектура, Пазарджик

Описание на проект
Реализирането на проекта води до придобиване, разширяване и развитие
на професионалната квалификация на бъдещите строителни специалисти в областта на проектирането на сгради и работата със софтуерни програмни продук
ти. По този начин те подобряват пригодността си за заетост, професионалната си
кариера и индивидуалното си развитие. Крайните ползватели повишават мотивацията си за завършване на професионално образование в областта на строителството. Чрез работата по проекта се разгръщат допълнителни качества като езикови компетенции, умения за работа в екип, разширяване на културния кръгозор
и мотивация за учене през целия живот.

•
•
•
•
•

Постижения
Усъвършенстване на професионалните умения;
Придобиване на европейско съзнание и развиване на адаптивността към европейските стандарти;
Изготвяне на 4 реални проекта на сгради със специализиран програмен продукт за архитектурно проектиране;
Презентиране на 3D модели;
Повишена мотивация и личностно израстване на ползвателите в нова многоезикова и интеркултурна среда.

Европейска строителна практика чрез компютърните технологии

Въздействие
Работата по проекта спомага за запознаване с нови приложни програмни
продукти в областта на строителството и архитектурата като Graphisoft, Autodesk
и Nemetschek, базирани на концепцията за информационен модел на сграда (BIM).
Крайните ползватели са обогатили практическите си умения за работа с CAD системите за създаване на двумерни чертежи и тримерни фотореалистични визуализации на сложни обемни форми. По този начин те получават възможност за трудова
заетост за изготвяне на инвестиционни проекти под ръководството на архитекти
и строителни инженери на национално и европейско ниво. Въздействието, което проектът има върху гимназията, се изразява в установеното сътрудничество с
партньорски организации, както и популяризиране и повишаване на авторитета
на учебното заведение.
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Име на проекта:

Практика по иновативно управление
на културно - историческото наследство

Номер на проект:
2010-1-BG1-LEO02-03322
Дейност:
Мобилност хора на пазара на труда
Име на българската институция:
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Сдружение„Регионална туристическа асоциация (РТА)
„Стара планина”

Описание на проект
Основната цел на проекта е повишаване на професионалната компетентност и уменията за управление на културно-историческото наследство (КИН) на
специалисти от културни институции, намиращи се на пазара на труда. Чрез реализацията на проекта се усвояват иновативни умения в управлението, маркетинга и промоцията на културно-историческото наследство. Крайните ползватели се
запознават с дейности и методи на проучвателна и интерпретативна работа в културните институции. Изучени са успешни практики за консервация на недвижими
паметници на културата.

•
•
•
•
•
•

Постижения
Усвояване на иновативни европейски подходи в управлението, маркетинга
и промоцията на КИН;
Провеждане на генеалогични проучвания и анализ на местната общност за
привличане на туристи с местни корени;
Изучаване на практики за консервация на недвижими паметници
на културата;
Интерпретиране на римското наследство в Обединена Европа;
Представяне на нетрадиционни туристически атракции - възстановки на
исторически събития;
Сътрудничество с благотворителни организации за опазване на КИН и повишаване на активността на местните общности.

Практика по иновативно управление на културно - историческото наследство

Въздействие
Успешната реализация на проекта осигурява възможност на крайните ползватели да придобият съвременни иновативни умения, да развият нови компетенции и по-голяма адаптивност към съвременните изисквания на пазара на труда.
Създадените по време на практиката контакти подобряват сътрудничеството
между институциите и организациите, и осигуряват възможност за обмен на опит
в търсене на решения по общи проблеми. Организациите развиват възможности
за предлагане на последващи обучения в своята сфера на дейност и предлагат нов
поглед към прилагане на неформалното образование и всекидневното обучение
в процеса на работа. Регион Централна Стара планина получава подготвени специалисти. Те разпространяват придобитите знания и умения както сред професионалните среди в областта на културно-историческото наследство, така и сред
представители на туристическия бизнес и на общините, които стопанисват обектите на наследството.
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Добри европейски практики за
съвременно професионално
образование и обучение

Номер на проект:
2011-1-BG1-LEO03-04832
Дейност:
Мобилност специалисти в областта на ПОО
Име на българската институция:

62

Търговско-промишлена палата, Търговище

Описание на проект
Основната цел на проекта е достъп до продължаващо професионално
обучение и обучение по време на работа, чрез осигуряване на стимули за работодателите и работещите. Разработени са ефективни и новаторски програми,
ориентирани към потребителите, съвместно със социалните партньори чрез децентрализация, включваща програми на отраслово и фирмено ниво. Крайната цел
е подобряване на нивото на обучение и професионално ориентиране на заети,
обучавани млади специалисти, за по-добри икономически резултати в секторите
селско стопанство, преработваща промишленост и агротуризъм.

