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ВЪВЕДЕНИЕ
С удоволствие представяме Компендиум 2006 на българската Национална агенция
на Програма “Учене през целия живот” и съответно секторна програма “Леонардо да
Винчи”, който съдържа информация за одобрените за финансиране проекти в рамките
на селекционна година 2006 на програмата за осъществяване политиката на Европейския съюз в областта на професионалното обучение “Леонардо да Винчи”.
Проектите са представени на български и английски език с цел по-широка публичност
на резултатите от програмата.
Всеки проект е представен с номера на договора за финансиране.
Целевите групи на ползвателите на проектите по мярката “Мобилност” са следните:
pl1: Лица, преминаващи начално професионално обучение (Ученици);
pl2: Студенти във висши училища (Студенти);
pl3: Млади работници и наскоро дипломирани специалисти;
ex4: Мениджъри на човешки ресурси в предприятия, мениджъри и специалисти,
занимаващи се с планирането на програми за професионално обучение, особено инструктори, както и специалисти по професионално ориентиране (Мениджъри на човешки ресурси).

ВЪВЕДЕНИЕ

Даден е номерът на приоритета, към който е адресиран всеки проект по мобилност,
като обявените от Европейската комисия стратегически приоритети на програмата за
2006 са следните:
1. Развитие на европейския пазар на труда;
2. Трансформация, модернизация и адаптация на европейските системи за образование и обучение.
Проектите по мярка Мобилност са насочени и към националните приоритети за 2006,
които са:
1. Създаване на адаптивна и модерна работна сила и борба с безработицата;
2. Взаимодействие между образователните институции и производствената среда;
3. Преодоляване на социалната изолация;
4. Повишаване на пригодността за заетост.
Представени са и тематичните групи, в които са включени пилотните проекти и езиковите компетенции:
1. Интегриране на пазара на труда;
2. Развитие на уменията за работа в малки и средни предприятия;
3. Развитие на нови методи за обучение и на качеството на обучението;
4. Прозрачност, оценка и валидиране на компетенциите;
5. Електронно учене.
Надяваме се, че настоящият Компендиум ще даде информация на всички организации и лица, заинтересовани от програма “Леонардо да Винчи” в България: настоящи
и бъдещи инициатори, партньори, образователни институции, фирми, експерти на
политическо ниво, социални партньори.
Нашата цел е да стимулираме сътрудничество, обмен на информация и работа в мрежа между всички участници в програмата в България и в Европа. Вярваме, че Компендиумът ще спомогне за това.

Център за развитие на човешките ресурси
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INTRODUCTION
The Bulgarian National agency for “Lifelong learning Programme”, sectoral pragramme
“Leonardo da Vinci” presents the Compendium 2006, which contains a description of
the approved and co-financed projects under the selection year 2006 of the Community
Vocational Training Action Programme “Leonardo da Vinci”.
The projects are presented in Bulgarian and in English, aiming to reach a larger dissemination
of the Programme’s results in Bulgaria.
Each project’s identification is the number of the contract.
The “Mobility” projects beneficiaries’ target groups of are:
pl1: Students undergoing initial vocational training (IVT);
pl2: Students in vocational colleges and institutions of higher education (Students);
pl3: Young workers and recent graduates;
ex4: Human resources managers in enterprises, vocational training programme planners
and managers, particularly trainers and occupational guidance specialists (HR-managers).
Each project under mobility measure is oriented to one of the strategic priorities, set up by
the European Commission for 2006:
1. Development of European labour market;
2. Transformation, modernization and adaptation of European education and training
systems.

The thematic monitoring groups, in which the Language competencies and Pilot projects
are included, are also presented:
1. Integration into the Labour Market;
2. Developing of Skills within Companies, particularly SMEs;
3. Adapting of the Training Supply and New Training Methods - The Quality of Training;
4. Transparency, Assessment and Validation of Knowledge;
5. E-learning.

INTRODUCTION

The Mobility projects also cover the national priorities for 2006, which are:
1. Creation of adaptive and modern work force and overcoming unemployment;
2. Interaction between educational institution and production environment;
3. Overcoming social isolation;
4. Raising employment suitability.

We hope that this Compendium gives information to all organisations and people interested
in the “Leonardo da Vinci” programme in Bulgaria: present and future promoters, partners,
educational institutions, firms, policy-makers, social partners.
Our objective is to stimulate co-operation, exchange of information and networking
between all the participants in the programme in Bulgaria and in Europe. We believe that
this Compendium will contribute to that aim.

Human Resource Development Centre
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Номер на договора:

BG/06/A/PL-166052

Тип:
Ползватели:

Информационните технологии – предпоставка за успешна лична и професионална реализация на мениджъра

Приоритет:
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Мобилност - Практика
Ученици, преминаващи начално професионално обучение
Национален приоритет: Взаимодействие между
образователните институции и производствената среда.
Стратегически приоритет: Развитие на
европейския пазар на труда.

Цели:
Проектът е насочен към приложение на информационните и комуникационните технологии в областта на мениджмънта, организацията и администрирането на работното място за управление на информационните потоци в предприятието.
Целите на проекта са насочени към развитието на практическите умения и езиковите компетенции на ползвателите, чрез запознаване с утвърдени практики и модели
на съвременните достижения на информационните и комуникационните технологии,
разработени за нуждите на фирмения офис.
Дейности:
Изпълнението на настоящия проект дава възможност 30 ученици да проведат производствената си практика в реална бизнес-среда в офиси в гр. Ренде (Козенца) - Италия, гр. Виена – Австрия, гр. Гранада – Испания.
Проведената пратика доведе до усъвършенстване на професионалните им умения
чрез работа във фирми с утвърдено име; усъвършенства езиковите им познания по
италиански, немски и испански език; създаде възможност за осъществяване на контакти с техни връстници от други европейски държави. Чрез придобитите знания и
умения в сферата на информационните технологии ползвателите повишиха шансовете си за по–добра реализация на пазара на труда след завършване на средното си
образование както в България, така и в другите страни от Европейския съюз.
Резултати:
1. Усъвършенстване и надграждане на теоретичните знания и практическите умения,
придобити в сферата на началното професионално обучение чрез работа в реална
бизнес-среда;
2.	Запознаване с утвърдени практики и модели на съвременните достижения на информационните технологии и комуникации, разработени за нуждите на фирмения
офис;
3. Подобряване на чуждоезиковите компетенции на ползвателите;
4.	Запознаване с културата, традициите, начина на живот и работа в страна членка
на ЕС;
5. Придобиване на европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към Общността;
Ползватели:
Ползвателите на проекта са ученици от Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”, гр. Кърджали – момичета и момчета, на възраст между 16 и 18
години, от различни етнически групи.

За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по икономика
„Алеко Константинов”
гр. Кърджали 6602
кв. „Веселчане”
Кера Петрова
Тел.: 0361/6 24 79, 6 23 12, 6 49 48
Е-mail: pgi_2004@abv.bg
pgi_2004@hotmail.com

Партньори:
“Amadeus Associoation”
гр. Виена, Австрия
„Instituto Europeo de Lenguas Modernas, SL”
гр. Гранада, Испания;
„Euroform RFS”
гр. Ренде /Козенца/, Италия

Number of contract:

BG/06/A/PL-166052

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:

Interaction between the educational institutions and the
production environment

Objectives:
The project is related to the use of information and communication technologies in the field
of management, organization and administration of the work place in order to control the
information streams in the company. The aims of the project are pointed to the development
of beneficiaries’ management skills and language competences by making them familiar
with asserted practices and models in the field of ICT.
Activities:
The implementation of the present project gave the opportunity for 30 students to perform
their professional placement in real areas of business activity- companies in Rende (Cosenca),
Italy; Vienna, Austria and Granada, Spain.
Working in renowned firms brought to perfection their professional skills and improved
their knowledge in Italian, German and Spain language; gave them chance for establishing
contacts with their counterparts from other European countries.
Outcomes:
1. Improvement and development of the theoretical knowledge and practical skills.
2. Become well acquainted with ICT practices and models for the needs of the firm office.
3. Improvement of beneficiaries’ skills in foreign languages.
4. Get acquainted with the culture, traditions, manner of living and work in EU memberstates.
5. Acquire European consciousness and spirits of belonging to the Union;
Beneficiaries:
The beneficiaries of the project are students from “Aleko Konstantinov” Vocational School of
Economics, Kardzhali. They are girls and boys (16-18 years of age) from different ethnical
groups.

Contacts:
Contracting organization:
“Aleko Konstantinov” Vocational School of
Economics
6602 Kardzali
Veselchane District
Kera Petrova
Теl.: +359 361/ 6 24 79, 6 23 12, 6 49 48
Е-mail: pgi_2004@abv.bg
pgi_2004@hotmail.com

Partners:
”Amadeus Association”
Vienna, Austria;

“ICT- a possibility for the manager’s successful personal and professional realization”

Priority:

Students

”Instituto Europeo de Lenguas Modernas, SL”
Granada, Spain;
”Euroform RFS”- Rende
Cosenca, Italy.
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Номер на договора:
Тип:

BG/06/A/PL-166054
Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Нови методи за организация и управление на екологично стопанство

Цели:
1. Усъвършенстване уменията и компетенциите на младите хора от начално професионално обучение в сферата на икономиката на земеделското стопанство, лозарството
и растителната защита чрез обучение, обвързано с практикуване на подходящо работно място.
2. Подсилване приноса на професионалното обучение към процеса на иновации с
оглед подобряване на конкурентоспособността на ползвателите на пазара на труда.
3. Увеличаване на шансовете на ползвателите за пълноценна реализация и в други
европейски страни, в които земеделското производсто е поставено на екологична
основа.
Дейности:
Проектът се реализира в периода 07.2006–07.2007 година. Практиката протече в рамките на три седмици в различни лозаро-винарски стопанства и бе организирана от
приемащия партньор - клуб “Кариера”, Виена, Австрия, при спазване на съгласуваната
работна програма, която включваше: езикова и културна подготовка на ползвателите, професионални посещения и участие в практически дейности в стопанствата и в
избите за екологично отглеждане на грозде и производство на вино. Като инициатор,
Професионална гимназия по лозарство и винарство изигра основна роля за осъществяването на проекта. Тя участва в провеждането, координирането и контролирането
на всички дейности по проекта: подбор и подготовка на ползвателите, съгласуване и
контрол за изпълнение на работната програма по време на практиката, разпространение на резултатите и отчитане дейностите по проекта.
Резултати:
• за иницииращата организация: повишаване на професионалните компетенции
на ползвателите в сферата на приложение на нови методи за управление и
мениджмънт на екологични лозаро-винарски стопанства, както и повишаване
качеството на обучението като цяло чрез заимстване на европейския опит в тази
сфера.
• за приемащата организация: усъвършенстване на опита при работа с български
партньори и установяване на конкретните нужди от професионално усъвършен
стване на млади хора от България в сферата на гроздо- и винопроизводството.
Ползватели:
30 млади хора, възпитаници на иницииращата институция – Професионална гимназия
по лозарство и винарство, Плевен, от специалностите “Лозаро-винар”, “Растителна
защита и агрохимия” и “Икономика на земеделското стопанство”.

За контакти:
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Контрактор:
ПГ по лозарство и винарство
“Александър Стамболийски”
5800 Плевен
к-с “Сторгозия” №97
Тел.: +359 64 680658
E-mail: pglv@mail.bg

Партньори:
Клуб “Кариера”
Виена - 1090, Schlagergasse, 2/10 B
Tel.: + 43 1 718 49 42
E-mail: mobility@karriere-club.at

Number of contract:

BG/06/A/PL-166054

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Development of European labor market

Activities:
The project takes place during 07.2006 and 07.2007.
The placement was with duration of 3 weeks at different vine and wine farms and was
organized from hosting partner – Karriere club – Vienna, Austria. The work program included
language and culture preparation of beneficiaries, professional visits and placement in
ecological vine growing farms and wine cellars.
The promoter – Vocational school in vine and wine production had main role for the project
realization. It took part in implementation, coordination and controlling of all project
activities: selection and preparation of beneficiaries, agreement and controlling of the work
programme, results dissemination and reporting of project activities.
Outcomes:
The results from realization of the current project are:
• For promoting organization: increase of professional competencies of beneficiaries in
the field of new methods for organization and management of ecological vine and wine
farms, increase education quality
• For receiving organization: experience elaboration from working with Bulgarian partners
Beneficiaries:
30 young people in initial vocational training from Vocational School in Vine and Wine
production - Pleven from specialties “Vine and wine producer”, “Plant protection” and
“Agriculture economic”.

New methods for organization and management of ecological farm

Objectives:
1. Improve professional competencies of young people in initial vocational training in the
field of agricultural economics, viniculture and plant protection through placement at the
appropriate work place.
2. Reinforce contribution of vocational training to innovation process with a view to improve
beneficiary’s competitiveness on the labor market.
3. Increase young people’s chance for realization not only in Bulgaria but in other European
countries with ecological agriculture.

Contacts:
Contracting organization:
Vocational School in Vine and Wine production
“Alexander Stamboliiski”
5800 Pleven, Storgozia
Tel.: + 359 64 680658
E-mail: pglv@mail.bg

Partners:
Karriere Club
Vienna - 1090
Schlagergasse, 2/10 B
Tel.: + 43 1 718 49 42
E-mail: mobility@karriere-club.at
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Номер на договора:
Тип:

BG/06/A/PL - 166057
Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Диагностика и ремонт на леки и товарни автомобили

Цели:
1. Разширяване на професионалните знания и умения на ползвателите по диагностика и ремонт на автомобила.
2. Усъвършенствуване на езиковите компетенции.
3. Обогатяване на културните познания на учениците и разширяване представата им
за държавите членки на ЕС.
4. Създаване на равностойно и дълготрайно сътрудничество с обучаваща организация от Великобритания.
5. Повишаване авторитета на училището.
Дейности:
Ползвателите са подбрани според предварително утвърдени критерии – добра мотивация, много добър успех по специалните дисциплини, изпит по английски език.
Работната програма е съставена с партньора ни Work Experience UK и включва дейности на ползвателите, свързани с основните цели на проекта.
Участниците имаха възможност да посетят интересни културни и туристически обекти
в югозападна Англия.
За разпространение на постигнатите резултати от проекта е организирана изложба,
отпечатана е рекламна диплянка, създаден е сайт и са публикувани статии в два
местни вестника.
Резултати:
Резултатите от проекта са:
• Повишени професионални компетенции и повишена езикова култура в конкретната
професионална сфера на 30 ползватели от ПГ по Транспорт „Проф. Цветан Лазаров”
– Плевен;
• Запознаване на ползвателите с европейските стандарти при ремонт и диагностика
на автомобила;
• Мотивиране на ползвателите за прилагане на европейските стандарти в български
фирми;
• Популяризиране на придобитите от ползвателите умения сред тяхната
общност.
Ползватели:
Ползвателите на проекта са млади хора (25 момчета и 5 момичета) на възраст от
17 до 18 години, преминаващи начално професионално обучение в ПГ по транспорт
– Плевен.

За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по транспорт
“Проф. Цв. Лазаров” Плевен
5800 Плевен,
Сторгозия №100
Тел.: +359 64 680806, 680564
E-mail: pgt_pleven@abv.bg
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Партньори:
Work Experience UK
2 Bedford Park Villas, Plymouth, UK
Кроност ООД Плевен
„Българска авиация” 20 Плевен
Автобусни превози ЕАД - Плевен
Плевен, Пл. Иван Миндиликов 7
ВиА Интеркар ООД - Плевен
Плевен, жк. Дружба

Number of contract:
Type of project:

BG/06/A/PL - 166057
Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Evaluation of studies

Activities:
The beneficiaries were selected according to criteria, established in advance – good
motivation, English language test and very good results in special subjects.
The work program was composed together with our partner “Work Experience UK” and
includes activities for the beneficiaries, connected with the main purpose of the project.
Participants have a chance to visit interesting cultural and tourist places in Southeast
England.
For the dissemination of the outstanding project results an exhibition at school was presented.
Moreover, the organizers published a leaflet, created an Internet site; put articles in the
local newspapers.
Outcomes:
The project outcomes are:
• Improved professional competences and language culture in concrete professional
sphere for 30 beneficiaries from Vocational School of Transport;
• Acquainting the beneficiaries with the European standards in diagnosing and repairing
of cars and lorries;
• Motivating the beneficiaries to apply European standards at Bulgarian firms;
• Popularizing the acquired knowledge and skills by the beneficiaries in their community.
Beneficiaries:
Beneficiaries of the project are young people /25 boys and 5 girls/ at the age of 17-18,
passing through primary vocational training at Vocational School of transport-Pleven.

Diagnostics and repairing of cars and lorries

Objectives:
1. Widening of beneficiaries’ vocational knowledge and skills in the field of diagnosing and
repairing of cars and lorries.
2. Improvement of their language competences.
3. Enriching the beneficiaries’ cultural knowledge and understanding of the EU member
states.
4. Creating a balanced long-lasting cooperation with a UK training organization.
5. Enhancing the school’s reputation.

Contacts:
Contracting organization:
Vocational School of Transport
“Professor Tzvetan Lazarov”
100, Storgozia,
5800 Pleven
Tel.: +359 64 680806, 680564
E-mail: pgt_pleven@abv.bg

Partners:
Work Experience UK
2 Bedford Park Villas, Plymouth, UK
“Kronost” Ltd.
20, Balgarska aviatzia, 5800 Pleven
Bus Haulage Company Ltd.
7, Ivan Mindilikov sq., 5800 Pleven
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166058

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:

Интеграция и адаптация към европейските системи на обучение и квалификация в кетеринга

Приоритет:
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Ученици
Национален приоритет: Взаимодействие между
образователните институции и производствената среда.
Стратегически приоритет: Развитие на
европейския пазар на труда.

Цели:
Подобряване уменията и компетенциите на хората.
Дейности:
Преговори с партньора. Избор на оферта за езикова и културна подготовка. Провеждане на езикова и културна подготовка. Избор на ползватели. Подписване на договор
с ползавателите. Избор на придружаващи лица. Подписване на договор с придружаващите лица. Подготовката на документите на ползвателите и придружаващите
лица за пътуване. Изработка на екипи за практиката-квалификация. Подписване на
договор с Агрикола институт, Кемниц, Германия. Избор на оферта за транспорт. Избор на оферта за застраховка. Сключване на застраховки. Регистрация на ползвателите и придружаващите лица в Rap4Lео. Програма на практиката. Реализиране на
практиката-квалификация. Пътуване до Кемниц. Пристигане в Кемниц. Откриване на
практиката-квалификация. Тържество за връчване на сертификати. Отпътуване за
България. Пристигане във Враца. Отчети на ползвателите. Отчети на ползвателите.
Междинен доклад. Работа с Rap4Leo.
Резултати:
Ползвателите по проекта получиха сертификати за езиково обучение от фирма “АиК”,
провела културната, езикова и педагогическа подготовка на ХІ-класници. Партньорът
ни по проекта - Агрикола институт, Кемниц, Германия връчи сертификати за проведената практика-квалификация в различни фирми и предприятия. Връчването на сертификатите става лично от инж. Урсула Шааршмидт – директор на Агрикола институт
– гр. Кемниц, Германия; контактно лице - Венета Хелм.
Ползватели:
Ученици от ХІ класове на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство,
избрани на Педагогически съвет, съобразно заложени в проекта критерии – успех,
отсъствия; участие в състезания, конкурси, извънкласни дейности.

За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по
търговия и ресторантьорство
Враца,
Ученически комплекс, Корпус2
Тел.: +359 92 648046
E-mail: pgtr_vr@abv.bg

Партньори:
Агрикола Институт,
Кемниц, Германия

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166058

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Development of the European labor market

Activities:
• Carrying out of the cultural, linguistic and pedagogical training;
• Preparing the documents for travel for the beneficiaries and the accompanying persons. Realization of the placement;
• Ceremony for receiving the certificates.
Outcomes:
Project’s beneficiaries received language certificate from firm “AiK” and certificates for the
placement, issued by the hosting organisation.
Beneficiaries:
Students from 11th grade from the Vocational school for trade and catering.

Integration and adaptation of European catering systems of education and qualification

Objectives:
Improve skills and competences.

Contacts:
Contracting organization:
Vocational school for trade and catering
Vratza
Tel.: +359 92 648046
E-mail: pgtr_vr@abv.bg

Partners:
Agricola - Institut GmbH
Euro Consult Education
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166060

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:

Европейският опит в обучението - нови възможности за повече познания
и развитие на компетенциите през граници

Приоритет:

Ученици
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

Цели:
Основни цели на проекта са: „Насърчаване и засилване на приноса на началното
професионално обучение за процеса на иновация с оглед подобряване на уменията и
компетенциите на младите хора”. В допълнение:
1. Предложението за проект допринася за подобряване на професионалното обучение, свързано с практика във фирми от сферата на храненето и обслужването в страна членка на Европейския съюз.
2. Приложението на образованието в реална работна среда ще позволи на учениците
да усъвършенстват езиковите си компетенции и ще подпомогне тяхната интеграция,
както на нашия, така и на европейския трудов пазар.
3. Проектът предоставя равни възможности за обучение и практикуване на млади
хора от различни малцинствени групи в регион Кърджали.
Дейности:
Практиката е осъществена в периода от 01.07.2007 г. до 22.07.2007 г. в хотелски
комплекс „Lungomare” - гр. Червия, Италия. Ползвателите имат възможност да усъвършенстват професионалните си умения, работейки в кухните и търговските зали на
комплекса, като едновременно с това се запознават с особеностите и богатството на
италианската кухня. Обогатяват езиковите си умения, създават социални контакти с
връстници от други страни - Италия, Румъния и Словения. Усъвършенстват уменията
си за работа в екип. Успяват бързо да се адаптират към новата културна и социална
среда. Запознават се с много културни и исторически забележителности в гр. Червия,
региона и Република Сан Марино. Чрез придобитите знания и умения в сферата на
началното професионално обучение и езиковите си компетенции ползвателите повишават шансовете си за бърза и успешна интеграция на пазара на труда.
Резултати:
Разработеният проект и предвидените по него дейности са насочени към прилагането
на придобитите професионални знания и умения в реална производствена среда, с
цел постигане на съответствие между професионалното образование и изискванията
на работното място. Това ще доведе до засилване на връзката между образователните институции и производствената среда, ще даде възможност за сравнителен анализ
на образователните модели на производствена практика в двете европейски държави
и запознаване с европейските изисквания и стандарти за обучение и професионална
квалификация.
Ползватели:
Ползватели на проекта са млади хора (20 на брой) - момичета и момчета, на възраст
16-18 години от сферата на началното професионално обучение.

За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по туризъм
„Проф. д-р Асен Златаров”
Кърджали 6602,
кв. „Веселчане”
Тел.: +359 361/ 62469
Факс: +359 361/ 62310
E-mail: pgt_kj@abv.bg

Партньори:
Sistema Turizmo S.R.L., Italy

Number of contract:
Type of project:

BG/06/A/PL - 166060
Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
New forms of teaching and learning

Activities:
The placement was carried out in the period 01.07 – 22.07.2007 in the hotel complex
“Lungomare” – Chervia, Italy. The beneficiaries had the opportunity to improve their
vocational skills and acquaint themselves with the specifics of Italian cuisine, working in
the kitchens and the trading halls of the hotel. Enrich their language skills; create social
contacts with students from other countries – Italy, Romania and Slovenia. Improve their
teamwork skills. Manage quickly to adapt to the new cultural and social environment. See
many cultural and historic sights in the city of Chervia, the region and Republic of San
Marino.
Outcomes:
The information exchange, the pedagogical techniques used and the vocational skills in the
work with persons from the system of primary vocational training contribute to improving
the similarity among vocational system in Europe.
Building on the acquired knowledge and skills in the sphere of primary vocational training,
the beneficiaries raise their chances for swift and successful integration on the labour
market.
Generating useful ideas and positive experience as a strategy of school development and
raising its reputation.
Beneficiaries:
Beneficiaries of the project are young people – boys and girls of age 16-18 in the field of
primary vocational training.

Contacts:
Contracting organization:
Professional School of Tourism
“Prof. d-r Asen Zlatarov”
6602 Kardjali,
kv. “Veselchane”
Tel.: +359 361/ 62469
Fax: +359 361/ 62310
E-mail: pgt_kj@abv.bg

The European experience in the education – new possibilities for more knowledge an
development of the competences through borders

Objectives:
The project is addressed to young people in the field of initial vocational training. It has
the aim to encourage and increase contribution of vocational training to the process of
innovation with a view to improve professional skills and language competences of young
people.. This facilitates the integration of students on the European labour market and
contributes to the formation of a feeling of European identity.

Partners:
Sistema Turismo S.R.L., Italy
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Номер на договора:
Тип:

BG/06/A/PL - 166062
Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Млади хора на трудовия пазар

Иновационна практика за подобряване възможностите за трудова заетост на млади хора

Цели:
1. Иновации в начално професионално обучение
2. Младите хора и пазарът на труда
3.	Заетост благодарение на професионални умения
4. Конкурентоспособност на младите българи на европейския пазар на труда
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Дейности:
1. Производствени практики с елементи на иновации за по-добра и конкурентоспособна адаптация към все по-високите изисквания на потребителите.
2. Усъвършенстване на езиковите умения в реална трудова ситуация.
3. Интеркултурни взаимоотношения между млади хора от ЕС.
Резултати:
1. Вкус към иновациите по време на практическите занятия на бенефициентите.
2. Реализация на младите хора на световния и на европейския пазар на труда.
3. Конкурентоспособност при избора на работа.
Ползватели:
Ученици от 11, 12 и 13 клас на ПГ по електротехника и електроника Пловдив от специалностите: „Телекомуникации”, „Микропроцесорна техника”, „Информационни технологии”.

За контакти:
Контрактор:
Партньори:
Професионална гимназия по електротехника и ПГ „Дезире Низар”
електроника, гр.Пловдив
Шатийон-сюр-Сен, Франция
Ул. ”Пещерско шосе” №26
Пловдив 4002
МС Барселона
инж. Венелин Паунов - Директор
Барселона, Испания
Тел.: +359 32 643668
E-mail: pgee_plovdiv@yahoo.com

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166062

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:

Interaction between education system and production
environment

Objectives:
Development and improving of students’ practical skills, linguistic and intercultural
competences through placement at leading companies in European Union countries, aiming
to improve realization on the national and foreign labour markets.
Activities:
Training activities in leading companies in partner’s countries – France and Spain – lasting
of three weeks period and language and cultural exchange programmes.
Outcomes:
1. Improving qualification in the field of electronics, electrotechnics, computer science
through new technologies and procedure of work in firms in that field.
2. Improving French and English language competences.
3. Intercultural and social exchanges.
Beneficiaries:
Students at 11, 12 and 13 grade in PGEE - Plovdiv from specialities: “Telecommunications”,
“Microprocessors”, “Electronics, Automation and elengineering”

Contacts:
Contracting organization:
Vocational school of electric and electronics
Plovdiv 4002
26 ”Peshtersko shose” Str.,
eng. Venelin Paunov - Director
Tel.: +359 32/ 643668
E-mail: pgee_plovdiv@yahoo.com

Partners:
LP „A. Antoine”- Chenove, France

Development of practical competences for improving European criteria of vocational training

Priority:

Students

LP „D. Nsard”- Chatillon-sur-Seine, France
MS Barcelona – Barcelona, Spain
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166066

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Създаване на адаптивна и модерна работна сила
и борба с безработицата

Екологично строителство

Цели:
Настоящият проект цели чрез транснационално сътрудничество и реализиране на
учебна практика да се подобрят уменията и компетенциите на младите хора в началното професионално обучение по строителство и архитектура. Да се обърне професионалното обучение по строителство и архитектура към новите технологии и
тенденции – екологосъобразното строителство и архитектура – с оглед осигуряване
на устойчива заетост и борба с безработицата, както и по-ефективно използване на
възобновяемите енергийни източници (слънчевата, ветрова, геотермалната енергия)
в енергоефективни сгради, съдействащи за опазване на нашата Планета и съхраняване на природните й ресурси.
Дейности:
Настоящият проект заложи провеждане на четириседмична практика във водещите
в областта на екологичната архитектура и строителство страни – Испания и Португалия. Практиката включи два потока, всеки от по 15 ученици. Тя се проведе с известна
разлика в съдържанието на работните програми.
Първата – в Барселона/Испания – е ориентирана към архитектурните решения в екологичното строителство и се проведе март-април 2007г, а втората – в Лисабон/Португалия – е насочена към новите строителни материали за екологично строителство и
използване на „зелената енергия”. Тя се проведе през юли 2007г.
Практиката бе предшествана от дейности, даващи професионална, езикова и културна подготовка на бенифициентите от проекта.
Резултати:
Дейностите по проведената практика доведоха до получаване на знания и придобиване на умения за използване на нови строителни технологии и строителни материали,
за нови архитектурни решения за екологосъобразни сгради, които вече са залегнали в
строителството в европейските страни.
Получените практически знания и умения професионално ориентираха учениците към
новите архитектурни решения в Европа, които все още не са намерили реализация в
България. Това позволява лесната адаптация на младите български строители и бъдещи архитекти към съвременните тенденции и новите изисквания в сградостроителството и добра конкурентоспособност.
Своите идеи за новото строителство учениците претвориха в макети, скици и рисунки.
Ползватели:
Ползватели по проекта са ученици от 10-12 класове на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев”.

За контакти:
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Контрактор:
Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” - СГСАГ
бул. „Евлоги Георгиев” 34,
София
Тел.: +359 2/ 8654076
E-mail: sgcag_botev@abv.bg

Партньори:
Experience Europe - Barcelona, Spain
EUROYOUTH - ag. Portugal - Lisboa, Portugal

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166066

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
The creation of an adaptive and modern work force and
combating unemployment

Objectives:
The current project aims at improving the skills and abilities of the young people in the initial
professional study of construction and architecture, by emphasizing on the new technologies
and trends - ecological construction and architecture - to ensure stable employment and
combat unemployment.

Outcomes:
The activities within the placement lead to the acquisition of skills in using new construction
technology and materials, about new architectural solutions for ecological buildings.
The acquired practical knowledge and skills oriented the students in their professional
development - the young architects and builders - in the new architectural solutions in
Europe that have yet to find ground in Bulgaria. This allows for their easier adaptation to
the modern tendencies and demands in construction and competition.
The students reproduced their ideas about the new construction in models, sketches and
drawings.
Beneficiaries:
Beneficiaries of the project are the students from the 10th - 12th grade of the Sofia High
School in Construction, Architecture and Geodesy “Hristo Botev”.

Ecological building

Activities:
A four-week placement in leading countries in the field of ecological architecture and
construction - Spain and Portugal.
The first placement - in Barcelona, Spain- accentuated on the architectural solutions in
ecological construction and took place in March - April 2007, and the second - in Lisbon,
Portugal - was aimed at the new materials in ecological construction and the use of “green”
energy. It took place in July 2007.
The practice was preceded by activities including professional, language and cultural
preparation.

