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Цели и задачи: 
Разширяване на теоретичните познания и придобиване на прак-

тически опит на учениците в областта на горските и дивечовъдни 
стопанства. Усвояване на немски език. Придобиване на знания за 
културата на страната домакин – Германия.

Дейности: 
▪ Подбор на бенефициентите;
▪ Провеждане на езиков курс по немски език – 140 часа за 25 уче-

ници, завършващ с полагане на тест;
▪ Подбор на ученици, които да заминат за Германия с цел осъ-

ществяване на мобилността;
▪ Провеждане на двуседмична мобилност в Германия – теоретич-

но и практическо обучение в областта на горското и дивечовъдно 
стопанство;

▪ Разпространение на резултатите от проекта чрез рекламни ма-
териали и кръгла маса.

Очаквани резултати: 
▪ Учениците преминаха езиков курс по немски език – 140 часа, и 

получиха удостоверения; 
▪ Проведена двуседмична мобилност в Германия с 20 ученици; 
▪ Връчване на сертификати и документи Europass – мобилност, 

удостоверяващи проведената мобилност; 
▪ Повишаване на професионалните знания и умения на уче-

ниците; 
▪ Повишаване на общата култура на учениците и познанията им 

за историята и културата на Германия.

Цели и задачи: 
Ползвателите да доразвият умения в областта на модния дизайн 

в реална работна среда във фирми в Италия. 
І седмица: 10 групи по 2-ма ученици с конкретна задача „Изработ-

ване на корсет от 18 век” с технологичните особености за тази епо-
ха, с типични ръчни бодове, наслояване на детайли с чужда тъкан. 

ІІ седмица: изработване на презентации в 3 работни групи на 
тема „Тенденции в младежкото облекло”.

Дейности: 
На тема „Изработване на корсет от 18 век” беше реализирана и 

първата задача, като ползвателите изработиха 10 корсета по харак-
терна сложна конструкция и съответстващи на нея технологични 
операции. База за сравнение беше копие на корсет от 1740 г. Зада-
чата беше изпълнена за 5 дни; Реализираните изделия бяха пред-
ставени на модно дефиле. 

По втората практическа задача ползвателите, в 3 работни групи 
направиха презентации, на база изследване в три направления – 
форма, цвят, тенденция в младежкото облекло през летния сезон. 
Ползвателите посетиха музейни обекти - Средновековен замък и 
музей на куклите в Анжера, музей на памука в Бусто Арцисио, фирма 
Мисони, архитектурен ансамбъл Домо и емблематични модни бути-
ци в Милано, паметника на великия Леонардо да Винчи в Милано.

Очаквани резултати: 
Ползвателите усъвършенстваха езиковите си познания по ита-

лиански език и обогатиха знанията си за италианската култура. 
Проектът допринесе за личностното и професионално развитие и 
бъдеща професионална реализация на ползвателите в сферата на 
модния дизайн. Учениците получиха сертификат Europass-моден 
дизайнер, който ще им даде възможност за работа не само в Бъл-
гария, но и в чужбина. Професията става все по-популярна с увели-
чаване на търсенето на бутиково облекло и облекло за специални 
случаи. Учениците, участвали в производствената практиката, ще 
имат възможности за бъдеща професионална реализация.

 Име на проекта: Общата политика за управление на горските
  и дивечовъдни стопанства – 
  обмен на европейски добри практики 
  в професионалното обучение

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04572
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

 Име на проекта: Креативност в модния дизайн

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04593
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици 11 клас, специалност Конструиране, моделиране 
  и технология на облекло от текстил, Моден дизайн

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по дървообработване и вътрешна 
архитектура „Йосиф Вондрак”
гр. Русе 7002
ул. „Александровска” № 108
тел.: + 359 82 836063
e-mail: pgdva_jvondrak@abv.bg

Партньори:

Verein fur Europaische Integration
DE, DEA - NORDRHEIN-WESTFALEN, 
Bielefeld 33619, Twellbachtal
tel.: + 49 15204926388
e-mail: vei_ev@yahoo.de

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия  
по облекло „Ана Май“
Пловдив, ул. „Лейди Странгфорд” № 8
тел.: + 359 32 633350
e-mail: fashionschool@abv.bg

Партньори:

Most Consult srl
Via Anfossi, 2 Milano, Italy
tel.: + 39 0331971657
e-mail: alberto_bonisoli@yahoo.com
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Цели и задачи: 
Основните цели и задачи на проекта са: надграждане практи-

ческите умения и езикови компетенции, усвояване иновативни 
методи и технологии в областта на автотранспортната техника с 
оглед пълноценното адаптиране на младите хора към съвремен-
ните условия на пребиваване и работа, обогатяване личностните 
знания и умения, умения за работа в екип, умения за учене през 
целия живот.

Дейности: 
Учениците бяха информирани за участието на училището в про-

ект за мобилност. Проведе се предварителната подготовка преди 
мобилността. Тя се осъществи в рамките на 170 часа, като съдър-
жаше подготовка по английски език, педагогическа, културна и 
професионална подготовка. Преди стартирането на проекта бе 
избрана организация партньор. Разработени бяха работни програ-
ми съвместно с двете партниращи организации за времето на мо-
билността. Разпространението на резултатите от проекта започна 
още в самото начало и продължава по време на осъществяването 
и след приключването му.

Очаквани резултати: 
Реализирането на проекта доведе до повишаване на професи-

оналните компетенции на учениците, чрез усвояване на нови тех-
ники и технологии в областта на автотранспортната техника. Син-
хронизиране на професионалната им подготовка с европейските 
стандарти и стил на работа. Провеждането на практиката изгради 
умения и навици за: 

▪ самостоятелно вземане на решения; 
▪ въвеждане на нови технологии, практически приложими в 

съответствие с бързо променящата се автотранспортна техника. 
Участниците в проекта получиха познания и практически умения в 
модерно оборудвани лаборатории и работилници.

Цели и задачи: 
▪ Практическо обучение на учениците от ПГТ за работа с модер-

на апаратура по диагностика, обслужване и ремонт на МПС; 
▪ Подобряване на езиковите познания;
▪ Oбогатяване на интеркултурните познания. 
Тези цели ще бъдат осъществени посредством организиране на 

мобилност на целевите групи с цел обмен на опит. Професионал-
ното обучение ще се проведе в представителства и сервизи – Ри-
мини, Италия.

Дейности: 
Публикуване на обява, информация в сайта на училището. Под-

бор на бенефициентите и ръководителите. Провеждане на допъл-
нителното практическо обучение. Чуждоезикова подготовка. Пъту-
ване и осъществяване на мобилността. Практиката в транспортна-
та сфера позволява изграждане на трудови навици, с европейски 
критерии. Професионалното и практическото обучение е пряко 
свързано с развитието на чуждоезиковите познания. Популяри-
зиране на опита чрез семинари, медии, отразяване на снимков и 
филмов материал в WEB-страницата на училището, изработване и 
изпращане на рекламни материали и DVD дискове.

Очаквани резултати: 
Проектът по дейност Мобилност позволява на учениците да раз-

вият практическите си умения и да обогатят професионалните си 
знания в работна среда, изградена по стандартите на Европейския 
съюз. Езиковата и културна подготовка, след реализацията на про-
екта, подобряват компетенциите и комуникативността на ученици-
те и ги правят пълноценни граждани на Европа. 

Професионалното и практическото им обучение е пряко свър-
зано с развитието на чуждоезиковите им познания в контекста на 
съответната професионална област и спомага за преодоляване на 
езиковите бариери.

 Име на проекта: Автомобилът – страст на колела

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04581
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

 Име на проекта: Практиката в Европа – ново измерение 
  в професионалното обучение

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04577
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

Контактна информация:

Координатор: 

ПГМЕТ „Юрий Гагарин”
гр. Петрич
тел.: + 359 745 22070
e-mail: pgmet_petrich@mail.bg

Партньори:

ŞİŞLİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSES
Istanbul- 34181,  
Abide-i Hurriyet cd.No 316 Sisli
tel.: + 90 2122226545
e-mail: ferhat_sarac@hotmail.com

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по транспорт
гр. Русе, бул. ”Тутракан” 32
тел.: + 359 82 841886
e-mail: pgtransport_rs@abv.bg

Партньори:

Sistema Turismo
Via Pienza, 88, Potenza, Italia
tel.: + 39 097151794
e-mail: info@etngroup.org
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Цели и задачи: 
▪ Учениците да повишат квалификацията си чрез запознаване с 

нови, по-разнообразни технологии и терапии в козметиката; 
▪ Да разширят и допълнят знанията си; 
▪ Да усвоят нови практически умения; 
▪ Да разширят езиковите си компетенции и обогатят личната си 

култура и опит.

Дейности: 
▪ Подбор на ползвателите по предварително утвърдени кри-

терии; 
▪ Педагогическа подготовка, насочена към усвояване на съвре-

менни техники, технологии и терапии в козметиката; 
▪ Културна подготовка, насочена към обогатяване на знанията за 

културните и исторически особености на град Валенсия, Испания; 
▪ Осъществяване на двуседмична практика по козметика, включ-

ваща теоретични и практически занятия в единадесет козметични 
салона в град Валенсия.

Очаквани резултати: 
▪ Насърчаване и засилване на приноса на професионалното обу-

чение към използване на европейския опит за усвояване на съвре-
менни технологии и терапии в козметиката; 

▪ Обогатяване на езиковите компетенции;
▪ Засилване на приноса на обучението през целия живот за усво-

яване на положителни елементи от европейската практика, с въз-
можност за въвеждане изучаването на нови техники и технологии 
в професионалната подготовка на учениците.

Цели и задачи: 
▪ Да се прилагат иновативни подходи и обменят добри практики 

в ПОО, осигуряващи ефективни връзки с фирмите от хранителната 
индустрия; 

▪ Да се допринесе за повишаване процента на младите хора, по-
лучили по-висока СПК и успешно реализирали се; 

▪ Да се подобрят уменията на учителите – специалисти, за разра-
ботване на единни европейски професионални стандарти, базира-
ни на резултати от ученето.

Дейности: 
Лекции, беседи, дискусии, семинари, работни срещи и визити, 

свързани със запознаване със системата за професионално обра-
зование и обучение във Великобритания, връзките й с бизнеса, с 
обществени организации и институции. Заниманията в свободното 
време – запознаване с историята, културата, нравите на страната 
домакин, социални контакти с европейски граждани.

Очаквани резултати: 
▪ Обменен професионален опит и подобрени професионални 

компетенции за адаптиране към професионалните стандарти в Ев-
ропейската квалификационна рамка; 

▪ Нови възможности за използване на ИКТ, чужд език и интерак-
тивни методи на обучението по професионална подготовка; 

▪ Усъвършенствани езикови и интеркултурни компетенции, под-
помагащи личностното развитие и трансгранична мобилност; 

▪ Контактите с британски граждани стимулират европейска со-
циална интеграция. 

 Име на проекта: Европейски опит и иновативни умения 
  в професия козметик

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04760
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

 Име на проекта: Иновации в професионалното 
  образование и обучение за по-добра 
  координация с хранителната индустрия

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO03-04830
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Учители, специалисти в областта на ПОО 

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по фри-
зьорство и козметика
София 1113, ул. „Атанас Далчев” № 8
тел.: + 359 2 873 95 00
e-mail: pgfk.sofia@abv.bg

Партньори:

ЕSMOVIA (Sistema Practiies s.l.)
Pintor Martines Cubells, 2, pta. 6, 
46002-Valencia (Spain)
tel.: + 34 963 384620
e-mail: esmovia@esmovia.es

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по хранително-вкусови технологии 
„Луи Пастьор” 
Плевен, ж.к. „Сторгозия”
тел.: + 359 64 680 288
e-mail: thvp_pleven@mail.bg

Партньори:

Language Solution
Suite 286 N5 Charter house Lord 
Montgomery Way PORTSMOUTH PO1 2SN
tel.: + 442 392346321
e-mail: info@languagesolution.co.uk
Дирекция Бюро по труда - Плевен
Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1
tel.: + 359 64 801 762
e-mail: dbt-pleven@mbox.contact.bg
Професионална гимназия 
по туризъм „Алеко Константинов“ 
Плевен, ж.к. „Сторгозия” 100
tel.: + 359 64 681 020
e-mail: turteh@abv.bg
„Българска захар 2002” ЕАД
гр. Долна Митрополия, ул. ”Заводска”1
tel.: + 359 64 826 125
e-mail: bulsugar2002@dir.bg
Регионална Занаятчийска камара
Плевен, пл. „Свобода” 7
tel.: + 359 64 829 377
e-mail: rzk_pleven@abv.bg
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Цели и задачи: 
▪ Подобряване на професионалните умения и компетенции на 

учениците; 
▪ Повишаване качеството на предлаганото практическо обуче-

ние чрез възможност за транснационална практика; 
▪ Разширяване на езиковите компетенции и придобиване на 

мултикултурен опит.

Дейности: 
Проектът предвижда провеждане на ПЕК преди практиката в 

рамките на 200 учебни часа – 150 учебни часа са предвидени за 
езиков курс по испански език. Самата практика продължи 4 седми-
ци и беше проведена през месец юли 2012 г. в района на Севиля. 
Посетени са различни селскостопански обекти за отглеждане на 
охлюви, билки, маслодайни култури, където учениците се запоз-
наха с съвременни методи и технологии за отглеждане и сами из-
вършваха част от операциите.

Очаквани резултати: 
▪ Придобиване на познания за технологията за отглеждане и раз-

въждане на охлюви и пазарите за тяхната реализация; 
▪ Познания за организацията на работата в охлювъдната ферма; 
▪ Умения за работа във ферма за охлюви и познания за начина на 

стартиране на охлювъден бизнес; 
▪ Познаване на основните процеси в култивираното отглеждане 

на билки, подправки и етерично-маслодайни култури, включител-
но по методите на екологичното земеделие; 

▪ Умения за работа с модерни селскостопански съоръжения; 
▪ Разширени чуждоезикови компетенции и опит в мултикултур-

на среда.

Цели и задачи: 
Да се предостави възможност на учениците да участват в евро-

пейски арт обмен и усъвършенстват естественото си дарование. 
Да участват в работата на ателиетата на италианските художници 
и скулптори. Да усъвършенстват италианския си език и придобият 
знания и опит в областта на изкуствата. Да обменят опит със срод-
но училище по изкуствата и се адаптират към изискванията на ев-
ропейския пазар на труда.