•

•
•
•
•
•

Постижения
Обучение на десет мениджъри човешки ресурси в предприятия, усвоили
активни методи за обучение на работното място и ориентиране през целия
живот.
Придобит опит по разработване на ефективни и новаторски програми за
подготовка на кадри на отраслово и фирмено ниво.
Подготовка на платформи за бъдещи обмени на професионално ниво;
Проведена среща с участниците в обмена и изведен положителен опит въз
основа на представените отчетни доклади, лични мнения и оценки;
Изготвяне на информационни материали за разпространяване на резултатите;
Посещение и изучаване на опита на обекти в областта на био-земеделието.

Добри европейски практики за съвременно професионално образование и обучение

Въздействие
Сътрудничеството на европейско ниво в областта на образованието и обучението е важен елемент за постигане на социално приобщаване, мобилност, умения за работа и конкурентоспособност на човешкия фактор. Проектът подобрява
нивото на обучение и професионално ориентиране на заети, обучавани млади
специалисти и стажанти, което води до по-добри икономически резултати в секторите Селско стопанство, Преработваща промишленост, Селски и агротуризъм.
Между специалисти от различни страни са дискутирани проблемите, които възникват, както и възможните пътища за отстраняването им, особено в период на
финансова криза. Опознат е нов модел за ориентиране през целия живот и начините за адаптиране на различни програми за обучение на човешките ресурси към
местните условия.

63

Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Дизайнери и конструктори
на облекло - професионалисти
с европейско измерение

Номер на проект:
2011-1-BG1-LEO01-04783
Дейност:
Мобилност – първоначално
професионално образование
Име на българската институция:

64

Професионална гимназия по облекло
„Княгиня Мария Луиза“, София

Описание на проект
Проектът спомага за постигане и усъвършенстване на уменията и компетенциите на младите хора, обучавани в сферата на леката промишленост и шевното
производство. Потребността от усвояване на нови технологии и умения, правещи
бъдещите специалисти конкурентоспособни на пазара на труда, обуславя реализацията на проекта. Така се повишава интересът и професионалните компетенции
при проектирането и изпълнението на шевни изделия у крайните ползватели.
Учениците се запознават със съвременни машини за кроене на изделия, шевни
машини и съоръжения, поточни линии. Крайните ползватели придобиват необходимите знания и повишат своята конкурентноспособност на пазара на труда.
Постижения
• Запознаване с организацията на работа и етапите при изработване на облекло;
• Повишаване познанията за различни шевни операции, придобиване умения
за изпълнение на спомагателни дейности и вникване в новостите при технологичното изпълнение;
• Запознаване с дизайнерски разработки на известни марки облекла при посещения в ателиета за бутикови изделия;
• Обогатяване знанията за програмни продукти, използвани в конструкторските отдели за компютърно създаване и размножаване на кройки на модели;
• Организиране на програма за обучение в реална работна среда – формиране
на трудови навици и умения за работа в екип.

Дизайнери и конструктори на облекло - професионалисти с европейско измерение

Въздействие
Работата по проекта спомага за развиване на основни комуникативни умения
по италиански и английски език, разширяване на лингвистичните умения в техническата област. Повишено е качеството на подготовка на учениците в съответствие
със съвременните потребности чрез придобиване знания, умения и квалификация,
които спомагат за личностно израстване, пригодност за работа и участие в европейския пазар на труда. Учениците придобиват нови знания за създаването и производството на облекло и повишават своята конкурентоспособност на пазара на труда.
Проектът предоставя възможност за приложение на теоретичните знания в реална
производствена среда. Успешната му реализация повишава авторитета на изпращащата гимназия и спомага за установяването на трайни връзки с партньорски организации, работещи в сферата на шивашките услуги.
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Име на проекта:

Електронно митническо обслужване - европейският опит и практика

Електронно митническо обслужване европейският опит и практика

Номер на проект:
2012-1-BG1-LEO01-06833
Дейност:
Мобилност – първоначално
професионално образование
Име на българската институция:

66

Държавна финансово-стопанска гимназия
„Интелект“, Плевен

Описание на проект
Проектът е насочен към повишаване професионалните компетенции на
младежи, обучаващи се по специалностите „Митническа и данъчна администрация“ и „Икономическа информатика”. Основна цел на проекта е участниците да
разширят професионалната си подготовка с модерна, актуална и иновативна технология за българските условия, свързана с цялостната електронизация на всички дейности в митническите служби. Митническата сфера е специфична област,
характеризираща се със строго специфични операции и нормативна уредба. Свободното използване и попълване на митнически формуляри, теоретичното познание за действащите митнически режими в практически условия допринася за
придобиване на специфичните митнически умения от крайните ползватели.