Contacts:
Contracting organization:
Sofia High School in Construction, Architecture
and Geodesy “Hristo Botev”
34, Evlogi Georgiev Blvd.
Sofia
Tel.: +359 2 8654076
E-mail: sgcag_botev@abv.bg

Partners:
Experience Europe - Barcelona, Spain
EUROYOUTH - ag. Portugal - Lisboa, Portugal
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Номер на договора:

BG/06/PL - 166067

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Взаимодействие между образователните институции
и производствената сфера

Персонален мениджмънт в малките и средни предприятия

Цели:
Целта на този проект бе осъщесвена чрез проведено обучение, което обогати информацията на младите хора за управлението на човешките ресурси – цели, проблеми и
аспекти в краткосрочен и дългосрочен план. Работата по проекта даде възможност на
ползвателите да разширят професионалните си умения в областта на икономиката и
по-конкретно в областта на мениджмънта. По този начин се улеснявя тяхната интеграция на пазара на труда. Проектът допринесе за подобряване нивото на професионалната лексика на ползателите на работния език на проекта и за запознаване с културната
и безнес-среда в Испания, чрез проведеното обучение по културна подготовка и бизнес
английски. На групата беше възложено да направи пазарни проучвания на фирми от
град Плевен по теми от мениджмънта.
Дейности:
1. Дейностите за информиране на ползватели са следните:
• обява с информация за одобрения проект-време и място на транснационалната
практика;
• изнасяне на презантация пред потенциалните ползватели, насочена към: цели на
проекта, предвидени дейности по проекта, очаквани резултати от проекта;
• обявяване на критериите и сроковете за подбор на кандидатите за ползватели по
проекта;
• дискусия с представители на ученическия съвет към иницииращата организация.
2. Дейностите за мотивиране на ползватели са следните:
• провеждане на семинар – дискусия по проект ”Персоналният мениджмънт в малките
и средни предприятия” за запознаване с възможностите за: усъвършенстване и
разширяване на езиковите знания и умения;
• повишаване на професионалната подготовка чрез участие в транснационалната
практика – реалната бизнес-среда във фирми, представители на дребния и среден
бизнес в Испания;
• разширяване и усъвършенстване на знанията за културните особености и ценности
на двете страни.
Резултати:
• Усъвършенстване на уменията за работа в екип и запознаване с европейските
стандарти в областта на персоналния мениджмънт и мотивиране на персонала;
• Повишаване на професионалните компетенции;
• Доразвиване на езиковата култура в конкретна професионална сфера;
• Приучаване на самостоятелност и живот в нова среда;
• Обогатяване на познанията на ползвателите за културното развитие на Испания и
на Севиля;
• Усъвъършенстване на адаптацията при решаване на проблеми;
• Повишаване на уменията в областта на информационните комуникации и
технологии.
Ползватели:
30 лица на възраст 16 – 18 години в начално професионално обучение в Държавна
финансово–стопанска гимназия “Интелект”, Плевен, и трима придружители.
За контакти:
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Контрактор:
Държавна финансово-стопанска гимназия
“Интелект” - Плевен
Плевен, ж.к. Дружба
Тел.: +359 64/ 870014
E-mail: dfsgintelekt@abv.bg

Партньори:
STEP - Stage within European Programmes

Number of contract:
Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

BG/06/A/PL - 160067
Mobility - Placement
Students
Interaction between the educational institutions
and the production environment

Activities:
• Announcement containing information about the approved project - time and place
of the transnational placement;
• Presentation for the potential beneficiaries directed to: goals; expected activities; expected results from the project;
• Announcement containing the criteria and the terms for selection of the applicants for
project beneficiaries;
• Discussion with representatives of the students committee about the initiating organization;
• Seminar - discussion on project “ Staff management in small and medium business”
for popularizing opportunities for improvement of language skills and knowledge; improvement of professional skills by taking part in the transnational placement - the real
business environment in companies, representing the small and medium business in
Spain. Gaining knowledge about the cultural and historical values of both countries.
Outcomes:
• Team-work skills and knowledge of European standards in the field of staff management and staff motivation;
• Specializing language competence in a specific professional field;
• Getting used to live independently in an unknown environment;
• The beneficiaries enriched their knowledge about the cultural development of Spain
and Seville;
• Improved skills in the field of information and communication technologies
Beneficiaries:
30 persons (age 16-18) in initial professional training at State High School of Finance and
Economy “Intellect” Pleven.

Staff management in small and medium business

Objectives:
Taking part in transnational placement improved the knowledge of young people about
human resources management and improved their professional skills in the field of
economics. The project contributed for improvement of the level of professional vocabulary
of the beneficiaries in the work language of the project and introduced them to the cultural
and business environment in Spain.

Contacts:
Contracting organization:
State High School of Finance and Economy
“Intellect” - Pleven
Pleven, Druzhba District
Tel.: +359 64/ 870014
E-mail: dfsgintelekt@abv.bg

Partners:
STEP - Stage within European Programmes
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166070

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

моето училище в европа

Цели:
1.	Формиране на кадри, чиято подготовка отговаря на потребностите от въвеждане на
иновационни технологии в сектор земеделие, повишаване културата на земеделския
производител и съответно качеството на продукцията до изискванията на европейския
пазар.
2. Обучение на кадрите в областта на екологичното земеделие с цел успешното му
прилагане в България.
3. Разпространение на европейски практики в областта на биологичното земеделие у
нас.
4. Повишаване пригодността за заетост на практикантите.
5. Създаване на професионални контакти за практикантите и за училището.
Дейности:
Срещи с училищното ръководство и преподавателите по специални предмети;Срещи
с целевата група; Предварителен подбор на групата за практика в зависимост от
заложените изисквания; Провеждане на мотивационна и културна подготовка; Провеждане на езикова подготовка – издаване на сертификати; Окончателен подбор
на групата за практика чрез тест-интервю; Провеждане на практиката в Германия:
начална теоретична и практическа едноседмична подготовка в обучителен център
Рисвик; седемседмична практика в частни ферми в окръг Клеве; Сертифициране на
практиката; Събиране и обработка на материалите от практиката; Отпечатване на
дипляна и промотиране на проектните резултати.
Резултати:
25 ученици, завършващи обучението си в ПГСС „Ангел Кънчев” Русе, проведоха практика в областта на биологичното земеделие във водеща в отрасъла европейска страна – Германия.
Практиката протече на два етапа поради необходимостта от начална теоретико-практическа подготовка, за да могат практикантите пълноценно да работят в частните
ферми. През първата седмица беше извършена теоретична подготовка, която ги запозна с развитието на биологичното земеделие в Германия, нормативни изисквания
и закони, правила за отглеждане на различни видове животни, изисквания и контрол
към готовата продукция, опазване на околната среда и водите, техника на безопасност. По време на практиката в обучителен център Рисвик практикантите се запознаха с техниката, използвана при отглеждане на животни (предимно млечни крави),
както и с изискванията за техниките на доене, хранене и лечение.
Практиката продължи в частни ферми в окръг Клеве, където практикантите бяха разпределени по един във ферма в зависимост от интересите и специалностите си. Там
практикуваха седем седмици. При завършване на практиката получиха сертификати,
а някои от тях и предложения за работа.
Ползватели:
25 ученици, завършващи професионалното си образование в ПГСС „А. Кънчев”

За контакти:
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Контрактор:
Сдружение „Партньорство”
Русе, ул. „Воеводова” 27
Милко Иванов
Тел.: +359 82/ 828269
E-mail: partnerstvo@abv.bg

Партньори:
ПГСС „А. Кънчев”
Сдружение за Европейска интеграция - Билефел

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166070

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Development of European Labour market

Activities:
• Meeting the school board and the teachers in specific subjects;
• Meeting the target group;
• Preliminary selection of the trainee group in accordance with the requirements set;
• Motivational and cultural training;
• Language training – issuing of certificates;
• Final selection of the trainee group through a test-interview;
• The placement in Germany:
• 	initial theoretical and practical one-week training in the training centre of Riswik;
• 	a seven-week placement in different private farms in the region of Klewe.
• Certification of the placement;
• Promoting the project outcomes.
Outcomes:
25 students from the Secondary School for Agriculture /SSA/ “Angel Kantchev” Rousse
conducted a practicum in the field of biological farming in an European country leading in
the branch – Germany.
Beneficiaries:
25 graduates of SSA “Angel Kantchev” Rousse

My School in Europe

Objectives:
1. Preparation of skilled workers for introducing innovative technologies in the agricultural
sector.
2. Training of workers in the sphere of ecological agriculture with the aim to apply this type
of agriculture in Bulgaria.
3. Dissemination of European practices in the sphere of the biological agriculture in our
country.
4. Raising employment aptitude of the trainees.
5. Establishment of professional contacts on the part of the trainees and of the school

Contacts:
Contracting organization:
“Partnership” Assocoation
27 Voevodova str.,
Rousse
Milko Ivanov
Tel.: +359 82/ 828269
E-mail: partnerstvo@abv.bg

Partners:
SSA “A. Kantchev”
Association for European Integration –
Bilefeld
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Номер на договора:

BG 06/A/PL - 166073

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Европейски технологии за производство на млечни десерти

Цели:
1. Да развият компетенциите си в сферата на производството на млечни десерти, чрез
запознаването с нови и специфични технологии за производство на сладоледи, сметанови кремове и др.
2. Да усвоят нова професионална лексика на чужд език с оглед подобряване мобилността на трудовия пазар.
3. Да се изгради у ползвателите професионална култура и стремеж към непрекъснато
професионално усъвършенстване.
Дейности:
• Подбор на бенефициенти;
• Езикова подготовка;
• Педагогическа и културна подготовка;
• Техническа подготовка на пътуването и окончателно договаряне на програмата
на практиката;
• Провеждане на практиката;
• Анализ и разпространение на резултатите.
Резултати:
• Разширяване на практическите умения за производство на млечни десерти –
сладолед, сметанови кремове, кремове от йогурт и др.;
• Придобиване на опит в областта на ефективни пазарни стратегии за предлагане
на нови продукти на пазара;
• Усъвършенстване на езиковата подготовка на учениците в специфичната
професионална област и подобряване на комуникативните им умения;
• Обогатяване на културния мироглед.
Ползватели:
20 ученици от ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” - Видин

За контакти:
Контрактор:
ПГ “Проф. д-р Асен Златаров”
Видин 3700
Тел.: +359 94/ 601797
E-mail: thti_vd@yahoo.com
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Партньори:
Grigoriou Lampraki 152 Koridallos,
Athens 181 21, Greece
Tel.: +302105699555
E-mail: byte_st@hol.gr
Avenida Candido Madureira 120, Tomar
2300-531, Portugal
Tel.: +249 323 162
E-mail: secretaria@escolaprofissionartomar.com

Number of contract:

BG 06/A/PL - 166073

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Development of European Labour market

Activities:
• Selection of beneficiaries;
• Language training;
• Pedagogical and cultural training;
• Technical preparation for traveling and final negotiation of practical programme;
• Implementing of practice;
• Analysis and spread of results.
Outcomes:
• Widening of practical skills for production of dairy desserts – ice cream, cream desserts, and yogurt creams;
• Acquiring experience in the sphere of effective market strategies for offering of new
products to the market;
• Enriching knowledge in the sphere of animation activities;
• Improving language culture in the specific professional sphere and improvement of
communicative skills;
• Enriching the cultural view of life.
Beneficiaries:
20 students from Vocational School “Prof. d-r Assen Zlatarov” - Vidin

Еuropеan technologies for producing dairy desserts

Objectives:
1. To develop the competence of the users in the sphere of producing milk desserts, through
introducing new specific technologies for producing ice-creams, creams.
2. To improve their knowledge in the section of dairy desserts.
3. To lead to learning of new professional vocabulary in the foreign language for a successful
future mobility of the work force.
4. To create in beneficiaries new professional culture and motivation to professional
perfection.

Contacts:
Contracting organization:
Vocational School “Prof. d-r Asen Zlatarov”
Vidin 3700
Tel.: +359 94/ 601797
E-mail: thti_vd@yahoo.com

Partners:
Grigoriou Lampraki 152 Koridallos,
Athens 181 21, Greece
Tel.: +302105699555
E-mail: byte_st@hol.gr
Avenida Candido Madureira 120, Tomar
2300-531, Portugal
Tel.: +249 323 162
E-mail: secretaria@escolaprofissionartomar.com
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166076

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Трансформация, модернизация и адаптация на европейските
системи за образование и обучение

Европейски измерения на промишления дизайн

Цели:
Трансфер на знания, опит и иновативни дейности в областта на дизайна; Подобряване
качеството на практическата и компютърната подготовка на бъдещите специалисти в
областта на промишления дизайн; Насърчаване сътрудничеството между специалистите от страната домакин и нашите бъдещи специалисти;Повишаване на чуждоезиковата
подготовка с оглед бъдещата им работа с чужда техническа и справочна литература и
гарантиране на реалната способност на ползвателите да работят с нея.
Дейности:
Осъществените дейности по проекта напълно съвпадат с националните приоритети
на програма “Леонардо Да Винчи”. Практиката бе свързана с изучаване на новите изисквания към професията в Германия и в ЕС. Практиката на учениците в дизайнерски
фирми повиши техния интерес към професията, осигури по-високи компетенции и
аналитично мислене при изпълнението и проектирането на промишлени изделия.
При реализацията на проекта се осъществи допълнителна практическа подготовка
по специалността, повиши се езиковата култура на учениците. Те придобиха нови
знания и практически умения в реални условия на работа в конструкторските и дизайнерски бюра, както и в последващия ги етап на производство. Проведената практика
завърши с получаване на сертификат след успешно положен практически изпит.
Ползвателите усвоиха принципите на двуизмерно и триизмерно проектиране и тяхното приложение в графичния дизайн. Прилагаха нови методи за визуализация и
компютърно моделиране, визуализиране, анимиране и презентиране на дизайнерски
проект.
Резултати:
1. Усъвършенстване на професионалните умения на ползвателите: нови знания и умения в областта на специалността „Промишлен дизайн”; специфични умения за работа
с триизмерни компютърни програми; умения за цялостно разработване на самостоятелен проект и неговата презентация; усвояване умения на работата с двуизмерна
векторна и растерна графика; запознаване със структурата и работата на различни
дизайнерски бюра; запознаване с най-новите тенденции в областта на промишления
дизайн и компютърното проектиране.
2. Принос към чуждоезикови, поведенчески и междукултурни умения чрез запознаване с културата и традициите в Германия: обогатяване на културата на
поведение;познания по немски в реална езикова среда;ползване на техническа немска литература;запознаване с историята и традициите на Германия; запознаване с
видни немски дизайнери; работа в конкретна професионална среда в страна на ЕС;
възприемане на немски стил на общуване, характерен с точност и акуратност; работа
в екип.
Ползватели:
30 ползватели, ученици от 9,10 и 11 клас от специалността „Промишлен дизайн”.
За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по промишлени
технологии „Атанас Ц. Буров”
Русе 7000
ул. „Цар Калоян” 11
инж. Анета Христова
Тел.: +359 82/ 872218
E-mail: sptum_rousse@yahoo.com

Партньори:
„AGRICOLA-INSTITUT GMBH”
Zwickauer Straβe 279
09116 Chemnitz
Tel: (0371) 85 20 23
Fax: (0371) 85 20 51
E-mail: Agricola_Institut@web.de

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166076

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Transformation, modernization and adaptation of the European
systems for teaching and education

Activities:
• The placement included studying the latest requirements, concerning the particular
profession in Germany and the countries of the EU, as well as the organization and contents of professional teaching as a whole.
• The students’ placement in actual conditions of constructor’s and designer’s offices at
first and in the very process of production afterwards. At the end of the practice, after
successful passing of certain exams, each student received a certificate of qualification.
• The beneficiaries were also acquainted with the principles of the two-dimensional (vector and screen printing - Corel Draw; Photoshop; Pagemaker; InDesign) and three- dimensional (AutoCAD; Solid Works; 3D Studio Max) designing and learned how to apply
them in the graphic design.
Outcomes:
1. Improvement of the professional abilities of the beneficiaries: they gained experience,
acquired new knowledge and skills in the field of Industrial Design; they acquired specific
skills for working with 3D computer programmes (AutoCAD; 3D Studio Max); they acquired
skills for an all-round elaboration of an individual project along with its presentation; they
accrued abilities for working with two-dimensional vector and screen graphic; they were
acquainted with the structure and the process of working in various designer’s offices; they
were performed the latest trends in the field of Industrial and computer Design.
2. Contribution to the foreign-linguistically, behavioral and trans-cultural skills by learning
more about the German culture and traditions: the beneficiaries refined their culture of
behavior; they improved their German in real linguistic surrounding; they learned better
how to refer to specific technical literature; they learned more about German history and
traditions; they were introduced to distinguished German designers;they worked in a real
professional environment in an EU country; during their practice they acquired the German
way of communication which is distinctive for its punctuality and accuracy; they exercised
working as a team.

European dimensions of the Industrial design

Objectives:
1. Transfer of knowledge, experience and innovative activities in the field of design.
2. Improvement of the quality of students’ practical and computer training in the field of
Industrial design.
3. Encouraging the cooperation between specialists from the host country and its partner.
4. Perfecting the language skills of the beneficiaries with view of their operation with
technical and reference bibliography.

Beneficiaries:
30 students from 9th; 10th; 11th grade from ‘Industrial Design” specialty.

Contacts:
Contracting organization:
“Atanas Bourov” Vocational high school for
industrial technologies
11, Tsar Kaloyan Str.
7000 Rousse
eng. Aneta Hristova
Tel.: +359 82/ 872218
E-mail: sptum_rousse@yahoo.com

Partners:
„AGRICOLA-INSTITUT GMBH”
Zwickauer Straβe 279
09116 Chemnitz
Tel: (0371) 85 20 23
Fax: (0371) 85 20 51
E-mail: Agricola_Institut@web.de
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166077

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици - начално професионално обучение
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

Истинско партньорство

Цели:
• Разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация с цел
подобряване пригодността за бъдеща заетост;
• Подпомагане на индивидуалното развитие и на професионалната кариера;
• Сравнение на теоретична информация и практически опит в две образователни
системи - в България и в Италия;
• Развиване на умения за работа в чуждестранен екип;
• Усъвършенстване на чуждоезикови комуникативни умения;
• 	Запознаване с нови продукти и оборудване и системи за безопасна работа с
тях.
Дейности:
Учениците практикуваха в елитни хотели и ресторанти на различни позиции. 16 готвачи, 10 сервитьори, 4 сладкари и 1 рецепционист успяха да се докоснат до традициите на италианското кулинарно изкуство и да бъдат част от работните колективи,
демонстриращи гостоприемство в туристическия бранш. Учениците бяха оценени от
италианските работодатели с Атестационни карти по различни показатели в 3 раздела: Професионални умения, Компетенции и лични качества, Взаимоотношения с гости,
колеги и т.н. От ученици беше изготвен официален обяд от български и италиански
ястия за 30 души – представители на местната власт и специалисти от ресторантьорския бранш. На 18 ученици беше предложена работа както за летния сезон 2007 год.,
така и за времето след предстоящото им дипломиране от СПГТ. Всички участници в
проекта подобриха езиковите си умения и придобиха увереност за справяне с професионалните си задачи в чуждестранен колектив. През третата седмица голяма част от
тях (готвачи и сладкари) можеха самостоятелно да приготвят разнообразни ястия с
морски дарове, различни видове паста, пици, десерти и сладоледи. Сервитьорите успяха да усвоят европейски стандарти за работа. Всички участници се увериха на практика в прилагането и действието на правилата НАССР (Анализ на риска и контрол на
критичната точка - хигиенни правила, отнасящи се до ресторантьорството, по-точно
до влагането на проверени продукти в приготвянето на ястия), внедрени от няколко
години в Италия. В този смисъл проведената професионална практика се оказа ценен
принос за бъдещата реализация на всеки един от участниците.
Резултати:
На база на Атестационните карти, представени от работодателите, учениците получиха международно признати Сертификати от нашия италиански партньор – Института
IPSSART – Senigallia, Italia.
След завръщането си в България учениците направиха презентация на наученото от
проекта. Пред 50 души – родители, учители и официални гости, те приготвиха и сервираха италиански ястия и демонстрираха новопридобит опит.
Ползватели:
30 ученици от 11 и 12 клас от Софийска професионална гимназия по туризъм
За контакти:
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Контрактор:
Софийска професионална гимназия
по туризъм
1202 София,
бул. „Сливница” № 182
инж. Васил Гъдев
Тел.: +359 2/ 9867778, 9833692
E-mail: thh_sofia@abv.bg

Партньори:
Италиански Институт за Ресторантьорство,
Хотелиерство, Търговия и Туризъм IPSSART
– гр. Сенигалия

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166077

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Interaction between educational institutions and practice
environment

Activities:
The students practiced in elite hotels and restaurants. 16 cooks, 10 waiters, 4 pastry cooks
and 1 receptionist got in touch with the traditions of Italian culinary art. The students have
been assessed by the Italian employers in an “Attestato di Stage” for different indicators in 3
sections: Professional skills, Cross abilities and Professional relations with guests, colleagues,
employers, etc. The students cooked and served luncheon (Bulgarian and Italian dishes) for
30 persons – representatives of the local authority and specialists from tourist branch. During
the third week a lot of them /cooks and pastry cooks/ could prepare different dishes with
sea foods, different kinds of pastas, pizzas, desserts and ice-creams. The waiters adopted
European standards for work. All participants had experience with applying and action of
HASSP regulations introduced in Italy several years ago. In this sense the carried placement
has great valuable contribution for further realization for each of the participant.
Outcomes:
On the grounds of “Attestato di Stage” presented by the employers, the students got an
international recognized “Certificate” issued by our Italian partner IPSSART – Senigallia,
Italy.
On their return in Bulgaria, the students made in our school restaurant a Presentation for
what they have learnt from the project. They cooked and served Italian dishes and demonstrated the new gained experience for 50 persons – parents, teachers, and officials.

Тrue partnership

Objectives:
1. Enlargement and elaboration of the vocational qualifications with main goal improving
the adaptability for further full employment.
2. Helping the individual development for vocational career.
3. Comparison of theory information and practical experience of both educational systems
in Bulgaria and Italy.
4. Developing of the skills for work in international team.
5. Improving the foreign language communicative skills.
6. Acquaintance with new food products and kitchen equipment and systems and safe work
with them.

Beneficiaries:
30 students from 11th and 12th grade from Professional High School for Tourism - Sofia

Contacts:
Contracting organization:
Professional High School for Tourism - Sofia
182 Slivnitsa,
1202 Sofia
eng. Vassil Gadev - Principal
Tel.: +359 2/ 9867778, 9833692
E-mail: thh_sofia@abv.bg

Партньори:
Italian Intitute for Restaurant,Hotel Commerce
and Tourism IPSSART - Senigallia Italia
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Номер на договора:

BG/06/A/PL-166079

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици - начално професионално обучение
Трансформация, модернизация и адаптация на европейските
системи за образование и обучение

Професионално обучение в сферата на транспортната техника
за достигане на Европейски стандарти

Цели:
1. Достигане на българското професионално образование до Европейските изисквания и стандарти в областта на транспортната техника с оглед качествена професионална реализация на младите хора.
2. Подобряване на професионалните умения и навици на учениците за адаптация
към европейския пазар на труда.
3. Обогатяване на езиковите компетенции и културните познания на ползвателите за
успешна мобилност в страните от Европейския съюз.
Дейности:
1. Първи етап - подготвителен:
• Подбор на ползватели по предварително определени критерии;
• Професионална, езикова и културна подготовка;
• Договаряне с приемащата организация, с фирмата превозвач и подготовка на
необходимите документи за пътуване и престой в чужбина.
2. Втори етап – провеждане на практиката в Испания с продължителност четири седмици:
• Езикова и културна подготовка с продължителност 20 урока;
• Протичане на практическото обучение на учениците;
• Оценяване и сертифициране на ползвателите.
3. Трети етап - разпространение на резултатите:
• 	Чрез мултиплициране на усвоения опит;
• 	Чрез анализ на разнообразни методи.
Резултати:
• 	Запознаване на младите хора с различна работна среда;
• Адаптиране към Европейския пазар на труда чрез комуникацията в обучението
и интеркултурния обмен;
• Усъвършенстване на езиковите компетенции, практическите умения и усвояване
на съвременни технологии;
• 	Задълбочаване на отношенията с партньорските организации от Европейския
съюз.
Ползватели:
30 ученици от Професионална гимназия по транспорт - Русе

За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по транспорт
7003 гр.Русе
бул. „Тутракан”№32
инж. Радосвета Жекова
Тел.: +359 82/ 845540
E-mail: pgtransport_rs@abv.bg

Партньори:
„STEP”
C/D. Alonso el Sabio 7, 41004 Sevilla, Испания

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166079

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Transformation, modernization and adaptation of European
educational and vocation systems

Activities:
1. First stage – preparatory:
• Selection of the users on predefined criteria;
• Professional, language and cultural preparation;
• Negotiate with receiving organization and preparation of necessary documents for
traveling and stay abroad.
2. Second stage - carry out the practice in Spain with duration of four (4) weeks
• Language and cultural preparation with duration of twenty (20) lessons;
• Implementation of the practical training of the students;
• Evaluate and certificate of the users.
3. Third stage - circulate the results:
• Through multiplication of the assimilation experience;
• Through analysis of various methods.
Outcomes:
• Acquainting young people with different working cycles;
• Adaptation to European labour market through the communication in the training and
intercultural exchange;
• Improving the language competences, the practical skills and adaptation of contemporary technologies;
• Extending the relations with the partner organizations from European Union.
Beneficiaries:
30 (thirty) students from Vocational School of Transport - Ruse

Vocational training in the area of the transport technique to reach
European standards

Objectives:
1. Reaching European requirements and standards in the area of the transport technique
with the purpose of qualitative professional realization of young people.
2. Improving professional skills and habits of the students for adaptation to European labour
market.
3. Enlarging language competences and cultural knowledge of the students for successful
Mobility in the countries from European Union.

Contacts:
Contracting organization:
Vocational School of Transport
32 Tutrakan St.,
7003 Ruse
eng. Radosveta Zhekova
Tel.: +359 82/ 845540
E-mail: pgtransport_rs@abv.bg

Партньори:
„STEP”
C/D. Alonso el Sabio 7, 41004 Sevilla, Spain
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166086

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:

Изолации на тръбопроводи и изолации с помощта на сухо строителство

Приоритет:

Ученици
Трансформация, модернизация и адаптация на европейските
системи за образование и обучение

Цели:
Целта на проекта е да се насърчи и засили приносът на професионалното обучение в
процеса на иновации с оглед на новите възможности за заетост във връзка с изискванията на ЕС за енергийно саниране и нуждата от кадри за изпълнението му, т.е. кадри,
изпълняващи изолации на тръбопроводи, фасади и стени, тъй като в тази област липсва такъв тип обучение. Чрез това изпреварващо и иновационно практическо обучение
по сухо строителство и благодарение на знанията на немски език бива осигурена на
учениците по-добра конкурентноспособност на пазара на труда.
Ползвателите ще прилагат придобитите умения по новите технологии в довършителни работи на хотели и ресторанти. Учениците могат да прилагат овладените знания и
умения при топлоизолацията и енергийната ефективност в стоманобетонните (панелни) сгради във връзка с острата нужда от саниране и подобряване на екологичните
аспекти. Проектът цели също да подобри уменията и компетенциите на младите хора
с оглед да се улесни тяхното професионално интегриране. Целта е всички ученици да
овладеят по-голяма част от предвидените практически знания и умения и да подобрят
своите професионално-личностни качества.
Дейности:
Чрез проекта бяха подготвени кадри по новите изолационни технологии в сухото строителство за довършителни работи на хотели и ресторанти у нас и така се допринася за
развитие на туризма - един от националните ни приоритети. Подготовката за саниране
на сгради е свързана с изискванията на ЕС за намаляване на енергийното потребление
и подобряване на екологията.
Резултати:
Ползвателите ще прилагат овладените немски технологии в така належащото саниране на сгради и в довършителните работи на хотели и ресторанти и ще допринесат за
подобряване на условията, предлагани на наши и чужди туристи и за развитието на
туризма. Учениците ще прилагат немските технологии и за подобряване на вътрешната
топлоизолация на стените в панелните сгради и в изолацията на тръбопроводи, което
е в унисон с изискванията на ЕС за въвеждане на енергоспестяващи технологии. Чрез
практиката обучените ученици получиха практически знания и умения по изолации
чрез сухо строителство и тръбопроводни изолации за изпълнение на монтажни и инсталационни стени, предстенни обшивки, пожарозащитни обшивки, външни тръбопроводни обшивка и изолации по новите технологии, прилагани в Германия. С полученото
удостоверение за професионално обучение завършилият ученик би бил по-конкурентноспособен на пазара на труда. След наемането му на работа, при приключване на дейностите по първата му специалност, завършена в ПГСТ ”Пеньо Пенев”, работодателят
може да му възложи допълнителна работа, вместо да го съкращава. Така благодарение
на практиката реално се осъществява превенция на безработица чрез изпреварващо и
иновационно обучение. Учениците се запознаха и с една нова културна среда, с други
културни стереотипи, което ги направи по-комуникативни.
Ползватели:
Ползватели на проекта са ученици от 11. и 12. клас в ПГСТ “Пеньо Пенев”, Пловдив.
За контакти:
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Контрактор:
ПГСТ “Пеньо Пенев”
ул. ”Богомил” 73, 4000 Пловдив
Тел.: +359 32/ 62 48 87
E-mail: pgst_p_penev@yahoo.de

Партньори:
Verein zur Berufsförderung der Bauindustrie in
Sachsen-Anhalt e.V.

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166086

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Transformation, modernization and adaptation of European
educational and vocation systems

Activities:
Due to this project the staff was prepared in the new isolation technology in dry construction
for restaurants and hotels finishing-off and the development of one of our priorities-tourism,
as well as building reconstruction according to EU. Requirements for reducing energy use
and making the ecology better.
Outcomes:
The users would apply the new German technologies in building reconstruction and
restaurants and hotels finishing-off and would develop the quality and conditions for foreign
tourists and tourism .The students would also apply the technologies to development of
inner wall heat isolation in concrete buildings and gas-pipes isolation, which is in unison
with the EU requirements for innovation of energy-saving technologies .Our students are
more competitive in the labor market due to these skills and knowledge.
During the vocational training our students gained isolation skills and knowledge of dry
construction and pipeline isolation for fulfillment of construction and installation walls,
front-wall makings and fire-safety parts, outer pipeline parts and new technology isolation,
training in Germany. The students take a vocational training certificate and having it, they
are more competitive in the labor market. Our students met a new atmosphere and new
cultural stereotype, which made them more communicative, precise, accurate, responsible,
tolerant to other people, got technology discipline, adapt to new conditions and foreign
language knowledge.
Beneficiaries:
Students in 11-th and 12-th grade - PGSTP “P. Penev” - Plovdiv

Pipeline isolation and isolation with the help of dry construction-training

Objectives:
The project’ goal is to encourage and improve the role of vocational training in the innovation
process about the new employment possibilities connected to the EU Requirements for
energy and reconstruction and the staff necessity for its fulfillment i.e. pipeline, facades and
walls isolation staff. There is no such type of training in this field.

Contacts:
Contracting organization:
PGST ”P. Penev”
73, Bogomil Str.
Plovdiv 4000
Tel.: +359 32/ 624887
E-mail: pgst_p_penev@yahoo.de

Партньори:
Verein zur Berufsforderung der Bauindustrie in
Sachsen - Anhalt e. V.
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166088

Тип:

Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Цели:
• Да се развият компетенциите на ползвателите в сферата на производството на
вина, на спецификата на вината и тяхното използаване като обект на този вид
туризъм. Да се подобрят шансовете им за бъдеща трудова реализация.
• Да надградят познанията си в областта на енотуризма.
• Да усвоят нова професионална лексика.
• Да се изгради у ползвателите професионална култура и стремеж към непрекъснато
професионално усъвършенстване.

Eнотуризъм

Дейности:
1. Подбор на бенефициенти;
2. Езикова подготовка;
3. Педагогическа и културна подготовка;
4. Техническа подготовка на пътуването и окончателно договаряне на програмата на
практиката;
5. Провеждане на практиката;
6. Анализ и разпространение на резултатите.
Резултати:
• Придобиване на опит в областта на организирането на енотуризма;
• Разширяване на практическите умения в областта на обслужването на туристи,
работа в кухня, кетъринг и винарство;
• Обогатяване на познанията в областта на аниматорската дейност;
• Усъвършенстване на езиковата подготовка в специфичната професионална област
и подобряване на комуникативните им умения;
• Обогатяване на културния мироглед.
Ползватели:
15 ученици от ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” - Видин

За контакти:
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Контрактор:
Сдружение “Обществена подкрепа за ТХТИ”
Видин 3700
Тел.: +359 94/ 601793
E-mail: opthti_vd@yahoo.com

Партньори:
Association Amigos de Europa LdV
C/ Fortuna 1-1 A
Puerto de Santa Maria (Cadiz) - 11500, Spain
Tel.: +34 687695685
E-mail: info@aelv.org

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166088

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Modernisation of Education and Training Systems in Europe

Objectives:
• Developing the competences of beneficiaries in the area of producing wines and their
usage as an object of tourism.
• Improving the chances of future work realization.
• Acquiring new knowledge in the “Tours of Vineyards” area.
Learning new professional vocabulary.
• Creating in beneficiaries new professional culture and striving to professional perfection.