Дейности: 
Учебно-творческата практика се проведе в град Барчелона Поцо 

ди Гото – Сицилия, Италия. Продължителността на практиката е две 
седмици, като се реализираха дейностите, рисуване на пленерни 
задачи, работа в ателиета на професионални художници и скулпто-
ри по поставени от тях задачи. Практическа работа със съвремен-
ни керамични техники. Практическа работа по скулптура в твърд 
пластичен материал – камък. Съвместна работа и обмяна на опит 
с ученици и студенти по изящни изкуства в местни учебни заведе-
ния. Практическа работа с професионален фотограф. Работа по де-
коративни проекти. Лекции за придобиване на допълнителни ху-
дожествени умения по компютърни програми – Z brush, Photoshop, 
семинари по архитектура и история на изкуството. 

Очаквани резултати: 
Резултатите от проекта са интегриране на младите художници в 

европейска арт среда и придобиване на опит и знания в областта 
на изкуствата. Усвояване техниката на керамичната глазура и при-
добиване на умения за работа с твърд пластичен материал. Умения 
за работа със светлина и сянка, характерна за региона. Усъвър-
шенстване на разнообразни колажни техники. Работа с професи-
онален фотоапарат и допълнителни умения по програмите Zbrush, 
Photoshop. Изложба и медийни изяви, по време и след завръщане-
то на участниците. Отлична комуникация с екипа на проекта, парт-
ньорите и италианските професионалисти.

 Име на проекта: Изграждане на капацитет на младите кадри 
  за прилагане на испанския опит 
  в алтернативното земеделие

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04741
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици и учители

 Име на проекта: Изразяване във форма

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04610
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици от X, XI клас, спец. „Изящни изкуства” на 
  Национално училище по изкуствата „Д. Христов“ – Варна

Контактна информация:

Координатор: 

ПГСС „Св. Г. Победоносец”
гр. Суворово 
тел.: + 359 92621578
e-mail: Pgss.suvorovo@abv.bg

Партньори:

EL HELICICULTOR
Sevilla, Spain
tel.: + 34 644 22 90 74
e-mail: elhelicicultor@gmail.com

Контактна информация:

Координатор: 

Национално училище по изкуствата 
„Добри Христов” – Варна
гр. Варна, ул. „Стефан Караджа” 34
тел.: + 359 359 52 620 725
e-mail: arts_varna@mail.ru

Партньори:

Eprojectconsult di Federica  
Tindara Sottile
Via TCP Arcodaci 48 – 98051, Barcellona 
PG – Me (Italia)
tel.: + 39 0902130696
e-mail: info@eprojectconsult.com
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Цели и задачи: 
Проектът е насочен към осъществяване на практическа про-

фесионална подготовка на ученици в по-съвременно оборудвани 
лаборатории, отговарящи на европейските изисквания за профе-
сионално образование и обучение. Да се формират практически 
навици, умения и професионални компетенции, отговарящи на 
европейските образователни изисквания.

Дейности: 
▪ Избран е приемащ партньор SOS Bratislava, Novaky, Slovakia и е 

осъществен контакт с него. 
▪ Сформиран е работен екип. 
▪ Проведен е подбор на ползвателите. 
▪ Осъществена е предварителна езикова (английски език), профе-

сионално-педагогическа и културна подготовка на учениците. 
▪ Осъществяване на мобилността – от 11 до 24 април 2012 г. 
▪ Осигуряване на постоянен мониторинг и контрол върху практи-

ката на учениците от двете страни.

Очаквани резултати: 
Всички ученици са получили документ Europass Мобилност. По-

добрено е качеството на професионалната им подготовка. Форми-
рани са практически умения, навици и компетенции за прецизно 
осъществяване на лабораторни анализи, получаване и контрол на 
химични и биологични материали, работа със съвременни апарати 
и оборудване.

Цели и задачи: 
Целта на проекта е учениците да доразвият знания, умения и 

компетенции в селския туризъм и земеделието, да формират ев-
ропейско мислене за: посрещане, настаняване и обслужване на 
туристи, традиционна кухня, ритуали, традиции. 

▪ Производство на екологична продукция и прилагането й в сел-
ския туризъм;

▪ Елементи на туристическия продукт. Приготвяне и предлагане 
на храни, гурме култура реклама, маркетинг, ИК технологии.

Дейности: 
▪ Ползвателите бяха разпределени в различни ферми, развиващи 

селски туризъм; 
▪ По време на практиката учениците настаняваха и обслужваха 

посетители в селски къщи; 
▪ Участваха в приготвяне на типични за района и страната ястия. 
▪ Подготвяха на посетителите различни атракции; 
▪ Участваха в производство на екологично чисти продукти; 
▪ Извършваха бутилиране, дегустация и реклама на вина; 
▪ Извършваха зелени резитбени операции в лозови масиви;
▪ Прибираха плодове и зеленчуци. 
▪ Присъстваха на лекции за развитието и особеностите на селския 

туризъм в Италия;
▪ Категоризиране на места за настаняване на гости; 
▪ Връзката между земеделието и селския туризъм;
▪ Съчетаване на европейските изисквания и традициите на райо-

на при посрещане на гости; 
▪ Връзка между селския туризъм и другите видове туризъм. Роля-

та на маркетинга в селския туризъм.

Очаквани резултати: 
Резултатите от проекта се изразяват в получаване на знания и 

придобиване на умения за: 
▪ Туристическата политика, ролята на ЕС за развитие на селския 

туризъм; 
▪ Посрещане, настаняване и обслужване на гости; 
▪ Приготвяне на типични ястия и напитки; 
▪ Реализация на собствена земеделска продукция; 
▪ Дегустация на храни и вина; 
▪ Изработване рекламни материали. 
Практиката помогна на учениците да формират европейско 

мислене, осъзнавайки необходимостта от учене през целия жи-
вот. Наученото в Италия направи участниците по-организирани 
и отговорни. Засили се интересът им за участие в международни 
програми.

 Име на проекта: За европейско средно образование 
  и конкурентна професия

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04778
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици от професионална гимназия

 Име на проекта: Формиране на европейско мислене чрез
  прилагане на придобитите знания 
  и умения в областта на селския туризъм 
  и земеделието

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04774
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по химични и микробиологични 
технологии „Проф. Пенчо Райков” 
София 1220, бул. „Рожен” № 25
тел.: + 359 2 9388001
e-mail: pghmbt_dimov@abv.bg

Партньори:

Stredná odborná škola chemická 
Bratislava
Novaky, Slovakia
Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
tel.: + 421240558927
e-mail: sosch@sosch.sk

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по селско стопанство
гр. Чирпан, бул. „Георги Димитров” № 78
тел.: + 359 416 9 24 13
e-mail: pgss_ch@abv.bg

Партньори:

AZZURRA, Societa Cooperativa Sociale
Via Villa Redenta, 06049 Spoleto, Italia
tel.: + 39 0743224936
e-mail: lisa@leonardomobiliti.it
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Цели и задачи: 
Основна цел: Да подобри професионалните компетенции на 

участниците в областта на приложението на информационните 
технологии за създаване на реклама и презентации. 

Проектът цели също така и подобряване нивото на използване 
на чужд език. Развитие на умения за работа в екип в условия на 
мултикултурна среда.

Дейности: 
Организиране управлението на проекта - формиране на екип, 

въвеждане на система за документиране, договаряне, информира-
не и подбор на ползвателите, предварителна подготовка - езиков 
курс по немски, професионална и културна подготовка по темата 
на практиката. Триседмична практика. Признаване и сертифицира-
не от страна на партньорите. Мониторинг и оценка; Разпростране-
ние и мултиплициране на резултатите. Това включва: 

▪ Провеждане на заключителен семинар; 
▪  Присъствие в електронните и социални медии; 
▪ Изготвяне на диск на проекта и изпращането му до 30 парт-

ньорски организации.

Очаквани резултати: 
▪ Нови професионални умения на учениците: изработване на 

видеоклипове, работа със софтуер за моделиране и анимация, 
професионално и позитивно отношение към информационните 
технологии; 

▪ Нови лични качества – повишено самочувствие, умение за са-
мооценка и самоорганизация; 

▪ Подобряване нивото на чуждите езици – английски и немски; 
▪ На ниво организации – придобит опит за съвместна работа, 

сътрудничество, съгласуване на оценяването, синхронизиране на 
предлаганите учебни програми, взаимно опознаване и изграждане 
на доверие за бъдещо сътрудничество.

Цели и задачи: 
Целта на мобилността е повишаване на знанията, уменията и 

компетенциите, обмен на опит и добри практики с колеги, пре-
подаватели, директори, ръководители на отделни звена и отдели 
от AOCDTF във Франция. Тези нови знания на преподавателите и 
отговорните лица приложени в училище да допринесат за подо-
бряването на привлекателността, качеството и ефективността на 
професионалното образование в ПГГСД.

Дейности: 
Запознаване със статута, структурата, функционирането и фи-

нансирането на Компаньо дю Девоар Задруга на занаятчиите, с 
начините за провеждане на международни практики на ученици. 
Запознаване с начина и условията за участие. Среща с организа-
цията на център за обучение за мебелно производство. Посетена 
беше мебелна фабрика използваща съвременните технологии при 
обработка на дърво. Преминахме начално обучение по нови ИКТ 
технологии, използвани за онлайн тест за оценка на професионал-
ните резултати на ученика. Онлайн платформа за въвеждане на 
информация за развитието на обучителите, обучаемите и отговор-
ните лица в професионалното образование.

Очаквани резултати: 
Професионално развитие чрез придобиване на нови компетен-

ции и знания в планирането. Организирането и изпълнението на 
учебния и възпитателния процес. Повишаване на езиковите ком-
петенции и познанията за културата и историята на Франция и за-
наятите й. Обучение в използването и поддържането на архивна 
документация от платформа с нови ИКТ. Запознаването с начина на 
създаване на кратко досие за изработката на един предмет или де-
тайл от предмета необходим за обучението на учениците по прак-
тика. Запознаване с начините и стъпките за участие в Олимпиада 
на Занаятите.

 Име на проекта: Приложение на информационните 
  технологии в рекламата

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04763
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Ученици

 Име на проекта: Добри практики на обучение 
  в мебелното производство

 Номер на договора: 2011-1BG1-LEO03-04854
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Учители

Контактна информация:

Координатор: 

СНЦОП 
Алумни клуб – „Асен Златаров” 
Видин, 3700, Южна промишлена зона
тел.: + 359 89 8554345
e-mail: acaz.vidin@gmail.com

Партньори:

Alfatraining Bildungscentrum
Kriegsstrasse 100, D-76133 Karlsruhe
tel.: + 49 721 161320
e-mail: leonardo@alfatraining.de

Професионална гимназия
„Проф. д-р Асен Златаров”
Видин 3700, Южна промишлена зона
тел.: + 35994 601797
e-mail: thti_vd@yahoo.com

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по горско 
стопанство и дървообработване
гр. Тетевен, ул. „Първи май” № 4
тел.: + 359 678 5 24 11
e-mail: pggsd_teteven@abv.bg

Партньори:

Association Ouvrière des Compagnons 
du Devoir du Tour de France
Paris Cedex 04
rue de l’Hôtel de Ville 82 France
tel.: + 33 144 78 22 50
cdutertre@compagnons-du-devoir.com
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Цели и задачи: 
Достъп до продължаващо професионално обучение и обучение 

по време на работа. Осигуряване на стимули за работодателите и 
работещите. Разработване на ефективни и новаторски програми. 
Подобряване на нивото на обучение и професионално ориентира-
не на заети, обучавани млади специалисти, за по-добри икономи-
чески резултати в секторите на селското стопанство, преработва-
щата промишленост и агротуризъм.

Дейности: 
Изграждане на екипи за управление. Оперативен план за дей-

ностите. Представянето на проекта пред средствата за масова ин-
формация. Разработването на окончателните критерии за подбор 
и документация. Информиране и подбор на ползватели. Проучва-
не потребностите и организиране подготовката на ползвателите. 
Договаряне с приемащата страна – Биологична ферма „Патриче”, 
Италия. Сключване на договор с нея и с ползвателите. Организи-
рането на пътуване и престой. Договаряне на окончателен вариант 
на работната програма. Реализиране на обмен. Отчитане и обратна 
връзка с участниците. Обобщаване и разпространение на резулта-
тите от посещението. Реализирани мониторинг и контрол по про-
екта. Междинните оценки на дейностите и крайния отчет.

Очаквани резултати: 
Обучени 10 мениджъри – човешки ресурси в предприятия, ус-

воили активни методи за обучение на работното място и ориенти-
рането през целия живот. Придобит опит по разработване на ефек-
тивни и новаторски програми за подготовка на кадри на отраслово 
и фирмено ниво. Подготовка на платформи за бъдещи обмени на 
професионално ниво. Среща с участниците в обмена и изведен 
положителен опит на основата на представените отчетни доклади; 
Изготвен материал и брошура за разпространение на основните 
изводи за европейския опит в професионалното ориентиране и 
обучение през целия живот от посетените обекти в Италия.

Цели и задачи: 
▪ Усвояване на нови знания и практически умения в производ-

ството на храна, хлебни, сладкарски изделия и кетърингови уме-
ния в реална работна среда, в съответствие с изискванията на па-
зара на труда и европейските стандарти за качество;

▪ Повишаване на конкурентоспособността на учениците чрез 
усъвършенстване на езиковите и професионални умения в раз-
лична работна среда.

Дейности: 
Подбор на ползватели по определени критерии. ПЕК, провежда-

не на практика във водещи сладкарници, хлебопекарни, ресторан-
ти. Участие в различни кетърингови събития. Подготовка на закус-
ки, обеди и вечери; Производствена практика в голяма австрийска 
фабрика за тестени и сладкарски изделия. Завършване с комби-
нирана вечер на австрийската и българската кухня в ресторант 
„Плевен“ във Виена. Запознаване с професионалното образование 
в Австрия чрез посещение в училище, подготвящо кадри за рес-
торантьорския бизнес във Виена. Сертифициране на ползвателите. 
Разпространение на резултатите по проекта.

Очаквани резултати: 
Разширяване и обогатяване на професионалните знания в об-

ластта на хлебопроизводството, сладкарството, ресторантьор-
ството и кетъринга чрез производствена практика на реални ра-
ботни места в австрийски заведения за обществено хранене. 