•

•
•
•
•
•

Постижения
Разширяване на професионалната подготовка на участниците с технология,
свързана с цялостната електронизация на всички дейности в митническите
служби.
Разчитане, правилно и законосъобразно попълване на митнически документи;
Начисляване на митнически такси;
Прилагане на нови програмни продукти, информационни технологии и системи за всички видове митнически режими;
Формиране на начални професионални умения на ползвателите за прилагане
на електронно митническо обслужване;
Запознаване със спецификите на бизнес средата във Великобритания.

Въздействие
С реализирането на проекта се допълват дефицитите и се разширяват професионалните компетенции на ползвателите в областта на митническото обслужване, в
т.ч. свободно боравене с митнически документи. Подобряват се уменията им за изчисляване, събиране или обезпечаване на митнически сборове, определени при внос, износ или транзит на стоки. Придобиват се знания за приложението на тарифните мерки,
митническия надзор и контрола върху стоките, превозните средства и лицата, както в
зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, така и на цялата митническа територия на страната. Реализирането на проектните дейности дава възможност
на ползвателите да опознаят и оценят големия набор от ресурси за повишаване на
компетенциите в областта на митническото обслужване, в т.ч. и неформалното учене.
За повече информация, посетете сайта на проекта: http://www.projectecustoms.eu/
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Име на проекта:

Повишаване на конкурентоспособността
чрез успешни модели и добри
практики на програми за обучение
на работното място в областта на
търговските и маркетингови
политики и практики

Номер на проект:
2012-1-BG1-LEO03-06876
Дейност:

Повишаване на конкурентоспособността чрез успешни модели и добри практики на програми за обучение на работното
място в областта на търговските и маркетингови политики и практики

• Осигуряване на възможност за
признаване на предходно обучение и организиране на надграждащо такова;
• Проучване на съществуващата
практика за валидиране на компетентности, придобити извън
системата на формалното образование и обучение.

Оценени са нуждите от
подобряване качеството и
повишаване нивото на сътрудничество между предприятията в Европа посредством работни срещи с цел
усвояване на добри практики и обмен на опит.

Мобилност – специалисти
в областта на ПОО
Име на българската институция:

68

„Каменица“ АД

Описание на проект
Целева група на проекта са експерти, ангажирани в професионалната подготовка на лица, работещи в сферата на маркетинга, търговията и потребителското
поведение. Професионалното обучение в тази сфера се осъществява единствено
по заявка на работодател след внимателен анализ на потребностите на персонала
от обучение. Фирмите, ангажирани с тази дейност, изпитват недостиг на практически подготвени специалисти, поради липсата на добри практики за обучение на
работното място, насочено към усвояване на необходимите компетентности за извършване на тази дейност. Проектът дава възможност за проучване на условията,
при които се провежда обучението на работното място в областта на маркетинга и
търговията в Чехия – методите на преподаване; формите на наставничество; теми,
включени в обученията; стажуването; подготовката на преподавателите-наставници; налични учебни помагала; учебни планове и програми.
Постижения
• Разработване на практически модел за приложение на учебната модулна
програма в изпращащата организация и мултиплициране извън нея;
• Осъществяване на сравнение между съществуващите учебни програми за
обучение на работното място в сферата на маркетинга и управлението на потребителското поведение;

Въздействие
Проектът обогатява знанията, уменията и професионалния опит на участ
ниците в провеждането на обучения на работното място на търговските представители на „Каменица“ АД. Той дава възможност за контакт с професионалисти в
сферата на ПОО в „Старопрамен“ АД и обмен на практики за увеличаване на ефективността на провежданите обучения и използването на иновативни методи за
привличане на нови клиенти. Програмата на обучението позволява натрупването
на теоретични и практически знания в модерни маркетингови техники и стратегии за привличане на клиенти. Проектът допринася за развитието на иновативни
практики в областта на професионалното образование и обучение извън висшето
образование и техния трансфер от една участваща страна в друга.
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Партньорства
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Име на проекта:

Номер на проект:
2008-1-LT1-LEO04-00073
Дейност: Партньорства
Име на българската институция:

72

Приложение на система за оценяване
на качеството в професионалното
образование / Die Anwendung von der
Qualitätssystemsauswertung in der
beruflichen Bildung
Професионална гимназия по електротехника и
електроника „Мария Кюри“, Сливен

Описание на проект
Проектът изследва промените, които са необходими за успешното повишаване на качеството в професионалното образование. Изследването съдържа оценяване на учебния процес в професионалното образование. Основните
теми, застъпени в проекта са качество в процеса на професионалното обучение
и мотивация на учителите и учащите се. Сред целите на проекта е възжмоността партньорите да се запознаят с образователната политика и култура в страните
партньори. Работата по проекта предполага търсене на качествена стратегия за
високи резултати в училище. Дейностите стимулират сътрудничеството в областта
на обмена на международните иновационни практики.