Outcomes:
• Acquiring experience in the sphere of organization of enotourism
• Extending practical skills in the sphere of serving of tourists, work in the kitchen, catering and wine production.
• Enriching their knowledge in the sphere of animation activities
• Perfecting language training in the specific professional sphere and improvement of
communicative skills.
• Enriching the cultural view of life
Beneficiaries:
15 students from Vocational School “Prof. d-r Assen Zlatarov” - Vidin

ENOTOURISM

Activities:
1. Selection of beneficiaries
2. Language training
3. Pedagogical and cultural training
4. Technical preparation for traveling and final negotiation of practical programme
5. Implementing of practice
6. Analysis and spread of results

Contacts:
Contracting organization:
Association “Community support for THTI”
Vidin 3700
Tel.: +359 94/ 601 797
E-mail: thti_vd@yahoo.com

Партньори:
Work Experience
Plymouth – PL4 6HQ
Tel.: +44 870 90 33 007
E-mail: leonardo@tellusgroup.co.uk
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166090

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:

Електронна система “MOTRONIK“ за управление на двигатели на МПС - диагностика

Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Цели:
Проектът кореспондира с първата цел – „подобряване уменията и компетенциите на
хората,…“ и третата цел от Поканата – „насърчаване и подкрепяне на приноса на
професионалното обучение в процеса на иновации…“. С тях ползвателите подобриха практическите си и езикови знания, умения и компетенции, чрез професионално
обучение, обвързано с работа в производствени предприятия, която им позволи да
използват нови за тях обучителни материали, инструменти и програмни средства.
Това от своя страна доведе до насърчаване на конкурентноспособността и предприемачеството и им създаде нови възможности за трудова заетост.
Дейности:
Проектът протече в рамките на 3 етапа:
• І етап – подготвителен (01.06.2006 г.–27.04.07г.)
• ІІ етап – практика с продължителност 3 седмици
• ІІІ етап – разпространение на резултатите
Резултати:
Повишена квалификация – професионални и езикови знания, умения и компетенции.
Повишена производствена култура. Работа с нови обучителни материали. Запознаване с методите на преподаване, изпитване и начини на оценяване в Германия. Запознаване с нова култура и бит. Всичко това води до повишена конкурентноспособност
с оглед увеличаване на шансовете за трудова заетост.
Ползватели:
Ползватели по проекта са 24 (3 момичета и 21 момчета) на възраст 17 и 18 години от
специалности „Електронна техника” и „Автомобили”.

За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по
механоелектротехника
Ловеч 5500, бул. “Мизия”
Тел.: +359 68/ 603969
Факс: +359 68/ 603970
E-mail: pgmet_lv@abv.bg

Партньори:
Център за квалификация и преквалификация
- Тюрингия /F+U/
Germany, Erfurt - 99092
Bindersllebener Landstrase 160а
Tel.: (0361) 22007-0; (0361) 22007-33
E-mail: Thueringen@fuu.do

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166090

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Modernizing European Education and Training Systems

Activities:
1st Stage
• concluding a contract between Vocational School of Mechanical and Elecrto-Technical
Engineering – Lovech, and the National Agency;
• a pre-visit to the project contact person for the purposes of monitoring and agreeing on
working conditions, living conditions and the work programme;
• concluding a contract with the host institution;
• issuing an order for a committee which defined the criteria of participants selection;
• holding a seminar for notifying the potential beneficiaries of the project topic, specialties
which would take part and the selection of the participants;
• a German language course (120 lessons) and a course in German history and culture
(20 lessons).
2nd Stage
• receiving and accommodating the beneficiaries by representatives of the host country –
Mr. Claus Payer and Mr. Karl-Hein Muller;
• basic theoretical preparation and placement based on the programme in two companies;
• tutoring during the placement accomplished by Mr. Muller and Mr. Stammich;
• controlling and tutoring accomplished by Mr. Tsvetkov , Mr Alexandrov,and Mrs Laleva;
• analyzing the results at the end of every working day and week;
• reporting about the results of placement to the contacting person Mr. Claus Payer;
• reporting about the results of placement to the contacting person in Bulgaria;
3rd Stage
• a seminar – presentation of the beneficiaries’ reports in the Vocational School of Mechanical and Electro-technical Engineering - Lovech;
• a short interview about the placement has been broadcasted on the local TV in
Lovech;
• a bulletin board has been prepared and a DVD film for the placement has been produced;
• articles have been published in the newspapers in Erfurt and Lovech.
Outcomes:
The qualification of the beneficiaries in the field of the German language has been enhanced.
The students have improved their knowledge, skills and competences. The placement enabled
them to work with new educational materials. The beneficiaries have been acquainted with
the rich diversity of new educational and practical approaches in Germany and with German
way of life and culture. All these resulted in students’ enlarged competitiveness and better
chances on the labour market.

Electronic control system ‘MOTRONIC’ for motorcar engines

Objectives:
The project corresponds with the first goal – ‘improving people’s skills and competences’
and the third goal of the invitation – ‘stimulating and supporting the contribution of the
vocational education to the process of innovations...’.

Beneficiaries:
Project beneficiaries are 24 (21 boys and 3 girls) at the age of 17 and 18 years.
Contacts:
Contracting organization:
Vocational School of Mechanical
and Elecrto-Technical Engineering
Mizia Blvd., 5500 Lovech
Tel: +359 68/ 603969; Fax: +359 68/ 603970
E-mail: pgmet_lv@abv.bg

Партньори:
Centre of qualification and re-qualification
Thuringia (F+U)
Bindersllbener Landstrase 160a
99092 Erfurt, Germany
Tel.: (0361) 22007-0; (0361) 22007-33
E-mail: Thuriengen@fuu.do
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Номер на договора:
Тип:

BG/06/A/PL - 166092
Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Интеркултурно професионално обучение – сътрудничество и интеграция

Цели:
1. Подобряване на професионалното обучение, свързано с практика във фирми от
шевната индустрия и от сферата на административното и финансово обслужване в
страна членка на Европейския съюз;
2. Приложение на образованието в реална работна среда и усъвършенстване на езиковите компетенции на учениците в областта на професионалното обучение, с цел
подпомагане на тяхната интеграция и последваща реализация на пазара на труда;
3. Равни възможности за обучение и практикуване на млади хора от различни малцинствени групи в региона.
Дейности:
• информиране и мотивиране на потенциалните ползватели за участие в практиката;
• избор и подготовка на ползвателите на проекта преди практиката;
• договаряне с приемащата организация, придружаващите лица и ползвателите на
проекта;
• избор и договаряне с фирмата превозвач;
• подготовка на всички документи, необходими при пътуването;
• провеждането на практиката в приемащата организация;
• мултиплициране на усвоения опит;
• изготвяне на отчети за реализирането на проекта.
Резултати:
Учениците се запознаха отблизо с иновациите в професионалната сфера. Те изучиха
и усвоиха структурата и особеностите на пълен производствен цикъл в посетените
предприятия. Научиха се да работят с модерни и съвременни машини, което повиши
практическите им и професионални умения. Ползвателите придобиха нови професионални умения за разгръщане на своята инициативност и предприемачество с цел
икономическа, социална, комуникативна и творческа интеграция в прехода към
развита пазарна икономика.Инициаторът разпространява резултатите от реализирания проект на регионално и национално ниво.
Ползватели:
20 ученици

За контакти:
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Контрактор:
Оздравителна професионална гимназия
„Христо Смирненски”
ул. ”Орлови скали” № 4,
6750 гр. Ардино, обл. Кърджали
Тел.: +359 3651/ 4284
E-mail: opgardino@abv.bg; ot_ardino@abv.bg

Партньори:
FUTURUM
Coordination of EU Projects in Poland
ul. Sobieskiego 1/19,
28-300 Jedrzejow, Poland

Number of contract:
Type of project:

BG/06/A/PL - 166092
Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of the European labor market

Activities:
• giving information and motivation to the potential beneficiaries of the project;
• selecting and training the beneficiaries;
• contracting the hosting organization, accompanying people and the beneficiaries;
• contracting the transport firm;
• preparing all documents, necessary for the traveling;
• conducting the placement;
• multiplying the adopted experience;
• making reports of the project.
Outcomes:
The beneficiaries adapted their views with regard to European education and training systems,
which is a prerequisite for their more successful social and professional integration. They
learned the specifics of a full production cycle at the enterprises visited. The beneficiaries
adopted new professional skills in enterprising, aiming at economical, social, communicative
and creative integration during the transition to developed market economy.
The initiating organization disseminated the results on regional and national level.
Beneficiaries:
20 students

Transcultural professional training – partnership and integration

Objectives:
1. Improvement of the professional tuition, connected with the practice in the companies
of the sewing industry and from the sphere of the administrative and financial services in a
country-member of the European Union.
2. Application of the education in a real work environment and improvement of the language
competencies of the students in the field of the professional training, with an aim to help for
their integration and further realization on the labor market.
3. Equal opportunities for training and practice of young people from different minority
groups in the region.

Contacts:
Contracting organization:
Recovering and Vocational High School
“Hristo Smirnensky”
4 Orlovi skali str.,
6750 Ardino, Kurdzhali region
Теl.: +359 3651/ 4284
E-mail: opgardino@abv.bg; ot_ardino@abv.bg

Партньори:
FUTURUM
Coordination of EU Projects in Poland
ul. Sobieskiego 1/19,
28-300 Jedrzejow, Poland
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Номер на договора:
Тип:
Ползватели:
Приоритет:

BG/06/А/PL - 166100
Мобилност - Практика
Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Развитие на маркетингови умения в балнеоложкия и SPA туризъм

Цели:
1. Усъвършенстване на компетенциите на младите хора от началното професио-нално образование в сферата на балнеоложкия и SPA туризъм чрез обучение, свързано с
практикуване в сферата на туризма;
2. Подобряване на уменията на ползвателите в сферата на туристическия маркетинг;
3. Подобряване на професиналната лексика в областта на туризма;
4. Създаване на социални контакти в мултинационална среда;
5. Подобряване на уменията за работа в екип.
Дейности:
• Подбор на ползвателите по предварително уточнени критерии;
• Участие на одобрените кандидати в обучителни модули: Култура и история на
Италия, Английски език, Италиански език, Професионален модул - Италианска
кухня, Новости в балнеоложкия и SPA туризъм, Маркетинг на туризма;
• Сключване на договор с приемащата организация във Флоренция, Италия;
• Организиране и провеждане на родителска среща с ползвателите и техните
родители с цел разясняване на условията на пътуване; сключване на договор с
ползвателите;
• Осъществяване на практиката в страна от Европейския съюз;
• Сертифициране на ползвателите.
Резултати:
30 ползватели от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”, Велико Търново, и ПГ по хранителни технологии, гр. Разлог, осъществиха практика в областта на туризма в страна
от Европейския съюз, в резултат на което получиха сертификати.
Ползватели:
Млади хора, преминаващи начално професионално образование - ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”, Велико Търново, и ПГ по хранителни технологии, гр. Разлог.

За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по туризъм
„Д-р Васил Берон”
гр. Велико Търново
ул. „Цанко Церковски” №10
Тел: +359 62/ 630511
E-mail: tt_beron@abv.bg

Партньори:
ПГ по хранителни технологии, гр. Разлог
Eidema Academy, Флоренция, Италия

Number of contract:
Type of project:

BG/06/А/PL - 166100
Mobility - Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of the European labor market

Activities:
• Students selection;
• Students teaching in the Balneologic and SPA tourism area, Laboratory activities and
Language preparation;
• Conclude an agreement with the host organization in Italy;
• Presentation at a seminar - the school manager explains to the students and their
families the project aims and its work plan;
• Internship realization;
• Certification.
Outcomes:
30 beneficiaries – students and teachers took part in the project. They all are from Vocational
High school of Tourism “Vasil Beron” and from one school in Razlog. They all have received
EUROPASS certification.
Beneficiaries:
Students, attending IV year’s vocational qualification. They are from Vocational High School
Of Tourism “Dr. Vasil Beron” and from one school in Razlog.

Developing Marketing Skills In Balneologic and SPA Tourism

Objectives:
1. To prepare students for mobility in different geographical areas;
2. To improve language learning;
3. To employ linguistic skills in finding information, conversation and creating relationship
with the others;
4. To improve their professional skills previously developed at school and on national
internships and increase their knowledge in the field of Balneologic and SPA tourism;
5. To adapt one’s knowledge, skills and abilities to those requested by the international job
market.

Contacts:
Contracting organization:
Vocational High School of Tourism
“Dr. Vasil Beron”
10 Tsanko Tserkovski,
Veliko Tarnovo
Tel.: +359 62/ 630511
E-mail: tt_beron@abv.bg

Партньори:
Vocational school of food technologies, Razlog
Eidema Academy, Florence, Italy
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166110

Тип:
Ползватели:
Приоритет:

Мобилност - Практика
Лица, преминаващи начално професионално обучение
Развитие на европейския пазар на труда;
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

Приложение на новите технологии и материали при изработването на мебели

Цели:
Целта на предложената тема на проект е да се предостави възможност на учениците
от ПГВАД да практикуват професията си в подходящи професионални практически
центрове или предприятия в Полша. Това ще подпомогне повишаването на уменията
им съобразно новите условия и последващата пълноценна реализация на пазара на
труда.
Дейности:
1. Подписване на договор с Националната агенция по програма “Леонардо да Винчи”01 юни 2005. 2. Договаряне на общите условия по договора с партньорите, условията
за настаняване и работната програма. 3. Договаряне на тюторинга и наставничеството от страна на партньорите, договаряне на формата на сертификатите и културната
програма. 4. Подписване на договор с партньорите. 5. Информиране на ползвателите.
6. Избор на фирма за езикова подготовка; провеждане. 7. Провеждане на общата езикова подготовка. 8. Избор на транспортна фирма. 9. Избор на застрахователна компания. 10. Подписване на индивидуалните договори с ползвателите. 11. Подготовка
за заминаване. 12. Провеждане на практиката. 13. Мониторинг от българска страна.
14.Мониторинг от чуждестранните партньори. 15. Връщане на ползвателите. 16. Изготвяне на отчети за проведените практики. 17. Разпространение на резултатите от
проекта. 18. Двустранна среща на партньорите. 19. Крайна оценка на практиката и
проекта. 20. Подготвяне на краен отчет и подаването му в Националната агенция. 21.
Финансов и административен контрол от страна на инициатора.
Резултати:
Беше подписан договор между НА и ПГВАД „Хр. Ботев”. Открите е банкова сметка за
нуждите на проекта. Договорът между ПГВАД и FUTURM е изготвен в два еднообразни екземпляра на български и английски език. На Педагогически съвет в началото на
годината бяха информирани преподавателите в това число и класните ръководители
за предстоящата практика, предвидена по проекта. Разяснени бяха подробности по
подбора, предварителната подготовка и последващата практика.Бяха избрани от Педагогическия съвет учителите, които да извършат подбора на учениците. На среща с
ученици направихме разяснения по дейностите за подбор на ползватели. Организира
се среща на учениците и техните родителите, където бяха подробно информирани за
всички предхождащи дейности и такива по време на практиката, както и за ползите
от тази практика в Полша. Проведено е езиково обучение на ползвателите. Използвани са материали, разработени от НТС, София. Избрана е застрахователна компания.
Подписани са договорите с всички ползватели. Извършени са всички предварителни
подготвителни действия, като с партньора са уточнени подробности за престоя.
Ползватели:
Лица, преминаващи начално професионално обучение
За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по вътрешна
архитектура и дървообработване ”Хр. Ботев”
Пловдив
ул.”Гладстон” №70
Тел.: +359 32/ 642562
E-mail: tdvap@yahoo.com
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Партньори:
FUTURUM
Headquarters – Sobieskiego 1/19, 28-300
Jedzejow
Wroclaw Branch: Szybka 3/52, 50-421 Wroclaw
Warsaw Branch: Jaszowiecka 12/33, 02-934
Warszawa
Тел.:++ 48 50 134 37 35
E-mail: futurum@futurum.com.pl

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166110

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Interaction between educational institutions and practical
environment

Activities:
1. Negotiating the general terms of an agreement with the partners, accommodation and
working program;
2. Negotiating partners’ tutoring and monitoring;
3. Signing the contract with the partners;
4. Notifying/Informing the beneficiaries;
5. Selecting a firm for a language training;
6. Carrying out a language training;
7. Implementation of the practice;
8. Monitoring from Bulgarian side;
9. Preparing the reports on the implemented practices;
10.Dissemination of the project results;
11.Bilateral meeting of the partners;
12.Final assessment of the practice and the project;
13.Preparing the final report and submitting it to the National Agency “Leonardo da Vinci”.
Outcomes:
Improved skills and competences of beneficiaries.
Beneficiaries:
Students from Vocational School of Interior Design and Wood Processing “Hristo Botev”

Application of new technologies and materials in furniture production

Objectives:
The objective of our project is to give the participants more opportunities to practice their
professional skills in appropriate professional centers or enterprises in Poland. That would
enhance their skills with a view to the new conditions and the subsequent realization on the
labour market.

Contacts:
Contracting organization:
Vocational School of Interior Design and Wood
Processing “Hristo Botev”
70 Gladston Str.
4000 Plovdiv
Tel.: +359 32/ 642562
E-mail: tdvap@yahoo.com

Партньори:
FUTURUM
Headquarters – Sobieskiego 1/19, 28-300
Jedzejow
Wroclaw Branch: Szybka 3/52, 50-421 Wroclaw
Warsaw Branch: Jaszowiecka 12/33, 02-934
Warszawa
Тел.:++ 48 50 134 37 35
E-mail: futurum@futurum.com.pl
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166111

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:

Европейският опит в професията – виза за пазара на труда

Приоритет:

Ученици - НПО
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

Цели:
• Повишаване квалификацията на младите хора, чрез надграждане на придобитите
знания и умения в европейска работна среда;
• Усъвършенстване на езиковите и професионални умения на младите хора,
чрез практика в различна работна среда - хлебопекарни и сладкарски цехове в
Германия;
• Развитие на сътрудничеството със страни членки на ЕС;
• Сравняване и анализиране на различни образователни модели на производствена
практика на млади хора в двете европейски държави;
• 	Запознаване с особеностите в хлебопроизводството и сладкарството в Германия
и европейските стандарти за качество;
• Осигуряване равни възможности за практикуване в европейска работна среда на
учениците от ПГ по туризъм гр. Хасково.
Дейности:
• Подбор на ползвателите по предварително утвърдени критерии: (практически изпити
по хлебопроизводство и сладкарство, изпит по немски език и психологически тест)
• Подготовка на ползвателите:
В България – педагогическа, езикова и културна подготовка.
• Педагогическата подготовка бе насочена към подобряване адаптивността на
ползвателите в новата среда;
• Езикова подготовка – изучаване на немски език – 120 ч.;
• Културна – запознаване с географското положение, развитието на
хлебопроизводството и сладкарството в Германия, историческите и културни
забележителности в Саксония.
В Германия:
• Езикова подготовка – изучаване на немски език с професионална насоченост;
• Културна подготовка – посещение на историческия музей в Шкойдиц, „Цвингер” и
Фраункирхе в Дрезден и Николай Томаскирхе – Лайпциг;
• Провеждане на практиката – 3 седмици в град Лайпциг, Германия, в хлебопекарни
и сладкарски цехове по утвърдена от партньорите работна програма;
• Сертифициране на обучаемите – връчени сертификати за придобити професионални
и езикови умения;
• Анализ и разпространение на резултатите - публикувани статии в местната преса,
включване в сайта на училището, изготвяне на рекламно табло, отпечатване на
рекламно–информационна брошура.
Резултати:
• Усъвършенстване на практическите умения и усвояване на нови.
Обогатяване на езиковите компетенции.
• Развитие на междукултурни и социални умения у бенефициентите.
• Развитие на умения за работа в екип и справяне в различна среда.
• Подобряване интеграцията на ползвателите на пазара на труда.
Ползватели:
20 ученици на възраст 17-18 години от 11. и 12. клас на ПГ по туризъм -Хасково
За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по туризъм
Хасково, ул. „Добруджа” № 79
Тел: +359 38/ 622296
E-mail: pgthas@abv.bg

Партньори:
VITALIS GmbH
Gut Wehlitz Leipzig-Schkeuditz
Germany

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166111

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Interaction between educational institutions and working
environment

Activities:
In Bulgaria- pedagogical, language and cultural preparation held in advance
• Pedagogical preparation
• Language preparation - German course within 120 lectures
• Cultural preparation – geographical location of Saxonia, its historical and cultural attractions as well as development of bread making and pastry production in Germany.
In Germany:
• Language preparation- enrollment in a professionally oriented German course within
a week
• Cultural preparation: visit to the historical museum of Schkeuditz, “Nikolai Tomaskirhe”,
“Cathedral in Leipzig”, “Zvinger” and “Frauenkirhe” in Dresden
• Conducting a 3-week practice in bake houses and pastry workshops in Leipzig, Germany according to a working program previously planned by the partners
• Certifying the users - certificates for acquired professional and language skills.
Outcomes:
• Refining practical skills and acquiring new ones, specific for the branch
• Adding to the language competences
• Developing beneficiaries` intercultural and social skills
• Developing abilities for working in a team and skills for adjustment to a different environment
• Improving users` integration at the Labor Market
Beneficiaries:
20 students of age 17-18 (11 and 12 classes) from Professional High School of Tourism,
Haskovo

EUROPEAN PROFESSIONALEXPERIENCE - VISA FOR THE LABOR MARKET

Objectives:
• Improving youths` qualification through adding to knowledge and skills acquired in
European working environment;
• Refining language and professional skills of the young through practicing in a different
working environment- bake houses and pastry workshops in Germany.
• Developing cooperation with the EU member-countries

Contacts:
Contracting organization:
Professional High School of Tourism
79, Dobruja Str., Haskovo
Tel.: +359 38/ 622296
E-mail: pgthas@abv.bg

Партньори:
VITALIS GmbH
Gut Wehlitz
Leipzig-Schkeuditz,
Germany
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166115

Тип:
Ползватели:

Практика
Лица, преминаващи начално професионално обучение

Равни възможности за развитие на ученици с увреден слух

Приоритет:

Преодоляване на социалната изолация

Цели:
Целите на проекта са съобразени с целите на програма „Леонардо да Винчи” и преди
всичко с подпомагане на учениците от началното професионално обучение в придобиването на европейски измерим опит и умения при пълно спазване на принципа на
пълноправно участие и равнопоставеност на участниците с увреждания.
Изхождайки от така идентифицираните нужди на ползвателите, формирахме цели,
които да бъдат:
Развитие на професионални и социални умения и на умения за профеисионална адаптация като важен компонент на професионалното обучение, особено при участници
със специални потребности;
Запознаване с европейския опит и добри практики, техника и технологии за изработване, украса и оформяне на облеклото;
Развитие на умения за вземане на решения, свързани с трудовата реализация.
Чрез предоставените им възможности за професионално обучение и придобиване на
допълнителни умения и квалификация младежите със слухови увреждания да подобрят реално плановете на за трудово устройване и да устоят на натиска на обществото, породен от неравностойното им положение.
Дейности:
• Провеждане на специализиран курс по португалски език за ползвателите, съобразен
с техните нужди и изискванията на програма „Леонардо да Винчи”;
• Провеждане на педагогическа подготовка - запазнаване на участниците с целите на
програма „Леонардо да Винчи”, с работната програма на проекта, настаняване и т.н;
• Провеждане на културна подготовка - запознаване на участниците с основните закони
на страната домакин, нейните традиции, обичаи, кухня и т.н.;
• Реализация на практиката в Португалия;
• Разпространение на резултатите от проекта.
Резултати:
Поради глухотата си много от участниците, по-точно всички имат ограничени възможности за допълнително обучение и трудова реализация. Преди стартирането на настоящия проект, в Средно специално училище за деца с увреден слух, Пловдив, не беше
реализиран международен проект за професионално обучение въпреки очевидната
необходимост от осигуряване на по-голям достъп до специализирано професионално
обучение и придобиване на допълнителни квалификации, съобразени с европейските
изисквания и нуждите на работодателите.
Ползватели:
20 ученици от Средно специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Стоян
Белинов”- гр. Пловдив

За контакти:
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Контрактор:
Фондация „ За младите хора”
Пловдив
ул.”Лозарска”№2
Тел.: +359 32/ 690125, 0888 149818
E-mail: hristomatia@abv.bg

Партньори:
Global Human Development
Lisbon, Portugal

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166115

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Overcoming social isolation

Activities:
• Language course in Portuguese adapted to the needs of the students with ear injuries
• Introduction to the aims of the LDV programme, working programme of the placement,
accommodation;
• Implementation of cultural preparation;
• Realization of the practice in Portugal;
• Dissemination of the results of the project.
Outcomes:
The results for the participants are in couple of aspects:
• increasing their professional skills in the field of clothing, which is recommended by
specialists. This field is suitable with the students’ opportunities and preferences and it
is suitable for their injury;
• introduction and work with new technique and technologies in the decoration of the
clothing.
Beneficiaries:
20 students with ear injuries from the Secondary Special School for ear injured students
“Professor Stoyan Belinov”- Plovdiv

Equal opportunities of vocational progress for ear injured students

Objectives:
• development of professional and social skills and skills for professional education especially for the participants with special needs;
• presenting good European experience and good practices, techniques and technologies
for manufacturing, decoration and designing the clothing;
• development of skills for making decisions connected with the labour realization.

Contacts:
Contracting organization:
For the Young People Foundation
2 Lozarska Str.
Plovdiv 4016
Tel.: +359 32/ 690125, 0888 149818
E-mail: hristomatia@abv.bg

Партньори:
Global Human Development
Lisbon, Portugal
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Номер на договора:
Тип:
Ползватели:

Производство, преработка и реализация на продукция в биологичното земеделие

Приоритет:

PL-BG/06/A/PL - 166120
Практика
Ученици - НПО
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

Цели:
Проектът е насочен към придобиване на нови знания, умения и компетенции за практическо прилагане на биологичното земеделие, съобразено с Националния план за
развитие на биологичното земеделие в България. Целта е успешно преминалите обучението ученици да могат: успешно да се реализират на пазара на труда като млади
специалисти в тази област; да се обособят като самостоятелни производители на
биологична продукция; да бъдат добри консултанти на фермери, занимаващи се с
този вид земеделие, съобразено с европейската рамка за биологично производство и
политиката на Европейския съюз.
Дейности:
Работната програма е съставена съвместно с партньора ни AZZURA, Socieeta Cooperativa
Sociale и включва дейности на ползвателите, свързани с основните цели на проекта. По
време на триседмичния си престой в Италия учениците усвояват компетенции и придобиват работен опит в областта на биологичното земеделие. Запознават се със стопанства, прилагащи биологичното земеделие, с използването на специализирана техника и
софтуерни продукти, с маркетингови системи за реализация. Подобряват езиковите си
компетенции чрез непосредствена комуникация, запознават се с историята, културата,
бита и традициите на Италия.
Резултати:
Изразяват се в мотивация на учениците за усъвършенстване на учебно-производствения процес, желанието им за участие в решаването на проблеми, свързани с професионалното обучение и даване на конкретни предложения за промяна на учебни
програми по специалните предмети. Получените знания, усвоените умения и компетенции повишават желанието на ползвателите за придобиване на по-висока квалификация чрез учене през целия живот. По време на практиката учениците показват
добра адаптивност и толерантност, увереност в собствените си възможности.
Ползватели:
Ползвателите на проекта са 20 ученици момичета и момчета от 9. до 12. клас от всички
специалности и професии в Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан. Подборът бе извършен прецизно чрез провеждане на изпити по теория и практика
на специалността, психологически тест за проверка на уменията за работа в група,
оценка на: компютърните умения и комуникативността. От проведеното вътрешно оценяване е видно, че ползвателите са усъвършенствали личностните си качества, подобрили са езиковите си компетенции, повишили са способността си да анализират, да
правят оценка и самооценка, както и да осъществяват трансфер на идеи.

За контакти:
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Контрактор:
ПГСС – гр. Чирпан
Чирпан
ул. ”Георги Димитров” №78
Тел.: +359 416/ 3123
Факс: +359 416/ 2467
E-mail: pgss_ch@abv.bg

Партньори:
AZZURA, Socieeta Cooperativa Sociale
Spoleto, Via Villa Redenta,1-06049
Tel.: +39-0743-224936
Fax: +39-0743-202399

Type of project:

PL-BG/06/A/PL - 166120
Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Interaction between educational institutions
and production environment

Objectives:
To acquire knowledge, skills and competence in practical application of biological farming
according to the National Plan for developing biological farming in Bulgaria. The students
who have finished this training successfully to be able to work as young experts; to be
independent growers; to be good consultants of farmers developing thes kind of farming
consistent with European framework for biological farming and policy of European Union.
Activities:
During their three-week stay in Italy the students observe closely some farms using biological
farming, particular machinery and software products.
Outcomes:
The students are motivated to improve educational process, to take part in solving
problems connected with professional training and offering suggestions about changing the
syllabus.
Acquired knowledge, skills and competence increase students’ willingness to acquire better
qualification. During their training the students show good adaptation, tolerance and selfconfidence.
Beneficiaries:
The beneficiaries of the project are 20 students- girls and boys from the 9th to 12th
grade from all the subjects and professions at Vocational Agricultural Secondary School
– Chirpan.

Production, processing and implementation of the production in the biological farming

Number of contract:

Contacts:
Contracting organization:
Vocational Agricultural Secondary School
6200 Chirpan
78 Georgi Dimitrov str.
Tel.: +359 416/ 3123
E-mail: pgss_ch@abv.bg

Партньори:
AZZURA, Socieeta Cooperativa Sociale
Spoleto, Via Villa Redenta,1-06049
Tel.: +39-0743-224936
Fax: +39-0743-202399
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Номер на договора:

BG\06\A\PL - 166124

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитието на европейския пазар на труд

Дизайн на интернет базирани системи

Цели:
• Разширяване на професионалните знания и умения на учениците за проектиране
на интернет системи;
• Усъвършенстване на комуникативните им умения в чуждоезикова среда;
• Създаване и безконфликтна работа в екип на млади и амбициозни бъдещи
специалисти;
• Изграждане на личностно и национално самочувствие на младите хора;
• Подготовка на иновативни специалисти за европейския пазар на труда;
• Повишаване авторитета на гимназията.
Дейности:
• Селекция на кандидатите – на база мотивационно писмо с ясно указани намерения
и собствени очаквания, след многобройни курсове, тренинги, семинари и изпити.
• Подготовка на кандидатите – езикова, културна и педагогическа подготовка на
територията на България. Проведен беше 6-месечен курс по работния език на
проекта, английски, от училища “Европа”. Културната подготовка включваше
писане на есе и разработване на презентация за запознаване с Германия и ЕС,
които бяха представени пред публика на семинар. Педагогическата подготовка
представляваше тренинг за оцеляване в екип и подготовка и изпит за работа с
компютър от ТУ – Габрово.
• Едномесечна практика в Учебен център за следдипломна квалификация в гр. Карлсруе
– Германия; Заниманията включваха работа в модерен компютърен кабинет за
проектиране и създаване на модели за интернет базирани системи – Web сайтове,
виртуални галерии и електронна търговия; съвместна работа с немски ученици от
тренировъчна фирма към професионално училище “Вилхем Рьопке”.
• Отчети и дейности за разпространение на резултатите.
Резултати:
• Ползвателите получиха персонални сертификати за владеене на английски език,
за работа с компютър и за успешно участие в европейски проект;
• Практиката в Германия беше призната и оценена като редовна учебно-творческа
практика на учениците;
• Създадена е виртуална художествена галерия с творби от “Златния фонд” на
гимназията;
• В сградата на гимназията е оформено пространство за популяризиране на
европейските проекти в областта на образованието и нашето успешно участие;
• Публикувани са Web сайт (www.hg-project-07.hit.bg) и рекламна брошура по
проекта;
• Чрез презентации и изложби популяризирахме резултатите от проекта и
допринесохме на засилване на интереса към гимназията ни;
• В резултат на практиката в Германия създадохме нови социални контакти за
бъдеща съвместна дейност.
Ползватели:
20 ученици от гимназията на възраст от 16 до 19 години.
За контакти:
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Контрактор:
Национална гимназия по пластични изкуства
и дизайн “Акад. Дечко Узунов”
ул. ”Ген. Радецки” №80, 6100 Казанлък
Стефка Дамянова
Тел.:+359 431/ 63575; 63430
E-mail: pgpikk@abv.bg

Партньори:
Професионален учебен център
“АЛФАТРЕЙНИНГ”
Германия
Pfinztalstrasse 90, 76227 Карлсруе
Соня Кох
www.alfatraining.de

Number of contract:
Type of project:

BG\06\A\PL - 166124
Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of European labour market

Activities:
• Selection of beneficiaries – on the basis of a motivation letter clearly stating the individual’s motivation and expectations, and after numerous courses, training sessions,
workshops and exams.
• Preparation of beneficiaries – language, cultural, and pedagogical preparation on the
territory of Bulgaria. This included a six-month language course in “Europe Schools” in
English. The cultural preparation included writing an essay and a public presentation
of an Introduction to Germany and the EU. The pedagogical preparation consisted of a
training session on team survival, as well as a course and an examination on computer
work, organized by the Technical University in Gabrovo.
• One-month placement in a Post-Graduate Qualification Centre in Karlsruhe. The activities there involved working in a modern computer laboratory for designing models for
Internet Based Systems – websites, virtual galleries, electronic trade, and collaboration
work with German students from a training firm in the “Wilchelm Roepke” vocational
school.
• Reports and publicizing the outcomes.
Outcomes:
• The beneficiaries obtained personal language certificates, as well as certificates for computer skills and successful participation in a European project.
• The placement in Germany was recognized and assessed as regular training practice.
• A virtual art gallery with the “Golden Fund” works of the art school students was created.
• The school building features a special place for popularizing European projects in the
sphere of education and our students’ successful participation in them.
• The project involved launching a website (www.hg-project-07.hit.bg) and making an
advertising leaflet on the project.
• The organized presentations and exhibitions helped popularize the outcomes of the
project and this resulted in increased public interest in our school.