Запознаване с иновативни технологии, усвояване на по разно-
образни умения, натрупване на нови впечатления, интересни идеи 
и полезна информация. 

Комуникация в мултикултурна среда. Запознаване с професио-
налното образование в Австрия. Усъвършенстване на езиковите 
компетенции на ползвателите. Развитие на личностни качества.

 Име на проекта: Добри европейски практики 
  за съвременно професионално 
  образование и обучение

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO03-04832
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Професионалисти по човешки ресурси, мениджъри, специалисти 
  по планиране на обучения, наставници.

 Име на проекта: Кулинарните предизвикателства на Европа
  и автентичността на българската 
  кухня - добри практики и партньорства

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04769
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Ученици 

Контактна информация:

Координатор: 

Търговско - промишлена палата - 
Търговище
гр. Търговище, ул. „Бенковски” 2, ет. 2
тел.: + 359 601 62008
e-mail: tpp_t@abv.bg

Партньори:

Fattoria Biologica Patrice
Via Lago di Bracciano,148 San Martino in 
Trignano - Spoleto (Pg)
tel.: + 390743268008
e-mail: patrice@patrice.it

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по ресторантьорство, търговия  
и обслужване
ул. „Самуил” № 2, гр. Плевен
тел.: + 359 64 827195
e-mail: pgrtopleven@abv.bg

Партньори:

„D-r Peter Lihtenshtain“ Ltd
Wien, AU
tel.: + 43 6765422919
e-mail: puerto@yahoo.com
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Цели и задачи: 
Придобиване на практически знания и умения при изграждане-

то и поддръжката на компютърни системи и мрежи

Дейности: 
Участниците в този проект са ученици от ПТГ – гр. Враца – специ-

алности „Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мре-
жи”. Производствена практика беше проведена в професионален 
център bbW – град Франкфурт на Одер, Германия. На учениците бе 
предоставена възможност да практикуват в среда, отговаряща на 
реална работна, под ръководството на опитни настойници. Те се 
запознаха с нови техники, технологии и стандарти при изграждане-
то и поддръжката на компютърни системи и мрежи, което спомог-
на за затвърждаването на професионалните им умения.

Очаквани резултати: 
Проведеното практическо обучение повиши знанията и умения-

та за работа при изграждане и поддръжка на компютърни системи 
и компютърни мрежи и формира умения за работа в екип.

Цели и задачи: 
▪ Запознаване със съвременните методи за електронно разпла-

щане, чрез интернет и електронно банкиране; 
▪ Представяне на европейските условия на труд;
▪ Практическо обучение в реална работна среда; 
▪ Изграждане на необходимите навици у бъдещите специалисти за: 

1. Pабота в екип; 
2. Cамостоятелно вземане на решение и адаптиране към раз-

личната среда.

Дейности: 
Подбор на крайните ползватели по предварително зададени 

критерии. Предварителна педагогическа, езикова и културна под-
готовка на крайните ползватели. Участниците преминаха през 60 
часа езикова подготовка на бизнес и разговорен английски език, 
20 часа педагогическа подготовка и 10 часа културна подготовка. 
След приключване на ПЕКП се проведе мобилност в град Портсмут 
по предварително заложена и съгласувана с партньора програма, 
за 2 седмици. По време на пребиваването в Англия бяха проведе-
ни семинарни занятия с практическа насоченост и организирани 
професионални посещения на фирми и предприятия, занимаващи 
се в сферата на интернет технологиите и електронното банкиране.

Очаквани резултати: 
Разширяване и усъвършенстване на професионалните умения и 

компетенции на учениците, при ефективно комбиниране на про-
фесионална и чуждоезикова подготовка. Усвояване на конкретни 
технологични операции в реални условия, спазвайки европейски-
те изисквания и критерии за оценка. Изграждане на реална пред-
става за условията и изискванията при работа в малки и средни 
фирми, в силно развита пазарна икономика, при непрекъснато 
обучение на работното място.

 Име на проекта: Да знам и мога по Европейски стандарти

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04751
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици, преминаващи първоначално професионално образование

 Име на проекта: Британският опит в областта 
  на интернет технологиите 
  и електронното банкиране

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04737
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици Контактна информация:

Координатор: 

Професионална техническа гимназия 
„Н.Й.Вапцаров”
ул. „Илинден” 12, гр. Враца
тел.: + 359 92 64 21 28
e-mail: tmet_wratza@abv.bg

Партньори:

bbW Bildungszentrum  
Frankfurt Oder GmbH
Potsdamer Str. 1-2, Frankfurt (Oder), 
Deutschland
tel.: + 49 0 335 5569 404
e-mail: info@bbw-frankfurt-oder.de

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална техническа гимназия 
„Симеон Велики”
Велики Преслав, ул. „Любен Каравелов” 53
тел.: + 359 538 4 20 73
e-mail: ptg-wpr@abv.bg

Партньори:

Training Vision Ltd.
Victory Business Center, Unit 205-207 
Somers Road North
tel.: + 44 (0)2392291455
e-mail: info@trainingvision.co.uk
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Цели и задачи: 
Целите са разширяване и обогатяване на знания и умения на 

учениците в реална работна среда, усъвършенстване на езико-
вите компетенции и уменията им за работа в екип и общуване в 
интеркултурна среда. Също така обогатяване на духовния живот, 
запознавайки се с културните забележителности и историята на Ре-
публика Турция. Успешно реализиране в социалния живот.

Дейности: 
Целевата група от участниците беше сформирана на базата на 

критерии, определени от екипа на проекта и специалисти от учи-
лището. Беше проведена предварителна подготовка, която оси-
гури на ползвателите ефективно и безпроблемно пребиваване в 
Република Турция. По време на мобилността учениците работиха 
в сервизите на фирмите партньори и извършваха дейности по ком-
пютърна диагностика и ремонт на автомобили „Форд”, „Рено” и „То-
йота”. След приключването на обучителната практика бе положен 
практически изпит. 

Получени сертификати за допълващо практическо обучение и 
документ за Europass Мобилност.

Очаквани резултати: 
Получените резултати напълно съответстват на целите на про-

екта. Учениците – ползватели по проекта усъвършенстваха и над-
градиха знанията и практическите си умения в реална и модерна 
работна среда. Запознаха се със съвременни методи и технологии 
в областта на компютърната диагностика и ремонт на автомобили. 
Обогатиха своята духовност, култура и езикови компетенции чрез 
комуникация в чуждоезикова среда. Придобиха самочувствие на 
пълноценни граждани на голямата Европейска общност.

Цели и задачи: 
Затвърждаване придобитите знания по цветарство и аранжира-

не. Усвояване на професионални компетенции в реална работна 
среда. Да изучат спецификата на развитото цветарство в Германия. 
Осъзнаване нуждата от добра професионална подготовка. Да из-
градят сравнителна база за собственото си професионално обуче-
ние и развитие. Обогатяване уменията при отглеждане на цветни 
култури и аранжиране на цветни композиции.

Дейности: 
С договора за мобилността се определиха дейностите за из-

пълнение. От страна на партньора се предоставя вътрешният 
транспорт, настаняването и организацията по изхранването. От 
страна на ЗПГ се извърши предварителната подготовка по немски 
език и педагогическа и психологическа подготовка за работа в 
чужда страна, гражданско поведение и работа в екип. Проведе се 
културна подготовка и се предвидиха мероприятия за обогатява-
нето й в Германия. Преди провеждането на мобилността участни-
ците се запознаха с цветарството в Саксония, получиха подробна 
информация за новостите и провежданите професионални цве-
тарски изложби. Практикуването се извърши по съгласувана от 
двете страни програма.

Очаквани резултати: 
Утвърждаване на професионални компетенции в цветопроиз-

водството в различна среда. Зацветяване на зелени площи, саксий-
ни култури и рязан цвят, аранжиране на цветя и цветни компози-
ции. Развитие на междукултурни и социални умения. Повишаване 
на собствената професионална култура. Проектът допринася за 
превръщане на участниците, в реални кандидати на пазара на тру-
да, не само в собствената си страна, но и в Европа. Подпомага пре-
одоляване на психологически, културни и трудови прегради и съз-
даването на контакти и повишава персоналната добавена стойност.

 Име на проекта: Компютърна диагностика и ремонт 
  на автомобили в реална работна среда

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04599
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

 Име на проекта: Моята професия в свят от цветя и красота

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04738
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици от специалност „Цветарство”, 
  изучаващи цветопроизводство и аранжиране по учебен план

Контактна информация:

Координатор: 

ПГ по транспорт „Христо Смирненски”
гр. Крумовград, ул. „Съединение” 23
тел.: + 359 3641 7446
e-mail: krumovgrad_,g@abv.bg

Партньори:

Tyzdjyldr Otomotiv 
Canai ve Tidjaret A.Ch
Ederne, Istambul Yolu
tel.: + 90 2884172727
e-mail: odursun@ford.com.tr
Reno-Mais
Ederne, „Ataturk“
tel.: + 90 28423550958/203
e-mail: taninmislar22106@rnault-mais.
com.tr
„Kale Otomotiv Sanaii va  
Tidgalaret“ A.CH
Ederne, E-80
tel.: + 90 2842260080
e-mail: devrimakale@yahoo.com

Контактна информация:

Координатор: 

Земеделска професионална гимназия 
„Кл. Тимирязев”
2800 Сандански, ул. „Г.Казепов” 1
тел.: + 359 746 3 24 48
e-mail: mail@zpg-sandanski.com

Партньори:

F+U Gemeinnützige 
Bildungseinrichtung für Fortbildung 
und Umschulung Sachsen gGmbH
09111 Chemnitz, Rathausstrasse 7
tel.: + 49 37209 687 40
e-mail: g.pinillo@fuu-sachsen.de
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Цели и задачи: 
Основната цел на проекта е подпомагане организационния и 

експертния потенциал на Националната агенция за професионал-
но образование и обучение (НАПОО) за създаване на условия за 
постепенно въвеждане на Европейските инструменти в ПОО.

Дейности: 

▪ Сключване на договори за партньорство за провеждане на об-
мена с приемащите институции (CPI, BIBB); 

▪ Информационна кампания по проекта; 
▪ Организиране и провеждане на двете мобилности за десет екс-

перта от НАПОО; 
▪ Провеждане на анкетно проучване за изследване удовлетворе-

ността на ползвателите от проведените мобилности; 
▪ Обобщение на анкетите и цялостна оценка на резултатите от 

проекта; 
▪ Организиране и провеждане на събития по разпространение 

на резултатите от проекта.

Очаквани резултати: 

▪ Укрепване на взаимоотношенията между BIBB и НАПОО; 
▪ Обсъждане на възможност за организиране на лятно училище 

за експерти от НАПОО с приемаща организация BIBB; 
▪ Адаптиране на опита на Словения в допълването на методоло-

гията за разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по 
професии;

▪ Обсъждане на възможността за създаване на център UNEVOC в 
България към UNESCO-UNEVOC.

Цели и задачи: 
Развиване на интегративни компетенции в реална бизнес – сре-

да в областта на търговията, информационните технологии и кому-
никациите, образованието, счетоводството и финансовата сфера. 
Прилагане на знания и умения чрез икономическа активност на 
работното място. Съизмерване и осъзнаване на потребността за 
учене през целия живот.

Дейности: 
Информационна кампания и подбор на ползватели – опреде-

ляне на нивото на владеене на чужд език, изготвяне на рекламен 
проект, тестуване по професионална подготовка, интервю. Про-
веждане на предварителна езикова и културна подготовка. Про-
веждане на педагогическа подготовка в Португалия. Организиране 
и провеждане на практика в 6 фирми/организации в Португалия. 
Мониторинг. Сертифициране на практиката – документ Europass 
мобилност, сертификати за успешно проведена 3-седмична прак-
тика от фирмите и от организацията домакин. Разпространение на 
резултатите – изготвяне на презентации на тема: „Каква е добавена-
та стойност за мен”, рекламни материали, медийни изяви.

Очаквани резултати: 
Развитие на ключови, личностни, етични компетенции. Усъвър-

шенстване на езиковите, професионалните и компютърни умения 
на ползвателите чрез прилагане на теоретични знания в реални 
условия. Изграждане на европейско общество на познанието чрез 
насърчаване придобиването на нови знания. Осъществена мо-
билност като интегрална част от квалификацията на ползвателите. 
Валидиране на компетенциите. Запознаване със спецификата на 
социално-културната и бизнес-среда в Португалия.

 Име на проекта: Внедряване на европейски инструменти и 
  практики в националните системи за ПОО

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO03-04852
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Специалисти в областта на професионалното образование 
  и обучение

 Име на проекта: Развиване на интегративни компетенции 
  в бизнес-среда

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04743
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Лица, преминаващи първоначално професионално обучение

Контактна информация:

Координатор: 

Национална агенция 
за професионално образование  
и обучение (НАПОО)
1113 София
бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 5, ет. 5
тел.: + 359 2 971 20 70
e-mail: napoo@navet.government.bg

Партньори:

Center RS za poklicno izobraževanje
Ob železnici 16, Ljubljana, Slovenia
tel.: + 386 (0)1 5864 203
e-mail: info@cpi.si

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3
tel.: + 49 0228 107 0
e-mail: zentrale@bibb.de

Контактна информация:

Координатор: 

Старопрестолна гимназия 
по икономика
гр. Велико Търново, ул. Панарет Рашев 24
тел.: + 359 62 653 164
e-mail: itvt@hotmail.com

Партньори:

Braga Leonardo da Vinci
Rua 25 de Abril, Lote B9 - Lomar
tel.: + 351965039261
e-mail: bragaleonardodavinci@hotmail.com
 numavaba@hotmail.com
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Цели и задачи: 
Трансфер на добри практики на европейските системи за об-

разование. Насърчаване на иновациите в учебния процес. подо-
бряване на качеството на професионалното обучение на кадри 
за строителната индустрия. Запознаване с иновативни техники 
и практики при преподаването Запознаване с дуална система за 
ПОО. Усъвършенстване на професионалните знания и умения.

Дейности: 
Покана към всички ПГ по САГ в България за участие в подбора на 

ползватели. Информиране на избраните от комисия на КСБ учас-
тници и подписване на договори. Провеждане на информационна 
среща за HDB - Северен Рейн-Вестфалия. Осъществяване на мобил-
ността от 15-22.04.2012 г. в ЦПО на HDB в Северен Рейн-Вестфалия – в 
гр. Керпен, Хам и Есен. Следене за качеството на обмена. Издаване 
на сертификат Europass Мобилност. Разпространение на резултатите 
чрез сайта на КСБ, в-к „Строител”, работни срещи и обучения на КСБ.