•
•

•
•
•
•

Постижения
Запознаване с образователните системи, образователните традиции и различни култури;
Прилагане на резултатите по отношение на кооперирането с извънучилищни
институции (държавни институции, представители на местната общност, родители, образователни предприятия);
Анализ на текущото състояние на образованието в училищата в отделните
страни;
Сравняване и публично представяне на резултатите от анализа на образователните системи;
Анкетиране на ученици, учители, предприятия и други извънучилищни институции с цел оценяване на учебния процес;
Развитие на концепции за подобряване на учебния процес чрез анализиране
и сравняване на резултатите от анкетите.

Приложение на система за оценяване на качеството в професионалното образование

Въздействие
Участниците в проекта (ученици, обучаващи се, учители, училищни ръководства) разширяват квалификацията, познанията и уменията си в своите области.
Проектът въздейства положително върху задълбочаване на професионалния им
опит в ученето и обучаването. Училището се оформя като гъвкава и открита институция, която е на разположение на обществото. Резултатите от проекта стимулират повишаването на професионалната квалификация на учителите. Участниците
получават свидетелства за участието си в проекта („европаспорти“). Резултатите
са представени в други училища на съответната община и са анализирани на срещи на педагозите, както и на семинари на училищните ръководства.
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Име на проекта:

Номер на проект:
2008-1-IT1-LEO04-00006
Дейност: Партньорства
Име на българската институция:
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L3 – Мрежата „Уча се да уча“
за нискоквалифицирани
възрастни учещи / Learning to learn
network for low skilled senior workers
Фондация на бизнеса за образование

Описание на проект
Мрежата за нискоквалифицирани възрастни учещи „Уча се да уча“ засяга
един много важен проблем: предизвикателството да се образова застаряващата
работна сила в Европа чрез промотирането на нов начин на мислене сред нискоквалифицираните възрастни работници. Партньори от 5 държави създават обучителна мултимедия за обучаващи, което спомага за повишаване на участието на
възрастните в учене през целия живот. Възрастните хора, особено нискоквалифицираните, са изправени пред множество трудности при присъединяването си
към обучение, главно заради ниска мотивация и слаба увереност в собствените
способности за управление на учебно съдържание. Партньорството се фокусира
върху развитие на възможностите на обучителите да повишат участието на възрастни наети и безработни лица в процеси за учене през целия живот.

•
•
•
•
•

Постижения
Подобрен достъп до продължаващи възможности за обучение на наети и
безработни възрастни хора;
Повишен брой възможности за активен живот на възрастните чрез достъп до
специфично обучение;
Изработени общ подход и инстументи, насочени към повишаване уменията
на учители и асистенти чрез създаване на иновативни учебни програми;
Улесняване развитието на иновативни практики в областта на образованието за възрастни и техния трансфер към други страни;
Разработване на иновативно ИКТ базирано учебно съдържание, услуги и педагогически материали за учене през целия живот.

L3 – Мрежата „Уча се да уча“ за нискоквалифицирани възрастни учещи

Въздействие
Проектът дава възможност за подкрепа на хора от рискови социални групи
и маргинализиран контекст, по-специално възрастни хора, които не са завършили
образованието си и не са получили квалификация, чрез предоставяне на достъп
до алтернативно образование за възрастни. Реализацията създава перспективи с
европейско измерение, залагащи на диалог и използване на ИКТ дейности. Положителното въздействие от проекта върху участващите организации се изразява
във възможност за обмяна на опит на европейско ниво в сферата на образователните възможности за възрастни. Самите организации повишават капацитета си
чрез повишаване квалификацията на персонала, ангажиран в работата по проекта, и прилагането на чуждестранен опит в своята работа. Обучаемите в рамките на
проекта получават добра подготовка и повишават самочувствието си за бъдещо
професионално развитие.
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Оценяване и признаване на
не-формалното и самостоятелно учене
/ Evaluation and recognition of
non-formal and informal learning
Европейски център за качество

Описание на проект
Основната цел на проекта е да подобри признаването на формалното и неформалното обучение, придобити чрез работен опит в малки и средни предприятия (МСП) като съществена част от ученето през целия живот. Това се постига чрез
провеждане на проучване на практиките за неформално обучение, използвани
на работното място. Проектът идентифицира основните проблеми на страните
партньори при промотиране и признаване на неформалното обучение. Този проект предлага методология, базирана на конретни инструменти за наблюдение и
признаване на придобитите знания и компетенции. Развитието на процедури за
признаване на неформално придобитите компетенции за учене през целия живот
е идентифицирано като стъпка за постигане целите на стратегия Европа 2020.