Еlaboration of internet based systems

Objectives:
• Developing the students’ vocational competence in Internet based systems design;
• Improving the students’ language competence and communication skills in an intercultural environment;
• Creating a conflict-free team of ambitious young future specialists;
• Building up the young people’s personal and national self-esteem;
• Training innovative specialists for the European market of labour;
• Enhancing the school’s reputation.

Beneficiaries:
20 students, aged between 16 and 19.

Contacts:
Contracting organization:
National High School for Plastic Arts and Design
“Academician Dechko Uzunov”
6100 Kazanlak
80, Gen. Radetski St.
Mrs. Stefka Damyanova
Tel.: +359 431/ 63575; 63430
Е-mail: pgpikk@abv.bg

Партньори:
Alfatraining Bildungszentrum Karlsruhe
Germany
Pfinztalstrasse 90
76227 Karlsruhe
Mrs. Sonia Koch
www.alfatraining.de
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Номер на договора:
Тип:
Ползватели:
Приоритет:

BG/06/A/PL - 166125
Мобилност
Лица, преминаващи през начално професионално обучение
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда
Развитието на европейския пазар на труд

Цели:
Усъвършенстване на придобитите до момента професионални умения в технологията
на храната и ресторантьорството, както и придобиване на нови компетенции в областта на полската кухня и кетъринговото обслужване.

Полската кулинарна класика

Дейности:
Бе проведена триседмична практика от 15.03.2007 до 06.04.2007, на 20 ученици от
специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”
от ФСГ ”Васил Левски”, Монтана. Практиката бе осъществена в училището партньор,
което разполага с най- съвременна база за провеждане на обучение и практика в
областта на ресторантьорството, така също и в училищния стол, който обслужва 200
човека .
Проведени бяха много технически и културни посещения, които дадоха възможност
на ползвателите да обогатят познанията си за културата и историята на Полша.
Резултати:
Придобиване на конкретен опит чрез практика за полската кухня и кетъринговото
обслужване; нови професионални езикови компетенции по английски език; начални
познания по полски език; нови познания за културата на Полша; повишаване на адаптивността и възможностите за интеграция на европейския трудов пазар; мотивация за
непрекъснато професионално усъвършенстване и учене през целия живот; получаване увереност в собствените практически умения;.
Сертификат на английски и полски език от приемащия партньор и Свидетелство за
професионална квалификация от инициатора.
Ползватели:
Лица, преминаващи през начално професионално обучение – 20 ученици от специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” от ФСГ
”Васил Левски” – гр. Монтана

За контакти:
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Контрактор:
ФСГ ”Васил Левски”
Монтана
бул.Ал.Стамболийски№37
Тел.: +359 96/ 300415
E-mail: fsg@abv.bg

Партньори:
Училище по хотелиерски мениджмънт
и кетъринг
гр.Торун, Полша

Number of contract:
Type of project:

BG/06/A/PL - 166125
Mobility

Beneficiaries:

People undergoing initial vocational training

Priority:

Development of the European Labor market

Objectives:
The aim of the project is to improve the professional skills of young people undergoing
initial vocational training in food technology and restaurant management and to obtain new
competences in the field of Polish cuisine and catering organization.
Activities:
A three-week placement of 20 students from 15.03.2007 to 06.04.2007 in the field of
“Production and services in restaurants”. There were a lot of technical and cultural visits
which gave opportunity to the beneficiaries to know some facts about culture and history
of Poland.

Beneficiaries:
20 students in the field of “Production and services in restaurants from FEHS “Vasil Levski”

Polish culinary classics

Outcomes:
New experience through practice with regard to Polish cuisine and catering industry; new
professional language competences; initial knowledge of Polish language; new knowledge
about Polish culture; motivation for permanent professional improvement and all life
learning.
At the end of the training period the beneficiaries received Certificate in English and Polish
by the partner and Certificate for professional qualification by the initiator

Contacts:
Contracting organization:
Finance and Economy High School “Vasil Levski”
Montana
37 ”Al.Stamboliski”str.
Tel.: +359 96 300415
E-mail: fsg@abv.bg

Партньори:
Technical Schools of Hotel Management and
Catering Industry, Torun- Poland
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166130

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:

Усвояване на нови технологии за производство на хлебни и сладкарски изделия

Приоритет:

Ученици
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

Цели:
• запознаване с европейските образователни и производствени практики;
• разширяване и усъвършенстване на професионалните знания, умения и
компетенции чрез изучавене на нови техники и технологии и запознаване с
въведените и действащи в страните от европейския пазар добри производствени
практики в реални условия;
• формиране на стремеж за непрекъснато търсене на нови, по-оригинални,
атрактивни и непознати технологии и практики в областта на производството на
храни;
• повишавене шансовете на ползвателите за успешна реализация в професията и
подобряване конкурентноспособността им на пазара на труда;
• създаване на нови социални контакти, обогатяване на професионалната
чуждоезикова лексика в областта на изучаваната професия, повишаване на
културните познания и др.
Дейности:
• провеждане на практическо обучение, съвместно с немски ученици в Саксонската
образователна академия и Професионална гимназия в гр. Кемниц;
• обучение по декорация на сладкарски изделия с шоколад в семейна фирма
„Люкнер”;
• посещения на хлебозавод Annaberge Backwaren GmbH, в гр. Аннаберг, малки и
средни производствени и търговски фирми в Кемниц, Дрезден и Лайпциг;
• теоретични лекции и обучение по немски език и др.
Резултати:
• в производствените фирми ползвателите се запознаха с модерни и иновативни
технологии и техника за производство на екологични, диетични и здравословни
продукти, обогатиха знанията и уменията си, усвоиха спицифични ръчни операции
и основни умения в художествената украса и специфични техники за декорация
на следкарски изде-лия, наблюдаваха системите за контрол на качеството и
безопасността на храните и др.;
• наблюдаваха различни методи и форми на професионално обучение в Германия
и въведените европейските образователни изисквания и стандарти, методи за
преподаване, учебна база, изработваха традиционни немски изделия, включени в
учебните програми на професионалните образователни институции и др.
• разшириха и допълниха знанията си по немски език, обогатиха познанията си за
страната домакин, натрупаха личен опит и др.
Ползватели:
20 ученици от 11. и 12. клас на СГХСТ

За контакти:
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Контрактор:
Софийска гимназия по хлебни
и сладкарски технологии
София
ул.”Суходолска”12
Тел.: +359 2/ 822 10 96
E-mail: sghst@abv.bg

Партньори:
Agricola-Institut GmbH
гр. Кемниц, Германия
Тел.: +49 371/ 8449256
E-mail: Agricola_Institut@web.de

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166130

Type of project:

Placement

Beneficiaries:

Cooperation between educational institutions and industry

Objectives:
• Improvement and enlargement of our professional knowledge, skills and competences
through acquaintance with new techniques and technologies and acquaintance with the
best adopted European industry practices in real conditions;
• Motivation for continuously searching of new, original, attractive and unknown technologies and practices in the field of food industry;
• To increase the beneficiaries’ chances for successful realization in their profession and
to better their competitive power at the labor market;
• To establish new social contacts, to enlarge the professional vocabulary in the field of
the studied profession.
Activities:
• To carry out practical training in cooperation with German students of the Sasses Academy and the Professional school in Chemnitz;
• Training on decoration with chocolate of the confectionary products at family firm
“Lukner”;
• Visit to the Annaberger Backwaren GmbH bread-making plant, small and middle trade
and industrial companies in Chemnitz, Dresden and Leipzig;
• Theoretical lectures and practice in German language.
Outcomes:
• The beneficiaries acquainted with modern and innovative technologies and techniques
for production of ecological, diet and health products; enlarged their knowledge and
skills; mastered specific manual operations and basic techniques as well as specific skills
in the art decoration of confectionary products; monitored the systems for quality control and food safety and etc.;
• The beneficiaries acquainted with different methods and types of professional education
in Germany and with the adopted European educational requirements and standards,
teaching methods and educational basis.
• The beneficiaries enlarged their knowledge in German language and Germany as a
country.
Beneficiaries:
11th and 12th grade students of the Sofia Vocational School for confectionery and baker’s
technologies.

Contacts:
Contracting organization:
Sofia Vocational School for confectionery
and baker’s technologies
12, Suhodolska str.
Sofia
Te.: +359 2/ 8221096
E-mail: sghst@abv.bg

Acquaintance with new technologies for production of confectionery and baker’s goods

Priority:

IVT

Партньори:
Agricola-Institut GmbH
Chemnitz, Germany
Tel.: +49 371/ 8449256
E-mail: Agricola_Institut@web.de
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166133

Популяризиране и разпространение на европейската култура в аграрния туризъм

Тип:

Практика

Ползватели:

Ученици

Приоритет:

Заетост

Цели:
Подобряване уменията и компетенциите на хората, чрез предоставяне на професионално обучение в областта на аграрния туризъм;
Ограничаване на безработицата в района, чрез повишаване на професионалната квалификация и насърчаване на предприемачеството;
Повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда за младежи без професионална квалификация;
Усвояване на технологични и оперативни изисквания, представляващи иновации в
аграрния туризъм.
Дейности:
Проектът ще обучи 20 младежи на възраст 20-35 години от Вечерна гимназия, Пловдив, в сферата на аграрния туризъм, за да ги запознае с начина на управление на
неговите структури, както и с културата на предлагане на типични местни продукти.
В частност, проектът се явява за участниците инструмент за активизиране на нова
дейност в сектора на аграрния туризъм, запознавайки ги в реална работна среда с
характерните особености на аграрния туризъм: норми на поведение и комуникация,
норми и похвати за сервиране и обслужване, продукти и нови изисквания в сферата
на общественето хранене. Главната цел е да се позволи на участниците да се приближат до представата за новата визия на аграрния туризъм чрез съпоставяне на опита
и организацията на структурите, опериращи в сферата на аграрния туризъм на европейско ниво. Това съпоставяне ще намери отражение в провеждането на обучителна
програма и практика, през която участниците ще бъдат пряко въвлечени в дейностите
на структурите за аграрен туризъм, подбрани със съдействието на приемащата организация.
Резултати:
Улесняване на интеграцията на ползвателите на пазара на труда. Подобряване на
конкурентноспособността при реализация в туристическия бизнес у нас и в страните
от Европейския съюз. Приемащата организация има възможност да предостави и популяризира опит, умения, традиции сред млади хора от България и улеснява тяхната
мобилност на пазара на труда.
Ползватели:
Ползвателите са 20 младежи на възраст от 20 до 35 години от Вечерна гимназия „Христо Смирненски” – Пловдив.

За контакти:
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Контрактор:
Вечерна гимназия „Христо Смирненски”
Пловдив
бул. „България” № 136
Тел.: +359 32/ 957090
E-mail: Krasibr@yahoo.com

Партньори:
Deamaltea s.r.l
Милано, Италия

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166133

Type of project:

Placement

Beneficiaries:

IVT

Priority:

Combating unemployment

Activities:
The participants had the possibility to get experience in a real working environment in
agricultural tourist structures, selected by the receiving organization Deamaltea.
Outcomes:
The participants will be easily integrated in the labor market. They will be competitive in the
sphere of tourism in Bulgaria and EU
Beneficiaries:
20 students of age 20-35 years from Evening High School “Hristo Smirnensky” – Plovdiv

Promotion of Regional European Cultures through Agricultural tourism

Objectives:
Improving people’s skills and competences by professional training in the field of agricultural
tourism;
Limiting the unemployment in the region by increasing the professional qualification and
encouraging the enterprise;
Increasing the competitiveness on the labor market of the young people without professional
qualification.

Contacts:
Contracting organization:
Evening High School “Hristo Smirnensky”
136, Bulgaria blvd.
Plovdiv
Tel.: +359 32/ 957090
E-mail: krasibr@yahoo.com

Партньори:
Deamaltea s.r.l
Milano, Italy
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Номер на договора:
Тип:
Ползватели:
Приоритет:

BG/06/A/PL - 166142
Практика
Ученици
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда.

Практика в Нойзидъл ам зее

Цели:
Подобряване уменията и компетенциите на хората.
Взаимодействие между образователните институции и производствената среда.
Развитието на европейския пазар на труд
• Придобиване на нови практически умения;
• Усвояване на специализирана немска езикова терминология;
• Възможност за ползвателите да обменят опит със свои връстници и да
демонстрират своите умения;
• 	Запознаването с австрийската култура и традиции.
Дейности:
Обявяване на условията, на които трябва да отговарят кандидатите; Тест по немски
език; Тест по организация и функциониране на кухня и ресторант; Събеседване с
кандидатите; Избор на ползватели; Езикова подготовка на ползвателите; Подготовка
на ползвателите по история на Австрия; Подготовка на ползвателите по география
на Австрия; Подготовка на ползвателите по австрийска кухня и сервиране; Пътуване
до Австрия за запознаване с условията за пребиваване и работа на ползвателите и
сключване на договор с партньора за конкретната практика; Избор на туристическа
фирма и сключване на договор за транспортирането на ползвателите; Подаване на
документи в РИО на МОН, Пазарджик; Изпращане на ползвателите за Австрия; Провеждане на практиката; Връщане на ползвателите в България; Анализ на резултатите
от практиката и разпространение на резултатите; Написване на отчети; Подготовка и
подаване на междинен отчет; Подготовка и подаване на окончателен отчет
Резултати:
• Придобиване на нови практически умения;
• Усвояване на специализирана немска езикова терминология;
• Възможност за ползвателите да обменят опит със свои връстници и да
демонстрират своите умения;
• 	Запознаването с австрийската култура и традиции.
Ползватели:
2 групи по 15 ученици

За контакти:
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Контрактор:
ПГИТ «Алеко Константинов»
Велинград
бул.„Съединение” 49
Тел.: +359 359/ 54075
E-mail: rr67@mail.bg

Партньори:
Училища по икономика и туризъм “Панонеум”

Number of contract:
Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

BG/06/A/PL - 166142
Placement
IVT
Interaction between educational institutions
and manufacture circumstances

Objectives:
• Acquiring new practical skills;
• Learning of specialized German terminology;
• Chance for exchanging knowledge and experience with students of their age and
demonstrating their own ability;
• Introduction with Austrian culture and traditions.

Outcomes:
• Acquiring new practical skills;
• Learning specialized German terminology;
• Chance for exchanging knowledge and experience with coeval students and demonstrating their own abilities;
• Introduction with Austrian culture and traditions.
Beneficiaries:
2 groups of 15 people

PRACTICE IN NOIZIDEL AM ZEE

Activities:
1. Language training of beneficiaries;
2. Traveling to Austria for acquainting with accommodations and work circumstances, and
for signing the contract;
3. Realization of the placement;
4. Analyses of the results of the practice and writing of the report.

Contacts:
Contracting organization:
Vocational High School of Economy and Tourism
“Aleko Konstantinov”
49 Saedinenie Road, Velingrad Bulgaria
Tel.: +359 359/ 54075
E-mail: rr67@mail.bg

Партньори:
Schools of Economy and Tourism “Panoneum”
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Номер на договора:
Тип:

BG/06/A/PL - 166149
Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда.

Практика на ученици с цел проучване европейския опит по подготовка на
специалисти по IT в средното образование

Цели:
На ниво институция проектът цели изграждане на устойчиво сътрудничество между професионална гимназия и специализирани предприятия и фирми за практическо
обучение на ученици по IT.
На ниво ученици проектът цели чрез транснационална мобилност ползвателите да
повишат своята компетентност и опит в условията на по-добри системи за професионално образование, да усвоят прилагането на IT при високи критерии за качество в
конкурентна работна среда.
Дейности:
1. Допълнителна езикова и специализирана подготовка в областта на IТ, включваща
изискването ползвателите да придобият EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE,
което означава вземане на 7 изпита по модули от IT преди започване на практиката.
2. Провеждане на 3-седмична практика в реални производствени условия и обучителен процес в няколко производствени предприятия и фирми; запознаване с приложенията на IT за подготовка на кадри за средното образование – работа със специфични
софтуерни програми, мултимедийни приложения, рекламно–информационни модули,
медийни приложения, базирани в Интернет.
3. Дейности по популяризиране на добрите практики в училищен, градски и регионален мащаб.
Резултати:
Поставените цели и реализираните дейности позволиха на ползвателите:
• Да обогатят практическите си умения – да се интегрират в работна среда, която
осъществява дейности съгласно технологичните стандарти на ЕС;
• Да подобрят уменията си за работа в екип;
• Да разширят езиковите си познания и да се докоснат до културното богатство на
Испания.
Практиката им позволи професионално израстване и създаде предпоставки за по-висока пригодност за заетост на конкурентния трудов пазар.
Ползватели:
20 ученици от професионална гимназия “Акад. Любомир Илиев“, изучаващи софтуерни
специалности.

За контакти:
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Контрактор:
Частна професионална гимназия
“Академик Любомир Илиев”
Пловдив 4000
ул.”Филип Македонски” №29
Тел.: +359 32/ 642596
E-mail: rusev@school-inform.com

Партньори:
MS BARCELONA – Ldv Specilast
c/ provenza 211,4-2, Barcelona 08008
Tel.: +34934518226
E-mail: incoming@msbarcelona.com

Type of project:

BG/06/A/PL - 166149
Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Interaction between education institutions
and the production environment

Objectives:
The goals of the project at institutional level are to develop a firm cooperation between
a vocational school and specialized companies to contribute to the practical education
of students in the field of IT. The goals of the project at beneficiary level are skills and
competence improvement through transnational mobility and also acquirement of skills to
use IT in high quality working environment.
Activities:
1. Additional language and special training in IT aimed to provide the beneficiaries with
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE, which includes 7 module examinations taken
before the placement.
2. A three-week placement in real professional environment and training process in
several companies, getting acquainted with IT technologies used in the process of training
experts in the secondary educational systems- work with specific software programs,
multimedia applications, advertisement and information modules and Internet-based media
applications.
3. Popularization of the good practices in schools, towns and at regional level.
Outcomes:
The achieved goals and activities gave the chances to:
• enrich the practice skills and knowledge of the beneficiaries how to integrate themselves
into working environment based on the acquirements of the EU.
• develop their skills for working in a team.
• refine and improve their language competences and get to know the rich culture of
Spain.
The placement resulted in beneficiaries’ enlarged professional competence and gave them
better chances of professional realization on the labor market.
Beneficiaries:
20 students from Academician Lubomir Iliev Private Vocational School in Plovdiv.

Contacts:
Contracting organization:
Academician Lubomir Iliev Private Vocational
School
29 Philip Makedonski Str.,
Plovdiv 4000
Tel.: +359 32/ 642596
E-mail: rusev@school-inform.com

Партньори:
MS BARCELONA – Ldv Specilast
c/ provenza 211,4-2, Barcelona 08008
Tel.: +34934518226
E-mail: incoming@msbarcelona.com

Students’ practice aiming at the exploration of the European experience for training experts
on Informatics Technology in the Secondary Educational System

Number of contract:
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166254

Тип:

Практика

Ползватели:

Обогатяване чрез иновации на животновъдната практика

Приоритет:

Ученици
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

Цели:
• Интегриране на младите хора, разширяване на професионалните им знания и умения чрез иновативни методи на обучение и работа.
• Засилване на взаимодействието между образователните институции и производствената среда.
• Усвояване на добри селскостопански практики от държава с бързо развиваща се
икономика и селско стопанство, както и актуализиране на професионалното обучение съобразно новите европейски изисквания.
• Подобряване и затвърждаване на езиковите компетенции и комуникативните умения на ползвателите.
• Обогатяване на културните познания на учениците и разширяване на общата им
представа за другите държави членки на ЕС.
• Задоволяване регионалните и отраслови нужди от обучени и компетентни кадри, както и подобряване конкурентноспособността на ползвателите на пазара на труда.
• Мотивиране на бенефициентите за непрекъснато професионално обучение с цел
успешна мобилност като бъдеща работна сила в животновъдния сектор.
• Повишаване авторитета на гимназията.
Дейности:
• Подбор на ползватели по определени критерии.
• Предварителна езикова, културна и професионална подготовка.
• Провеждане на триседмична животновъдна практика във френски ферми в областта
на говедовъдството, овцевъдството и коневъдството в региона на Pays de la Loire.
• Текуща и крайна оценка на дейностите по време на общата животновъдна практика.
• Сертифициране на ползвателите от приемащата организация – партньор.
• Анализ, изготвяне на отчети и разпространение на резултатите от проведената
практика.
• Запознаване с много културни и исторически забележителности.
Резултати:
• Усвоявайки европейския опит, ползвателите обогатиха практическите си умения и
възприеха иновативни методи на работа в областта на животновъдната практика.
• Запознаха се с нови технологии в процеса на отглеждане и обслужване на селскостопанските животни и правилното отношение към тях.
• Подобриха езиковите си и комуникативни умения.
• Постоянно работиха в екип и лесно се адаптираха към условията на труд.
• Бенефициентите са мотивирани да развиват съществуващите и да изграждат нови
компетенции, които ще повишат конкурентноспособността им на родния и на европейския пазар на труда.
• Осъщественият проект повиши авторитета на Професионална гимназия по ветеринарна медицина “Проф. д-р Георги Павлов”,град Добрич, и на ползвателите.
Ползватели:
Ползватели по проекта бяха 15 ученици от ПГВМ “Проф. д-р Г. Павлов” от специалностите: “Ветеринарен техник” и “Ветеринарен лаборант”.
За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по ветеринарна
медицина “Проф. д-р Г. Павлов”
Добрич 9300, бул. “25-ти септември” №98
Тел.: +359 58 602566
E-mail: pgvm_dobrich@abv.bg

Партньори:
Lycee professionnel agricole “Daniel Brottier”
- Fondation Auteuil
Allee du pere Brottier
44 Bouaye
Pays de la Loire, France

Type of project:

BG/06/A/PL - 166254
Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Interaction between education institutions
and the production environment

Objectives:
• Integration of the young people, widening their professional knowledge and skills
through innovation methods of training and work.
• Improving the language competencies and communicative skills of the beneficiaries.
• Enriching the cultural knowledge of the students and enhancing their general idea of the
countries members of the European Union.
• Satisfaction of the regional and branch needs of training and workers with good qualifications and improvement of the competitiveness of the beneficiaries on the labor market.
• Motivation of the beneficiaries for a constant professional training aiming successful
mobility as future workers in the stock breeding branch.
• Increasing the prestige of our professional school.
Activities:
• Selection of the beneficiaries is down by the agreed upon criteria.
• Preliminary language, cultural and professional preparation.
• Carry out 3 – week stock breeding practice in French farms in the field of cow breeding,
sheep breeding and horse breeding in the region of Pays de la Loire.
• Analysis and dissemination of the results of the practice.
Outcomes:
• Acquiring European experience the beneficiaries enriched their practice skills and innovation methods of work in the field of stock breeding.
• Acquaintance with contemporary technologies in the process of breeding and serving
farm animals and the right attitude towards them.
• Improving their language and communicative skills.
• The realized project increased the prestige of the Professional school of veterinary medicine “Prof. Dr G. Pavlov” Dobrich.
Beneficiaries:
15 students from the Vocational school of veterinary medicine “Prof. Dr G. Pavlov”

Enrichment through innovations in the stock breeding practice

Number of contract:

Contacts:
Contracting organization:
Vocational school of veterinary medicine
“Prof. Dr. G. Pavlov”
98, 25 Septemvri str.
9300 Dobrich
Tel.: + 359 58/ 602 566
E-mail: Pgvm_dobrich@abv.bg

Партньори:
Lycee professionnel agricole “Daniel Brottier”
- Fondation Auteuil
Allee du pere Brottier
44 Bouaye
Pays de la Loire, France
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166177

Тип:
Ползватели:

Прилагане на европейски стандарти при управлението на бизнеса

Приоритет:

Практика
Лица, преминаващи през начално професионално обучение
Взаимодействие между образователните институции и
производствената среда; Повишаване на пригодността за
заетост; Развитие на европейския пазар на труд

Цели:
Основната цел на проекта е подобряване на уменията и компетенциите на младите хор,
с оглед подобряване на възможностите им за реализация в действащи фирми и предприятия; формиране на умения за стартиране на собствен бизнес.Специфичните цели
за: Ползвателите – усъвършенстване на компетенциите в областта на мениджмънта и
формиране на оперативно-мениджърски умения; придобиване на знания и умения за
прилагане на европейските стандарти в бизнес управлението, създаване на възможности за преноса им в нови ситуации; повишаване качеството на професионалната
подготовка в ЧПГ”Банкер”;обогатяване на обучението с нова предметна област – прилагане на стандарти при операционния мениджмънт. Изпращащата организация - идентифициране на перспективите за развитие, които предоставя участието в програма
“Леонардо да Винчи II”, дейност Мобилност, за различни целеви групи и икономически
сектори; интегриране на нови идеи и придобит опит от съвместната работа в бъдещата
дейност. Приемащата организация – натрупване на професионален опит за обучение
на други подобни целеви групи, обмен на техники при работа с ученици от начално
професионално обучение, разширяване на контактите и популяризиране на дейността
на организацията домакин.
Дейности:
1. Избор на ползватели. 2. Подготовка на ползвателите:предварителна професионална
подготовка - начално обучение по следните теми: Основи на мениджмънта; Основи на
маркетинга; Комуникационни умения; Език на тялото; Презентационни умения; Работа в
екип; езикова подготовка - преди практиката под формата на курс по бизнес-английски и
бизнес-комуникации в рамките на 120 уч.ч.; културна подготовка. 3.Теоретично и практическо обучение по време на практиката – 4 седмици, от които 2 седмици под формата
на теоретично обучение и 2 седмици в компании, осигурени от приемащата организация
в два основни модула „Лидерство и мениджърски умения” и „Международни стандарти и
прилагането им в управлението на бизнеса”. 4. Заключително обучение и консултиране
за защита пред комисия на “крайните
продукти” – обучение и консултиране по разработването на Стратегически бизнес план; подготвяне на Power Point презентация на бизнес плана; Защита и презентация пред комисия на разработените Стратегически бизнес
планове. 5. Разпространение на резултатите от проекта. 6. Управление и мониторинг.
Резултати:
Проведени бяха: курс по бизнес-английски и бизнес-комуникации в рамките на 120 уч.ч;
начално обучение, теоретично и практическо обучение по време на практиката - 4 седмици; заключително обучение и консултиране за защита пред комисия на “крайните продукти”; Получени Сертификати за участие в практиката; Проведена презентация и защита
пред комисия на разработените Стратегически бизнес планове; Предстои реализирането
на дейностите по разпространяване на резултатите от проекта и добрите практики - семинар; поместване на информация за проекта - на Интернет страниците на партньорите,
в рекламни материали на ЧПГ “Банкер”, в медиите и специализирани икономически издания, в информационните бюлетини на БАЧУ и специализирани педагогически издания.
Ползватели:
15 ученици от ЧПГ”Банкер” на възраст 16 – 18 години, обучаващи се в училището по специалностите „Финанси, банково и застрахователно дело” и „Малък и среден бизнес”.
За контакти:
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Контрактор:
Аксис Консултинг ООД
София 1000, ул.”Христо Белчев” 45
Тел.: +359 2/ 9898996
E-mail: axisconsulting@abv.bg

Партньори:
KEA Vocational Development Centre,
Ретимно, Крит, Гърция
Частна професионална гимназия БАНКЕР,
София

BG/06/A/PL - 166177

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of European labor market

Objectives:
• The beneficiaries – development of competencies in the fields of management and
forming of operational managerial skills; acquisition of knowledge and skills for different
standards’ application in business management; creating opportunities for their application in new situations; achievement of higher quality of professional preparation in PPHS
”Banker” through developing a referent model of teaching and results’ multiplication;
expanding the field of education by adding operational management and application of
standards in the studies.
• The sending organization – identification of perspectives for development which are
provided by participation in Leonardo Da Vinci Programme, action Mobility for different
target groups and industrial sectors; future development of cooperation with the partners, integration of new ideas and experience in the future activities of all partners and
enhancing the cooperation between them.
• The host organization – learning about the specifics and the standards of Bulgarian education and training in order to work in the future with different target groups and beneficiaries, exchange of methodological and didactical tools for work with students from
initial vocational training, enhance of contacts and dissemination of its’ own activities.
Activities:
1. Selection of beneficiaries
2. Preparation of beneficiaries
Initial professional training on the following topics: Basic management; Basic marketing;
Communication skills; Body language; Presentation skills; Team work
Language preparation – course in Business English and Business communication – 120
hours
Cultural preparation
3. Theoretical and practical training during the placement – 4 weeks (2 theory and 2 in
companies) organized in 2 Modules “Leadership and Managerial Skills” and “International
Standards and their application in Business Management”
4. Final training and consulting for promoting of final products – elaboration of Business
Plan, PowerPoint Presentation of business plan, Presentation before the commission of
business plans.
5. Dissemination of project results.
6. Administration and monitoring.
Outcomes:
Performed course in Business English and Business communication – 120 hours; initial
training; Theoretical and practical training during the placement – 4 weeks (2 theory and
2 in companies) from 19.03.2007 to 15.04.2007 in KEA Vocational Development Centre,
Rethymno, Crete, Greece; final training and consulting; defense of Business plans.

Application of European Standards in Business Management

Number of contract:

Beneficiaries:
15 students from PPHS “Banker” at the age of 16-18 from specialities “Finances, banking
and insurance” and “Small and medium-sized business”.

Contacts:
Contracting organization:
AXIS Consulting Ltd.
Sofia 1000,
45 Hristo Belchev str.
Tel.: +359 2/ 9898996
E-mail: axisconsulting@abv.bg

Партньори:
KEA Vocational Development Centre,
Rethymno, Crete, Greece
Private Professional High School BANKER,
Sofia
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166183

Тип:

Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Цели:
Основните цели на проекта са да се затвърдят знанията на учениците от професионалното обучение и да се усвоят нови агротехнологични методи и практики, основани на биологични принципи. Да се мотивират ползвателите за внедряване и популяризиране на придобитите компетенции и умения в собствена дейност в земеделски
стопанства за установяване на устойчиво земеделие у нас. Реализацията на проекта
подобрява чуждоезиковите умения и съдейства за разширяване на културната подготовка и представа за държава членка на Европейския съюз.