Очаквани резултати: 
Разширяване на институционалното сътрудничество между 

партньорите по проекта. Запознаване на ползвателите с иноватив-
ни техники и практики, при преподаването с: 

▪ Дуалната система за професионално обучение и квалификация; 
▪ Иновативни системи за ПОО в строителния сектор в Германия; 
▪ Управлението и администрирането на ЦПОО в Северен Рейн-

Вестфалия – Керпен, Хам и Есен; 
▪ Реализацията на проекти. Повишена е мотивацията на ползва-

телите по отношение на работата им в областта на професионално-
то образование и обучение.

Цели и задачи: 

Проектът цели усъвършенстване на придобитите до момента 
професионални умения в ресторантьорството и кетъринга. При-
добиване на качествено нови компетенции в областта на сладкар-
ството и изграждане на европейска предприемаческа култура.

Дейности: 

Осъществяване на проекта между Финансово-стопанска гим-
назия “Васил Левски”, гр. Монтана и приемащ партньор професио-
нално училище Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich гр. Торун 
– Полша. Беше организирана и проведена четириседмична прак-
тика на 20 ученика от специалност „Кетъринг”. Практиката беше 
осъществена основно в сладкарския цех на учебния ресторант, два 
хотел-ресторанта, избрани от приемащия партньор и отговарящи 
на нуждите на ползвателите.

Очаквани резултати: 

▪ Придобиване на конкретен опит чрез практика, която впослед-
ствие ще даде на ползвателите възможност за бъдеща устойчива 
заетост на пазара на труда; 

▪ Повишаване на адаптивността и възможностите за интеграция 
на европейския трудов пазар; 

▪ Повишаване мотивацията за непрекъснато професионално 
усъвършенстване; 

▪ Получаване увереност в практическите си умения; 
▪ Нови професионални езикови компетенции по целевия език – 

Английски; 
▪ Нови познания относно културата на страната партньор по 

проекта; 
▪ Нови езикови компетенции по полски език.

 Име на проекта: Усъвършенстване на преподавателските 
  компетенции за по-добро качество 
  на професионалното ориентиране и 
  обучение в сектор Строителство

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO03-04846
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Преподаватели от професионалните гимназии в България, 
  подготвящи кадри за строителния бранш

 Име на проекта: Магията на полските десерти - 
  нови компетенции за бъдеща заетост

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04788
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

Контактна информация:

Координатор: 

Камара на строителите в България
1784 София,  бул. „Михаил Тенев” № 6
тел.: + 359 2 8062947
e-mail: office@ksb.bg

Партньори:

Federation of the Construction Industry 
North-Rhine Westphalia
DE,  40237 Düsseldorf,  Uhlandstr. 56
tel.: + 49 (0) 2116703 230
e-mail: garstka@bauindustrie-nrw.de

Контактна информация:

Координатор: 

ФСГ „Васил Левски”
гр. Монтана 
ул. „Александър Стамболийски” 37
тел.: + 359 96300425
e-mail: fsg@abv.bg

Партньори:

Zespół Szkół 
Gastronomiczno - Hotelarskich
ul. Osikowa 15 Toruń Poland
tel.: + 48 56-657-37-77
e-mail: zsgh.torun@wp.pl
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Цели и задачи: 

Придобиване на нови професионални умения чрез нови техни-
ки и технологии на производство на кулинарни изделия, типични 
за испанската кухня. Подобряване на компетенциите по английски 
и испански език. Усъвършенстване на уменията на обслужване в 
хотели и ресторанти от европейски тип и в мултикултурна среда. 
Споделяне на придобития опит със съучениците си.

Дейности: 

Запознаване с проекта. Предварителен подбор на бенефициен-
тите. Провеждане на допълнителна професионална и езикова под-
готовка на кандидатите. Окончателен подбор на бенефициентите. 
Сключване на договор с приемащата организация. Реализация на 
мобилността. Мониторинг. Популяризиране на дейността сред об-
ществеността и училищата чрез представителни и медийни меро-
приятия. Връчване на сертификати придобити по време на мобил-
ността. Отчет на мобилността.

Очаквани резултати: 

▪ Участниците придобиха нови професионални умения в техно-
логията на приготвяне на ястия от средиземноморската кухня; 

▪ Подобриха езиковите си компетенции; 
▪ Обогатиха познанията си в областта на хотелиерското и ресто-

рантьорско обслужване и управление; 
▪ Подобриха комуникацията си с клиенти и персонал.

Цели и задачи: 
Да се насърчи и засили интересът към ПОО като цяло и в част-

ност към ПГ по туризъм. Да се повиши конкурентоспособността на 
младите хора, придобили начално професионално образование на 
пазара на труда. Да се обогатят културните познания на български-
те младежи. Да се осъзнае нуждата от качествени езикови компе-
тенции, като условие за успешно професионално интегриране.

Дейности: 
Обявяване на целите и начало на проекта. Мониторинг и под-

бор на потенциалните ползватели. Езикова, педагогическа и кул-
турна подготовка на ползвателите. Мобилност. Изработване на 
компютърна презентация, брошура и материали за публикуване 
в местните и национални медии и преса. Провеждане на работна 
среща между потенциални и преки ползватели, представители на 
организациите на работодателите и работниците. Осъществява-
не на работна среща с преподавателите и учениците от профе-
сионална гимназия в Румъния с цел запознаване с резултатите от 
проекта и обмисляне на план за бъдеща работа по общ трансна-
ционален проект.

Очаквани резултати: 
Подобряване на мотивацията и професионално-личностните 

качества чрез пълноценна производствена практика в реална ра-
ботна среда при работодател от ЕС. Запознаване с опита и пости-
женията на туристически фирми с цел да се насърчи и засили инте-
ресът към професионалното образование и обучение и конкурен-
тоспособността на българските специалисти, придобили начално 
професионално обучение. Обогатяване на културните познания 
и езикови компетенции на ползвателите като условие за тяхното 
успешно професионално интегриране и конкурентоспособност не 
само на българския, но и на европейския пазар на труда.

 Име на проекта: Европейски модели на обслужване 
  в хотели и ресторанти

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04729
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици, обучаващи се в училището по специалности 
  и професии, практикувани по време на мобилността 

 Име на проекта: Европейски стандарти в професионалното
  образование и обучение по кетъринг

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04784
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по облекло 
и хранене „Михалаки Георгиев”
гр. Видин, ул. „Гладстон” №42
тел.: + 359 94 601 738, 094 601 737
e-mail: vid-pgoh@dir.bg

Партньори:

EUROPROYECTOS LEONARDO DA VINCI
Granada ES 61-Andalucia C/Pernaleros 
Alto 43 B 18010
tel.: + 34 653 959 885
e-mail: proyectos@europroyectosldv.com

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по туризъм „Иван П. Павлов”
гр. Русе, бул. „Липник” 4
тел.: + 359 82 841 445
e-mail: pgt_ipp_ruse@abv.bg

Партньори:

Tellus Group ltd
Plymouth, Tellus House, Bedford Park Villas
tel.: + 44 (0) 845 673 3007
e-mail: info@tellusgroup.com
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Цели и задачи: 
Разширяване на професионалните умения и компетенции на 

участниците, чрез запознаване с практическото приложение на 
концепцията за управление на връзките с клиентите, стандартите 
за бизнес комуникация и вътрешнофирмената култура.

Дейности: 
Сключване на договори за изпълнение на проекта. Информира-

не, мотивиране и подбор на ползвателите. Провеждане на езикова, 
културна и педагогическа подготовка. Организиране и подготов-
ка на пътуването. Провеждане на практиката в страната домакин. 
Сертифициране и анализ на резултатите. Разпространение на ин-
формация за резултатите от проекта. Извършване на маркетингови 
проучвания свързани с концепцията „Грижа за клиента”. Изготвяне 
на анкети за проучване на мнението и отношението на клиентите 
към местните продукти. Провеждане на кампания, насочена към 
собствениците на заведения да включат в менюто си ястия с кар-
тофките „papa Bonitas”, които са типично производство за Канар-
ските острови. Инициирани бяха и много дейности свързани със 
запознаване на участниците с испанската култура и традиции.

Очаквани резултати: 
Разширяване на професионалните умения и компетенции на 

ползвателите. Достъп до чуждестранна фирмена култура и орга-
низация на труда. Създаване на основите на международно парт-
ньорство. Усъвършенстване на комуникационните умения и усвоя-
ване на професионален език. Усвояване на част от спецификата на 
ефективното управление на фирмата. Запознаване с маркетинго-
вите инструменти, стратегиите за развитие на човешките ресурси, 
принципи при подбор и назначаване на персонала, деловата етика 
и комуникация. Тласък на кариерното развитие на младите хора.

Цели и задачи: 
Целта е запознаване на участниците с добри практики от Ита-

лия, свързани с подбор и квалификация на персонал в туризма. 
Партниране между училища, структури по заетост и туристически 
фирми. Запознаване със стандартите и европейско приложение 
към работещите в туризма. Наблюдение на дейности на мениджъ-
рите по човешки ресурси за подбор на персонал и сравняване с 
българската практика.

Дейности: 
Разпространение на идеите. Селекция на участниците. Срещи 

с мениджъри от туризма. Курсове по Персонален мениджмънт, 
Италиански език с бизнес-лексика и културна подготовка. Реали-
зиране на мобилността в гр. Челано – Абруцо, Италия. Учениците 
осъществиха технически визити, наблюдения и културни дейности. 
Участниците се запознаха с организацията на системата за подбор 
и квалификация на кадри в туризма, назначаване, стажуване. За 
популяризиране се организира мероприятие в център „Работа” на 
ДРСЗ Варна с презентация и разговори с представители на инсти-
туции, работодатели, медии. Проектът предизвика интерес и еки-
път бе поканен в ТВ „Черно море”, Варна. Създадена е фейсбук-гру-
па за споделяне на мнения и снимки.

Очаквани резултати: 
Учениците придобиха знания по персонален мениджмънт и въз-

можности за работа и квалификация в туризма. Наблюдава се връз-
ката между училище, фирми, служби по заетост. Ролята на подбора 
на персонала и как формалния и неформален личен опит води до 
удовлетвореност от труда. Повишиха знанията си по италиански 
език. Усвоиха умения за лидерство, управление на времето, екип-
ност, адаптация, толерантност. Повиши се интереса към ролята на 
държавните служби и професионални училища за насърчаване на 
заетостта и мобилността на младите хора, за старт на професио-
налното им развитие в туризма.

 Име на проекта: Запознаване с Европейските 
  маркетингови стандарти и фирмена 
  култура чрез транснационална практика

 Номер на договора: 2011-BG1-LEO01-04747
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Ученици

 Име на проекта: Евростандарти при подбор 
  и квалификация на персонал в туризма

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04725
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици от Варненски училища, 
  с интереси към мениджмънта и туризма

Контактна информация:

Координатор: 

Частна Търговска Гимназия
гр. Варна, ул. „Преспа” 1
тел.: + 359 52 656740; + 359 89 33 44 538
e-mail: svetpa@abv.bg

Партньори:

AMFI - Agenzia per la mobilita e la 
formazione internazionale
Via Vestina 25. Celano (AQ) 670343, Italy
tel.: + 390863792003
e-mail: info@amfinterational.org
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Контактна информация:

Координатор: 
 
Варненска търговска гимназия 
„Г. С. Раковски”
бул. „Княз Борис І” 55, Варна 9000
тел.: + 359 52 620396
e-mail: vtg.gsr@gmail.com

Партньори:

International Education College Temis
Cl. Padre Anchieta Esq. Mata – San Isidro 
Granadilla de Abona
38611 Tenerife – Islas Canariasq Spain
tel.: + 34 922 391 201
e-mail: temisschool@gmail.com



Цели и задачи: 
Да се повиши професионалният опит на учениците по използ-

ване и изграждане на ВЕИ в съответствие със съвременната ев-
ропейска практика, който да им даде по-добри възможности за 
реализация.

Дейности: 
Реализиране на проекта. 
Мобилност в рамките на две седмици организирана от приема-

щия партньор Мост Консулт от Италия. Беше проведена предвари-
телна подготовка по италиански език, по ВЕИ, културна подготовка. 
Организира посещения на обекти по ВЕИ в България. 

Мост Консулт прие участниците и организира учебните посеще-
ния, проведе специфична професионална подготовка и запознава-
не с културата и традициите на Италия.

Очаквани резултати: 
Участниците в мобилността придобиха теоретични знания, прак-

тически и професионален опит в областта на ВЕИ. Наученото заси-
ли интереса им към професията и желанието за успешна реализа-
ция. Те видяха предимствата и възможностите на международния 
обмен със страните членки на Европейския съюз и се научиха да 
общуват на още един език. 

Организираните културни дейности и срещи дадоха възможност 
на учениците да научат много за културата, икономиката и социал-
ната среда в Италия.

Цели и задачи: 
Професионално израстване на учителите по професионална 

подготовка – ресторантьорство, хотелиерство, чужди езици и ИТ, 
чрез предоставяне на възможности за придобиване на нови уме-
ния, методи и подходи за обучение на възрастни. Проучване на 
възможностите за приложение на ИКТ в обучението по професио-
нална подготовка. Повишаване на компетенциите на учителите за 
учене през целия живот.

Дейности: 
Запознаване със значението на туризма в Испания, с испанската 

образователна система и мястото на АЛМАТЕА в нея. Структурата 
на професионалното обучение и обучението на възрастни, техники 
за подбор на възрастни с цел придобиване на професия, използ-
вайки средства от ЕС, онлайн програмата „FORMATEMAS”. Разгледа-
ни бяха курсове по ресторантьорство за лица желаещи да повиша-
ват квалификацията си. Посетени общинския съвет, туристически 
информационен център, федерацията на фирмите по хотелиер-
ство и туризъм в Гранада. Разгледани гастро-бар „Олеум”, фирма за 
кетъринг „Ибагар” и Професионалното училище по хотелиерство 
и туризъм „Урмадо де Мендоза”. Проведена среща с преподавате-
лите, обсъдени учебни планове и програми по ресторантьорство, 
организация на обучение на възрастни, подбор на обучаеми.