•
•
•
•

•

Постижения
Дефиниране на ключовите концепции, касаещи неформалното обучение в
МСП;
Идентифициране на конкретните проблеми и пречки при признаването им
в страните партньори: България, Италия, Австрия, Холандия и Белгия;
Обмен, анализ и сравнение на добри практики в политиката за признаване
на неформалното обучение в Европа;
Разработване и прилагане на методологическо ръководство за работодатели и служители, спомагащо за откриване, разпознаване и подкрепа на различните обучителни подходи;
Осигуряване на достъп на целевите групи до разработеното ръководство.

Оценяване и признаване на не-формалното и самостоятелно учене

Разработването на методология за признаване на неформалното обучение дава
на индивидите по-голяма
автономност и по-добри
възможности за бъдеща
реализация.
Въздействие
Реализацията на проекта адресира две групи от проблеми, свързани с приз
наването на неформалното обучение. Първата от тях е свързана с МСП и техните
собственици. МСП са слабо информирани за ползите и нуждата от оценка на компетенциите, придобити по неформален път. От друга страна, липсата на човешки
и финансови ресурси често е огромна пречка пред възприемането на процедури
за оценка на знанията и умения, по модела на големите предприятия. Разработената в рамките на проекта методология е подходяща именно за малките фирми,
изправени пред тези проблеми. Професионалното обучение, което се придобива
в работна среда, често е трудно да бъде трансферирано и доказано. Поради това
разработената методология оказва влияние и върху самите служители, които са
били отделени за известен период от пазара на труда и се завръщат към трудовата
си дейност.
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Разработване на рамка за прилагането
на обучение, базирано на
компетенциите, от образователните
институции /
Creating a CBL/CBT framework for
practical use within training organisations
Национален учебен център ООД

Описание на проект
Проектът прилага различен подход към обучението и ученето, базирани на
компетенции (CBT – competences based training и CBL - competences based learning).
Водеща идея при реализацията е, че прилагането на концепцията за резултати от
обучението само по себе си не представлява устойчив и практичен подход към
въпросите, свързани с компетенции в професионалното образование и обучение.
Сред засегнатите теми са размерът на организацията, географското местоположение, финансовото състояние, административният капацитет, техническото и технологично оборудване и обслужване. Тези теми представляват съществен фактор, допринасящ за цялостен CBT/CBL модел, и тяхното влияние се проучва внимателно в
рамките на проекта. Този проект комбинира съществуващи CBT/CBL модели като ги
разглежда като два отделни подхода към всяка цялостна възможност за обучение.
Постижения
• Ясно дефиниране на разликите и взаимодействието между обучението, базирано на компетенции (CBT), и ученето, базирано на компетенции (CBL);
• Събиране и изследване на съществуващи изследвания и публикации по темите CBT и CBL;
• Добавяне на нови перспективи към принципите CBT и CBL – организационна, финансова, маркетингова;
• Създаване на практически ориентирана мрежа за CBT/CBL, която е завършена, лесна за употреба и полезна за професионалистите в областта на професионалното образование и обучение;
• Допълване на изградената мрежа с инструменти за измерване на организационното
представяне в различните сектори на професионалното образование и обучение.

Разработване на рамка за прилагането на обучение базирано на компетенциите от образователните институции

Въздействие
Въздействието от реализацията на проекта се проявява на две нива – партньорските организации и широката общност от професионалисти в сферата на
ПОО. Както обучители, така и обучаеми повишават осведомеността си по въпросите на CBT и CBL в контекста на професионалното образование и обучение. Целевите групи придобиват споделено ноу-хау, като резултат от изследователските
дейности. Подобрени са уменията им за диалог и вземане на решения. Създадена
е възможност за използване на разработените в процеса на работа инструменти
и методология от специалисти в областта на европейско ниво. Инструментите са
лесно приложими в организационните планове за развитие, тъй като представляват осезаема и практически ориентирана мрежа за самооценка и измерване на
резултатите от CBT и CBL.
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Партньорство за технически
английски език в спорта /
Partnership for Technical English in Sport
Национална спортна академия „Васил Левски“, София

Описание на проект
Основната цел на проекта е обучение по технически английски език на
спортни специалисти. Много важно условие при конкуренцията за получаване
на работно място е владеенето на английски език, от което не е изключение и
спортът, където високото ниво на техническия речник е от съществено значение.
Сътрудничеството между партньорските организации се концентрира върху изработването на референтна таблица за обучение по технически английски в областта на спорта (TLES – Technical Language of English for Sports). Проектът цели
изготвянето на списък на методите и инструментите, използвани в педагогиката
на обучение за спортни специалисти в английски език. Събраните данни улесняват създаването на нова методика за обучение по технически английски език.

•
•
•
•
•
•

Постижения
Създаване на инвентар с налични обучителни инструменти;
Изследване на нуждите от обучение по технически английски език;
Подбор на подходящо съдържание за обучителния инструменти – видове
спорт, конкретни ситуации;
Създаване на обща работна електронна платформа за реализиране на проекта;
Създаване на динамична оценъчна скала в електронната платформа;
Подготовка на обучителния инструмент TLES.