Чрез биоземеделие – сътворци с природата

Дейности:
В рамките на проекта се предвижда осъществяване на триседмична практика в гр.
Севиля , Испания, в съответствие с договор, сключен с организацията STAGE WITHIN
EUROPEAN PROGRAMMES.
Резултати:
Учениците усъвършенстват знанията от професионалното си обучение и придобиват
компетенции за алтернативни методи на по-икономично и здравословно земеделие,
основано на включване на биологичните ресурси в системата на производство, при
по-малко външни влияния, без употреба на химични, синтетични торове и препарати. Усвоените методи в сферата на биологичното земеделие и опазване на околната
среда насърчават младите хора да приложат на практика теоретичните знания от
професионалното обучение, но вече в условията на екологично производство на земеделска продукция. Подобряват се чуждоезиковите компетенции на учениците. Усъвършенстват се личностните им качества чрез обогатяване с познания за културата,
бита и традициите на страната домакин.
Ползватели:
Ползватели на проекта са 10 момичета и 5 момчета от 10. и 11. клас на селскостопанската гимназия. Едно от тях е с физическо увреждане, поради което Националната
агенция отпуска допълнително финансиране за придружител.

За контакти:
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Контрактор:
Селскостопанска гимназия - гр. Садово
гр.Садово, обл. Пловдив
бул. Дружба 4
Тел.: +359 3118/ 2323, 2325
E-mail: ssgsadovo@abv.bg

Партньори:
Община Садово
Бюро по труда - гр. Садово

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166183

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of European Labour Market

Objectives:
To improve students’ knowledge through professional training and to establish new
agro-technological methods and practices based on biological principles; to motivate the
beneficiaries to adopt and popularize the acquired competence and skills in their own
activities in their agricultural farms. The realization of the project improves knowledge of
foreign languages and cooperates for the enlargement of the cultural preparation and the
vision of the country as a member of the European Union.

Outcomes:
The acquired methods in the sphere of biological agriculture and the protection of environment
encourage young people to exercise in practice the knowledge from the professional training.
The foreign language knowledge of the students is improved. Their personal characteristics
are enriched by the culture, life and tradition of the host country.
Beneficiaries:
The beneficiaries of the project are 10 girls and 5 boys from the 10th and the 11th grade
from the agricultural high school. One of the beneficiaries has a physical injury.

BY THE BIOLOGICAL AGRICULTURE - CO-CREATORS WITH THE NATURE

Activities:
The realization of a three-week practice in Sevilla, Spain.

Contacts:
Contracting organization:
High school of Agriculture - Sadovo
4 Drujba Boulevard,
Town of Sadovo, Plovdiv region
Tel.: +359 3118/ 2323, 2325
E-mail: ssgsadovo@abv.bg

Партньори:
N/A

67

Номер на договора:

BG/A/PL - 166201

Тип:
Ползватели:

Подобряване на професионалните компетенции за реставрация на културно-исторически обекти

Приоритет:

68

Практика
Лица, преминаващи начално професионално обучение
Създаване на адаптивна и модерна работна сила и борба с
безработицата; Развитие на европейския пазар на труд

Цели:
Подобряване уменията и компетенциите на ползвателите, които са в процес на начално професионално обучение, относно: реконструкцията и модернизацията на сградите; повишаване на нивото на компетенции и умения при работа с най-употребяваните
строителни материали и технологии; модернизация на методите при реставрация на
културно-исторически и архитектурни паметници; повишаване компетенциите и уменията на ползвателити чрез практикуване в среда, различна от обичайната.
Дейности:
Дейностите са многобройни - от подготовка на проекта, предварително обучение на
ползвателите, реализиране на практиката до разпространение на резултатите, но позначими са:
Осъществяване на практиката в Германия по предварително изготвена програма първа група от 22.04.2007 до 13.05.2007 г. (практика, свързана с лакиране, оформяне
на фасади и вътрешни помещения, бояджийски работи и придаване на автентичен
вид); втората група от 02.07.2007 до 22.07.2007 г. (практики, свързани със зидарски
работи – автентични каменни зидарии); третата група от 13.08.2007 до 02.09.2007 г
(практики, свързани с дърводелски и покривни работи – автентични старинни дървени орнаменти, сглобки и детайли).
Резултати:
Придобиване на нови професионални умения; придобиване на нови компетенции на
базата на усвояване на новите технологии в сферата на реставрацията; привикване
към работна среда, различна от обичайната; по- добра адаптивност към пазара на
труда.
Ползватели:
Ползватели по проекта са 30 лица в различно ниво на начално професионално обучение в сферата на строителството и архитектурата.

За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по строителство,
архитектура и геодезия “Ангел Попов”
5002 Велико Търново
ул. “Никола Габровски” №21
Кристина Дерменджиева
Тел.: +359 62/ 620244, 620496
E-mail: pgasgap_vt@abv.bg

Партньори:
Надрегионален център за обучение
Варен / Гревесмюлен
Българска строителна камара
МТСП - Проект “Красива България”

Number of contract:

BG/A/PL - 166201

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of European Labour Market

Activities:
There are numerous activities – from preparation of the project, preliminary training of the
beneficiaries, doing the practice to dissemination of the results, but more important of them
are:
Practice in Germany according to a programme drawn up in advance – first group from 22
April 2007 to 13 May 2007 (practice connected with varnishing, forming facades and interior
rooms, painting and giving an authentic look); the second group from 2 July 2007 to 22
July 2007 (practice connected with masonry– authentic stone masonry); the third group
from 13 August 2007 to 2 September 2007 (practice connected with carpentry and roofing
– authentic antique wooden ornaments, joints and details).
Outcomes:
Gaining new professional skills; acquiring new competences on the basis of mastering the
new technologies in the sphere of restoration; getting used to a working environment
different from the usual one; better adaptability to the labour market.
Beneficiaries:
Beneficiaries of the project are 30 people at a different level of primary vocational training
in the sphere of building and architecture.

Improvement in professional competences for restoration of monuments
of cultural and historical importance

Objectives:
Improving the skills and competences of the beneficiaries who are in the process of primary
vocational training regarding: reconstruction and modernization of buildings; increasing
the level of competences and skills while working with the most commonly used building
materials and technologies; modernization of the methods of restoration of architectural
monuments and historic monuments of cultural importance; improving the skills and
competences of the beneficiaries through practicing in an environment different from the
usual one.

Contacts:
Contracting organization:
Professional Secondary School of Building,
Architecture and Geodesy “Angel Popov”
21 Nikola Gabrovski Str.
5002 Veliko Turnovo
Kristina Dermenjieva
Tel.: +359 62/ 620244, 620496
E-mail: pgasgap_vt@abv.bg

Партньори:
Superregional training centre
Waren/Grevesmühlen
Bulgarian Chamber of Building
MTSP - “Beautiful Bulgaria” Project
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Номер на договора:
Тип:

BG/06/A/PL - 166064
Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Студенти
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

Цели:
1. Подобравяне уменията и компетенциите на студентите.
2. Насърчаване и подкрепяне на приноса на професионалното обучение в процеса на
иновации.

Студентски практики в обекти на алтернативния туризъм:
Европейски стандарти в професионалното образование

Дейности:
• Информиране на студентите и подбор на практикантите;
• Организиране и провеждане на езиковите курсове и на културната подготовка;
• Уреждане на необходимите документи, билети и застраховки;
• Организиране на транспорта и настаняването на бенефициентите и
партньорите;
• Координиране на протичащите практики.
Резултати:
Създаване на международно партньорство, което да способства за модернизацията и
адаптацията на съвременните програми за образование и професионално обучение
към сферата на туризма и конкретно към новите му форми, обобщавани като алтернативен туризъм.
Ползватели:
20 студенти

За контакти:
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Контрактор:
Международен Колеж - Албена
9300 Добрич
ул. „България” 3
Тел.: +359 58/ 655620
E-mail: mira.raynova@gmail.com

Партньори:
Lime Garden Hotel Cyprus

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166064

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Cooperation between the educational institutions and the
business environment

Objectives:
1. Improvement of the abilities and competences of the students.
2. Encouragement and support of the vocational education contribution in the process of
innovation.

Outcomes:
Establishment of international partnership, which to further the modernization and adaptation
of the contemporary programmes of education and vocational training in the area of tourism
and more specifically in its new forms, known as alternative tourism.
Beneficiaries:
Four recently graduated unemployed cooks with little or no professional experience from
the region of Plovdiv.

Students placements in alternative tourism enterprises:
European standards in professional education

Activities:
• Informing the students and selection of the practitioners;
• Organizing and conducting language courses and cultural and pedagogical training;
• Arrangement of necessary documents, tickets and insurances;
• Arrangement of the transport and accommodation of the beneficiaries together with
the partners. Coordination of the current practices;

Contacts:
Contracting organization:
International College - Albena
9300, Dobrich
3, Bulgaria Str.
Теl.: +359 58/ 655620
E-mail: mira.raynova@gmail.com

Partners:
Lime Garden Hotel Cyprus
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Номер на договора:

BG/06/А/PL - 166083

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Студенти
Развитието на европейския пазар на труда

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОПИТ в ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО

Цели:
Основната цел на проекта бе създаване на връзка между образователната система и
бизнеса, която би намалила разминаването между теория и практика, и ще промотира
Европейските насоки в професионалното обучение.
В рамките на това си поставихме следните оперативни цели:
1. Подобряване уменията и компетенциите на хората;
2. Насърчаване и подкрепяне на приноса на професионалното обучение в процеса на
иновации.
Дейности:
Участието в RETEXPERT допринесе за повишаване на компетенциите на ползвателите
в следните области:
• организация и технология на търговия на дребно;
• технологично устройство на търговската зала на магазините;
• технологично оборудване на магазините;
• организация и технология на обслужването на клиентите;
• показатели за оценка на равнището за обслужаване на клиентите;
• информационно осигуряване на търговията на дребно;
• логистика;
• организация и технология на скалдовите операции.
В рамките на проекта бяха обособени дейности, изпълнени от ползвателите като:
• Изработване и обосновка на длъжностни характеристики;
• Провеждане на инструктажи по трудова безопасност;
• Практика, мърчандайзинг на различни стокови групи и услуги - храни, напитки,
козметика, миещи и почистващи средства, стоки за дълготрайна употреба;
• Разположение на стоките в магазина и регалите. Комуникация с клиенти и
представяне на стоките;
• Организация и управление на складово пространство;
• Правила за поддържане на асортимента, стоковите запаси, присъствие на
стоките;
• Организация и управление на рекламата на мястото на продажбите;
• Рекламни материали на POP, разпространение на рекламни материали (каталози,
брошури);
• Промоции – видове, организация;
• Участие в презентации, дегустации, раздаване на мостри, ценови намаления.
Резултати:
Очакваните резултати от проекта бяха повишаване на практическия опит на ползвателите, придобиването на нови знания, установяване и поддържане на отношения с
различни партньори на национално и европейско ниво, както и прилагането на знанията в практически ситуации.
Ползватели:
20 студенти от Международен колеж „Албена” гр. Добрич.
За контакти:
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Контрактор:
Асоциация „Пауталия”
ул. Власина 16А
Кюстендил 2500
Адриана Таскова
Тел.: + 359 885/ 628577
E-mail: pautalia@mail.bg

Партньори:
Международен колеж „Албена” - гр. Добрич
KNOWLEDGEGATE Association Ltd.

Number of contract:

BG/06/А/PL - 166083

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Development of the European labor market

Activities:
In the frame of the project there were differentiated activities done by the beneficiaries
such as:
• Preparing of job descriptions;
• Implementing instructions for work security;
• Practice, merchandising of different groups of goods and services - foods, drinks,
cosmetics, washing and cleaning products, stocks for a long lasting use;
• Location of the goods in the store and the shelves. Communication with clients and
presenting the goods;
• Organization and management of the storage space;
• Rules for maintaining the range of goods, stockpiles, presence of the goods;
• Organization and management of the advertising on the place of the sales;
• Advertising materials of POP, distribution of advertising materials (catalogues, brochures);
• Promotions – kinds, organization;
• Participation in presentations, tasting, distribution of samples, price reductions.
Outcomes:
The Association “Pautalia” gave the beneficiaries a unique opportunity to gain knew
knowledge, through a work in a suitable working environment and a chance to compare
with the knowledge, that they received in university in the field of tourism. In the frame of
the project, through a work in a foreign language environment, the beneficiaries improved
their professional competences – new knowledge and skills in the field of the retail trade
with consumer goods; acquiring the European standards and best practices; learning the
firm culture and professional ethics of the European companies, specialized in the retail
trade; forming habits for teamwork; improving the communication and foreign language
skills; reinforcing the entrepreneurship.
Beneficiaries:
The beneficiaries of the project were 20 students from the International college “Albena”
– Dobrich.

European experience in retailing - RETEXPERT

Objectives:
1. Improving the skills and competencies of the people;
2. Stimulating and reinforcing the contribution of the professional training in the process of
innovation.

Contacts:
Contracting organization:
Association “Pautalia”
16A Vlasina Str.
2500 Kyustendil
Adriana Taskova
Tel.: + 359 885/ 628577
E-mail: pautalia@mail.bg

Partners:
International college “Albena”, Dobrich
KNOWLEDGEGATE Association Ltd.

73

Номер на договора:
Тип:
Ползватели:
Приоритет:

BG/06/A/PL - 166095
Мобилност - Практика
Студенти
Повишаване на пригодността за заетост

Цели:
Проектът има за цел подобряване на уменията и компетенциите на студентите, желаещи в бъдеще да реализират своята кариера в сферата на туризма, с оглед насърчаване и засилване на приноса на професионалното обучение за процеса на иновация
и подобряване на конкурентоспособността и стимулиране на предприемаческия дух
на младите хора.

Иновативни туристически практики за студенти

Дейности:
Запознаване с длъжностите и основните изисквания в организацията. Назначаване
на тютор и наставници. Организация на туристическата дейност. Основни типове туристи. Подходи при обслужване на туристите. Законодателство, регулиращо туристическата дейност в страната. Туристически продукти. Характеристики. Резервационни
системи. Работа със софтуер. Реклама и стимулиране на продажбите. Използване на
Интернет за рекламиране на туристическата дестинация. Обслужване на туристите.
Услуги по настаняване и храненене на туристите. Особености на местната кухня.
Резултати:
Ползвателите получават професионални умения, които университетът не може да им
даде или им предоставя само частично. Освен това придобиват практически знания
по своите специалности чрез прилагане на наученото от университета в практиката. В допълнение получават иновативни за България компетенции като работа със
специфичен туристически софтуер, езикова подготовка и използване на различни
методи за планиране и контрол на дейностите в работния процес. Студентите имат
възможност да проверят на практика и да усъвършенстват работата си в екип, комуникационните си умения, гъвкавостта и адаптивността си. Всичко това представлява
полезно надграждане към техния бъдещ професионален живот. Участието в работата
и в социалния живот в друга културна среда предоставя на студентите поглед към
междукултурните аспекти на предприемаческото мислене. Ранното ориентиране на
студентите към пазара на труда заедно с посочените по-горе компетенции оказва положителен ефект върху местния пазар на труда. Още повече, чрез транснационалния
характер на практиките, професионалната ориентация ще бъде разширена до Европейския пазар на труда. В резултат на участието в мобилността реално се увеличават
шансовете за професионална реализация на студентите.
Ползватели:
Групата ползватели на проекта са 20 студенти от стопанския факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград и Международен колеж „Албена”
– Добрич, които имат интерес да се развиват в перспективния туристически бранш.

За контакти:

74

Контрактор:
Център за подпомагане на
частната инициатива (ЦПЧА)
ул. „Христо Чернопеев” 35
Благоeвград
Ваня Добрева
Тел.: +359 888/ 128550
E-mal: capi_bg@mail.bg

Партньори:
KNOWLEDGEGATE Association Ltd. - Кипър
Международен колеж по туризъм „Албена”гр. Добрич
Югозападен университет “Неофит Рилски”
– гр. Благоевград

Number of contract:
Type of project:

BG/06/A/PL - 166095
Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Raising of the suitability for employment

Objectives:
The aim of the project is to improve the skills and competencies of the students, desiring to
make a career in the field of tourism.

Outcomes:
The beneficiaries acquired professional skills, which the university can not provide them
or give them only partially. Also they gain practical knowledge in their specialties through
application of the learned in the university in the real life. In addition to this, they receive
innovative for Bulgaria competencies just like working with specific tourist software, language
preparation and using of different methods for planning and control of the activities in the
working process. The students have the opportunity to test in practice and to improve
the work in team, the communication skills, flexibility and adaptability. All this is a useful
upgrade to their future professional life. The participation in the work and social life in
other cultural environment gives the students a view to the cross cultural aspects of the
entrepreneurial thinking.
The early orientation of the students towards the labor market together with the listed above
competencies exert a positive effect upon the local labor market. The more so, through the
transnational character of the practices, the professional orientation will be extended to the
European labor market. As a result of the participation in the mobility actually increase the
chances for professional realization of the students.
Beneficiaries:
Beneficiaries of the project are 20 students from the business faculty of the Southwest
university “Neofit Rilski” – Blagoevgrad and the International college “Albena” - Dobrich,
which have an interest to develop in the perspective tourist branch.

Innovative tourist practices for students

Activities:
Acquaintance with the positions and the basic requirements in the organization. Appointing a
tutor and mentors. Organization of the tourist activity. Basic types of tourists. Approaches to
serve the tourists. Legislation, regulating the tourist activity in the country. Tourist products.
Characteristics. Systems for reservation. Work with software. Advertising and stimulation
of the sales. Using Internet for advertising the tourist destination. Serving the tourists.
Services for accommodation and feeding the tourists. Peculiarities of the native kitchen.

Contacts:
Contracting organization:
Centre for private initiative support (CPIS)
35 Hristo Chernopeev Str.
Blagoevgrad
Vania Dobreva
Tel.: +359 888/ 128550
E-mail capi_bg@mail.bg

Partners:
KNOWLEDGEGATE Association Ltd. - Cyprus
International college “Albena” - Dobrich
Southwest university “Neofit Rilski” Blagoevgrad
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Номер на договора:
Тип:

BG/ 06/A/PL - 166146
Мобилност - Практика

Ползватели:

Повишаване компетенциите и уменията на студенти в областта на радиожурналистиката

Приоритет:

76

Студенти
Развитие на европейския пазар на труда

Цели:
Проектът цели развитие и усъвършенстване на уменията и способностите на студенти
от Техническическия университет – Габрово в областта на медиите и информационните и комуникационни технологии. Предвижда се повишаване на професионалните
умения чрез практика във фирмите Laserinstitut Mittelsachsen e.V., Митвайда, Германия, и фирма АМК- Kirchheim GmbH, Германия. Създаването на специализирани модули и програми в областта на новите технологии е насочено както към нуждите на
кадрите от фирмата, така и към стажанти и практиканти във фирмите. Повишаването
на професионалните умения на студентите и конкретната работа върху модулите ще
допринесе за усвояване на европейските стандарти и технологии в областта на ИКТ
от страна на студентите практиканти.
Kонтактите на бенефициентите с млади хора в приемащите фирми ще допринесе и за
интеркултурното израстване на студентите практиканти от Техническия университет
– Габрово, за интегрирането им в единния европейски пазар на труда, за усвояване
на културните, образователните и научните ценности на Обединена Европа.
Дейностите по проекта ще допринесат за:
• развитие на собствена инициативност и придобиване на професионални
умения и компетенции на ползвателите при създаването на медийни продукти,
предназначени за професионалното обучение;
• създаване на умения за работа в екип и усвояване на определени трудови навици
в работна среда, отговаряща на технологичните стандарти на ЕС;
• усъвършенстване на езиковите познания на ползвателите.
Дейности:
Планираната тримесечна продължителност на практиката е напълно достатъчна, за
да се придобият практически компетенции и умения.
Успешната реализация на проекта се обуславя и от добрите условия, които приемащите организации Laserinstitut Mittelsachsen e.V., Митвайда, Германия, и фирма АМКKirchheim GmbH, Германия, предоставят на практикантите.
Ползватели:
13

За контакти:
Контрактор:
Технически университет - Габрово
ул. ”Хаджи Димитър” №4
5300 Габрово
Тел.: +359 66/ 801144
E-mail: lazov@tugab.bg

Партньори:
AMK - Кирхайм, Германия
Q media - Лайпциг, Германия
АМАК - Митвайда, Германия

BG/ 06/A/PL - 166146

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Modernizing European Education Systems

Objectives:
The project aims to develop and improve the skills and competences of students from
the Technical University of Gabrovo in the area of mass media and ICT. Improvement
of the professional skills is expected as a result of work placements in the companies
Laserinstitut Mittelsachsen e.V., Mittweida, Germany and АМК- Kirchheim GmbH, Germany.
The development of specialized modules and programs in the field of new technologies
is addressed to meet the needs of both the company staff and the trainees doing work
placements in the companies. The improvement of students’ professional skills and the
specific work on the modules will help them to become familiar with European standards
and technologies in the field of ICT.
Activities:
The duration of the work placements is planned to be three months, which is sufficient for
the acquisition of practical skills and competences.
An important factor for the successful implementation of the project is the excellent
conditions provided for the trainees by the host companies Laserinstitut Mittelsachsen e.V.,
Mittweida, Germany and АМК- Kirchheim GmbH, Germany.
Outcomes:
• development of the users’ own initiative and entrepreneurship and acquisition of professional skills and competences in the design of media products intended for vocational
training.
• improvement of the users’ teamwork skills, acquiring of skills and discipline for work
in an environment that meets the EU technological standards.
• improvement of the users’ language competences.
Beneficiaries:
13 students

Improving Students’ Skills and Competences in the Area of Radio Journalism

Number of contract:

Contacts:
Contracting organization:
Technical University - Gabrovo
4 Hadji Dimitar Str.
3000 Gabrovo
Tel.: +359 66/ 801144
E-mail: lazov@tugab.bg

Partners:
AMK - Kirheim, Germany
Q media - Leipzig, Germany
АМАК - Mitveida, Germany
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Номер на договора:

BG/06/А/PL - 166061

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Млади работници
Развитие на европейския пазар на труда

Практика за усвояване на нови методи за заваряване в кораборемонта

Цели:
Обучение на 10 млади работници в иновативни технологии на заваряване на стикови
съединения върху керамична подложка, което ще способства за внедряването в корабостроителната и кораборемонтната индустрия в България на високоефективни и
конкурентоспособни методи.Проектът ще допринесе и за задълбочаване и развитие
на трансгранично бизнес сътрудничество и пренос на опит в областта на корабостроенето между българските и английски партньорски организации.
Дейности:
Подготвителни дейности-беше осъществен подбор на ползвателите, сключени индивидуални договори, уредени датайлите по престоя –застраховки, самолетни билети,
квартира. Бяха раздадени дневни пари на ползвателите за целия период на практиката.Езикова и културна подготовка-беше проведен курс по английски език -150
часа във Варна с включен специлизиран модул с цел лесната адаптация на ползвателите в работната среда. Ползвателите преминаха кратък курс по безопасност на
труда в България.Беше проведена културна подготовка в Гибралтар в първите дни на
практиката . Практика- премина успешно в партньорската организиация в периода
27.01.2007-28.07.2008. Бяха усвоени заложените по работната програма теми. Ползвателите получиха сертификати за преминалата практика. Заключителни дейности.
-Предвиждат се дейности по популяризиране на резултатите от практиката, както и
анализ на постигнатите резултати за ползвателите.
Резултати:
В резултат на практиката в България беше пренесен нов модел на работа в областта на заваряването, а именно едностранно заваряване на стикови елементи върху
керамична подложка. Освен това ползвателите се запознаха с най-новите методи и
технологии на работа в утвърдена кораборемонтна фирма. Ползвателите повишиха
възможностите си за създаване на заетост и високи доходи и чрез усвояването и
практикуването на чужд език. Повече от половина та заявиха амбициите си за придобиване на сертификат , издаван от Лойдс регистър, който ще увеличи многократно
възможностите им за успешна професионална реализация.
Ползватели:
10 млади работници от България - Варненски регион

За контакти:

78

Контрактор:
Равет 1 ЕООД
Варна, жк. Младост бл.148, вх.2, ап.17
Тел.: +359 88/ 8641993
E-mail: Ravet1@yahoo.com

Партньори:
Камел Лейард Шипярд

Number of contract:

BG/06/А/PL - 166061

Type of project:

Mobility - Placement

Beneficiaries:

Workers

Priority:

Development of Labour Market

Activities:
• Preparation activity – the selection of the beneficiaries was realized, the individual contracts were concluded, and the details of the stay were specified and arranged – insurances, air tickets, and accommodation. The accommodation money was given to the
beneficiaries for the whole period of the practice.
• Cultural and language preparation – the education course in English took place in Varna.
In the programe of the course a special part was included for to make easier the adaptation of the beneficiaries to working conditions. A short labor safety course for the
beneficiaries was taken in Bulgaria. A cultural education was made in Gibraltar during
the first days of the placement.
• Placement – the placement was realized successfully in the partner ship organization
from 27.01.2007 to 28.07.2008. The beneficiaries have received certificates for the
placement.
• Closing activities – the results of the practice should become popular and analysis of the
results achieved from the beneficiaries too.
Outcomes:
The beneficiaries have learned the newest methods and technologies in the shipyard industry.
Mastering their language competences the beneficiaries received new opportunities in the
labor market for better salaries.
Beneficiaries:
10 young workers from Bulgaria-region of Varna

Practice for introducing a new method for single sides welding in shipbuilding

Objectives:
Training in innovative technologies for single-sided welding, that helps for the introduction
of highly effective and competitive methods in the shipbuilding and shipyard industry in
Bulgaria. The project will contribute for extension and development of cross-border business
cooperation and will help for the transfer of experience and good practices between Bulgarian
and English partner organizations.

Contacts:
Contracting organization:
Ravet 1 Ltd.
Varna, Maldost ,bl.148, entr 2, app.17
Tel.: +359 88/ 8641993
E-mail: Ravet1@yahoo.com

Partners:
Cammell Laird Shipyard
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166102

Тип:

Мобилност - Практика

Ползватели:
Приоритет:

Младежи
Развитие на европейския пазар на труда

Нови испански методи в предлагането на риба и рибни продукти в ресторантьорския бизнес

Цели:
Дейностите по изпълнението на настоящия проект бяха насочени към практическото
обучение на 10 младежи от България в областта на иновативни методи на приготвяне
на риба и рибни продукти в ресторантьорския бизнес.
Дейности:
Проектът старира на 01.06.2006 година и приключи на 01.06.2007г. В рамките на проекта бяха включени подготвителни дейности, предварителен подбор на ползватели,
културна и езикова подготовка по испански език и 24-седмична практика в популярен
рибен ресторант в Барселона. Обученията в ресторанта бяха предимно с практическа
насочесност и се провеждаха по предварително съгласуван с партньора ни Ескамерла СЛ план. Работната програма беше детайлно разписана по седмици и включваше
предимно работа с нови рецепти и рибни продукти, непопулярни за българския пазар.
Програмата съдържаше елементи на типичната каталунска, андалуската, кастилската
кухня, области Валенсия и Кантабрия и др. Богатият опит и престижното образование
на екипа от обучаващи позволиха на младежите да усвоят кулинарни похвати, популярни за японската и френската кухня, както и типични рецепти с екзотични риби.
Техники за атрактивно и професионално поднасяне на рибни ястия бяха други теми,
заложени в програмата.
Резултати:
Осъществените дейности по проекта значително увеличиха амбициите, самочувствието и възможностите за професионално развитие на участниците в бъдеще. Като
цяло, осъществяването на мобилността допринесе за изпълнението на националните
приоритети на програмата, а именно „повишаване на пригодността за заетост..” .
Проектът изпълни и заложената специфичната цел, а именно „да увеличи професионалните възможности и переспективи за трудова заетост на 10 дипломирани млади
хора на възраст до 35 години в сферата на обработката и предлагането на риба и
рибни продукти”.
Ползватели:
10 младежи

За контакти:

80

Контрактор:
Хенд ООД
Варна, ул.Ген.Скобелев 67, ет 4
Тел.: +359 52/ 602618
E-mail: Hand_office@mail.bg

Партньори:
Eskamerla Sl

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166102

Type of project:
Beneficiaries:

Placement
Young people and recent graduates

Priority:

Development of Labour Market

Activities:
Within the project there were included preparatory activities, preliminary selection of trainees,
cultural and language training in Spanish and 24-week practice in a popular fish restaurant
in Barcelona. The trainings in the restaurant were mainly with practical orientation and were
carried out as per plan coordinated in advance with our partner Escamerla SL. The working
programme was prepared in detail by weeks and involved mainly working with new recipes
and fish products that are unpopular for the Bulgarian market. The working programme
contained elements of the typical Catalan, Andalucian, Castillan cuisine, of the areas of
Valencia and Cantabria, etc. The rich experience and the prestigious education of the training
team allowed young people to acquire culinary skills that are popular for the Japanese and
French cuisine, as well as typical recipes with exotic fishes. Techniques for attractive and
professional serving of fish dishes were other topics included in the programme.
Outcomes:
The activities carried out within the project considerably increased the ambitions, selfesteem and opportunities for professional development of the participants in the future. In
general, the realization of this mobility contributed to the implementation of the national
priorities of the programme, namely “increasing being fit for employment”.
Beneficiaries:
10 young people at the age of up to 35

New Spanish practices and methods in the promotion of fish
and fish products in the restaurant business in Bulgaria

Objectives:
The activities for the implementation of this project were directed to the practical training
of 10 young people from Bulgaria in the area of innovative methods of preparing fish and
fish products in the restaurant business.

Contacts:
Contracting organization:
Hand OOD
65 Gen. Skobelev str., Varna
Тел.: +359 52/ 602618
E-mail: Hand_office@mail.bg

Partners:
Eskamerla Sl
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166105

Тип:
Ползватели:

Практика
Млади работници и наскоро дипломирани специалисти

Приоритет:

Развитие на европейския пазар на труда

Алтернативен туризъм – нова възможност

Цели:
Проектът има за цел осъществяване на професионално обучение по туризъм с акцент
върху новите форми алтернативни форми на туризъм. Конкретните цели на проекта са
ползвателите да придобият: а) съвременни професионални знания и умения, необходими за постигането на високо качество и резултатност на туристическите дейности; б)
комуникативен английски език, което е задължително условие за успешна комуникация
и висококачествено обслужване на чуждестранни туристи; в) първоначален практически
опит, който ще се придобие чрез учебна практика в действащи туристически фирми и ще
повиши пригодността на завършилите обучението за започване на работа без въвеждащо практическо обучение в наемащите ги фирми или за започване на собствен бизнес.
Дейности:
Практика във фирма от туристическия бранш.
Основни насоки на практическата дейност:
Възможности за развиване на културен туризъм. Модели и стратегии за развитие
на алтернативен туризъм. Извършване предварителна подготовка за запознаване с
маршрутите за алтернативен туризъм. Получаване на необходимата за маршрута
информация. Участие в организацията на дейността на формата. Работа с клиенти.
Изпълнение на туристически маршрут. Осъществяване на комуникация с туристите.
Намиране на подходяща информация в зависимост от интересите на групата. Мениджърски и маркетингови умения за управления на малък туристически бизнес Съдържание на туристическите прояви.
Резултати:
1. Придобиване на нови знания и практически опит в различни видове алтернативен
туризъм. Практическата насоченост на проекта позволява по време на обучението да
се усвоят умения за самостоятелно разработване на проекти в областта на алтернативния туризъм; 2. Запознаване със специфични потребности на туристи, които търсят алтернативни форми на туризъм; 3. Подобряване на уменията за работата в екип.;
4.Усъвършенстване на чуждоезиковите умения; 5. Създаване на контакти на европейско ниво; 6.Получаване на признание (сертификат) за успешно положена практика.
Вследствие изпълнението на проекта се наблюдава:
1. Повишен интерес и нова мотивация сред участниците в обучението към професионална подготовка и реализация в сферата на туризма. 2. Придобиване на висококачествена професионална подготовка, която дава нови шансове за трудова и бизнес
реализация по усвоените професии на високо професионално равнище. 3. Възможности за незабавна реализация на успешно завършилите обучението за наемане на
работа в туристически фирми или за започване на собствен бизнес.
Ползватели:
Групата ползватели на проекта са млади хора, търсещи реализация в областта на
туризма.