Очаквани резултати: 
Повишаване на качеството на обучение чрез прилагане на до-

бри европейски практики за придобиване на нова професия или 
преквалификация. Развиване на компетенциите на учителите по 
методика на обучение за възрастни. Придобитите нови знания и 
умения способстват за подобряване качеството на професионал-
ното образование и обучение в ПГЛПТ и за реализиране на обуче-
ние по IV-та степен на професионална квалификация по професия 
„Ресторантьор”, специалност „Организация и управление в ресто-
рантьорството” за лица след завършено средно образование, с ко-
ето ще се намали броя на безработните в община Казанлък

 Име на проекта: Зелено мислене чрез европейска 
  обучителна практика по ВЕИ в Италия

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04793
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици от професия „Електротехник” 

 Име на проекта: Мобилност за преподаватели за подобряване 
  на компетенциите за обучение на възрастни 
  по ресторантьорство

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO03-04849
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Учители

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по механотехника и електоротехника 
„М. В. Ломоносов”
гр. Добрич, 9300, ул. „Хан Тервел” № 187
тел.: + 359 58 605315
e-mail: pglomonosov@gmail.com

Партньори:

Most Consult Srl
IT, Milano, 20125, Str Anfossi 2
tel.: + 39 3383377504
e-mail: alberto_bonisoli@yahoo.com

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по лека 
промишленост и туризъм
6100 Казанлък, ул. „Кайнарджа” № 33
тел.: + 359 43164783
e-mail: pglptkk@abv.bg

Партньори:

ALMATEA e-Turismo Soluciones CENTRO 
SUPERIOR DE ESTUDIOS TURISSTICOS
18005, Granada, San Anton
72-4a Planta, oficina 12
tel.: + 34 958522522
e-mail: mjmesa@grupo3estudios.com
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Цели и задачи: 

▪ Успешно приключване на образованието и придобиване на 
ОКС магистър; 

Нарастване на възможностите за реализация на трудовия пазар. 
▪ Повишаване на практическите и лингвистични умения на 

стажантите; 
▪ Придобиване на опит в сферата на социалната и солидарна 

икономика; 
▪ Запознаване с институционалната култура, методите и начини-

те на работа в социалния сектор.

Дейности: 

▪ Провеждане на практика в различни социални учреждения във 
Франция; 

▪ Мултидисциплинарен екип, съставен от лекари, социални ра-
ботници, икономисти и юристи; 

▪ Осъществяване на пътуването от ФИАУ; 
▪ Ежедневна работа на стажантът в социално учреждение 

като част от екип под ръководство на ръководител от френска 
страна, като подготвя и писмен доклад по избрана и одобрена 
проблематика;

▪ Предвижда се едно посещение във Франция от страна на слу-
жител на ФИАУ с цел проверка на условията, в които работят и жи-
веят стажантите.

Очаквани резултати: 

▪ Взаимодействие между образователните институции и реал-
ния сектор като условие за успешна професионална реализация;

▪ Увеличаване на сътрудничество в Европа между институции 
или организации предоставящи възможности за учене и социални 
партньори; 

▪ Усъвършенстване на уменията за адаптация в различни усло-
вия и страни както и за работа с хора с различна култура, нацио-
налност и нужди; 

▪ Утвърждаване на различен подход към предприемачеството в 
рамките на пазарна икономика, където двигател не е главно печал-
бата, а обществената полза и социалната отговорност.

Цели и задачи: 
Проектът има за цел да усъвършенства професионалната квали-

фикация и практически умения на учениците от ПГЯЕ в сферата на 
електрониката и микропроцесорната техника. Насърчаване въз-
приемането на нови подходи за придобиване на знания и умения и 
трансфера на иновации в професионалното обучение. Проектът е 
свързан и с подобряване на чуждоезиковите познания на учениците.

Дейности: 
▪ Сключване на договор с НА и училището-домакин и назнача-

ване на комисия за управление на проекта и организиране на ра-
ботна програма; 

▪ Избор на ползватели и провеждане на ПЕК подготовка; 
▪ Осъществяване на мобилността – практика – изработване на 

макетна установка на цифров часовник; 
▪ Сертифициране на практиката от страна на училището домакин 

и от страна на ПГЯЕ; 
▪ Представяне на индивидуални отчети на ползвателите пред ко-

мисията по проекта и пред Педагогическия съвет; 
▪ Разпространение на резултатите от проведената практика; 
▪ Административен и финансов отчет.

Очаквани резултати: 
Изработените от учениците макети се използват от преподава-

тели по специални предмети и ученици в часовете по лаборатор-
на практика за онагледяване на упражненията. Реализирането на 
проекта засили положителното отношение на младите хора към 
ползотворен и резултатен учебен процес. Повиши тяхната профе-
сионална мотивация и допринесе за усвояване на европейски опит 
в областта на електронните технологии.

 Име на проекта: Институциите в сферата на социалната 
  и солидарна икономика – платформа за
  обединяване на усилията, капацитета 
  и ресурсите на различни партньори 
  при обучението на социални работници

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO02-04812
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - PLM
 Целева група: Хора на пазара на труда

 Име на проекта: Надграждане на професионалната 
  практика чрез използване на логически 
  схеми в електрониката

 Номер на договора: 2011–1-BG1–LEO01–04795
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици 

Контактна информация:

Координатор: 

Франкофонски Институт  
по Администрация и Управление
ул. „Монтевидео” 21
кв. Овча Купел, 1618 София
тел.: + 359 2 955 95 71, +359 2 955 84 26
www.ifag.auf.org

Партньори:

Groupe Hospitalier Saint Augustin
4, Faubourg Saint Michel, 
56140, Malestroit, France
tel.: + 33 (0) 2 97 73 18 00
e-mail: contact@gh-saintaugustin.fr

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по ядрена 
енергетика „Игор Курчатов”
ул. „Освободител” 1, Козлодуй
тел.: + 359 973 8 11 27
e-mail: pg_qe@mail.bg

Партньори:

Lycee Polyvalent „Charles Tellier“
ROUTE DE VIRE 14110 Condé-sur-Noireau, 
Basse Normandie
tel.: + 33 (0) 231690504
www.etab.ac-caen.fr/tellier
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Цели и задачи: 

▪ Практика на ученици в Мюнхен, насочена към ключови въз-
можности за работа и наблюдение с технологични процеси във 
водещи фирми за производство на облекло; 

▪ Подобряване на базисната езикова подготовка; 
▪ Запознаване с историята и настоящето на страната домакин; 
▪ Общата и конкретна цел на проекта е насърчаване на развити-

ето на човешкия капитал и ученето през целия живот.

Дейности: 

▪ Езикова и културна подготовка на учениците на езика на стра-
ната домакин – немски език; 

▪ Подготовка и ефективно протичане на практиката на ученици-
те в съответствие с условията и целите на програмата за практика.

Очаквани резултати: 

▪ Повишаване на професионалните умения и езикови компетен-
ции на ползвателите чрез практика в Германия; 

▪ Повишаване качеството на професионалната подготовка на 
учениците. 

Цели и задачи: 

▪ Да направят сравнителна оценка на собственото си професио-
нално обучение и развитие в бъдеще; 

▪ Да разширят и обогатят уменията си в използването на инова-
тивни методи и технологии в областта на озеленяването; 

▪ Да проявят инициативност, креативност и новаторство в бъде-
щото си развитие като хора и професионалисти; 

▪ Да изградят умения за работа в екип и създаването на човешки 
контакти.

Дейности: 

▪ Запознаване на ПС с основните дейности относно проекта; 
▪ Сключване на договор с Националната агенция и партньора; 
▪ Информиране на участниците; 
▪ Изготвяне на критерии за избор и подбор на участниците; 
▪ Осъществяване на културна и езикова подготовка. 
▪ Издаване на документ Europass мобилност; 
▪ Осъществяване на мониторинг на проекта; 
▪ Разпространение и популяризиране на постигнатите резултати, 

чрез изготвяне на подробна презентация и публикации в медиите.

Очаквани резултати: 

▪ Благодарение на мобилността учениците успяха да участват в 
един процес на производство на декоративна растителност, който 
е изцяло механизиран; 

▪ Обучаваха се пълноценно на чужд език. разшириха своите по-
знания по професията и взеха нови идеи; 

▪ Запознаха се с техни съученици от училище Gjennestad.

 Име на проекта: Живеем в Европейския съюз, 
  учим и работим по европейски

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04601
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

 Име на проекта: Иновации при производство 
  на декоративна растителност 
  при парковото строителство

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04588
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици специалност „Парково строителство и озеленяване“

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по облекла 
„Недка Иван Лазарова”
гр. Русе 7000, ул. „Велико Търново” № 21
тел.: + 359 82 83 49 46
e-mail: pgo_rousse@abv.bg

Партньори:

Weis Consulting Assoc. GmbH
Germany, Ashaffenburg, Godelsberg Str. 23
tel.: + 49602191871
e-mail: weis@wca-germany.de

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по 
дървообработване и строителство 
„Цар Иван Асен ІІ”
гр. Хасково, ул. „Пловдивска” №37
тел.: + 359 38 66 38 97
e-mail: pgds_hask@abv.bg

Партньори:

Gjennestad Videregaende Skole
Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke
tel.: + 4733363600
e-mail: post@gjennestad.no
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Цели и задачи: 
Хармонизиране на познанията на обучаемите с изискванията на 

работодателите в областта на технологията на производство и орга-
низацията на труда. Мотивиране за професионално развитие и реа-
лизация на пазара на труда и последващо повишаване на личната ква-
лификация. Развиване адаптивност за работа в чуждоезикова среда. 

Дейности: 
След провеждането на конкурс за участие в проекта ползвате-

лите участваха в педагогическа, езикова и културна подготовка. 
Езиковата подготовка включваше общ френски език и специали-
зирана лексика в съответните области. Културната подготовка и 
педагогическа подготовка преминаха в два етапа: 

1. Курс за запознаване с изискванията за организация на работа-
та в сферата на услугите. 

2. Курс за виртуален стайлинг. 
Участниците в продължение на 4 седмици работиха в конфекци-

онни предприятия и фризьорски студия в Тулуза, Франция. След 
стажа всички мобилности бяха представени пред медиите. 

Очаквани резултати: 
По време на стажовете обучаемите се запознаха с организаци-

ята на труда и технологията на производство в европейско пред-
приятие. Привикнаха да работят самостоятелно, както и в екип. Те 
развиха и своята адаптивност за работа в чуждоезикова среда. Все-
ки от тях придоби конкретно виждане за целите на обучението си 
предвид изискванията на бизнеса. Участниците получиха възмож-
ността да хармонизират компетенциите си с тези, изисквани в ЕС, 
както и да набележат план за професионалното си развитие.

Цели и задачи: 
Да се подобрят компетенциите на учителите за организиране и 

провеждане на практиките. Повишаване нивото на сътрудничест-
во на гимназията с финансовите институции и бизнеса чрез изуча-
ване и прилагане на чуждия опит. Да се насърчава запознаването 
с иновативните системи и практики. Провеждане на обучителни 
дейности. Мобилност на работодатели и работещи.

Дейности: 
По време на мобилността участвахме в 8 обучителни и една ра-

ботна сесия с две презентации. По програма посетихме Търговска-
та камара, Центъра за подкрепа на предприемачеството в Гранада, 
Училището за бизнес, Частния колеж по бизнес и маркетинг. Орга-
низирани бяха две кръгли маси. Беше изпълнена богата културната 
програма. За учителите бяха организирани две дискусионни срещи 
за обмяна на опит и предложения за добри практики за подпома-
гане на практическото обучение. За реализиране на дейностите по 
разпространение бяха разработени пет презентации и доклад.

Очаквани резултати: 
Подобриха се професионалните компетенции. Усвоиха се подхо-

ди и методи за съвместна дейност между училището и бизнеса за 
планиране, организиране и провеждане на практиката. Запознаха 
се с добрите практики на испанските партньори при организира-
нето на практическото обучение. Подобри се съвместната работа 
между училището и бизнеса и механизма на взаимодействие меж-
ду тях. Нивото на практическото обучение се подобри в съответ-
ствие с изискванията на пазара на труда. Учителите се запознаха с 
Европейските измерения по отношение на провеждането на прак-
тиките. Всеки участник получи документ Europass мобилност.

 Име на проекта: Успешната професионална реализация – 
  функция от хармонизиране на обучението 
  с изискванията на пазара на труда

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04757
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

 Име на проекта: Подобряване на сътрудничеството между
  професионалните училища и бизнеса с цел
  повишаване на качеството 
  на професионалните практики

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO03-04844
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Учители. ученици, представители на работодатели 
  и финансово-застрахователни институции

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по текстил 
и моден дизайн
бул. „Осми приморски полк” 115, гр. Варна
тел.: + 35952303115
e-mail: pgtmd@mbox.contact.bg

Партньори:

Lycee professionnel et lycee 
technologique prives „Myriam“
9/20 rue Mage, 31000 Toulouse, France
tel.: + 33561147147
e-mail: secretariat@myriam31.com

Контактна информация:

Координатор: 

Търговска гимназия 
„Княз Симеон Търновски”
гр. Стара Загора
бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 114
тел.: + 359 42 622715
e-mail: tgsz@abv.bg

Партньори:

GRUPO 3 – ESTUDIONS DE MERCADO, 
MARKETING Y OPINIÓN S. l
España, Granada, C/San Antón 72
tel.: + 34958522522
e-mail: info@grupo3estudios.com
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Цели и задачи: 
Подобряване качеството и ефективността на професионалната 

подготовка на бенефициентите, за диагностика и ремонт на различ-
ни марки автомобили чрез обучение в училище „Sisli Endustri Meslek 
Lisesi” и чрез работа във фирмения автосервиз „DOĞUŞ OTOMOTİV” в 
Истанбул– Турция. Обогатяване на културните им познания и засил-
ване на взаимодействието между 2-те образователните институции.

Дейности: 
Огласяване на проекта и критериите за подбор на участниците. 