Партньорство за технически английски език в спорта

Въздействие
Чрез реализирането на проекта се прави подбор на подходящи методи и инструменти за обучение по технически английски език в страните партньори – България, Франция, Унгария, Германия и Португалия. Информацията създава ясна представа
за нивото на развитие на този тип обучение и нуждите на целевата група – спортни
специалисти. Създава се възможност за споделяне на натрупания в рамките на проекта международен опит на местно ниво. В края на проекта организациите получават
достъп до уникална референтна таблица, за конструиране на бъдещето обучение по
технически английски език в областта на спорта. Реализацията на дейностите оказват
влияние върху хората, които получават опит във възприемането на нови знания, чрез
прилагането на метода за ефективно обучение по технически английски език.
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Чрез театър към талант /
Through Theatre To Talents
Сдружение „Обединени младежки съвети“

Описание на проект
Проектът цели подобряване уменията на професионалисти, работещи в
сферата на социалната интеграция на хора с ментални и физически увреждания
чрез използване на театрални методи и подходи в процеса на тяхната рехабилитация. Проектът предвижда създаването на мрежа от организации, които работят
с хора с увреждания, като чрез включването им в артистични дейности допринасят за тяхното личностно и здравословно развитие. Изпълнението до голяма степен допринася за преодоляване на предразсъдъците към хората с увреждания и
създаването на позитивни нагласи в обществото спрямо тях. Проектът повишава
възможностите на професионалистите в областта да се учат едни от други, чрез
организиране на дебати и работни ателиета, посветени на темата за интеграция на
хора с ментални и физически увреждания

•
•

•
•
•

Постижения
Подобряване на качеството на сценичните представления – обмен на знания и
специфични умения;
Създаване на мрежа от европейски организации, работещи в сферата на психичното здраве и хората с увреждания чрез прилагане на артистични и театрални методи в процеса на тяхната социализация и ресоциализация;
Дискусии по темата за ползите от театъра;
Провеждане на международни срещи с цел изследване на използваните подходи в други страни;
Създаване на съвместен уеб сайт, съдържащ целия набор от теоретични рамки и дискусии за проектните резултати.

Чрез театър към талант

Въздействие
Реализацията на проекта влияе положително върху създаването на възможности за споделяне на опит между медицински и театрални специалисти
по въпросите на терапевтиката и интеграцията на хора с ментални увреждания.
Проектните дейности улесняват подготвянето на писмени източници в областта,
които към момента на стартиране на проекта липсват, въпреки че темата набира популярност през последното десетилетие. Участниците имат възможност да
обменят опит, като споделят идеи и добри практики. Участвайки в проекта, професионалистите получават повече информация за работата на техните колеги в
другите страни участнички, придобиват повече умения и увереност в работата си.
След реализация на проекта, участващите организации получават източник на актуална информация и възможност за прилагане на нови подходи на местно ниво
при работата с хора с ментални и физически увреждания.
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Европейски план за обучение за
качествен контрол на храни и напитки /
FooDrinks - Quality Food&Drink
European Training Plan FooDrinks –
Национална агенция за професионално
образование и обучение /НАПОО/

Описание на проект
Основна цел на проекта FooDrinks е повишаване на качеството на обучението и възможностите за намиране на работа на студенти и обучаеми като тех
нолози в областта на качествения контрол и сигурност при храните и напитките.
Проектът цели още подобряване на стандарта за придобиване на професионална
квалификация и доразвиване на програмите за професионално образование и
обучение в областта. Предвижда се разработване на учебни модули, ориентирани
към резултатите от ученето, които да са съобразени с изискванията на пазара на
труда. Това се постига чрез адаптиране на стандарти за професионална квалификация на техници и технолози, работещи в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Сред целите на проекта е и осигуряване на гъвкавост на учебните модули, която да гарантира разнообразни възможности за квалификационни обучения.
Постижения
• Създаване на формализирана обучителна програма по контрол на качеството
при храните и напитките;
• Анализ на съществуващите системи за обучение в страните на партньорските
организации - България, Испания, Франция, Унгария, Румъния, Гърция и Турция;
• Идентифициране на компетенциите, които се придобиват на европейско ниво
при обучение по контрол на качеството и продукцията;
• Разработване на два примерни модула за обучение на база анализираната информация;
• Създаване на ИКТ платформа за споделяне на обучителни материали и методологически ръководства между професионалисти в областта на ПОО.