За контакти:
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Контрактор:
Център за устойчиво развитие на бизнеса
жк. „Бистрица”, бл. 81, вх. А, ет. 1
Дупница
Велина Лазарова
Тел.: +359 88/ 8262076
E-mail: csdb@abv.bg

Партньори:
KNOWLEDGEGATE Association - Кипър

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166105

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

Young workers and recent graduates
The development of the European labor market

Objectives:
The purpose of the project is to realize a professional training in tourism with an accent
on the new forms of alternative tourism. The concrete project aims are the beneficiaries to
gain: a) modern professional knowledge and skills, necessary for attaining a high quality
and effectiveness of the tourist activities; b) conversational English language, which is a
binding condition for successful communication and high-quality service of foreign tourists;
c) initial practical experience through educational practice in real tourist firms.

Outcomes:
1.Gaining new knowledge and practical experience in different kinds of alternative
tourism.
2.Acquaintance with specific needs of tourists, which search for alternative forms of
tourism.
3.Improving the skills for teamwork.
4.Perfecting the foreign language skills.
5.Establishing contacts on a European level.
6.Gaining recognition (certificate) for the successful implementation of the placement.
Beneficiaries:
The beneficiaries of the project are young people seeking realization in the field of
tourism.

Alternative tourism – a new opportunity

Activities:
Placement at a firm from the tourist branch: Doing a preliminary preparation for acquaintance
with the paths for alternative tourism. Receiving the necessary information about the path.
Participation in the organization of the firm’s activity. Work with clients. Execution of tourist
path. Realization of communication with tourists. Finding suitable information according to
the interests of the group. Management and marketing skills for managing a small tourist
business.

Contacts:
Contracting organization:
Centre for sustainable development of business
h.e. “Bistrica”, bl. 81
Dupnitca
Velina Lazarova
Теl.: +359 88/ 8262076
E-mail: csdb@abv.bg

Partners:
KNOWLEDGEGATE Association - Cyprus
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166107

Тип:
Ползватели:

Практика
Млади работници и наскоро дипломирани специалисти

Европейски стандарти на работа – предпоставка за професионален спортен мениджмънт в България

Приоритет:

84

Създаване на адаптивна и модерна работна сила
и борба с безработицата

Цели:
1. “Подобряване уменията и компетенциите на хората,…”
2. “Подобряване на качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение…”
Дейности:
Дейностите по реализирането на проекта:
1. Сключване на договор с НА по програма“Леонардо да Винчи”;2.Сключване на споразумение/договор с организацията партньор; 3. Информиране на потенциални кандидати и двустепенен подбор на ползватели; 4. Получаване на 60% от предвидената
по проекта сума от програма “Леонардо да Винчи” и реализиране на собствения принос в партньорството; 5. Сключване на индивидуални договори с всеки от окончателно одобрените ползватели; 6. Избор на чуждоезиков учебен център и провеждане на
ПКЕ подготовка, предвидена в България; 7. Уреждане на застраховки, визи и пътуване
на ползвателите; 8. Авансов превод на сумите за настаняване, ПКЕ и мониторинг; 9.
Заминаване, посрещане, настаняване на ползвателите; 10. Осъществяване на ПКЕ, на
практиката в “Desmor, E.M”, Португалия; 11. Завръщане и провеждане на обобщителен семинар. Оценка на резултатите от практиката; 12. Изграждане и поддържане на
Интернет страница с информация за проекта, доклади на ползвателите, дискусионни
форуми, препратки към други свързани с организация и обслужване на спортния продукт страници в страната и чужбина, списък на специализирана литература и къде
може да бъде намерена; 13. Дейности по разпространение на резултатите от проекта
на национално и транснационално ниво; 14. Изготвяне и подаване на краен отчет към
Националната агенция на програма “Леонардо да Винчи”.
Резултати:
Ползвателите обогатиха практическия си опит в областта на спортния мениджмънт,
упражняваха професията във водеща португалска организация, установиха полезни
за бъдещата им работа контакти, подобриха самочувствието си на професионалисти
и др., както и получиха сертификати за преминатите обучителни модули, по които
могат да извършват консултантски услуги.Резултатите от практиката ще бъдат популяризирани по предварително определените за това начини.
Ползватели:
Ползвателите по проекта са представители на кадрите, които със своето професионално образование са необходими на инициатора и другите организации от бранша
за осъществяване и развитие на дейността им. Ползвателите са фокусирани в една
разнородна по своята същност целева група и са представители от различни региони
на България, чиито специфични нужди от обучение включват практическо обучение
чрез стаж на работното място.
• Това са:
млади специалисти по “Спортен мениджмънт” (10 участници)
• спортисти, в края на спортната си кариера, завършили други спортни специалности
(10 участници):

За контакти:
Контрактор:
Частен спортен клуб - Кьосев
кв. ”Малинова долина”, ул.”Първа” 27
София 1817
Тел.: +359 2/ 747527
E-mail: kyosev_sport@abv.bg

Партньори:
Desmor, E.M. – Empresa pública Municipal de
Gestão Desportiva do Rio Maior

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166107

Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

Placement
Young workers and recent graduates
Creating adapt and contemporary manpower;
fight against unemployment

Activities:
1. Concluding an agreement with Leonardo da Vinci National Agency
2. Concluding an agreement with the Host organization
3. Notification of potential candidates and two stage selection of beneficiaries
4. Concluding individual agreements with every one of the beneficiaries
5. Choosing language school and making of PLP in Bulgaria
6. Arranging insurances, visas and traveling of the beneficiaries
7. Advance payment for accommodation, PLP and monitoring
8. Departure, reception and accommodation
9. Realization of PLP and real practice at the Host organization
10. Arriving and realization of summary seminar. Valuation of the project results
Outcomes:
The beneficiates add to their knowledge in the field of sporting management, practiced the
occupation in leading Portugal organization, and made useful relationships.The beneficiaries
got certificates for training and practice modules and have possibility to consult.
Beneficiaries:
The groups of beneficiaries are:
• Young specialists in the field of Sporting management.
• Sportsmen in the end of their sporting career.

European standards of work – indispensable preposition for the development
of Sport Manager profession in Bulgaria

Objectives:
1. “Improving of quality and access to continuous professional learning…”

Contacts:
Contracting organization:
Private sporting klub Kyosev
Kv. ”Мalinova dolina”, 27 Parva Str.
Sofia: 1817
Теl.: +359 2/ 747527
E-mail: kyosev_sport@abv.bg

Partners:
Desmor, E.M. – Empresa pública Municipal de
Gestão Desportiva do Rio Maior
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Номер на договора:
Тип:
Ползватели:
Приоритет:

BG/06/A/PL - 166112
Мобилност
Млади работници и наскоро дипломирани специалисти
Създаване на адаптивна и модерна работна сила
и борба с безработицата

Иновативни фермерски практики в Европейския съюз

Цели:
1.Придобиване на иновативни фермерски умения и компетенции с оглед на подпомагане устойчивото развитие на селскостопанския сектор в България.
2. Насърчаване и засилване на приноса на професионалното обучение във фермерското управление и практика за процеса на иновация с оглед подобряване на конкурентноспособността и предприемачеството в земеделския сектор, а така също с оглед
на нови възможности за заетост на младите хора.
Дейности:
В рамките на проекта партньорите постигнаха своите персонални цели и успяха на
базата на конструктивно договаряне, коректност и лоялност да осигурят полезен фермерски стаж на 20 безработни ползватели, като им дадоха реален шанс за реализация
в този приоритетен за България отрасъл. Съдържанието на практиката бе насочено
към обхващане на всички аспекти на фермерския живот. Всички ползватели получиха
опит в придобиване на иновативни знания и компетенции в областта на фермерството; добри управленски похвати при подбор на персонал и взаимодействия с него
– междуличностна комуникация; възможности за застраховане в селското стопанство
с оглед на минимализиране на загубите; иновативни знания за начините на реализиране на селскостопанска продукция на единния европейски пазар. Европейски норми
и стандарти за устойчиво развитие на сектора; възможности за лична реализация на
пазара на труда; създаване на обща среда за сътрудничество, и последвал обмен на
актуална информация и иновационни екоселскостопански технологии; повишаване на
езиковите и комуникативни способности в професионално направление.
Резултати:
Обобщаването на информацията, подадена от ползвателите в техните отчети, ни дава
картина на намеренията и ползите за тях от проведената практика. Масовото мнение
е, че проектът е реална крачна към намирането на работа в областта на селското
стопанство, което всички очакват да се развие в следващите години според приоритетите на България. Значителна част от ползвателите или не се бяха занимавали с подобни дейности, или това е било спорадично и в никакъв случай не в такива размери
и интензивност. Така практиката им даде един нов поглед и знания в няколко насоки.
Първо, методи на работа в селското стопанство и системи за контрол на извършената
работа. Второ, принципно отношение към труда и конкретно - количество труд, полаган за постигане на положителен ефект в селското стопанство. Трето, добри управленски фермерски практики. Всеки един бе настанен във ферма с поне 30- годишни
традиции на пазара и с утвърдено име. Допълнително всички подобриха езиковите
си умения, което им дава нов хоризонт на комуникации и възможности. Контактите,
изградени в периода на стажа, са основа за успешна реализации на ползвателите в
Кипър като страна от единния европейски пазар.
Ползватели:
В проекта взеха участие 20 инициативни млади хора с желание за бъдещо развитие в
областта на селското стопанство.
За контакти:
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Контрактор:
Асоциация за развитието
на югозападния район
бул. България, бл.44, вх.А, ет.3
2500 Кюстендил
Тел.: +359 78/ 522288
E-mail: arur@abv.bg

Партньори:
Str. Foti Pitta 7, Apr. 303, Nicosia 1046
Pallouriotissa, Cyprus

Number of contract:
Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

BG/06/A/PL - 166112
Placement
Young workers and recent graduates
Creating adapt and contemporary manpower;
fight against unemployment

Activities:
The content of the practice was directed towards covering all the aspects of the farm life.
All the beneficiaries received experience in acquisition of innovative skills and competencies
in the field of the farming; good management approaches in the selection and interaction
with the personnel – interpersonal communication; opportunities for insuring services in
the agriculture with a view to minimize the losses; innovative knowledge about the ways
for realization of agricultural products on the Single European Market; European norms and
standards for sustainable development of the branch; opportunities for personal realization
on the labor market; building a common environment for collaboration and a following
exchange of actual information and innovative agricultural technologies; increasing the
language and communicative abilities in professional direction.
Outcomes:
The general opinion is that the project is a real step towards finding a job in the field of
agriculture. In addition all beneficiaries improved their language skills, which give them a
new horizon of communications and opportunities. The contacts built through the period
of the placement are a base for a successful realization of the beneficiaries in Cyprus, as a
country – part of the Single European Market.
Beneficiaries:
20 initiative young people with a desire for a future development in the field of agriculture
participated in the project.

Innovative farm practices in EU

Objectives:
1. Acquisition of innovative farm skills and competencies with a view to helping the stable
development of the agricultural sector in Bulgaria.
2. Encouraging and reinforcing the contribution of the professional education in the farm
management and practice for the process of innovation with a view to improving the
competitiveness and entrepreneurship in the agricultural sector, and as well with a view to
new opportunities for employment of the young people.

Contacts:
Contracting organization:
Association for development
of the South West Region
Bulgaria Blvd., bl. 44, entr. А, fl. 3
2500 Kustendil
Tel.: +359 78/ 522288
E-mail: arur@abv.bg

Partners:
Str. Foti Pitta 7, Apr. 303, Nicosia 1046
Pallouriotissa, Cyprus
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Номер на договора:

Професионално обучение на пътни строители по европейски стандарти за качество и безопасност

Тип:

88

BG/06/A/PL - 166131
Мобилност - Практика

Ползватели:

Млади строителни работници до 35 г.

Приоритет:

Нови форми на преподаване и учене

Цели:
Основни цели на проекта-подобряване уменията и компетенциите на младите хора
чрез обвързано с работата професионално обучение с оглед улесняване на професионалната интеграция и реинтеграция и подобряване качеството и достъпа до непрекъснатото професионално обучение;
• придобиване на умения и компетенции през целия живот с оглед повишаване на
квалификацията на избран кръг пътно-строителни специалисти и изграждането им
като майстори по пътно строителство по европейски норми и стандарти;
• придобиване на теоретически познания и практически умения чрез обучение и
производствена практика във водещи в бранша немски фирми с цел специализация,
усвояване на европейските стандарти за качество и безопасност, постигане на подобра адаптивност и конкурентоспособност на пазара на труда.
Дейности:
Провеждане на професионална подготовка, насочена към спецификата на пътното
строителство и запознаване с опита на водещи фирми от Германия - типична централноевропейска страна в прилагането на съвременните технологии, норми за качество и
безопасност, условията на живот и работа, както и административно-правната уредба
на страната домакин Германия.
Провеждане на езикова и културна подготовка, насочена към придобиване на основни познания по немски език, запознаване с разговорната лексика и със специализирана строителна терминология, с бита, културните ценности и начин на живот в една
високоразвита европейска страна.
Провеждане на практика в продължение на 16 седмици в реални работни условия в
реномирани немски фирми, в които ползвателите усвояват нови знания, умения, ново
мислене и манталитет по отношение на качеството на строителния продукт, научават
се да се отнасят по съвременен европейски начин към отрасъла строителство, където
качеството следва да отговаря на най-актуалните изисквания и правилата за безопасност при работа трябва да бъдат стриктно спазвани. Изпращащата и приемащата
организации намират за целесъобразно предприемането на нови инициативи за разширяване полето за обучение с включване на други допълнителни области в областта
на строителството.
Резултати:
Проектът дава възможност на ползвателите да придобият специализирани знания,
умения и професионална квалификация, подпомага превръщането им в модерна работна сила. Очакваните резултати са свързани с усвояване опита на водещи фирми от
бранша в една от най-развитите европейски страни; задълбочаване на езиковите знания; запознаване и прилагане на място на стандартите за качество и безопасност на
труда; практическо усвояване на нови съвременни системи, технологии и материали
за изграждане и ремонт на пътища. Провежданото теоретично и практическо обучение ще направи младите хора по-желани от пътно-строителните фирми у нас и ще им
даде нужните предпоставки за реализация също и на европейския пазар на труда.
Ползватели:
18 млади работници до 35 години от област Перник с професионално образование в
сферата на строителството.
За контакти:
Контрактор:
“СИ ПИ АЙ” ООД
София 1164, бул. “Христо Смирненски” 64
Тел.: +359 2/ 9630992
E-mail: cpiborova@yandex.ru

Партньори:
Mr. Rolf Maiwald
BFW-BAU Berufsförderungswerk
Deutsches Baugewerbe
44149 Dortmund

BG/06/A/PL - 166131

Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

Placement
Young workers
New forms of teaching and learning

Objectives:
• acquiring skills and competences for increasing the qualification of the target group and
their formation as experts in road construction according to the European norms and
standards;
• acquiring theoretical knowledge and practical skills through training and internship in
leading German.
Activities:
Professional training aimed at the specificity of the road construction and acquainting with
the experience of leading companies in Germany.
Language and cultural preparation aimed at acquiring basic language knowledge in German,
acquainting with the conversational and the specialized road construction vocabulary, with
the daily life, cultural values and way of life in a highly developed European country.
Sixteen weeks internship in real working conditions at distinguished German companies,
where the trainees will master new knowledge, skills, new way of thinking and mentality
concerning the quality of the construction product, will learn to respect in a modern European
way the construction branch, where the quality has to meet the latest requirements and
where the safety regulations at work should be strictly observed.
Outcomes:
The project enables the trainees to acquire specialized knowledge, skills and professional
qualification to transform them into modern working force. The expected results are
improvement of language knowledge, acquainting and applying on the spot the standards
for quality and safety of labor, practical learning of new modern systems, technologies and
materials for road construction and repair.
Beneficiaries:
18 young workers up to 35 years of age from Pernik district with professional education in
the field of construction

Contacts:
Contracting organization:
“СPI” Ltd
64 Hristo Smirnensky Blvd., Sofia 1164
Tel.: +359 2/ 9630992
E-mail: cpiborova@yandex.ru

Partners:
Mr. Rolf Maiwald
BFW-BAU Berufsförderungswerk
Deutsches Baugewerbe
44149 Dortmund

Professional training of road construction workers in line with European quality and safety standards

Number of contract:
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Номер на договора:

Авангардни немски модулни кофражни системи и решения

Тип:

BG/06/A/PL - 166132
Мобилност - Практика

Ползватели:

Млади строителни работници до 35 г.

Приоритет:

Нови форми на преподаване и учене

Цели:
• Формиране на надграждащи компетенции и умения у ползвателите за работа с нови
кофражни технологии и системи;
• Усвояване на технологични изисквания и оперативни изисквания, представляващи
иновации за кофражната технология и системи в отрасъл строителство;Задоволяване на регионални и отраслови нужди от обучени кадри за използване на
кофражни технологии и системи от нов клас;
• Осъществяване на успешно и дълготрайно партньорство с организации от ЕС за
придобиване на професионален опит от ползвателите и подпомагане тяхната
реализация;
• Повишаване възможностите на ползвателите за по-лесно и успешно включване в
пазара на труда;
• Запознаване на ползвателите с организацията на работа и работната реалност в ЕС,
както и подобряване на техните умения да използват чужд език по професията.
Дейности:
Проектът е ориентиран към задоволяване на нуждите от квалифицирани специалисти
в областта на кофражните системи и към все по-големите изисквания за съвременни
компетенции в тази област в резултат на навлизането и прилагането на съвременни
европейски кофражи и кофражни системи. Професионалната квалификация на младите стпоителни работници се нуждае от надграждане и адаптиране към изискванията,
възникващи в процеса на европейска интеграция, което е предпоставка за тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. Проектът предлага възможност на младежите
да получат специализирана професионална квалификация за работа с кофражни системи и технологии. По този начин те придобиват специфични умения в областта на
прилагане на тези системи, което гарантира успешната им реализация в изменящите
се условия и изисквания към работната сила в сектора. Ползвателите имат рядката
възможност да се обучат в страна, която е известна с огромни традиции и прилага наймодерни методи и технологии в областта на строителството - възможност, която системата за професионално обучение в България не може да предостави. С практиката се
придобиват специализирани професионални умения и модерни методи на прилагането
им в отрасъла, които добавят висока стойност на обучението. Придобива се и практически опит, който се формира от непосредствения контакт с производствената среда.
Ползвателите натрупват и допълнителни езикови компетенции по немски език, което
се превръща в трайно предимство за тях при бъдещото им кариерно развитие и интеграцията им на пазара на труда. Чрез този проект изпращащата организация се издига
на нови позиции, повишавайки собствените си способности и разширява възможността
за партньорство с организации от страните членки на ЕС при съвместни инициативи.
Резултати:
Очакваните резултати по проекта са младите работници да придобият езикови и специфични професионални умения.
Ползватели:
Строителни работници до 35 години от градовете Перник и Радомир с придобита професионална квалификация и образование в областта на строителството – една част от тях
работят в строителни фирми, а други са безработни, регистрирани в бюрото по труда.
За контакти:
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Контрактор:
ЕТ „ НИКСТАН – Владимир Боров”
София, бул. „Черни връх” 1-3, ет. 3 ап. 5
инж. Владимир Боров
Тел.: +359 2/ 963 08 45
E-mail: nikstan@data.bg

Партньори:
Mr. Rolf Maiwald
BFW-BAU Berufsförderungswerk
Deutsches Baugewerbe
44149 Dortmund

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166132

Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

Placement
Young workers
New forms of teaching and learning

Activities:
The project implemented an opportunity for the target group to receive specialized
professional qualification in the work with shuttering systems and technologies. Moreover,
the users had the rare chance to be trained in a country, which applies the newest methods
and technologies in the construction sector - an opportunity, which the professional training
system in Bulgaria cannot provide.
Outcomes:
The results of the project are that the young workers acquire language and special
professional skills. Learning from the leading German companies in place by practice on
real sites and working conditions contributes to the enhancement of the qualification and
education level.
Beneficiaries:
22 young construction workers up to 35 years from the towns of Pernik and Radomir with
obtained professional qualification and education in the construction area - part of them
are working in construction companies, and the other are unemployed, registered in the
Labour Office.

Advanced German module shuttering systems and solutions

Objectives:
• Forming of master competences and skills of the users for work with new shuttering
technologies and systems;
• Learning the technological requirements and operation requirements, representing innovations in the shuttering technology and systems in the construction sector;
• Meeting the regional and sector needs of trained workers in new class shuttering
technologies and systems.

Contacts:
Contracting organization:
ЕТ „ NIKSTAN – Vladimir Borov”
1-3 “Cherni vrah” blvd.
Eng. Vladimir Borov
Tel.: +359 2/ 963 08 45
E-mail: nikstan@data.bg

Partners:
Mr. Rolf Maiwald
BFW-BAU Berufsförderungswerk
Deutsches Baugewerbe
44149 Dortmund
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Номер на договора:
Тип:
Ползватели:
Приоритет:

BG/06/A/PL - 166136
Мобилност
Млади работници
Повишаване на пригодността за заетост

Нови технологии за екологично земеделско производство

Цели:
Целта на проекта е да изпрати група от 15 млади безработни на тримесечно професионално обучение-практика в Гърция в областта на производството и обработката
на екологично чисти зеленчуци. Практиката е насочена към придобиването на професионални умения, трудови навици и ноу-хау за работа в споменатия сектор и хранително-вкусовата промишленост, в съответствие с европейските стандарти и опита на
гръцката асоциация в тази сфера.
Дейности:
• осъществяване на информационна кампания за набиране на ползватели;
• педагогическата, културна и езикова подготовка на ползвателите по гръцки език
в рамките на шест седмици;
• окончателен подбор на бенефициентите съгласно предварително установените
процедури и критерии за избор;
• тримесечно практическото обучение в Гърция;
• разпространение на резултатите от проекта.
Резултати:
• публикация във в. „Струма”, съобщения в местната кабелна телевизия и
разпространениe на листовки;
• проведена педагогическа и културна подготовка на ползвателите;
• подписани договори с 15 крайни ползватели;
• издадени сертификати за проведеното тримесечно обучение-практика ;
• разпространение на резултатите.
Ползватели:
Бенефициентите по проекта са млади безработни от община Симитли, които са приключили своето средно или средно специално ниво на образование и са регистрирани
към Дирекция “Бюро по труда” – Благоевград. Селекцията на ползвателите изисква те
да имат опит в сектора на земеделието или да притежават обработваема земя, както
и да имат желание да се обучат и впоследствие да стартират собствено производството на нови екологично чисти продукти.

За контакти:
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Контрактор:
Европейски център за качество ООД
бул. „Цариградско шосе” 135,
сграда Офис Експрес, ет. 4
София 1784
Тел.: +359 2/ 9718930, 31, 32
E-mail: office@ecq-bg.com

Партньори:
Асоциация за обработване на зеленчуци
с. Агиос Атанасиос
Гърция

Number of contract:
Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

BG/06/A/PL - 166136
Placement
Young workers
Increasing suitability for employment

Activities:
• launch of informational campaign for the recruitment of the beneficiaries;
• pedagogical, cultural and linguistic preparation of the beneficiaries in Greek language
for a period of six weeks;
• final selection of the beneficiaries according to the preliminary defined procedures and
criteria;
• three-month practical training in Greece;
• dissemination of the project results.
Outcomes:
• publication in „Struma” newspaper; announcements in the local cable television and
leaflet distribution;
• conducted pedagogical and cultural preparation of the project beneficiaries;
• signed contracts with 15 final beneficiaries;
• issued certificates for the conducted three-month practical training;
• dissemination of the results.
Beneficiaries:
The project beneficiaries are young unemployed from the municipality of Simitli who have
finished their high school education and are registered as unemployed in the Labour office
Directorate in Blagoevgrad municipality.

New Тechnologies for Еcological Аgricultural Production

Objectives:
The goal of the project is to send a group of 15 young unemployed on a three-month
vocational practice in Greece in the field of production and procession of ecologically clean
vegetables. The practical training is directed towards the acquisition of professional skills,
know-how and work habits in the respective sector and the food and tobacco industry in
compliance with the European standards and the experience of the Greek association in
that sphere.

Contacts:
Contracting organization:
European Center for Quality Ltd.
135, Tzarigradsko Shousse Blvd.,
Office Express Building, fl.4,
Sofia 1784
Tel.: +359 2/ 971 89 30, 31, 32
E-mail: office@ecq-bg.com

Partners:
Association for Vegetables Processing
Agios Athanasios,
Greece
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Номер на договора:

BG/06/А/PL - 166143

Тип:
Ползватели:

Мобилност
Млади работници и наскоро дипломирани специалисти

Приоритет:

Повишаване на пригодността за заетост

Чрез алтернативен туризъм към нова заетост

Цели:
1. Основна цел на проекта е предоставянето на ползвателите на компетенции, които
биха им осигурили възможност за работа в бранша или самостоятелно стартиране
на собствен семеен, алтернативен на традиционния туристически бизнес, с оглед на
преодоляване на безработицата в селските райони.
2. Развиване на взаимодействието между предприемачите в България и тези от Европейския съюз с оглед изграждането на един цялостен европейски пазар, работещ на
основата на добрите практики и високите компетенции.
3.	Засилване на приноса на иновативното професионално обучение и ученето през
целия живот с оглед подобряване конкурентоспособността на работната сила и насърчаване на предприемачеството.
Дейности:
Ползвателите ще натрупат практически опит в организиране на битови и религиозни събития, ритуали на живо, приготвяне на характерна за района кухня за селския туризъм.
Избор на екологична пътека - предлагане, подготовка и обхождане на маршрут с клиент.
Организиране на посещение на природни феномени и други културни обекти - предпочитания на клиентите и продължителност на посещенията. Подготовка на ботанически
посещения, комуникация с клиентите и определяне на маршрут и наблюдавано разнообразие на растителни видове. Организиране на ловни походи и тяхната логистика.
Ще получат практически и теоретичен опит:
• за начина на организиране и управление на дейността;
• за начина на рекламиране на подобна предприемаческа дейност с минимални
бюджети;
• за информационни източници, които могат да се ползват при изпълнение на
дейността;
• за видовете клиенти, потребители на подобни услуги, и начините на комуникация;
• за стандартните взаимодействия с регионалните управи и възможностите за
съвместна работа;
• за източниците на финансиране на подобни дейности и начина на подготовка на
бизнес-план.
Резултати:
С настоящия проект се прави опит да се даде шанс на тази част от българското население, която има нужда от добри примери как да използва наличния си ресурс – сгради,
земя, гори - и от мотивация, че не всичко е загубено и всеки има възможност за реализация, ако правилно насочи силите си. Всеки от участниците получи чрез формални,
неформални и информални методи на обучение практически знания как да се предоставят алтернативни туристически услуги, които по своя характер не изискват значителен финансов ресурс и в по-голямата си част са постижими за едно домакинство. Така
чрез проекта ползвателите получиха възможност за реализация на пазара на труда.
Всеки от стажантите получи достатъчно знания и практически умения за това как се
стартира и управлява подобна дейност, как се търсят клиенти и как се комуникира с
тях, кои са традиционните източници на финансиране и как се стига до тях.
Ползватели:
Групата ползватели е съставена от 25 млади хора, живеещи в селски райони и(или)
имащи желание да се реализират в сферата на туристическия бизнес.
За контакти:

94

Контрактор:
Сдружение „Евробизнес”
Ул. „Димитър Благоев” бл.2, вх. Г, ап. 74,
Ямбол 8600
Тел.: +359 88/ 8261 999
E-mail: evrob@abv.bg

Партньори:
KNOWLEDGEGATE Association Ltd.

Number of contract:

BG/06/А/PL - 166143

Type of project:

Placement

Beneficiaries:

Young workers and recent graduates

Priority:

Increasing suitability for employment

Activities:
Practical and theoretical experience:
• About the ways for alternative tourism organization and management;
• About the ways for advertising entrepreneur activity with minimum budgets;
• About sources of information, which can be used in performing the activity;
• About the kinds of clients, consumers of similar services and the ways to communicate
with them;
• About the typical interactions with the regional administrations and the opportunities for
a joint work;
• About the sources for financing similar activities and the way for preparing a business
plan.
Outcomes:
During the practice every one of the beneficiaries received through formal, informal and
nonformal educational methods practical knowledge about how to offer alternative tourist
services, which do not need a significant financial resource by their nature and are attainable
for the most families. In this way the project gave the beneficiaries an opportunity for
realization on the labor market. Every probationer received enough knowledge and practical
skills about how to start and manage such an activity, how to seek clients and communicate
with them, which are the traditional sources for financing and how to reach them.
Beneficiaries:
The group of beneficiaries consists of 25 young people, living in rural regions and/or having
a desire to realize in the field of the tourist business.

Through alternative tourism to a new employment

Objectives:
1. To secure competences for the beneficiaries, which would give them the opportunity for
a work in the branch or independent start of an own family tourist business, alternative for
the traditional one, with a view to overcome the unemployment in the rural regions.
2. Developing the interaction between the entrepreneurs in Bulgaria and these from the
EU with a view to build an integral European market functioning on the basis of the best
practices and high competences.

Contacts:
Contracting organization:
Association “Eurobusiness”
Str. “Dimitar Blagoev” bl.2, entr. G, fl. 74
Yambol 8600
Теl.: +359 88/ 8261 999
E-mail: evrob@abv.bg

Partners:
KNOWLEDGEGATE Association Ltd.
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166150

Тип:
Ползватели:
Приоритет:

Мобилност - Практика
Млади работници и наскоро дипломирани специалисти
Нови форми на преподаване и учение

Практическо обучение в иновативни методи в изолацията на сгради

Цели:
Проектът „Практическо обучение в иновативни методи в изолацията на сгради” с продължителност 12 седмици в Италия е предназначен за млади безработни. Обучението
е основано на добра теоретична подготовка, модерна техника и работа с нови строителни материали и технологии.
Дейности:
Практиката протече в град Милано и околностите, на реални строителни обекти, обслужвани от италианските партньори. Бенефициентите имаха възможност да придобият професионални умения и трудови навици в строителния сектор, отговарящи на
европейските стандарти.
Резултати:
Главната цел на проекта бе постигната, а именно - практическо обучение чрез стаж
на работното място, основано на добра теоретична подготовка, модерна техника и работа с нови строителни материали и технологии. Бенефициентите придобиха езикова
и културна подготовка. Всички участници в практическото обучение получиха сертификати. На ползвателите е предоставена възможност с придобитата си квалификация
по-успешно да се интегрират на пазара на труда.
Ползватели:
Млади, наскоро дипломирани безработни хора.

За контакти:
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Контрактор:
Фондация „Романо Кам”
София
кв. „Гевгелийски”, бл.5, ап.5
Дуко Тодоров
Тел.: +359 2/ 9884546
E-mail: romano_kam@abv.bg

Партньори:
Selection Informatica S.r.l.
via Martiri Triestini 7 Milano 201478
Italia

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166150

Type of project:

Placement

Beneficiaries:

Young workers and recent graduates

Priority:

New form of teaching and learning

Objectives:
Project “Training on innovative methods in isolation of buildings” aims at helping young
unemployed find jobs on the competitive labour market through transnational placement.
Activities:
1. Selection of beneficiaries;
2. Implementation of the placement;
3. Reporting and dissemination of project activitiеs.

Beneficiaries:
Young unemployed people and recent graduates.

Training on innovative methods in isolation of buildings

Outcomes:
Beneficiaries acquired linguistic and cultural preparation. The placement gave them the
possibility to acquire qualification to integrate themselves on the labor market.