Провеждане на педагогическа, езикова (100 ч. комуникативен и 
20 ч. технически английски език), културна подготовка и по Здра-
вословни и безопасни условия на труд. Осъществяване на мобил-
ността. През първата седмица участниците бяха в пет училищни 
лаборатории– FIAT, MERCEDES, VOLKSWAGEN, TOYOTA, HONDA. През 
втората седмица, практическото обучение се проведе в сервиз 
„DOĞUŞ OTOMOTİV” в секторите на PORSCHE, BENTLEY, SEAT, AUDI, 
VOLKSWAGEN с индивидуален наставник на конкретното работно 
място. Провеждане на културна програма. Сертифициране. Изгот-
вяне на отчети. Провеждане на информационен ден за отчитане на 
проекта и разпространение на резултатите.

Очаквани резултати: 
Подобрени професионални умения на участниците след обуче-

ние в учебните лаборатории на училище „Sisli Endustri Meslek Lisesi” 
и практика в автомобилния сервиз със съвременно оборудване, 
при спазване на съответните правила на организация и безопасни 
условия на труд. Подобрени езиковите умения по английски език 
при ползването на техническа документация и при теоретичните 
уроци на интерактивни дъски. По-задълбочено познаване на исто-
рията, културата и бита на съседна Турция. Подобрени умения за 
ИКТ при използването на компютърни диагностични стендове за 
проверка текущото състоянието на автомобил.

Цели и задачи: 
Цел на проекта е опресняване и допълване знанията и умени-

ята на участниците, да обменят опит с партньори, които прите-
жават дългогодишна практика в Европейския контекст и постигат 
забележителни резултати. По този начин целим те да придобият и 
използват знания и умения, които спомагат за тяхното личностно 
израстване, пригодността за заетост.

Дейности: 
Програмата на мобилността съчетаваше посещения както в 

предприятия, сдружения, организации на производители, така и 
посещения в лаборатории, професионални колежи и правител-
ствени организации. Част от теоретичното обучение се проведе 
в офиса на организацията домакин– концерна за захар „Аграна”. 
Техническа гимназия по градинарство, Института за изследване на 
храните,  държавната организация „Агрармаркетинг”, земеделската 
камара на Виена. Съдържанието на обучението включваше теми за 
хигиена и качество, закон за храните, правила за етикетиране, пра-
вила за внос и износ от ЕС и БИО производство.

Очаквани резултати: 
Основната задача на проекта бе свързана с осъвременяване и 

допълване на професионалните знания и умения на участниците 
в следните области: Европейски изисквания в различни области 
за производство на храни. Нови тенденции. Търговски и марке-
тингови умения, специфични за бранша. Био-производство. В до-
пълнение на това те придобиха допълнителни междуличностни и 
интеркултурни умения. Езиковите умения и уменията за учене през 
целия живот на ползвателите също бяха подобрени в следствие на 
осъществената предварителна подготовка.

 Име на проекта: „Какво още (не) знаем за автомобилите?” –
  турският опит в подготовката на кадри в 
  автомобилния бранш – път към повишаване 
  професионалните компетенции на ученици 

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04732
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

 Име на проекта: Европейското измерение в производството,
  търговията и маркетинга 
  на консервирани плодове и зеленчуци

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO02-04804
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - PLM
 Целева група: Хора на пазара на труда

Контактна информация:

Координатор: 

Съюз на преработвателите 
на плодове и зеленчуци
България, София
ул. „Г.С.Раковски” 108, ет. 4, офис 407А
тел.: + 359 2 987 47 43
http://www.org-bg.net

Партньори:

Food Industries Association of Austria
Austria, Wien, Zaunergasse 1-3
tel.: + 43 1 712 21 21
www.dielebensmittel.at
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Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по  
транспорт и енергетика „Хенри Форд”
гр. София 1309, ул. „Хайдут Сидер” № 8
тел.: + 359 2 822 10 65, +359 2 822 10 66
e-mail: pgtehford@abv.bg

Партньори:

Sisli Endustri Meslek Lisesi
Abide-i Hurriyet cd.No 316 Sisli, Istanbul - 
34181, TR - Турция
tel.: + 90 2122226545
e-mail: ferhat_sarac@hotmail.com



Цели и задачи: 

▪ Повишаване знания и умения на индивидуално и колективно 
равнище;

▪ Увеличаване качеството и обема на мобилността в Европа;
▪ Обмяна на опит в организирането и изпълнението на произ-

водствена практика в условия и изисквания в реална среда; 
▪ Постигане на привлекателност на ПОО; 
▪ Подобряване на прозрачността и признаването на квалифика-

циите и компетенциите;
▪ Насърчава се изучаването на чужди езици.

Дейности: 

▪ Подписване на договор и споразумение с БИЦ в гр. Франкфурт. 
▪ Предварителната езиковата и културна подготовка на младите 

хора;
▪ Избор на оферта за езиков тест В–„Диел”, транспортна фирма 

„ЕМ–Комфорт” и застрахователна - „Интрамерикан”. 

По време на работната програма всички цели на проекта бяха 
изпълнени. Лекциите и практическото изпълнение се водиха от 
висококвалифицирани преподаватели. Заедно с придружаващите 
лица оценяваха справедливо знанията, уменията, поведението и 
направените тестове от учениците.

Очаквани резултати: 

▪ Получаване знания за възобновяема, екологично чиста, общо-
достъпна електроенергия;

▪ Иновациите насърчиха младите хора с участие в мероприятия 
за повишаване на енергийната ефективност и използването на 
възобновяеми енергийни източници;

▪ Участвахме и в изпълнението на интеграционната политика за 
международното сътрудничество; 

▪ Равностойно включване в условия на реална работна среда; 
▪ Условия на труд, еднакви за всички;
▪ Укрепване на интелектуалния потенциал;
▪ Повишена мобилност и възможност за транснационално 

общуване;
▪ Използване на модерни чужди езици.

Цели и задачи: 
▪ Повишаване качеството на професионалното обучение;. 
▪ Подпомагане на бъдещата реализация на учениците на пазара 

на труда; 
▪ Повишаване на езиковите компетенции, работа в екип, разши-

ряване на културния кръгозор и мотивация за учене през целия 
живот.

Дейности: 
▪ Създаване на екип по проекта;
▪ Подбор на участниците в изпълнението на проекта;
▪ Подготовка на участниците, съобразена с професионалното 

направление;
▪ Провеждане на предварителна педагогическа подготовка на 

участниците; 
▪ Провеждане на триседмична транснационална практика на уче-

ници от специалност „Системно програмиране” в Портсмут, Велико-
британия, организирана съвместно с Trainin Vision Ltd. Осигуряване 
на публичност и разпространение на резултатите по проекта.

Очаквани резултати: 
▪ Придобиване, разширяване и развитие на квалификация на бъ-

дещите системни програмисти; 
▪ Подобряване пригодността за заетост, професионална кариера 

и индивидуално развитие;
▪ Обогатяване на езиковите умения и компетенции; 
▪ Практикуване в реална работна среда и придобиване на ино-

вационен опит; 
▪ Повишаване мотивацията на завършващите професионално обра-

зование в областта на ИКТ и мотивацията за учене през целия живот; 
▪ Запознаване с чужда култура и европейските ценности; 
▪ Запознаване с възможностите за бъдеща реализация на евро-

пейския и роден трудов пазар.

 Име на проекта: Млади специалисти 
  за фотоволтаичен енергиен център

 Номер на договора: 2011-1- BG1-LEO01-04609
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

 Име на проекта: Иновативни практики, базирани 
  на компютърните технологии

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04579
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Лица преминаващи първоначално професионално обучение, 
  в направление ‘Електроника и автоматизация”

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по електроника 
„Александър Степанович Попов”
ул. „Никола Гинев” № 2, Велико Търново
тел.: + 359 62 644971,++359 62 644977
e-mail: te_popov@hotmail.com

Партньори:

Business and Innovation Centre
D-15236, Im Technologiepark 1, 
Frankfurt (Oder), DE
tel.: + 49 335 5 57 11 00, 335 5 57 11 10
e-mail: info@bic-ffo.de

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по строителство, архитектура и 
геодезия „Проф. арх. Ст. Стефанов”
3400 Монтана, ул. „Панайот Хитов” 15А
тел.: + 359 96 303 260, + 359 96 303 261
e-mail: pgsag_m@abv.bg

Партньори:

TRAINING VISION Ltd.
PO1 1PJ Portsmouth, UK,  
Victory Bussines Centre - Unit 205-207 
Victory House Somers Road North
tel.: + 44(0)2392814196
e-mail: drejak@trainingvision.co.uk
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Цели и задачи: 

Разширяване на знанията и уменията за извършване на всички 
основни ветеринарномедицински, диагностични, профилактични 
и лечебни техники и манипулации. Усъвършенстване на знанията 
по френски и италиански език. Обогатяване на духовните потреб-
ности чрез художествените и археологическите богатства на Фран-
ция и Италия. Издигане на авторитета на ПГВМ „Иван П. Павлов”.

Дейности: 

▪ Подбор и подготовка на участниците в изпълнението на проекта. 
▪ Езикови курсове по френски и италиански език;
▪ Обучителни семинари – предварителна професионална и кул-

турна подготовка;
▪ Провеждане на професионален стаж по специалността в жи-

вотновъдни ферми, лаборатории и мандри за производство на си-
рена, координиран от Lycée Agro-Environnemental Privé St Joseph 
– Франция 2 седмици и AMFI – Италия 2 седмици; 

▪ Сертифициране на ползвателите; 
▪ Изготвяне и връчване на документ Europass Мобилност; 
▪ Осигуряване на публичност на резултатите и информация за 

работата по проекта.

Очаквани резултати: 

Чрез дейностите по проекта се постигна качествена професио-
нална подготовка в реална работна среда, съобразена с изисква-
нията на ЕС. Подобряване на езиковите познания на учениците по 
френски и италиански език. Подпомагане на прехода на учениците 
от училищна към реална работна среда и приложение на профе-
сионалните умения. Придобиване на европейско съзнание и само-
чувствие за принадлежност към ЕС.

Цели и задачи: 

▪ Ползвателите да доразвият и усъвършенстват своите познания, 
като ги приложат в реална работна среда; 

▪ Да усвоят нови стандарти в ресторантьорството; 
▪ Да усъвършенстват езикови компетенции с цел конкурентос-

пособност на пазара на труда и ще имат по– голям шанс за реали-
зация в България и в чужбина.

Дейности: 

▪ Провеждане на информационна кампания; 
▪ Предварително посещение и сключване на договорите с 

партньора;
▪ Провеждане на предварителната подготовка на ползвателите;
▪ Провеждане на практиката в различни ресторанти в Малага; 
▪ Събиране на отчети от участниците и партньора, обобщаване 

на информацията; 
▪ Информиране на обществеността за проведената практика; 
▪ Краен отчет на проекта.

Очаквани резултати: 

Практиката в Малага помогна на ползвателите:
▪ Да обогатят езиковите си познания, усъвършенстват и усвоят 

нови практическите умения и технологии свързани с професио-
налното им направление; 

▪ Да развият личностните си качества и способността да работят 
в екип; 

▪ Да бъдат отговорни. 

Тази практика ще им помогне да открият себе си и да вземат ва-
жно решение за професионалното си развитие от тук нататък.

 Име на проекта: Обогатяване на професионалните умения 
  чрез иновационни животновъдни техники

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04728
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици – сп. „Ветеринарен техник” и „Ветеринарен лаборант”

 Име на проекта: Аз искам да уча, искам да работя

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04752
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

Контактна информация:

Координатор: 

ПГВМ „Иван П.Павлов”
6006 гр. Стара Загора
бул. „Св.Патриарх Евтимий” № 21
тел.: + 359 42 607364
e-mail: pgvmsz@abv.bg

Партньори:

Lycée Agro-Environnemental  
Privé St Joseph
63340 Le Breuil-sur-Couze, Domaine St 
Quentin, France
tel.: + 334 73 71 89 60
e-mail: le-breuil-sur-couze@cneap.fr

AMFI-Agenzia per la mobilità  
e la formazione internazionale
67043 Celano (AQ), Via Vestina, 25, Italia
tel.: + 39 0863 792003
e-mail: info@amfinternational.org

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по хранене 
и земеделие
гр. Лом, ул. „Славянска” №148
тел.: + 359 97160268
e-mail: pghz_lom@abv.bg

Партньори:

Ekip Europa
Spain - 29006, ES61 – Andalucía, Malaga
C/ La Union 47, 4-6
tel.: + 46 50593007
e-mail: ekipeuropa@yahoo.es
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Цели и задачи: 
▪ Да се подобрят знанията, уменията, компетенциите и квалифи-

кацията в сферата на селското стопанство, направление Лозарство. 
Да се подобри качеството на обучението;

▪ Да се осъществи взаимодействие и сътрудничество между ПГ 
по СС Исперих и AFEC EUROPE; 

▪ Учениците да се запознаят с историята, културата и забележи-
телностите на регион Аквитания;

▪ Да се подобри мобилността им.

Дейности: 
Подписване на договор за предоставяне средствата по проекта 

с ЦРЧР. Определяне ръководството на проекта. Информиране на 
учениците за целите на проекта и критериите за участие. Провеж-
дане на предварителна ПЕК подготовка. Окончателно уточняване 
програмата на мобилността, работните места на учениците и под-
писване на договор за провеждане на стажа. Отпътуване за Фран-
ция – Бордо. Провеждане на мобилността. Изработване на оконча-
телният отчет и разпространение на резултатите от мобилността.

Очаквани резултати: 
След приключване дейностите по проекта в ПГ по СС има 20 

добре подготвени в професионално отношение младежи в сфе-
рата на Селското стопанство-Лозарство, с добра подготовка по 
френски език, с проучен отличният френски опит в лозарството 
и винопроизводството, запознати и придобили умения за рабо-
та с новите техники и технологии, използвани в лозовите масиви 
в Бордо. Със самочувствието на европейски граждани. Придру-
жаващите ги преподаватели имаха възможността да контактуват 
със свои колеги от сродни училища и да ги използват за бъдещи 
партньорства по различните Секторни програми на Програмата 
„Учене през целия живот”.

Цели и задачи: 
Целите са определени от съдържанието и учебната програма за 

тази специалност: 
▪ Да използват иновативни подходи и техники, да се включат в 

процеса на компютъризация на туристическите дейности, да осъ-
ществяват онлайн резервации и пращания;

▪ Да проучват и използват електронни формуляри и документи. 
▪ Да подобрят езиковите си познания;
▪ Да развият социални умения и контакти.