Европейски план за обучение за качествен контрол на храни и напитки

Проектът засилва връзките между образование и
бизнес в хранителния сектор, чрез комбиниране на
иновации, международно
сътрудничество и съвременни подходи.
Въздействие
Реализацията на проекта се стреми към разработване на актуализирана
Европейска обучителна програма, която включва два учебни модула и методическо ръководство. В следствие на проекта, организациите адаптират процеса на
професионално обучение към реалните нужди и изисквания на пазара на труда.
Подобрява се международното сътрудничество и мобилност сред служителите
на предприятия от сектора. Повишава се качеството на обучението и се откриват
нови възможности за намиране на работа на студенти и обучаеми в областта на
технологията и контрола на качеството при храните и напитките. Проектът допринася за сближаване на пазара на труда в европейските страни чрез изграждането
на обща база за обучения.
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По-безопасна Европа посредством високо квалифицирани спасители. Обмен на добри практики за развитие на
обучението за спасители според националните и европейските квалификационни рамки
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По-безопасна Европа посредством
високо квалифицирани спасители.
Обмен на добри практики за разви
тие на обучението за спасители спо
ред националните и европейските
квалификационни рамки /
Safer Europe by higher qualified
lifeguards Exchange of best practice
for the development of lifesaving
education according to the national
and European qualification frameworks
Български червен кръст

Описание на проект
Проектът цели обмен на добри практики и обучителни курсове в областта
на водното спасяване при плувни басейни, плажове и открити водоеми, в съответствие с Европейската квалификационна рамка (ЕКР – нива от 1 до 4) между кадри,
отговорни за националните обучителни програми в 13 европейски страни. Цели
се създаването на възможности за обмен на опит между специалисти в процеса на
специализация и признаване на придобити умения в рамките на Националната и
Европейската квалификационна рамка. Предвижда се дискусия за общо предложение как Националните и Европейската квалификационна рамка могат да бъдат
подобрени от организациите за водно спасяване в Европа. Проектът работи за
изграждане на единен подход в областта на обучението за спасители. Този подход
следва да се базира на добри практики и модели, генерирани в различни страни и
отговарящи на нужди на всеки от партньорите в проекта.

•
•
•
•

•

Постижения
Обмен на опит при практическите методи и техники на обучение за изпълнение
на изискванията на ЕКР в областта на водното спасяване;
Сборник с добри практики и обучителни курсове и програми, преведен на английски език;
Изграждане на интернет база данни и европейска обучителна програма, съдържаща събраните обучителни модули;
Европейски речник на терминологията в областта на водното спасяване на езиците на партньорите; • Концепция за и тестване на обучителен семинар „Обучение на обучителя“ за обучители по водно спасяване;
Съвместно предложение от всички партньори за подобряване на Националните
и Европейската квалификационна рамки в областта на водното спасяване.

Въздействие
Проектът влияе положително върху участващите организации, тъй като се
предоставя възможност за заимстване и уеднаквяване на успешни практики при
водното спасителство, в следствие на международното сътрудничество. Европейският речник за водно спасяване улеснява комуникацията между партниращите
организации. Индивидуалните участници в проекта получават възможност да
подобрят знанията си за Националната и Европейската квалификационна рамка.
Инстукторите по водно спасяване подобряват своята квалификация чрез участие
в европейския семинар „Обучение на обучителя“. Обучаемите от всяка от организациите получават възможност за придобиване на по-качествено обучение по
европейски модел. Участващите партньори в повечето случаи са организации с
богата история и възможност за разпространение на резултатите сред широк кръг
заинтересовани страни.
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Компендиум „Леонардо да Винчи“ - успешни проекти 2007-2013
Име на проекта:

Номер на проект:
2012-1-BG1-LEO04-06945
Дейност: Партньорства
Име на българската институция:
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Разработване на учебни материали
за преподаване Голф туризъм /
Developing Training Materials for
Teaching Golf Tourism
Професионална гимназия по туризъм
и хранителни технологии „Никола Стойчев“, Разлог

Описание на проект
Голф туризмът е бързо развиващ се сектор и се превръща във водеща индустрия. В подготвителния етап на реализация на проекта се установява секторна
пропаст между компетенциите, предоставяни от обучителните системи, и реалните нужди на бизнеса в сектора на голф туризма. Липсата на изискваните умения
възпрепятства плавното и последователно развитие на индустрията и не подкрепя достатъчно добре възможностите за стартиране на кариера в този сектор.
Поради тази причина основната цел на проекта е разработване на обучителни
материали, покриващи изискванията на пазара на труда. Обучителната система се
разработва съвместно от партньорите на европейско ниво. Учебните модули съдържат теоретични материали, ръководства, групови дейности, проектна работа
и полеви дейности.

•
•
•
•
•

Разработване на учебни материали за преподаване Голф туризъм

Постижения
Идентифициране и адресиране на проблемите, пораждащи липсата на учебни
материали по голф туризъм;
Обмен на практики, сравнение на използваните от партньорите подходи и
подобряване на методологическите умения на обучителите;
Разработване на подходящи учебни материали по голф туризъм и интегриране
на темата в професионалното образование и обучение (на различни езици);
Осигуряване на възможност за комуникация между учители, интересуващи се от
темата за голф туризма, и обмен на знания и съвременна информация;
Идентифициране на общи проблеми, идеи и приоритети чрез обмен на опит и
партньорски проверки.