Contacts:
Contracting organization:
Foundation “Romano kam”
Sofia
Gewgeliski, bl. 5 app.5
Duko Todorov
Теl.: +359 2/ 9884546
E-mail: romano_kam@abv.bg

Partners:
Selection Informatica S.r.l.
via Martiri Triestini 7 Milano 201478
Italia
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Номер на договора:

BG/06/A/PL - 166151

Тип:

Мобилност

Ползватели:
Приоритет:

Млади работници
Създаване на адаптивна и модерна работна среда
и борба с безработицата

Усвояване на френския опит в газифицирането на сгради

Цели:
• Подобряване уменията и компетенциите на хората.
• Подобряване на адаптивността на работната сила в сектора на газифицирането на
жилищните сгради.
• Усвояване на европейския опит и действащите изисквания в областта на изграждане
на газоснабдителните мрежи.
• Усвояване на най-новите технологични достижения в областта на газифицирането
на жилищните сгради.
• Усвояване на иновативни техники за производство чрез включено обучение в
работна среда.
Дейности:
В рамките на проекта е осъществено езиково обучение и културна подготовка на
ползвателите. Организирано е практическо обучение с цел придобиване на допълнителна квалификация в областта на газифицирането на сгради в условията на реални
работни условия. Осъществена е практика по предварително съгласувана работна
програма за усвояване на нови технологии в областта на газифицирането.
Резултати:
Постигнатите резултати са:
• Адаптиране на 20 млади работници към пазара на труда чрез повишаване на
практическите им умения и квалификации.
• Усвояване на френския опит в областта на изграждане, поддържане и ремонтиране
на газови инсталации в жилищни сгради.
• Усвояване на нови трудови навици, нови технологии и нови културни познания
при провеждане на практическото обучение.
Ползватели:
20 млади работници

За контакти:

98

Контрактор:
Фондация „Алтернатива за
устойчиво развитие”
Бургас, ул.”Георги Кирков” №34
Ася Инджова
Тел.: +359 88/ 7270377
E-mail: aura_bs@abv.bg

Партньори:
SARL “Minkov&Minkov”
Paris, FRANCE

Number of contract:

BG/06/A/PL - 166151

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

Young workers
Creating of adaptable and modern labor places

Objectives:
• Improving people’s skills and competences.Improving workforce adaptability in the residential building gas supply sector.
• Utilisation of European best practices and effective requirements in the gas-supply network building area.
• Adoption of newest technology in the residential building gas supply area.
• Adoption of innovative production technology through hands-on training.

Outcomes:
• Adaptation of 20 young workers to the labour market by raising their practical skills and
qualification.
• Utilization of French experience in building, maintenance, and repair of residential gassupply installations.
• Acquisition of new labour skills, new technology skills and new cultural awareness during the practice session.
Beneficiaries:
20 young workers

Acquiring French experience in gasification of buildings

Activities:
Within this project, language and cultural awareness training are provided. A practice
session is carried out under a previously agreed upon working schedule for the adoption of
new gas supply technology.

Contacts:
Contracting organization:
“Alternative for sustainable development”
Foundation
34 Georgi Kirkov Str.
Bourgas 8000
Теl.: +359 88/ 7270377
E-mail: aura_bs@abv.bg

Partners:
SARL “Minkov&Minkov”
Paris, FRANCE
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Номер на договора:
Тип:
Ползватели:

Разрушаване на амортизирани сгради и съоръжения

Приоритет:

BG/06/A/PL - 166187
Мобилност - Практика
Млади работници
Развитие на европейския пазар на труд

Цели:
Проектът си постави следните цели:
• подобряване уменията и компетенциите на хората от целевата група;·
развитие на европейския пазар на труда;
• запълване на една неразработена ниша в строителния бранш – разрушаване на
сгради и съоръжения;
• партньорство с Българска строителна камара – най-голямата браншова организация
в страната;
• по-нататъшно професионално развитие на ползвателите, а от там и решаване на
проблеми, свързани с околната среда;
• партньорство с приемащата организация – “Международно културно младежко
обслужване” – бюро за Южна Европа в Берлин.
Идеята на проекта е разширяване на професионалната квалификация на млади работници от “Главболгарстрой” АД за повишаване на тяхната пригодност за заетост и
за придобиване на нови умения в областта на разрушаване на сгради и съоръжения.
Дейности:
Основни дейности по проекта бяха:
• Подготовка – езикова и културна;
• По заминаването на групата – застраховане, билети, доуточняване на подробности
с немския партньор, административни и организационни дейности;
• Постоянен мониторинг на протичането на практиката в Берлин.
Резултати:
Постигнатите резултати са:
• Адаптиране на 20 млади работници към пазара на труда чрез повишаване на
практическите им умения и квалификации.
• Усвояване на френския опит в областта на изграждане, поддържане и ремонтиране
на газови инсталации в жилищни сгради.
• Усвояване на нови трудови навици, нови технологии и нови културни познания
при провеждане на практическото обучение.
Ползватели:
15 млади работници от „Главболгарстрой” АД и фирми партньори преминаха практическо обучение. На всички ползватели бяха издадени сертификати. По-голямата
част от ползвателите са доволни от организацията и от проведеното обучение, по
време на което са създали професионални контакти и са добили практически опит.
Като проблем за ползвателите може да се спомене езиковата бариера. Опит натрупа
и екипът, работещ по проекта.

За контакти:
Контрактор:
Главболгарстрой АД
бул. „Никола Мушанов” 114
София
Тел.: +359 2/ 9200699
Е-mail: saivanov@gbs-bg.com
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Партньори:
1-GEB Berlin
Petersburgertstraße 92, D – 10247 Berlin,
Germany
Тел.: +49 30 420 86 306
E-mail: gunther.ring@europabildung.org
Професионална гимназия по строителство
“Христо Ботев”
бул. “Евлоги Георгиев” № 34, 1421, София
Тел.: +359 2/ 8661271, 9633483

Number of contract:
Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

BG/06/A/PL - 166187
Placement
Young workers
Development of European labour market

Activities:
The main activities within the project were:
• Language and cultural preparation
• Concerning the departure of the group: issue of the insurances, buying of tickets, coordination for the practice with the German partner, other administrative and organizational activities
• Constant monitoring for the normal carrying out of the practice in Berlin
Outcomes:
The majority of the beneficiaries is satisfied from the organization of the training and the
contacts created and the experience gathered.
Beneficiaries:
15 young workers from Glavbolgarstroy AD and partner firms passed through practice
training.

Demolition of depreciated buildings and facilities

Objectives:
• improvement of the skills of the people from the target group;
• development of the European labour market;
• partnership with Bulgarian building and construction chamber;
• further vocational development of the beneficiaries and solving of problems with the
environment;
• partnership with Association for European Training, Berlin.
The idea before the project was the widening of the professional qualification of young
workers from Glavbolgarstroy AD for acquisition of new skills in the demolition of depreciated
buildings and facilities and rising of their employment adaptability.

Contacts:
Contracting organization:
Glavbolgarstroy AD
Nikola Mushanov blvd. 114
Sofia
Tel.: +359 2/ 9200699
E-mail: saivanov@gbs-bg.com

Partners:
1-GEB Berlin
Petersburgertstraße 92, D – 10247 Berlin,
Germany
Tel.: +49 30 420 86 306
E-mail: gunther.ring@europabildung.org
Vocational School in Construction “Hristo Botev”
bul. Evlogi Georgiev 34, Sofia
Tel.: +359 2/ 8661271, 9633483
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Номер на договора:

BG/06/A/EX - 166053

Тип:

Мобилност - Обмен

Целева група:

Адаптиране към европейските стандарти за ново качество в професионалното обучение

Приоритет:

102

Учители професионално обучение
Създаване на адаптивна и модерна работна сила и борба с
безработицата; Трансформация, модернизация и адаптация
на европейските системи за образование и обучение

Цели:
Основната цел на проекта е подобряване на качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение и придобиване на умения и компетенции през целия живот с оглед
повишаване и развитие на адаптивността към европейските стандарти. Подцелите на
проекта са:
• осъществяване на обмен в сферата на образованието с цел усъвършенстване на
професионалната компетентност на учителите;
• запознаване със специфичните особености на учебните програми на образователните
институции, в които се осъществява обменът;
• увеличаване на конкурентноспособността на ползвателите на трудовия пазар чрез
прилагане на придобитите иновационни методи на обучение.
Дейности:
Изпълнението на настоящия проект даде възможност 10 учители от Професионална
гимназия по икономика “Алеко Константинов”, гр. Кърджали, да проведат обмен в
образователни институции в гр. Барселона, Испания.
Проведеният обмен доведе до усъвършенстване на професионалните им умения чрез
запознаване със специфичните особености на учебните програми на образователните институции, в които се осъществи обменът, чрез запознаване с образователната
политика на страната домакин, чрез усвояване на успешни практики в областта на
професионалното обучение.
Резултати:
1. Усъвършенстване и надграждане на теоретичните знания и практически умения
чрез обмен;
2.	Запознаване с учебни планове и програми в областта на икономическите науки в
страната домакин;
3. Усъвършенстване на професионалните умения, информация и комуникация;
4.	Запознаване с културата, традициите, начина на живот и работа в страна членка
на ЕС;
5. Придобиване на европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към общността.
Ползватели:
Ползвателите на проекта са 10 учители по различни икономически дисциплини от Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”, гр. Кърджали, с професионален стаж и опит в обучението на ученици на възраст 14 -18 години.

За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по икономика
„Алеко Константинов”
Кърджали 6602
кв. „Веселчане”
Кера Петрова
Тел.: +359 361/ 62479, 62312, 64948
Е-mail: pgi_2004@abv.bg
pgi_2004@hotmail.com

Партньори:
“MS BARSELONA”
гр. Барселона, Испания

Number of contract:

BG/06/A/EX - 166053

Type of project:

Placement

Beneficiaries:

Transformation, modernization and adaptation of European
systems of education and training.

Objectives:
1. Realization of exchange in the field of education in order to improve the teachers’
professional competence.
2. Acquaintance with the special features of the syllabus at the hosting educational
institutions.
3. Increasing competitiveness of beneficiaries on the Labour Market by applying the acquired
innovative methods of education.
Activities:
The implementation of the present project gave the opportunity for 10 teachers from “Aleko
Konstantinov” Vocational School of Economics, Kardzhali to perform exchange at educational
institutions in Barcelona, Spain.
Outcomes:
1. Improvement and development of the theoretical knowledge and practical skills.
2. Becoming well acquainted with the curriculum and syllabuses in the field of economics in
the host country.
3. Improvement of professional skills.
4. Get acquainted with the culture, traditions, manner of living and work in EU memberstate.
5. Acquire European consciousness and spirits of belonging to the Union.
Beneficiaries:
The beneficiaries of the project are 10 teachers, with different economic disciplines, from
“Aleko Konstantinov” Vocational School of Economics, Kardzhali, with experience in the field
of vocational education of students, aged between 14-18.

Contacts:
Contracting organization:
“Aleko Konstantinov” Vocational School of
Economics
Veselchane District
6602 Kardzali
Kera Petrova
Теl.: +359 361/ 62479, 62312, 64948
Е-mail: pgi_2004@abv.bg
pgi_2004@hotmail.com

Adaptation to the European Standards for new Quality in the vocational training

Priority:

Teachers

Partners:
“MS BARCELONA”,
Barcelona, Spain
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Номер на договора:

BG/06/A/F/EX - 166075

Тип:
Целева група:

Мобилност - Обмен
Ръководители на екипи от преподаватели и консултанти

Иновативно професионално обучение, ориентирано към приоритетни сектори в икономиката

Приоритет:
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Иновативно обучение

Цели:
Основната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на ръководителите на
екипи от преподаватели и консултанти да подготвят и използват съвременни методи и
техники в областта на иновативното професионално обучение по икономика и мениджмънт, ориентирано към приоритетни сектори (с акцент върху туризъм и екология). Тази
цел беше формулирана в съответствие с процеса на изграждането на общество на знанието и подготовката на България за членство в Европейския съюз. Тя съответства на
предложената тематика на проекта: обмен за усвояване на опита на ЕС и в частност на
Испания за организация и осъществяване на проекти за иновативно професионално обучение в сферата на туризма и екологията.
Дейности:
Основна задача на проекта е обменът на опит, изучаването и усвояването на нови
обучителни и организационни подходи, средства и методи за иновативно професионално обучение. Акцентът ще бъде поставен върху прилагане на съвременни методи
на стимулиране на творческо мислене, ролеви игри и симулационни техники, разработване и решаване на практически и емпирично ориентирани казуси, обогатяване на
учебни програми (курсове).
Резултати:
След приключване на обмена всеки ползвател:
• ще подготви индивидуален доклад;
• ще вземе участие в разработването на учебно-методични материали;
• ще участва в подготовката и провеждането на семинар за разпространение на
усвоения опит в областта на иновативното професионално обучение, ориентирано
към приоритетни сектори в икономиката;
• ще участва в подготовката и организирането на пресконференция по проблемите
на иновативното професионално обучение в областта на туризма и екологията.
Изработена е книжка на тема: “Иновативно професионално обучение, ориентирано
към приоритетни сектори в икономиката”, Барселона, Испания
Ползватели:
Преподаватели и консултанти от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

За контакти:
Контрактор:
Институт за следдипломна квалификация
при УНСС
София 1797
бул. “Климент Охридски” №2
Тел.: +359 2/ 8621069
Факс: +359 2/ 8627447
E-mail: ips@ips.bg

Партньори:
Център за сравнителни изследвания
София, България
Група за анализ на икономическия преход,
Университета на Барселона, Испания

Number of contract:

BG/06/A/F/EX - 166075

Type of project:
Beneficiaries:

Mobility - Exchange
Lecturers and consultants

Priority:

Innovative training

Activities:
The main task of the project is exchanging experience, studying and adopting new training
and organizational approaches, means and methods for innovative professional training.
The emphasis shall be placed on applying contemporary methods of stimulating creative
thinking, role plays and simulation techniques, developing and solving practical and
empirically oriented cases, enriching the syllabus /courses/.
Outcomes:
Raised knowledge and skills in the sphere of innovative professional training in economics and
management, oriented towards priority sectors /with emphasis on tourism and ecology/.
Beneficiaries:
Lecturers and consultants from the Institute for Postgraduate Studies.

Innovative vocational training oriented to priority economic sectors

Objectives:
The main purpose of the project is to increase the knowledge and skills of the heads of
teams of lecturers and consultants in preparing and using contemporary methods and
techniques in the field of innovative professional training in economics and management,
oriented towards priority sectors /with emphasis on tourism and ecology/. It is in conformity
with the process of building a society of knowledge and preparing Bulgaria for membership
in the European Union. The purpose also corresponds with the proposed project theme:
exchange for adopting the experience of the EU, particularly that of Spain, in organizing
and implementing projects for innovative professional training in the sphere of tourism and
ecology.

Contacts:
Contracting organization:
Institute for Postgraduate Studies
Division at UNWE
Sofia 1797
2 Kliment Ohridski Blvd.
Tel.: +359 2/ 8621069
Fax& +359 2/ 8627447
E-mail: ips@ips.bg

Partners:
Center for Comparative Studies
Sofia, Bulgaria
Group for Analysis of Economic Transition,
University of Barcelona, Spain
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Номер на договора:
Тип:
Целева група:
Приоритет:

BG /06/A/EX - 166080
Мобилност - Обмен
Мениджъри на човешки ресурси
Ефективно професионално ориентиране
за учене през целия живот

Eфективно професионално ориентиране за учене през целия живот

Цели:
Планираният обмен постигна основните си цели както следва:
1. Развитие на транснационално сътрудничество между образователните институции.
2. Повишаване на компетенциите на персонала за осигуряване на ефективна консултантска дейност за качествено професионално ориентиране на учениците и младежите.
европейски опит и ноу-хау.
Дейности:
Реализирането на проекта за обмен представлява и опит да се отговори на нуждите
на институциите в сферата на професионалното ориентиране от професионално подготвени служители за реализиране на политики за учене през целия живот.
С реализирането на обмена се създаде работещ модел за професионално обучение на
кадрите на институции, занимаващи се с професионално ориентиране, който може да
се мултиплицира и в други региони.
Резултати:
Осъществяването на обмена, заложен в проект “Ефективно професионално ориентиране за учене през целия живот” доведе до:
• увеличаване на знанията на мениджърите и служителите по отношение на
европейските практики в управлението на професионалното обучение и
образование;
• предоставяне на информационни и практически ресурси за обмена в Гърция;
• промотиране на идеята за необходимостта от постоянна обмяна на опит между
институциите в тази сфера;
• създаване на възможност за въвеждането на европейски измерения в сферата на
професионалното обучение;
• стимулиране прилагането на успешни европейски практики в България в сферата
на професионалното ориентиране;
Резултатите от обмена намериха пряко отражение върху организирането на дейности,
свързани с професионалното ориентиране на младите хора от региона.
Ползватели:
12 човека, в това число:
• представители на експертния състав на Регионален инспекторат по образованието
– Видин;
• прредседателят на Регионална занаятчийска камара – Видин;
• директори на училища.

За контакти:
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Контрактор:
Регионален инспекторат по образованието
3700 Видин
пл. Бдинци 2А, п.к. 23
Зоя Младенова Йорданова
Тел.: +359 94/ 601734
E-mail: iomonvidin@yahoo.co.uk

Партньори:
Байт Стадис
Grigoriou Lampraki 152 Koridallos 18121
Athens, Souliotis Dimitris

Number of contract:
Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

BG /06/A/EX - 166080
Mobility - Exchange
Human resource managers
Effective professional consultancy for the
establishment of life-long learning

Objectives:
1. Development of international cooperation between institutions.
2. Increasing the competences of the staff for effective professional consultancy.

Outcomes:
• European expertise of the staff in the field of vocational training and professional consultancy;
• Promotion of the idea that there should be a constant exchange between institutions;
• Establishment of European dimensions in the field of vocational training and promotion
of successful European practices in the field of vocational training.
Beneficiaries:
12 experts in the Regional Inspectorate of Education and Head teachers of schools in the
region.

Life-long education for effective professional consultancy

Activities:
The exchange answers the needs of institutions in the field of professional consultancy for
qualified stuff that will be able to promote life-long learning as a national priority.

Contacts:
Contracting organization:
Regional Inspectorate of Education Vidin
2А Bdinci sq.
3700 Vidin
Zoia Mladenova Iordanova
Tel.: +359 94/ 601734
E-mail: iomonvidin@yahoo.co.uk

Partners:
Bite Studies
Grigoriou Lampraki 152 Koridallos 18121
Athens, Souliotis Dimitris
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Номер на договора:

BG/06/A/EX - 166101

Тип:
Целева група:

Европейски опит и развитие на компетенциите за по-високо качество на професионалното обучение

Приоритет:
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Обмен
Мениджъри и администратори на програми за
професионално обучение, обучаващи и специалисти
по професионално ориентиране
Трансформация, модернизация и адаптация на
европейските системи за образование и обучение

Цели:
Повишаване на качеството и европейското измерение на професионалното обучение в
БГЦПО Стара Загора чрез:
• развитие на комптенциите на преподаватели, консултанти и мениджъри;
• трансфер на положителен европейски опит;
• насърчаване на иновациите в учебния процес.
Дейности:
• информиране и подбор на ползвателите;
• езикова и културна подготовка;
• уточняване на работните програми с партньора домакин;
• организиране на пътуването и настаняването;
• осъществяване на обмена;
• обчуение в Занаятчийската камара, посещения на фирми и институции, работни
срещи;
• обощаване на резултатите, обсъждане на идеи за бъдещо сътрудничество с партньорската организация;
• текущ вътрешен мониторинг и осигуряване на качествено изпълнение на проекта;
• популяризиране на резултатите от обмена.
Резултати:
• участнците в обмена обогатиха и актуализираха професионалните си знания и
умения;
• развиха езиковите си компетенции и уменията за работа в интеркултурна среда;
• усвоен е положителен опит и иновативни подходи в учебния процес и
сътрудничеството с фирми и други партньори;
• установени са преки контакти между колеги от двете партньорски организации и
са обсъдени идеи за продължаване на сътрудничеството.
Ползватели:
12 преподаватели, консултанти и мениджъри от центъра

За контакти:
Контрактор:
Българо - германски център
за професионално обучение
6010 Стара Загора
ул. ”Армейска” 7
Мария Грозданова
Тел.: +359 42/ 601156
E-mail: konsult@bgcpo.bg

Партньори:
Занаятчийска камара
Карлсруе, Германия

Number of contract:

BG/06/A/EX - 166101

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:

Тransformation, modernization and adaptation of
European vocational training systems

Objectives:
Enhancement of the quality and the European dimension of the vocational training in
German-Bulgarian vocational training centre Stara Zagora through
• competences development of trainers, consultants and managers
• positive European experience exchange
• promoting the innovations in the training process
Activities:
• information and selection of beneficiaries
• language and cultural preparation
• co-ordination of final work programmes between both partners
• arrangement of transport and accommodation
• realization of the exchange - training at the Craftsman’s chamber Karlsruhe , visits of
companies and organizations, work meetings
• discussion of the exchange results and the ideas for further сo-operation
• current monitoring and providing quality implementation of the project
• dissemination of the project results
Outcomes:
• the beneficiaries have increased their own professional and language skills and intercultural experience
• acquisition of positive experience and innovations during the training process and collaboration with
• the companies and the other partners
• establishment of direct contacts between colleagues from both partner organizations
and discussing ideas for further co-operation
Beneficiaries:
12 - teachers, consultants and managers from GBVTC

Contacts:
Contracting organization:
German-Bulgarian vocational training centre
6010 Stara Zagora
7 Аrmeiska str.
Maria Grozdanova
Tel.: +359 42/ 601156
E-mail: konsult@bgcpo.bg

Partners:
Handwerkskammer
Karlsruhe, Germany

European experience and development of competences for better quality of vocational training

Priority:

HR-managers
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Номер на договора:

BG/06/A/EX - 166106

Тип:
Целева група:

Обмен
Мениджъри на човешки ресурси, мениджъри и
администратори на програми за професионално обучение,
обучаващи и специалисти по професионално ориентиране

Европейско качество на поддръжка на новите автоматизирани технически средства, използвани в България

Приоритет:

110

Създаване на адаптивна и модерна работна сила
и борба с безработицата

Цели:
Реализацията на проекта като цяло е насочена към постигане целите на програма
”Леонардо да Винчи” за усъвършенстване уменията и способностите на мениджъри
на човешки ресурси и обучаващи, усъвършенстване на качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение и насърчаване и подсилване приноса на професионалното обучение за процеса на иновации с оглед подобряване на конкурентоспособността и предприемачеството. По отношение на участниците проектът цели
посредством транснационално сътрудничество, обмен на идеи и усвояване на нови
компетенции да се обогатят практическите аспекти на дейностите, свързани с поддръжка и сервиз на автоматизирана техника.
Дейности:
Сключване на договор с НА; Фиксиране на параметрите на проекта; Сключване на договор с приемащата институция; Регламентиране на отговорностите и задълженията
между партньорите; Стриктно финансово управление; Назначаване на опитен финансист; водене на финансовата отчетност; избор на подходяща обслужваща банка;
Избор на ползватели по проекта; Провеждане на информационна среща; селектиране
на желаещите за участие по определените критерии; Сключване на индивидуални
договори с ползвателите; Поемане на отговорност от всеки ползвател за успешно
реализиране на обмена; Подготовка на ползвателите; Културна и езикова подготовка; Уреждане на формалностите по пътуването и престоя; Обезпечаване на престоя;
безпроблемно пътуване и пребиваване в страната домакин; Осъществяване на обмена; Получаване на нови знания, умения и опит; Осигуряване на контрол и обективна
оценка на изпълнението на проекта; Изготвяне на доклади и отчети и получаване на
сертификати за проведения обмен; Събиране на отчетите и документите на ползвателите и подготовка; Съхраняване на документацията; подготовка за изготвяне на
крайния отчет на инициатора към НА “Леонардо да Винчи; Представяне на крайния
отчет; Одобрение на отчета от НА “Леонардо да Винчи”; Осигуряване разпространението на резултатите от изпълнението на проекта; Информиране на партньорски
организации; предприемане на стъпки за прилагане на италианския опит в България
и др. планирани дейности за разпространение на резултатите.
Резултати:
С реализирането на обмена се създаде работещ модел за професионално обучение
на кадрите на институции, занимаващи се със сервиз и контрол на специализирана
автоматизирана техника за нуждите на обществените сгради и терени, който да се
мултиплицира и в сервизната дейност.
Ползватели:
Ползвателите по проекта са 10 мениджъри на човешки ресурси

За контакти:
Контрактор:
“Булита Консулт” ООД
Младост 1, бл.79В, вх.1, ап.13
София 1784
Тел.: +359 88/ 7707839
E-mail: bulitaconsult@abv.bg

Партньори:
FUTURAMA s.a.s
Piazza Roanne 4/6 - 52025 Montevarchi (AR),
P.IVA 01796290516
Tel.: 055/983699; Cell: 294075309
E-mail: info@futurama.it

Number of contract:
Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

BG/06/A/EX - 166106
Exchange
HR-managers
Fight against unemployment

Activities:
• Definition of the responsibilities and duties of the both partners;
• Organization of an information meeting, selection of candidates according to defined
preliminary criteria;
• Culture and language training;
• Travelling and stay in the host country without problems;
• New knowledge, skills and experience;
• Making the initiator final report to Leonardo da Vinci Agency;
• Giving information for the project to others organizations in the branch; making steps to
import the Italian practice in Bulgaria and etc.
Outcomes:
With implementation of the exchange a working model for professional training of the staff
is established, bound up in service and control of specialized automatic technology for
supporting public buildings and areas.
Results for the initiator and the branch in Bulgaria as whole are: quality staff, new practices
in the staff training.
Beneficiaries:
Beneficiaries are 10 human resource managers from firms specialized in automatic technology
for supporting public buildings and areas from whole country.

european service of new automated technical devices in bulgaria

Objectives:
Specific aims of the project are:
• Beneficiaries to improve their professional skills and competitiveness on the labour market by using project partner experience in the field of staff training;
• To study the forms of staff qualification at an Italian organization from the same
branch;
• Improving the development of service of specializing automatic technology for supporting public buildings and areas by imputing new European standards of work;
• To encourage new business models able to response of the electronic economic requirements.

Contacts:
Contracting organization:
„Bulita Consult” Ltd
Мladost 1, bl.79В, entr.1, аp.13
Sofia 1784
Tel.: +359 88/ 7707839
E-mail: bulitaconsult@abv.bg

Partners:
FUTURAMA s.a.s
Piazza Roanne 4/6 - 52025 Montevarchi (AR),
P.IVA 01796290516
Tel.: 055/983699; Cell: 294075309
E-mail: info@futurama.it
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Номер на договора:

BG/06/A/EX - 166113

Тип:
Целева група:

Обмен
Мениджъри на човешки ресурси, мениджъри и
администратори на програми за професионално обучение,
обучаващи и специалисти по професионално ориентиране

Социални услуги, ориентирани към развитието на отделната личност

Приоритет:

Трансформация, модернизация и адаптация на
европейските системи за образование и обучение

Цели:
• Усъвършенстване уменията и способностите на мениджърите по човешки ресурси
от институциите за социални услуги.
• Усъвършенстване на качеството и достъпа до непрекъснато професионално
обучение на персонала на институциите, предлагащи социални услуги.
• Насърчаване и подсилване приноса на професионалното обучение за процеса на
иновации с оглед подобряване предлагането на социални услуги.
• Преодоляване на социалната изолация на бенефициентите на заведенията за
социални услуги.
Дейности:
Планираният по проекта обмен се реализира от 18.04.2007 до 24.04.2007, когато група
от 10 ръководители на звена за социални услуги и ръководни кадри от Община Видин
участваха в 5-дневно обучение, организирано от приемащия партньор – британската обучителна организация “Телус Груп Лимитид”, което включваше наблюдение на
организацията на работа и посещения на сходни заведения за социални услуги в гр.
Плимут, Великобритания.
Резултати:
• Увеличаване на знанията на мениджърите и служителите по отношение
предлагането на качествени социални услуги;
• Предоставяне на информационни и практически ресурси за обмена във
Великобритания;
• Промотиране на идеята за необходимостта от постоянна обмяна на опит между
институциите в тази сфера;
• Създаване на възможност за въвеждането на европейски стандарти на работа в
социалната сфера;
• Подпомагане на ефективното управление на наличните материални и човешки
ресурси в областта на социалната дейност;
• Стимулиране прилагането на иновативни практики в България, професионалното
обучение и работа на служителите в областта на социалната дейност;
Ползватели:
Група от 10 ръководители на звена за социални услуги и ръководни кадри от Община
Видин.

За контакти:
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Контрактор:
Направление „Социални услуги”
към Община Видин
Видин 3700
ул. “Княз Борис I” 1
Калин Кирилов
Тел.: +359 94/ 609448
E-mail: kini_ik@yahoo.com

Партньори:
”Телус Груп Лимитид”
Телъс Хаус, Бедфорд Парк Вилас,
Плимут, PL4 8HL,
Великобритания
Тел.: +44(0) 870 90 33 007
E-mail: gosiak@tellusgroup.co.uk

Number of contract:

BG/06/A/EX - 166113

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:
Priority:

HR-managers
Transformation, modernization and adaptation of European
systems for education and training

Objectives:
• Enhancement of the skills and abilities of the human resource managers in the institutions providing social services.
• Enhancement of the quality and access to continuous vocational training of the staff in
the institutions providing social services.

Outcomes:
• Enhancement the knowledge of the managers and staff regarding the provision of qualified social services.
• Opening opportunities for bringing in the European standards of working in the social
sphere.
• Support for efficient administration of the available material and human resources in the
area of the social services.
• Stimulation of the applying of innovative practices in Bulgaria, in the vocational training
and work of the staff in the area of the social services.
Beneficiaries:
Group of 10 human resource managers from social services institutions and executives from
the Vidin Municipality administration.

Person centered services in community based settings

Activities:
The planed exchange was carried out from 18th April, 2007 to 24th April, 2007. It included
10 managers from social services units and executives from Vidin municipality, who took
part in 5 days training, organized by the receiving partner – the British organization “Tellus
Group Ltd.” and it included observation of similar social services providers in the City of
Plymouth, Devon, UK.

Contacts:
Contracting organization:
Social services department of Vidin Municipality
1 “Knjaz Boris” Str.
3700 Vidin
Kalin Kirilov
Tel.: +359 94/ 609448
E-mail: kini_ik@yahoo.com

Partners:
Tellus Group Ltd
Tellus House, Bedford Park Villas,
Plymouth, PL4 8HL, UK
Tel.: +44(0) 870 90 33 007
E-mail: gosiak@tellusgroup.co.uk
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Номер на договора:

BG/06/PL-A/EX - 166114

Тип:
Целева група:

Осъвременяване на методическите подходи и умения на участниците
в професионалното обучение с европейски стандарти

Приоритет:

114

Мобилност - Обмен
Обучаващи и специалисти по професионално ориентиране
Трансформация, модернизация и адаптация на европейските
системи за образование и обучение

Цели:
1.	Запознаване с най-новите методологически подходи в ПО (въпроси като: Нови методологически подходи към ПО; Професионално обучение, основано на компетенции;
Европейски стандарти в ПО; Променящата се роля на учителите в ПО; Проблеми на
качеството в ПО – какво искат работодателите; Ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в ПО – какво подлежи на електронно обучение; Образователни нововъведения; и др.).
2.	Запознаване с работата на социалните партньори в ПО (бюра по труда, центрове за
кариерно развитие, центрове за продължаващо и професионално обучение, курсове за
обучение на учители по практика, инспекторат и дейността му в областта на професионалното обучение)
3. Разработване на програма от дейности, насочени към актуализиране на методологическите подходи и умения на участниците в духа на европейските стандарти в професионалното обучение.
Дейности:
Работната програма на проекта се състои от:
1. Двуседмична програма от семинари по теми, свързани с иновативни методи, подходи
и умения в областта на обучението на човешки ресурси;
2. Работни посещения на различните социални партньори в професионалното обучение (като центрове за кариерно развитие, центрове за продължаващо професионално
обучение, регионални служби по заетостта и бюра по труда, инспекторат по образованието, обучителните курсове на Университета на Болтън за учители по практика и
предприятия от местната индустрия), съпроводени от обмен на мнения и дискусии по
общи и специфични проблеми на отделните партньори в ПО;
3. Обмен на ноу-хау и опит с цел посрещане на техническите и организационни промени в предприятията.
Резултати:
• Запознаване с нови методи и техники на преподаване в професионалното
обучение;
• Придобиване на нови професионални умения;
• Подобряване на уменията за общуване на чужд език;
• По-добро разбиране по отношение на другите хора;
• Създаване на междукултурни връзки;
• Получаване на сертификати от организацията–домакин и от изпращащата
организация.
Ползватели:
Учители от Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” - гр. Русе
За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова „
7000 Русе, ул. “Велико Търново”, №21
инж. Диана Иванова
Тел.: +359 82/ 834946
E-mail: pgo_rousse@abv.bg

Партньори:
Университет на Болтън, Факултет по образованието
Професионална гимназия по облекло „Недка
Иван Лазарова” гр. Русе
Център за кариерно развитие на Русенски
Университет „Ангел Кънчев” (ЦКР)
Център за продължаващо обучение на Русенски университет „Ангел Кънчев” (ЦПО)
Регионална служба по заетостта
Браншови съюз на производителите от леката промишленост – Русе
ЕТ „ИВИ ЕМ – Ивелина Русинова”

Number of contract:

BG/06/PL-A/EX - 166114

Type of project:

Teaching and specialists in professional consulting

Priority:

Transformations, updating and adaptation to
European systems of education and teaching

Objectives:
1. Introducing the newest methodological approaches in VET.
2. Introducing the work of social partners in VET: Regional Employment Service, Centres
for career development, Centres for continuing education, Training courses of teachers in
professional practical skills, Learning centres and their mentoring activities in VET.
3. Working out a programme of activities directed to updating the methodological approaches
and skills of players in VET in line with EU standards in VET.
Activities:
The work programme of the project included:
1. Two-week seminars and discussions of topics related to innovative methods, approaches
and skills in the field of teaching human resources.
2. Visiting social partners in VET (Regional Employment Service, Centres for career
development, Centres for continuing education, Training courses of teachers in professional
practical skills, Learning centres and their mentoring activities in VET); training courses in
Bolton University for teachers in professional practical skills; looking around enterprises of
the local industry; exchange of opinions and discussions of general and specific problems of
the social partners in VET.
3. Exchange of “know-how experience” aiming at facing the technical and organizing
changes in enterprises.
Outcomes:
• Introducing new methods and techniques of teaching in VET;
• Acquiring new professional skills;
• Improving skills in foreign language communication;
• More tolerant understanding of other people’s problems;
• Establishing inter-cultural relations
Beneficiaries:
Teachers and mentors in Secondary Professional School of Fashion Design of Rousse.