Дейности: 
Двуседмичната практика се проведе в град Безие, Франция. Стаж 

за ученици в следните обекти: кметството на град Безие, културен 
център Georges Brassens, културен център Albert Camus, социален 
център Luther King, музей Biterrois, музей Les Beaux Arts и социален 
център Maison de la Vie Associative. Придобиването на нови практи-
чески и културни знания доведе до промяна в отношението на уче-
ниците към труда и израстването им като личности. Европейската 
среда спомогна за формирането на активно гражданско съзнание.

Очаквани резултати: 
Стажът се проведе в рамките на две седмици – десет работни 

дни. Ползвателите изпълняваха различни по своето естество дей-
ности – от прием на клиенти на рецепцията, приемане, анулиране 
на срещи със служители, плащания по електронен път, до оказ-
ване на съдействие на персонала в приемната за посрещане на 
нови клиенти. Те приемаха посетителите, информираха ги, упът-
ваха ги. Вечер се връщаха с поставени от наставника задачи, ко-
ито подготвяха и представяха на следващия ден пред персонала 
на учреждението.

 Име на проекта: Успехът ни утре зависи от днес!

 Номер на договора: 2011-1-BG-LEO01-04797
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици, учители

 Име на проекта: СТАРТ - Стаж в туризма - 
  адаптиране, реализация, тенденции

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04755
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици 

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по селско 
стопанство „Хан Аспарух”
гр. Исперих
тел.: + 359 84312075
e-mail: pgposs_isperih@abv.bg

Партньори:

AFEC EUROPE
33000 Bordeaux
tel.: + 33 (0)5 56 92 28 15
e-mail: afec-europe@wanadoo.fr

Контактна информация:

Координатор: 

КУ ТУ ООД
Професионална гимназия по стопанско 
управление, администрация и услуги 
„Атанас Буров”
Македония 121
тел.: + 359 86 821859
e-mail: lycee_bg@abv.bg

Партньори:

Lycée professionnel régional 
Jean Mermoz
France, Beziers, rue Ferdinand de Lesseps 25
tel.: + 33 (0) 4 67 30 36 21
e-mail: ce.0340012d@ac-montpellier.fr
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Цели и задачи: 
Проектът има за цел да повиши преподавателските компетент-

ности на учителите и лекторите и да им помогне да използват при-
добитите знания, умения и квалификации в областта на препода-
ването на възрастни. Развитие на личностни и професионални ка-
чества – комуникативност, социална компетентност, адаптивност, 
работа в екип и интеграция в нова среда. Възприемане и транс-
фериране на европейския опит в преподавателската работа с въз-
растни. Развитие на толерантност и либералност в обучението и 
общуването с възрастни чрез анализиране на критични ситуации и 
начините за справяне с тях. Повишаване на чуждоезиковите и ИКТ 
компетентности на лекторите в избраната за обучение професио-
нална тема – андрагогия. Повишаване шансовете на ползвателите 
чрез придобитите нови практически компетентности за успешна 
реализация в професията, конкурентноспособност и пригодност 
за бъдеща заетост. Осъществяване на успешно партньорство с ор-
ганизация от ЕС за създаване на трайни институционални, лични 
връзки и партньорски взаимоотношения.

 Име на проекта: Усвояване на европейския опит 
  в обучението на възрастни

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO03-04848
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Групата участници е съставена от 10 лица – лектори и преподаватели

в ЦПО към ПГСАГ „Пеньо Пенев”- Русе. Ползвателите по проекта са 
специалисти по професионална подготовка и външни лектори, во-
дещи квалификационни курсове за възрастни в ЦПО. Обучителите 
са с квалификация от различни професионални области, които е ли-
цензиран Центърът: „Аудио-визуални изкуства и техники”, „Админи-
страция и управление”, „Приложна информатика”, „Електротехника 
и енергетика”, „МПС, кораби и въздухоплавателни средства”, „Про-
изводствени технологии-дървесина, хартия, пластмаси и стъкло”, 
„Градинарство”, и „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”. 

Контактна информация:

Партньори:

Pixel
Via Luigi Lanzi 12, Firenze, Italia
tel.: (+ 39) 055 48 97 00
e-mail: segreteria@pixel-online.net

Контактна информация:

Координатор: 

ЦПО към ПГСАГ „Пеньо Пенев”
гр. Русе, бул. „Цар Освободител” 105А
тел.: + 359 82 835860, (0)89 4373914
e-mail: cpo.tis@abv.bg
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Дейности: 
Мобилността е с продължителност 10 работни дни. В нея са 

включени: петдневно обучение при партньора „ПИКСЕЛ” и петдне-
вен практикум, състоящ се от учебни визити в институции, отгова-
рящи за обучението на възрастни. Посетени са: 

1. Институт „Леонардо да Винчи” Флоренция –среща с ръковод-
ството, наблюдаване на учебния процес, дискусия с обучители на 
възрастни.

2. Община Флоренция, отдел „Социална политика”среща с ръко-
водителя на отдела, отговарящ за обучението на възрастни.

3. Териториален Перманентен Център Флоренция – център за 
реинтеграция на възрастните в училищната среда.

4. Център „Макиавели” – образователен център за възрастни.
5. Обучителна агенция, акредитирана за извършване на об-

разователни дейности в област Тоскана – среща с персонала, 
отговарящ за образователните изследвания и обучението на 
възрастни и запознаване с прилаганите стратегии и споделяне 
на италианския опит.

Очаквани резултати: 
На индивидуално ниво: 
1. Повишени знания и умения на ползвателите за прилагане на 

европейския опит при преподаване на възрастни. 
2. Развити личностни качества в професионален и личен план: 

прецизност, комуникативност, и интегриране в нова среда, умения 
за работа в екип, социална компетентност.

3. Използване на иновативни и атрактивни програми и методи 
за преподаване и др.

На ниво партньорски организации: 
1. Увеличено транснационално сътрудничество между обучител-

ните организации, формални и неформални контакти а партньора. 
2. Усвояване и трансфериране на европейски опит за обучение 

на възрастни в контекста на стратегията за учене през целия живот.



Цели и задачи: 

▪ Разширяване и усъвършенстване на придобитите знания и 
практични умения по енергийни системи и инсталации; 

▪ Трансфер и прилагане на съвременни техники, технологии и 
екологични норми за енергийна ефективност; 

▪ Повишаване на личните умения и компетенции по английски 
език;

▪ Повишаване отговорността на младите хора и изграждане на 
умения за работа в екип.

Дейности: 

▪ Провеждане на предварителна педагогическа, езикова и кул-
турна подготовка и направен подбор; 

▪ Осъществяване на мобилност в гр. Малага, Испания в рамките 
на 3 седмици; 

▪ Проведена практика по специалността на учениците, които 
бяха разпределени в 7 сервизи на компании, работещи в областта 
на енергетиката.

Очаквани резултати: 

▪ Повишаване на професионалната квалификация и личностно-
то развитие на учениците; 

▪ Усвояване на европейски практики за иновационни техноло-
гии по монтажа, диагностиката и ремонта на енергийни системи и 
инсталации; 

▪ Повишаване на конкурентоспособността на бенефициентите 
за заетост и участие на европейския трудов пазар; 

▪ Повишаване мотивацията за учене през целия живот и само-
усъвършенстване и изграждане на европейско съзнание и само-
чувствие.

Цели и задачи: 

▪ Развитие на професионални и социални умения; 
▪ Запознаване с европейския опит и добри практики; 
▪ Развитие на умения за вземане на решения свързани с трудо-

вата реализация.

Дейности: 

Дейностите по проекта бяха съобразени с уврежданията на 
участниците и извличане на максимална полза от практиката. 
Практическата работа беше 12 дни по 6 учебни часа. По време на 
практиката участниците в проекта се научиха да работят на спе-
циализиран компютърен софтуер за облекло - кроене, апликация, 
бродерии, печат и други. Практиката се проведе в шивашко ателие 
и участниците създаваха карнавални и сценични костюми. Освен 
това по време на практиката участниците се запознаха и с пачуърк 
техника, техника за ръчно десениране, украса на облеклото - мъ-
ниста, бродерии.

Очаквани резултати: 

Като резултат от проекта се постигна: 
▪ Повишаване на професионалните умения по тематиката, съо-

бразена с нуждите и възможностите на участниците; 
▪ Запознаване и работа с нови техники и технологии в художест-

веното оформление на облеклото и използването на компютърни 
технологии и специализиран софтуер; 

▪ Също така има беше осигурена възможност за практикува-
не в реална работна среда и повишаване на възможностите за 
мобилност;

▪ Повишаване на социалната комуникативност на участниците и 
самочувствието им на равноправни субекти в обществото.

 Име на проекта: Европейски стандарти за енергийни 
  системи в моето 
  професионално образование

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04590
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици, обучаващи се в специалности 
  на професионално направление „Енергетика“

 Име на проекта: Повече творчество в професията

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04748
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици с увреден слух

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия 
по механотехника
гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане” 2
тел. + 359 88 2040857
e-mail: milena_bachvarova@abv.bg

Партньори:

INICIATIVAS DE PROYECTOS DE 
FORMACIÓN (I.P.F.)
Malaga, CALLE ESPERANTO, 8, 1º
tel.: + 34952281357
e-mail: coordinacion@ipfinternational.com

Контактна информация:

Координатор: 

Фондация „За младите хора”
гр. Пловдив, ул. „Лозарска” 2
тел.: + 359 88 888 77 31
e-mail: hristomatia@abv.bg

Партньори:

Vyssi odborna skola a Stredni skola 
Varnsdorf, prispevkova organizace
Bratislavska 2166, 40747, Varnsdorf 
Czech Republic
tel.: + 412354770
e-mail: info@sosvdf.cz

4746



Цели и задачи: 
Засилване на връзката между професионалното обучение и 

неговото практическо приложение в чуждо езикова среда. Извли-
чане на практическа полза за развитието на личността в резултат 
от формалното и неформалното обучение. Разширяване на между 
културното познание и общуване с други култури - ценен личен и 
професионален опит за учениците. Усвояване на добри Европей-
ски практики от туристически развита страна - Италия.

Дейности: 
Информиране и мотивиране на ползватели от 11 и 12 клас. Под-

бор на обучаемите по обявени критерии. Включване в обучение 
по италиански език, педагогическа и културна подготовки. 3 сед-
мична практика като готвачи и сервитьори в 11 елитни хотели и 
ресторанти в гр. Сенигалия. Усвояване на тънкости на италианска-
та национална кухня и сервиз. Осъществяване на културно меро-
приятие по програма на партньорската организация. Атестиране 
от чуждестранен работодател. Сертифициране и валидиране от 
чуждестранния партньор. Завръщане и изготвяне на отчети и до-
клади за проведения стаж. Анализ, разпространение и резентация 
на наученото от проекта.

Очаквани резултати: 
Сертифицирани от партньорската институция са: 11 ученици 

като „Готвачи” и 9 ученика като „Сервитьори”. Двадесет ползватели 
получиха документ Europass мобилност на български и английски 
език. Подобрени и усъвършенствани са професионалните и езико-
ви умения за професионална комуникация. Развити са междукул-
турни и социални умения у ползвателите. Подготвена и обучена е 
мобилна, млада и адекватна работна сила за пазара на труда.

Цели и задачи: 

Основната цел за ползвателите по проекта е придобиване на 
ноу-хау в областта на маркетинга и мениджмънта, усъвършенст-
ване на професионалните компетенции и ползване на системати-
зирани знания и опит от партньор с дългогодишно присъствие на 
пазара в тази област.

Дейности: 

Конкретните дейности по проекта включват: провеждане на 
езиково обучение преди мобилността, съгласуване на учебната 
програма с партньора, осъществяване на практиката в Баварската 
Академия за Реклама и Маркетинг (BAW).

Очаквани резултати: 

▪ Постигнатите резултати от ефективното практическо обуче-
ние напълно съответстваха на заложените цели в проектното 
предложение – добиване на практически ориентирана подго-
товка за изграждането на успешна маркетингова стратегия, с 
помощта на която участниците да интегрират своите идеи на 
съответните пазари;

▪ Участието на експертите от отделните направления и отде-
ли в тази практика подобри техните маркетингови и търговски 
компетенции.

 Име на проекта: Европейска стълба 
  към професионален успех

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04767
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици

 Име на проекта: Обучение на експерти от ключови отдели 
  на „Център за изпитване и европейска 
  сертификация“ (ЦИЕС) за прилагане на 
  добри практики в създаването на успешни 
  представителства в европейски страни

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO02-04809
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - PLM
 Целева група: Хора на пазара на труда

Контактна информация:

Координатор: 

Софийска Професионална 
Гимназия по Туризъм
бул. „Сливница” № 182
1202 гр. София, България
тел.: + 359 2 986 77 78
e-mail: thh_sofia@abv.bg

Партньори:

Istituto Professionale Di Stato 
Per I Servizi Alberghiero Della 
Ristorazione 
Commerciali E Turistici `Alfredo 
Panzini´ - Senigallia 
Sede Coordinata di Loreto 
Via Marconi, 94 
60025 Loreto (Ancona), Italia 
tel.: + 39 (0) 71 791 12 70
e-mail: istituto@panzini-senigallia.it

Контактна информация:

Координатор: 
 
Център за изпитване и европейска 
сертификация ЕООД
Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” 23
тел.: + 359 42 620 368
e-mail: ctec@ctec-sz.com

Партньори:

Bayerische Akademie für Werbung  
ung Marketing e.V.
München, Orleansstraße 34
tel.: + 49 89-480909-78
e-mail: baw@baw-online.de

4948



Партньорства

Стартирали 
проекти 2011

Цели и задачи: 
▪ Усвояване на актуални знания по отношение на хибридните 

автомобили и насърчаване използването на биогорива и други 
възобновяеми горива в транспортния сектор; 

▪ Придобиване на професионални умения свързани с екологич-
ните автомобили и използваната за задвижването им енергия ос-
новно произведена от възобновяеми енергийни източници; 

▪ Повишаване на езиковите компетенции в област Транспорт и 
Енергетика; 

▪ Повишаване на производствената култура; 
▪ Улесняване мобилността на ползвателите в Европа.

Дейности: 
▪ Практика в Професионалния център към Камарата на занаяти-

те, свързана с изграждане на 5 екологични образователни модели 
задвижвани от различни възобновяеми източници на енергия:

▪▪ екологичен електрически двигател (електромотор); 
▪▪ екологична скоростна кутия и генератор; 
▪▪ слънчев автомобил; 
▪▪ слънчев колоездач и 
▪▪ автомобил задвижван с водород. 