Въздействие
Партньорството въздейства положително върху процеса на създаване и
разпространение на съвременни учебни материали по голф туризъм, разработени съвместно между партньорските организации на европейско ниво. Така се
създава условие за фокусиране върху проблема с липсата на учебни помагала или
наличието на такива с ниско качество. Проектът идентифицира добрите практики
в голф туризма и ги трансферира в други европейски региони. Самите обучителни материали се модифицират спрямо националните, регионалните и секторните
специфики във всяка отделна страна, така че те да окажат възможно най-голямо
въздействие върху целевите групи. Реализацията на проекта подкрепя тенденцията за интегриране към учебната програма на знания, умения и компетенции, насочени към практическото им приложение на пазара на труда. Проектът работи в
посока разработване на дейности, съдържащи добавена стойност, което се счита
за най-добрия начин за създаване на нови работни места.
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Концепция за обучение по екотуризъм
Ecotourism training concept
Частна профилирана гимназия по туризъм
и предприемачество „Райко Цончев“, Добрич

Описание на проект
Основната цел на проекта е партньорите от България, Испания, Белгия, Гърция, Великобритания, Турция и Италия да работят съвместно по темите за образование, свързано с околната среда, както и устойчив туризъм. Цялостното изпълнение
на проекта се мотивира от положената от Европейската комисия цел за проактивно
сътрудничество между туристически фирми, дестинации и власти. Интересът към
туризма в селските региони и нарастващата осведоменост относно екологичните
проблеми обуславят нуждата от придобиването на образование в тази сфера. Преподавателите и образователните институции следва да подобрят знанията и уменията, за да отговорят на нуждите на растящия бизнес в сферата на агро туризма и
устойчивия туризъм. Поради това се налага обновяване или интегриране на нови
или съществуващи учебни модули. Съществуващите учебни програми ще бъдат подобрени и ще бъдат добавени нови теми.

•
•
•
•
•
•
•

Постижения
Изучаване на нуждите в областта на устойчивото развитие в туризма и екологичното обучение;
Създаване на нов обучителен профил чрез прозрачност и равнопоставеност на учебни единици от различни европейски райони;
Приложение на системата за трансфер на кредити ECVET на база резултатите от ученето, заложени в програмата;
Подобряване на ключовите компетенции чрез обучителния подход;
Изучаване на екологичното влияние и културните различия чрез множество учебни ресурси;
Събиране на казуси от различни дестинации, организации и публични
структури, работещи в сферата на туризма;
Изграждане на онлайн мрежа от заинтересовани страни, по въпросите за
осигуряването на устойчивост на турзима в ЕС.

Концепция за обучение по екотуризъм

Въздействие
Училища, образователни специалисти и експерти в областта на агро туризма получават възможност да работят съвместно и да открият взаимни интереси.
Съвместните дискусии по теми от общ интерес водят до по-задълбочено изучаване и разбиране на специфичните проблеми в областта. Реализацията на проекта спомага за изграждането на мрежа от експерти, които имат възможност да
създадат нови съвместни обучителни програми и курсове по туристическо и селскостопанско образование. Предвижда се обучителните модули да бъдат приложими и разпознаваеми в цяла Европа, така че да може да се използва системата за
трансфер на кредити ECVET. Така ще бъдат обучени бъдещи специалисти, които да
отговорят на конкретните изисквания на пазара на труда.
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“Ученето никога не изтощава ума”
Леонардо да Винчи (1452 - 1519)
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Ролята на Националната агенция
Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за България по Програма „Учене през целия живот” (2007-2013).
Националната агенция играе важна роля в практическото изпълнение на Програмата, като администрира децентрализираните дейности в
целия проектен цикъл:
•
•
•
•
•
•
•
•

разпространява информация за дейностите на Програмата;
приема и регистрира кандидатурите;
организира селекцията;
сключва договори с кандидатите, успешно преминали селекцията;
извършва плащанията по договорите;
извършва мониторинг и консултации на финансираните проекти;
приема отчетите по договорираните проекти;
организира дейностите по разпространение на добър педагогически и проектен опит;
• организира дейности за валоризация и разпространение на резултатите от успешни проекти.

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Национална агенция по Програмата „Учене през целия живот”

ул. „Граф Игнатиев” № 15, ет. 3, 1000 София
тел.: 02 / 915 50 10, факс: 02 / 915 50 49
e-mail: hrdc@hrdc.bg
web page: www.hrdc.bg

Това издание е финансирано с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите
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