Contacts:
Contracting organization:
Secondary Professional School of Fashion Design
7000 Ruse
21, Veliko Tarnovo Str.
Diana Ivanova, ME
Tel.: +359 82/ 834946
E-mail: pgo_rousse@abv.bg

Partners:
University of Bolton, Education Faculty
Centre for career development of the University
of Rousse
Centre for Continuing Education
Regional Employment Service
Association of Light Industry Manufacturers
Sole Trader “IVI EM – Ivelina Rusinova”

Updating the methodological approaches and skills of players in VET in line with EU standards

Beneficiaries:

Exchange
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Номер на договора:

BG/06/A/EX - 166116

Тип:

Обмен

Целева група:
Приоритет:

Обучаващи и наставници в областта на
езиковите компетенции (езикови специалисти)
Трансформация, модернизация и адаптация на
европейските системи за образование и обучение

Придобиване на нови компетенции за целите на обучението на браншови
устни и писмени преводачи (Преводачи за бъдещето)

Цели:
Целите на проекта са свързани с удовлетворяването на потребностите на езиковите
специалисти от нови компетенции във връзка с недостига на кадри с определена квалификация, а именно браншовите преводачи.
Дейности:
Дейностите, осъществени по проекта, са:
• запознаване със специфичните особености на конферентния и писмен превод;
• запознаване със специалните методи , обучителни стратегии и подходи;
• запознаване със специалното оборудване за устен превод;
• събиране на необходимите обучителни материали и литература за осъществяването
на курса за браншови преводачи.
Резултати:
Осъществена подготовка за създаване на квалификационен курс за обучение на устни
и писмени браншови преводачи за Европейския съюз.
Ползватели:
Езикови специалисти, преподаватели по чужди езици към Центъра за продължаващо обучение на Русенски университет „Ангел Кънчев”.

За контакти:

116

Контрактор:
Център за продължаващо обучение
на Русенски университет „Ангел Кънчев”
ул. „Студентска” 8
Русе 7017
Тел.: +359 82/ 888405
E-mail: fpk@ru.acad.bg

Партньори:
Университетът на град Малага,
Испания

Number of contract:

BG/06/A/EX - 166116

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:

Transformation, modernization and adaptation of European
systems for education and training

Objectives:
The aims of the project are connected with the language trainers’ needs for new competences
related to the shortage of workforce of a specific qualification, namely sector-oriented
interpreters and translators.
Activities:
• getting acquainted with the specific features of conference interpreting and translation;
• getting acquainted with the special methods, training strategies and approaches;
• getting acquainted with the special-purpose equipment for conference interpreting;
• collecting the necessary teaching materials and literature for conducting the sector-specific interpeters’ course.
Outcomes:
The language trainers prepared for devising a qualification course for training sector-specific
interpreters and translators for the EU.
Beneficiaries:
Language trainers, lecturers at the Centre for continuing education of “Angel Kunchev”
University of Rousse.

Contacts:
Contracting organization:
Centre for continuing education of
“Angel Kunchev” University of Rousse
7 Studentska St.,
7017 Rousse
Tel.: +359 82/ 888405
E-mail: fpk@ru.acad.bg

Partners:
Universidad de Malaga,
Spain

Acquiring new competences for the purposes of training sector-specific interpreters and translators

Priority:

Language trainers
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Номер на договора:

BG/06/A/EX - 166162

Тип:
Целева група:

Мобилност
Инструктори, преподаватели, наставници и мениджъри,
използващи новите технологии за планиране, разработка,
изграждане и поддръжка на програми за професионално
обучение; специалисти по информационни технологии
и нови медии

Трансфер на компетенции и иновационни технологии за електронно обучение на нови медийни умения

Приоритет:

118

Трансформация, модернизация и адаптация на
европейските системи за образование и обучение

Цели:
Основна цел на настоящия проект за мобилност (обмен) e трансферът на организационните, технологични и образователни компетентности и ноу-хау за прилагане на
иновативни методи за съвременното електронно дистанционно обучение. Включване
на екипа от бенефициенти в подготовка на съвместен проект по програма „Леонардо
да Винчи”, подпомагащ хармонизация на българското електронно обучение със съответните европейски системи за образование и обучение.
Дейности:
Конвергенцията на Уеб базираната и излъчваната медийна информация дава нова
стойност и качества на достъпните образователни сервизи. Проектът ще експлоатира
значимия технологичен и образователен опит в областта на образователните приложения за интегриране на Уеб и технологиите на цифровата телевизия у приемащия
партньор MUSIC-TUC.
Престоят в MUSIC се осъществява по предложена от страна на приемащите страни
праграма за обмена, съгласувана с българския партньор. В MUSIC ще бъдат изградени
подходящи работни места и специализантите ще бъдат контролирани от квалифициран наставник от съответната страна домакин. Добитите нови компетентности и
умения на членовете от целевата група, ефективният обмен на знания за е-технологично обучение на нови медийни умения, концентриран върху методологичната и
когнитивна страна при разработване на Уеб базирани и базирани на технологиите на
цифровата телевизия мултимедийни материали, могат да бъдат използвани като авторски разработки на електронно съдържание и курсоер за е-технологично обучение
в професионалното обучение с достигане на ново качество, ноу-хау, интероперабилност и кооперативност на обучението.
Резултати:
Като основен краен резултат от проекта за мобилност ще бъде създаването на български виртуален информационно-ресурсен експертен център, свързан със съществуващите такива центрове на партньорите за изграждане на компетентности и придобиване на
умения, свързани с използване на интегрираните Уеб технологии и технологиите на
цифровата телевизия. Усилията ще бъдат насочени към съвременните технологични и
методологични стандарти за обучение, както и за планиране, разработка, изграждане и
поддръжка на програми и електронно съдържание за професионално обучение, както
и за персонализация на обучението. Основна цел на проекта по мобилност е трансформация, модернизация и адаптиране на българското електронно обучение и хармонизирането му с европейските системи за образование и обучение.
Ползватели:
Мениджъри на човешки ресурси, мениджъри и администратори на програми
за професионално обучение, обучаващи и специалисти по професионално ориентиране.
За контакти:
Контрактор:
Лаборатория по телематика на БАН
София 1113
ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 8
Радослав Йошинов
Тел.: +359 2/ 9792896, 8732619
E-mail: yoshinov@cc.bas.bg

Партньори:
Лаборатория по разпределени мултимедийни
информационни системи и приложения,
Технически университет - Крит

Number of contract:

BG/06/A/EX - 166162

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:

Managers
Transformation, modernization and adaptation of European
systems for education and training

Objectives:
The new technological reality requires very dynamic continuous update and acquisition of
new knowledge and skills both for ICT professionals and users from humanities, arts, mass
media and forms the primary target groups of the project consisting of: educationalists,
managers, teachers and tutors, using the new technology to support the development of
pedagogically driven applications; ICT professionals and new media professionals, working
for educational content providers for electronic mass media with needs for additional
competence to work on content and tools production, integrating web and broadband
media.
Activities:
In MUSIC modern workplaces with all facilities for the job were offered with appropriate tutor
in the field of specialization. The acquired new competences of the target group members,
the effective knowledge transfer about e-training for new media skills, concentrating on
the methodological and cognitive design issues for web based authoring of multimedia
materials, that can be used for authoring learning content and production of courseware
for vocational e-training lead to new quality of education, know how, interoperability and
cooperation.
Outcomes:
A network of virtual training and resource centres of expertise for development of
competence in integrated web and digital TV Anytime-Anywhere technologies. The efforts
are focused on: integration of existing or emerging technological, education standards and
methodologies; development of curriculum and actual training facilities for professionals
and/or students in the field of digital TV Anytime-Anywhere standards, tools, applications
and techno-legal issues of IPR/digital rights management; involvement of interactive TV
facilities for personalization of learning and its tailoring to the individual learning styles.
The main goal of this mobility project is transformation, modernization and adaptation of
Bulgarian e-education and it’s harmonization with the European systems of education and
vocational training.
Beneficiaries:
Educationalists, managers, teachers and tutors, using the new technology to support
the development of pedagogically driven applications; ICT professionals and new media
professionals, working for educational content providers for electronic mass media with
needs for additional competence to work on content and tools production, integrating web
and broadband media.

Contacts:
Contracting organization:
Laboratory of Telematics of
Bulgarian Academy of Sciences LT-BAS
Sofia 1113
Acad. George Bonchev Str., Block 8
Tel.: +359 2/ 9792896, 8732619
E-mail: yoshinov@cc.bas.bg

TRANSFER OF INNOVATIVE METHODS AND COMPETENCES FOR E-TRAINING FOR NEW MEDIA SKILLS

Priority:

Partners:
Laboratory of Distributed Multimedia
Information Systems and Applications
Greece; Technical university of Crete
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Номер на договора:

BG/06/A/EX - 166173

Тип:
Целева група:

Професионална реализация на медицинските сестри в съвременните условия на здравеопазването

Приоритет:

120

Обмен
Мениджъри на човешки ресурси, мениджър и
администратори на програми за професионално обучение
Създаване на адаптивна и модерна работна сила и борба с
безработицата чрез осигуряване на подходящо образование
и професионално обучение

Цели:
Проектът ”Професионална реализация на медицинските сестри в съвременните условия на здравеопазването ” е насочен към обмяна на програми за регистрация, съставяне и попълване на досиета на пациенти; обмяна на идеи и повишаване опита на
ползвателите в процеса на обучение на служителите, които са пряко ангажирани в
дейността на регистратурата на медицински център или болница. Настоящият проект
отговаря на нуждите от повишаване и привеждане в съотвествие на професионалната
квалификация на медицинските сестри към стандартите на европейската общност.
Дейности:
Продължителността на обмена е две седмици за всяка от групите от по четирима
ползватели. Програмата съдържа два модула - теоретичен и практичен. Продължителността на всеки модул е една седмица.
Резултати:
В края на обмена ползвателите получиха сертификат, удостоверяващ продължителността на престоя, мястото, където е осъществен обменът и тематичната му насоченост.Участието им в проекта бе голяма стъпка напред към повишаването на професионалната им квалификация и към по-бърза и безпроблемна интеграция към високите
критерии на Европейския съюз в сферата на здравеопазването.
Ползватели:
Ползвателите бяха медицински сестри - 3 групи от по 4 сестри.

За контакти:
Контрактор:
МЦ „Полимед” АД
София
бул.”Скобелев” №71
Тел.: +359 2 9515778
E-mail: polymed@polimedad.com

Партньори:
F+U Sachsen GmbH
Rathausstase №7
09111 Chemnitz, Germany
Tel.: +93716660131/ +493716660111
E-mail: fuu-chemnitz@t-online.de

Number of contract:

BG/06/A/EX - 166116

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:
Priority:

HR - managers
Creation of adaptive and modern manpower and fight against
unemployment by covering a suitable education and a
professional training

Activities:
The duration of the exchange is 2 weeks for each group of 4 beneficiaries. The program of
the exchange consists of 2 modules-theoretical and practical. The duration of each module
is 1 week.
Outcomes:
At the end of the exchange the beneficiaries received certificates verifying the duration of
the exchange, the activities and valuation of acquiring new methods and knowledge.
Beneficiaries:
The beneficiaries are nurses.3 groups each of 4 beneficiaries.

Professional realization of nurses in nowadays health care system

Objectives:
The project “Professional realization of nurses in nowadays health care system” is directed
to exchange programs for registration, composing and replenishment of patients’ files;
exchange ideas and raising the experience of the beneficiaries in the process of training the
hospital attendants who are directly engaged in working in a reception office in a medical
center or hospital.

Contacts:
Contracting organization:
MC „Polimed” AD
71 Skobelev Blvd.
Sofia
Tel.: +359 2/ 9515778
E-mail: project@polimedad.com

Partners:
F+U Sachsen GmbH
Rathausstase №7
09111 Chemnitz, Germany
Tel.: +93716660131/ +493716660111
E-mail: fuu-chemnitz@t-online.de
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Номер на договора:

BG/06/A/EX - 166176

Тип:
Целева група:

Обучение и подпомагане на професионалната реализация на оценители/одитори на недвижими имоти

Приоритет:

122

Обмен
Мениджъри по управление на човешките ресурси в
предприятия; мениджъри и администратори на програми за
професионално обучение; обучаващи и преподаватели;
специалисти по професионално ориентиране
Създаване на адаптивна и модерна работна сила и борба с
безработицата. Повишаване на пригодността за заетост.
Развитието на европейския пазар на труд

Цели:
Основната цел на проекта беше подобряване на уменията и компетенциите на хора,
преминаващи през непрекъснато професионално обучение, с оглед подобряване на
възможностите им за реализация в сектора, придобиване на нова квалификация за
провеждане на независима оценка на недвижими имоти, съобразена с европейските
стандарти.
Специфичните цели бяха:
• Увеличаване на степента на съответствие между предлаганото непрекъснато
професионално обучение и изискванията на бизнес-средата в сектора;
• Повишаване на квалификацията на ползвателите и придобиване на нова с цел поуспешна реализация на пазара на труда;
• Усъвършенстване на езиковите умения като предпоставка за свободното движение
на хора, както и за интегриране към националния и международния пазар на
труда.
Дейности:
1. Избор на ползватели;
2. Подготовка на ползвателите - обучение в социално-културен и информационно-образователен аспект - представяне на: европейската програма „Леонардо да Винчи”
и на проекта; на приемащата организация и на логистичната система в приемащата
страна; на възможностите за реализиране след осъществяване на обмена; на отделните кандидати, мотивацията и очакванията им;
3. Реализиране на обмена - 1 седмица под формата на обучителен семинар с теоретични и практически занимания;
4. Разпространение на резултатите от проекта;
5. Управление и мониторинг.
Резултати:
Проведен обмен - 1 седмица от 05.05.2007 до 12.05.2007 г. в Ерфурт, Германия с
ILE Berlin като организация домакин в сътрудничество с TUV Akademie GmbH, TUV
Thuringen група, Ерфурт.
Получени Сертификати за участие в обмена.
Ползватели:
Ползвателите на проекта бяха 8 лицензирани оценители на недвижима собственост, членове на Асоциацията на българските оценители, и двама експерти по сертифициране
на системи и персонал, всички работещи в сферата на непрекъснатото професионално
образование.

За контакти:
Контрактор:
Аксис Консултинг ООД
София 1000
ул.” Христо Белчев” 45, вх. Б, ет. 2
Иван Киров
Тел.: +359 2/ 9898996
E-mail: axisconsulting@abv.bg

Партньори:
Асоциация на българските оценители, София
ILE Berlin, Берлин, Германия
TUV Akademie GmbH, TUV Thuringen група,
Ерфурт, Германия

Number of contract:

BG/06/A/EX - 166176

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:

Auditors
Development of European labor market

Objectives:
• Raising the degree of correspondence between the offered continuous vocational training and the requirements of business.
• Increasing the qualification and acquiring new ones with the aim of more easy realization at the labor market
• Improvement of their foreign language skills, as a precondition for free movement of
people as well as for integrating the national and international labor market
Activities:
1. Selection of beneficiaries
2. Beneficiaries’ preparation – social and cultural
3. Exchange
4. Project results’ dissemination
5. Administration and monitoring
Outcomes:
Exchange carried out - 1 week from 05.05.2007 to 12.05.2007 as a training seminar with
theoretical and practical cases in Erfurt, Germany by ILE Berlin as a host organization in
cooperation with TUV Akademie GmbH, TUV Thuringen group, Erfurt.
Certificates of Attendance were awarded to the beneficiaries.
Beneficiaries:
The project beneficiaries were 8 licensed valuers of real estates, members of the Association
of Bulgarian Valuers and 2 experts in certification of systems and personnel, all engaged in
the field of continuous vocational training.

Contacts:
Contracting organization:
AXIS Consulting Ltd.
Sofia 1000
45 Hristo Belchev str., entr. 2, fl. 2
Ivan Kirov
Tel.: +359 2/ 9898996
E-mail: axisconsulting@abv.bg

Partners:
Association of Bulgarian Valuers, Sofia

Support for Vocational Training and Professional Realization of Valuators/Auditors of Real Estates

Priority:

ILE Berlin, Germany
TUV Akademie GmbH, TUV Thuringen group,
Erfurt
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Номер на договора:

BG/06/A/EX - 166185

Тип:
Целева група:

Обучение на мениджъри и специалисти по трудова терапия в рехабилитационни програми

Приоритет:

124

Обмен
Мениджъри и специалисти трудова терапия
Прилагане на добри практики от страни – членки на ЕС

Цели:
Стратегическата цел на проекта е създаване на иновативен и ефективен алгоритъм,
пътека за мениджърите и специалистите по трудова терапия за успешна социална
интеграция на хора с психични заболявания.
Стратегията на инициатора и партньорите е изграждане на ефективен модел за социална интеграция и ресоциализация на психично болни хора за подобряване качеството им на живот.
Проектът дава възможност на изпращащата организация да натрупа опит в дейността
си, да осъществи професионални контакти с фирми и организации от страна членка
на ЕС, да се утвърди като конкретен и желан партньор и така да разшири възможностите си за участие и реализиране и на други проекти.
Успешното партньорство и създаването на международни контакти може да стане
основа за развитие на партньорства и обмяна на опит между български и испански
фирми и организации за професионално обучение и за прилагането на добрите практики от Испания в България.
Дейности:
1. Създаване на адаптивна и модерна работна сила и борба с безработицата.
2. Взаимодействие между образователните институции и производствената среда.
3. Преодоляване на социалната изолация.
4. Насърчаване развитието на професионалното ориентиране.
5. Повишаване на пригодността за заетост.
В дейностите по програмата е предвидено да вземат участие мениджъри и специалисти, пряко ангажирани в обслужването и подпомагането на лица в неравностойно
положение в обществото, а именно – лицата с психични заболявания.. Тежката стигма, в която живеят лицата с психични заболявания в България, им отрежда място
на “аутисти” в обществото. С настоящата програма целим доусъвършенстване и придобиване на нови знания и умения, придобиване на опит в справянето с нелеката
задача в защита на хората с психични проблеми.Считаме, че трансфер на знания и
практически умения от страна, членка на Съюза, където приоритетът на психичното
здраве е разработен преди десетилетия, би ни помогнал да внесем яснота в начините
за справяне с тежката изолация, в която е нашият контингент. Обучението в доказали
своята ефективност модели би помогнало на нашите професионалисти.
Резултати:
В предварителната подготовка ползвателите са запознати с методика за самооценяване на своите силни и слаби страни, която им помага най-добре да дефинират своите
персонални нужди от повишаване на професионалната квалификация. Така всеки от
ползвателите преценява своето развитие и опит.
След осъществяване на обмена ползвателите изготвят доклад за своето самооценяване, съобразен с препоръките на приемащата организация.В края на обмена от организацията домакин са издадени сертификати, които отразяват основните предприети
дейности и индивидуалния професионален, личен и лингвистичен напредък, както и
придобитата квалификация.
Ползватели:
18 специалисти
За контакти:
Контрактор:
Областен диспансер за психични заболявания
със стационар - Русе ЕООД
бул.Тутракан 20, Русе 7003
Тел.: +359 82/ 845 379
E-mail: odpzs_rs@mail.bg

Партньори:
IDEA, S.A - Iniciativas de Emplea Andaluzas, S.A
Sevillia - 41020
Tel.: +34955007500
E-mail: sergio.alvarez.gonzales@
juntadeandalucia.es

Type of project:

BG/06/A/EX - 166185
Exchange

Beneficiaries:

Work therapy managers and specialists

Priority:

Good practices in other Member States

Objectives:
Strategic aim of the project: creating innovative and effective algorithm, path for managers
and specialists of work therapy for successful social integration of people with mental
disease
This project will help the sending organization to gain necessary experience in its field and
establish professional contacts with other EU companies and organizations and strengthen
its position as a solid future partner in order to cooperate and participate in the realization
of various projects.
The successful partnership and the establishment of international contacts may lead to
partnership and exchange between Bulgarian and Spanish companies and organizations
for professional education and to applying good practices from Spain to Bulgaria -a country
with yet undeveloped capacity.
Activities:
We believe that an exchange of knowledge and practical skills from a Member state where
the priority of mental health has been developed long ago would help us cope with the
hard isolation and problems of people with mental problems. Education of our specialists
in models that have proved their effectiveness will help our professionals apply these good
practices in our Mental Health Care.
Outcomes:
The beneficiaries made a report of their self-evaluation in accordance with the
recommendations of the host organization. At the end of the exchange the host organization
issued a certificate that covers the main activities, the professional, personal and linguistic
improvement and the qualification gained.
Beneficiaries:
18 specialists

Education of work therapy managers and specialists in rehabilitation programmes

Number of contract:

Contacts:
Contracting organization:
District Dispensary for Psychiatric Disorders with
Wards - Rousse
20 Tutrakan Blvd.
7003 Rousse, Bulgaria
Tel.: +359 82/ 845379
E-mail: odpzs_rs@mail.bg

Partners:
IDEA, S.A - Iniciativas de Emplea Andaluzas, S.A
Sevillia - 41020
Tel.: +34955007500
E-mail: sergio.alvarez.gonzales@
juntadeandalucia.es
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Номер на договора:
Тип:
Целева група:

Обучение на мениджъри по човешки ресурси за извършване на оценки на работата и
подобряване на мотивацията на служителите в развиващи се организации

Приоритет:
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BG/06/A/EX - 166202
Обмен
Мениджъри човешки ресурси
Повишаване на пригодността за заетост

Цели:
• Извършване на обучение на ползвателите за подготовка на процедури за оценка
на персонала, извършване на оценките и анализ на резултатите от професионалните оценки;
• Обучение за изграждане и прилагане на система за мотивация на персонала;
• Осъществяване на обмяна на опит и добри управленски практики с професионалисти от страна членка на Европейския съюз;
• Запознаване с добрите практики за извършване на управление на човешките ресурси в Европейския съюз;
• Подобряване на професионалните компетенции на ползвателите;
• Създаване на контакти с други мениджъри на човешки ресурси и професионалисти
от страни членки на ЕС с цел бъдеща обмяна на информация и опит.
Дейности:
Подготвителен етап:
• информиране, подбор и подготовка на ползвателите;
• конкретизиране на финансовите условия и контрола на обмена с партньорите;
• сключване на договор между партньорите;
• съгласуване на ангажиментите по престоя, настаняването, вътрешния транспорт;
• съгласуване на учебната програма и графика на дейностите по време на обмена с
организацията домакин;
• изготвяне и отпечатване на учебни материали и помагала;
• сключване на индивидуални договори с ползвателите.
Етап на реализиране:
• организиране и осъществяване на пътуването;
• осъществяване на обмена - извършване на обучение на ползвателите по
предвидената учебна програма, състояща се два модула;
• осъществяване на съвместен контрол върху предвидените дейности по обмена;
• подготовка на отчетна документация по обмена;
• отпътуване.
Заключителен етап:
• изготвяне на доклад с анализ и оценка на обмена;
• организиране на семинар и пресконференция за разпространение на резултатите;
Отчитане на проекта пред Националната агенция.
Резултати:
Усъвършенстване на професионалните умения на ползвателите за подготовка на процедури за оценка на персонала, извършване на оценките и анализ на резултатите от
професионалните оценки и обучение за изграждане и прилагане на система за мотивация на персонала;
Ползватели:
12 души – мениджъри човешки ресурси

За контакти:
Контрактор:
Фидем ЕООД
София 1407, кв. “Хладилника”
ул. ”Страцин” №11, ап. 14
Венчо Георгиев Жилков
Тел.: +359 2/ 868 12 88
E-mail: fidem@abv.bg

Партньори:
CEEN Economic Project & Policy Consulting
Vienna – 1170, Pezzlgasse 66/1
Tel.: +43 (1) 971 38 06
E-mail: g.barker@ceen-consulting.com

Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

BG/06/A/EX - 166202
Exchange
HR managers
Improvement of employment adaptability

Objectives:
• Training of beneficiaries for the preparation of procedures for staff evaluation, carrying
out evaluation and analysis of the evaluation results;
• Training for development and implementation of staff motivation systems;
• Implementation of exchange of experience and good management practices with professionals from other member states;
• Getting to know the good management practices for human resource management in
the European union;
• Improvement of the professional competences of beneficiaries;
• Establishment of working relations with other HRMs from member states with the purpose of exchange of experience in the future.
Activities:
Preparatory stage:
• Information, selection and preparation of beneficiaries;
• Preparation and printing of training materials and textbooks;
• Signing of individual contracts with the beneficiaries.
Implementation stage:
• Implementation of the exchange – training of beneficiaries according to the training
programme, comprising two modules;
• Carrying out of joint control on the planned activities;
• Preparation of reporting documentation;
• Departure.
Complementary stage:
• Preparation of a final report with analysis and evaluation of the exchange;
• Organizing a seminar and pressconference for distribution of the results from the exchange;
• Final report and submission of documents to the NA Leonardo da Vinci.
Outcomes:
Improvement of the professional competencies of the beneficiaries of the project for
preparation of procedures for staff evaluation, making staff evaluations and training for
setting up and implementation of systems for staff motivation.
Beneficiaries:
12 HR managers

Training of human resource managers in performance evaluation and improvement
of motivation of employees in developing organizations

Number of contract:

Contacts:
Contracting organization:
Fidem Ltd.
11 Stratsin Str., ap. 14,
Sofia 1407
Vencho Georgiev
Теl.: +359 2/ 868 12 88
E-mail: fidem@abv.bg

Partners:
CEEN Economic Project & Policy Consulting
Vienna – 1170, Pezzlgasse 66/1
Tel.: +43 (1) 971 38 06
E-mail: g.barker@ceen-consulting.com
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Номер на договора:

BG/06/A/EX - 166203

Тип:
Целева група:

Българо-гръцки проект за обмяна на опит на специалисти за извършване на
по-ефективно професионално обучение в общините

Приоритет:

Обмен
Мениджъри на човешки ресурси, мениджъри и
администратори на програми за професионално обучение,
обучаващи и специалисти по професионално ориентиране
Трансформация, модернизация и адаптация на европейските
системи за образование и обучение

Цели:
• Повишаване на квалификацията на ръководните кадри в общините членове на
РСО “Марица”, занимаващи се с планиране, организация и извършване на професионално обучение на служители от своите институции с цел подобряване качеството на обучение.
• Подготовка на ползвателите за посрещане на членството на страната ни в Европейския съюз и осигуряване на възможности за извършване на по-ефективно и
качествено професионално обучение.
• Обмяна на опит и знания между Местно сдружение на общини и общности “Еврос”
и Регионално сдружение на общините “Марица” с цел създаване на условия за уеднаквяване на стандартите за професионално обучение на служители от местните
администрации.
• Създаване на трайни условия за разширяване и развиване на партнъорството между общинските служители, занимаващи се с професионално обучение в България
и Гърция.
Дейности:
1. Договаряне с приемащия партньор
2. Дейности за информиране и мотивиране на потенциалните ползватели
3. Избор на ползватели
4. Сключване на договори с ползвателите
5. Организация на пътуването
6. Провеждане на обмена
7. Утвърждаване на обмена и признаване на придобития от ползвателите професионален опит
8. Разпространяване на резултатите от проекта и на добри практики
Резултати:
• Получени нови знания и умения за планиране, организиране и извършване на
професионално обучение на служители;
• Обменен опит със служители от община членка на Европейския съюз;
• Запознаване с добрите практики за извършване на професионално обучение на
общински служители в страна членка на Европейския съюз;
• Подобряване на собствените професионални компетенции като обучаващи;
• Създадени контакти с представители на други общини от Европейския съюз с цел
обмяна на информация и опит в бъдеще.
Ползватели:
Група от 20 човека - общински служители от общините членове на РСО “Марица” и служители на Областна администрация Хасково, които отговарят за планиране, организация
и извършване на професионално обучение в своите администрации.
За контакти:
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Контрактор:
Регионално сдружение на общините “Марица”
Хасково 6300
ул. “Цар Освободител” 4
Тел.: +359 38/ 665 021, 664 869
E-mail: margarita@maritza.info

Партньори:
Местно сдружение на общини и общности
“Еврос”
68100 Александруполис, Гърция
ул. “Буболинас” 14
Тел.: +302551029752

Number of contract:

BG/06/A/EX - 166203

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:

Transformation, modernization and adaptation
of the European systems for training and education

Objectives:
• Raising the qualification of leading officials in the municipalities members of RMA “Maritza” responsible for planning, organizing and providing vocational training for the other
officials at the administration in order to improve the quality of education.
• Exchange of experience and knowledge between Evros Local Union of Municipalities and
Communities and Regional Municipalities Association “Maritza” for creating conditions
for unifying the standards of vocational training among the municipal administration
officials.
Activities:
1. Contracting with the host organization.
2. Activities for informing and motivating the potential beneficiaries.
3. Selection of beneficiaries.
4. Contracting with the beneficiaries.
5. Organizing the travel.
6. Implementation of the exchange.
7. Recognition of the exchange and the acquired professional experience by the
beneficiaries
8. Distribution of the project results and best practices.
Outcomes:
• Acquired knowledge and skills for planning, organizing and implementing vocational
training for the officials in the administrations;
• Exchanged experience with officials in an EU Member State;
• Established contacts with representatives of other municipalities in the EU with a view
of information and experience exchange in the future.
Beneficiaries:
A group of 20 people – municipal officials in the administrations of the municipalitiesmembers of RMA “Maritza” and officials in Regional administration-Haskovo responsible for
planning, organizing and implementation of vocational training in the administrations.

Bulgarian-Greek project for exchange of experts for carrying out more efficient
vocational training in the municipalities

Priority:

HR managers

Contacts:
Contracting organization:
Regional Municipalities Association “Maritza”
6300 Haskovo
4 Tzar Osvoboditel Str.
Tel.: +359 38/ 665 021, 664869
E-mail: margarita@maritza.info

Partners:
Evros Local Union of Municipalities and
Communities
68100 Alexandropoulos, Greece
14 Boubolinas Str.
Tel.: +302551029752
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