▪ Професионално обучение от фирма Stadtwerke Erfurt, чрез 
онагледяване; 

▪ Посещение на завод за добиване на енергия от възобновяем 
източник – биомаса.

Очаквани резултати: 
▪ Придобити професионални умения и компетенции на полз-

вателите: използват нови методи, похвати, технически средства и 
оборудване при изграждане на макети задвижвани от - слънчева 
енергия, водород, биомаса; познават отделните елементи, необхо-
дими за изграждане на екологични модели и настройването им за 
работа; работят с техническа докуметация и каталог; усвояване на 
знания за видовете биогорива и добиването им;

▪ Придобити организационни умения и компетенции: Иденти-
фицират приоритетните дейности при изпълнение на поставените 
задачи; точност; съобразителност; бързо вземане на решение;

▪ Придобити езикови умения и компетенции;
▪ Придобити социални умения и компетенции: подобряване ра-

ботата в екип – много добра комуникация при всекидневните кон-
такти с наставниците от фирмите, изграждане на доверие в работ-
ната група, преодоляване на задръжки и създаване на приятелска 
обстановка.

 Име на проекта: Екологичните автомобили и биогоривата – 
  станете СО2 неутрални чрез хибридите

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO01-04583
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - IVT
 Целева група: Ученици преминаващи начално професионално образование

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по 
механоелектротехника – гр. Ловеч

Партньори:

Schulteil Rudolf - Diesel Europaschule 
Eugen Richter str. 22
99085 Erfurt

5150



Цели и задачи: 

Целта на проекта е доразвиване на резултатите от проекта ECVET 
„CREDCHEM“ и прилагането им в практиката. 

Задачата е да се обмени опит между участниците в проекта при 
прилагането на съвместното учене и признаване на резултатите 
от него.

Дейности: 

Проектът е свързан с организиране и провеждане на мобил-
ности на преподаватели от обучаващите организации, членове 
на СИПОБ. 

За 2012 година e предвидено участие в Лятната академия в 
Дрезден, организирана от Саксонското дружество за образова-
ние и култура. През първите дни за групата от България ще има 
специална програма, насочена към методическата квалификация 
на преподавателите: 

▪ умения за работа с проблеми младежи; 
▪ прилагане на методи и техники за обучение; 
▪ измерения на качеството на обучението. 
В последните дни ще се състоят срещите с представителите на 

партньорските организации с цел обмен на опит. Ще се реализира 
участие в тържественото основаване на партньорската мрежа. Ще 
бъдесе обсъди следващата мобилност.

Очаквани резултати: 

▪ Повишена квалификация на преподавателите в методическо 
отношение; 

▪ Подобрени езикови умения; 
▪ Разширени и създадени нови партньорства с предпоставки за 

нови проекти.

Цели и задачи: 
Главната цел на проекта е подобряване дизайнерските умения 

на учениците и обучението им в процеса на брандинга посред-
ством опита при производство и маркетинг чрез иновативни ме-
тоди. Основни задачи: 

▪ запознаване с традиционните костюми и мотивите на различ-
ните държави; 

▪ развиване на умения за дизайн; 
▪ развиване на умения за работа в екип; 
▪ развиване на умения за използване на ИКТ.

Дейности: 
По време на проекта ще бъдат проучени местните (традицион-

ните ) тъкани, костюми и фолклорните мотиви на всяка една от пар-
тниращите страни – България, Турция, Румъния и Италия, и към тях 
ще се приложи дизайнът на днешната мода; Моделите на дрехите, 
които най – добре отразяват новаторския подход при избиране на 
дизайна ще бъдат показани в модно шоу през месец май 2013 г. в 
гр. Анталия, Турция. Целта на маркетинга е да се приготви каталог 
на продуктите, които ще бъдат публикувани във виртуален пазар;. 
Дейностите, свързани с реализиране на проекта, са планирани 
така, че на учениците да бъдат предоставени знания и умения по 
предприемачество, комуникация на чужд език, работа в екип, то-
лерантност и способност за справяне с проблеми.

Очаквани резултати: 
Учениците ще придобият опит в областта на брандинга и ще подо-

брят своите дизайнерски умения. В края на проекта най-популярни-
те дрехи (продукти) ще бъдат изработени като дрехи за кукли.

 Име на проекта: Изпробване на натрупания опит по проекта 
  на Саксонското дружество за образование и 
  култура ECVET „CREDCHEM“ в практиката на 
  свързани с химията обучаващи институции

 Номер на договора: 2011-1-DE2-LEO04-07900
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Преподаватели по професионално обучение на възрастни

 Име на проекта: Мултикултурни и новаторски подходи 
  в областта на текстила

 Номер на договора: 2011-1-TR1-LEOO4-24534 5
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Ученици и учители

Контактна информация:

Координатор: 

Сдружение на институции 
за професионално обучение
1113 София, ул. „Ф. Ж. Кюри” 25 А
тел.: + 359 887 86 93 74
e-mail: lubovpopovabg@gmail.com

Партньори:

Sächsische Bildungsgesellschaft für 
Umweltschutz
Dß01307 Dresden, Gutenbergstraße
tel.: + 49 351 44 45 728
e-mail: s.ebert@sbgdd.de
Technische Universität Dresden
D-01062 Dresden, Mommsenstr. 11
tel.: + 49 351 463 33068
e-mail: manuela.niethammer@tu-dresden.de
Than Karoly Okoiskola Gimnazium
1023 Budapest, Lajos u.1-5
tel.: + 36 1 335 22 93
e-mail: tanczose@gmail.com
Zespol Szkol Chemicznycg im. Ignacego
Poland, 85-821 Bydgoszcz, Lukasiewicza 3
tel.: + 48 52 361 10 08
e-mail: ulalubu@wp.pl
Sredni odborna skola a Stredni odborne 
ucilicte Kralupy nad Vltavou
Czech republik, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: + 420 315 727 709
e-mail: alzbeta.kovacikova@seznam.cz
Sredna odborna skola chemicka
Slovakia, 821 07 Bratislava, Vlcie hrdlo 50
tel.: + 421 2 4055 8927
e-mail: loffayova@chemiraba.sk

Контактна информация:

Координатор: 

Професионална гимназия по 
облекло, хранене и химични 
технологии „Проф. д-р Асен Златаров”
гр. Шумен, ул. „Деде агач” 7А
тел.: + 359 54 869 869
e-mail: pgohht@mail.bg

Партньори:

BUCAK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
70 Evler Mahallesi 2499 Sokak 
TOKİ 15300 Bucak
tel.: + 902483254140
e-mail: okul@bucakktml.k12.tr
KARASU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
AZİZİYE MAHALLESİ KARASU
tel.: + 902647181062
e-mail: 972650@meb.k12.tr
Grupul Şcolar „Nicolae Teclu“ 
Copşa Mică
str. Sibiului, nr. 61
tel.: + 40269840147
e-mail: grcopsa@yahoo.com
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
G.DE GEMMIS
Strada Provinciale Terlizzi-Mariotto
tel.: + 39 080 3516645
e-mail: bais00300b@istruzione.it
Colegiul Tehnic Napoca
Strada Taberei, nr. 3
tel.: + 40 264562588
e-mail: colegiulnapoca@yahoo.com
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Цели и задачи: 
Разработване на общи инструменти за обучение на специалисти 

в сферата на общественото хранене, с цел адекватно обучение и 
подкрепа на фирмите. Насърчаване създаването на нови предпри-
ятия; Подобряване конкурентоспособността на сектора, съдейст-
вайки за развитие на висококачествени продукти/услуги. Принос 
за устойчивото развитие на регионите чрез стимулиране използ-
ването на местни продукти.

Дейности: 
Определяне нуждите на сектора за всяка от страните по проек-

та: 1. общ анализ на сектора; 2. анализ на действащата нормативна 
уредба; 3. анализ на мерките в подкрепа на МСП; 4. анализ на сис-
темата за професионално обучение. Сформиране на работни гру-
пи по изготвяне/обобщаване на всеки от анализите. Изработване 
на онлайн платформа с цел публикуване на проектните резултати. 
Обмен на добри практики за насърчаване създаването/развитието 
на нови предприятия в сектора. Организиране на работни срещи и 
фирмени визити във всяка от страните. Изготвяне на общи инстру-
менти за обучение според идентифицираните нужди на бизнеса и 
провеждане на едно обучение във всяка държава. Заключителна 
среща и семинар, за да се представят резултатите по проекта.

Очаквани резултати: 
Изготвяне на 4 анализа, в които да се определят точно нуждите 

на сектора във всяка държава партньор. Обобщаване на получе-
ните резултати, изготвяне на обща методология за професионал-
но обучение и развитие. Придобиване на необходимите умения и 
знания, които да допринесат за подобряване на конкурентоспосо-
бността на бизнеса. Устойчивото икономическо развитие на сек-
тора във всеки от регионите. Провеждане на срещи и обучения за 
обмяна на опит и добри практики.

Цели и задачи: 
Да се установят дългосрочни професионални отношения между 

партньорите. Да се опознае професионалната култура на партньо-
рите и да се създаде общ професионален език. Организациите да 
опознаят различни национални институции свързани с работата и 
обучението на професионалисти работещи с деца и младежи със 
специални нужди.

Дейности: 
Организациите, които участват в проекта имат за цел да изгра-

дят дългосрочно партньорство, което да им даде възможност да се 
опознаят, обменят опит и добри практики в областта на възпита-
нието на деца и младежи със специални нужди. Сътрудничеството 
включва институции за формалното и неформалното образование, 
центрове за професионално обучение. По време на проекта, ще се 
направи наблюдение и ще събират данни от различни институции 
и организации, които се занимават с образованието целевата гру-
па. Резултатите от съвместната работа на наблюдение ще бъдат об-
общени в изследване, което ще включва добри практики, запозна-
ване с особеностите и различията в страните партньори, както и 
сравнение на различните институционални системи, занимаващи 
се със социалното включване.

Очаквани резултати: 
До момента по проекта са осъществени 3 партньорски срещи в 

партниращите организации от Унгария, Италия и Румъния; Посете-
ни са детски градини, обучаващи институция, социален коопера-
тив, дневни центрове за младежи с увреждания, детска градина за 
деца със специални нужди.

 Име на проекта: Кетъринг за нуждите на кетъринг фирмите

 Номер на договора: 2011-1-FR1-LEO04-24157 6
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Фирми от сектор обществено хранене/кетъринг

 Име на проекта: Партньорство за укрепване 
  на социалното включване

 Номер на договора: LLP-2011-LEO-MP-09
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Деца и младежи със специални потребности

Контактна информация:

Координатор: 

Търговско - Промишлена Камара 
гр. Пловдив 4003, ул. „Самара” 7
тел.: + 359 32 908 999
e-mail: een@pcci.bg

Партньори:

Cité des saveurs et du goût
Le tertre de la Motte
22440 Ploufragan, France
tel.: + 33-2 96762647
e-mail: l.sorin@cm-saintbrieuc.fr
WSX Enterprise Limited
Wates House, Wallington Hill, Fareham, 
PO16 7BJ, UK
tel.: + 44 1329 226209
e-mail: peter.grant@wsxenterprise.co.uk
Centro de Cualificación Turística
Avda. Juana Jugán - 2, 30006 Murcia, SPAIN
tel.: + 34 968 35 77 50
e-mail: marta.ceballos@carm.es
Academy of Entrepreneurship
9 Chavriou Str & Praksitelous
10562 Athens, GREECE
tel.: + 30 2103313690
e-mail: info@akep.eu
RISTECO
Z.A. du Goutier, 73470 Novalaise, France
tel.: + 33 (0)4 79 60 39 50
e-mail: i.lacourt@risteco.it

Контактна информация:

Координатор: 

Национална мрежа 
за бизнес развитие
София, п.к. 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 105, ап. 2
тел.: + 359 2 943 44 10
e-mail: office@nbdn-bg.org

Партньори:

Orokmozgo Kozhasznu Egyesulet
Hungary, Budapest, Tuzer, 7
tel.: + 36 309117257
e-mail: orokmozgoegyesulet@gmail.com
Cooperativa Siciale ARCA
Italy, Firenze, Via Aretina, 265
tel.: + 390556506028
e-mail: segreteria.direzione@arcacoop.it
FORTSCHRITT Konduktives 
Forderzentrum gemeinnutzige gGmbH
Gemany, Niederpocking
Ferdinand von Miller Str. 14
tel.: + 49(0) 8151 916949 0
e-mail: info@fortschritt-ggmbh.de
Asociatia 
„Credem ca sunt importanti“ (RDA)
Romania, Barolt, Minerilor street nr. 35 
Country Covasna
tel.: + 40755267140
e-mail: cseresznyes.cecilia@yahoo.com
Pegaso Network Cooperazione  
Sociale Toscana
Italy, Florence, Via Vasco De Gama 137
tel.: + 390556531082
e-mail: coordinamento@pegasonet.net
Progetti Olasz - Magyar Nonprofit Kft, 
Hungary, Budapest, Bem Jozsef utca 4
tel.: + 36205425215
e-mail: claudia.piovano@libero.it
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Цели и задачи: 
Проектът способства за качество на образователни медии, 

мултимедии и смесено обучение за ефективно професионално и 
продължаващо образование. Цели се откриване, оценяване, доку-
ментиране и разпространение в Европа на достойните за пример. 
Издирват се и се пропагандират образователни медии, мултиме-
дии и програми за смесено обучение за мигранти, срещу социална 
изолация и за междукултурни комуникации.

Дейности: 
Участие на обучаващи и обучавани в професионалното и про-

дължаващото образование в работни срещи в страните участнич-
ки и в съдействие с други партньори. Осигуряване качеството на 
основани на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
и общи образователни медии. Разглеждат се образователни медии 
от всички области: 

▪ по съдържание на професионалното и продължаващо образо-
вание; 

▪ с фокусиране на обучение за мигранти; 
▪ съдействие срещу социална изолация и за междукултурни ко-

муникации. 
Организират се Европейските конкурси EduMedia – EuroMedia. 

Тържествено връчване на наградите на срещи с особено голям об-
хват в Берлин и Виена. Проектът се фокусира над обучаващите по 
педагогичните аспекти на медийна компетентност. Изработване и 
прилагане на критерии за качество на общи и ИКТ – базирани об-
разователни медии.

Очаквани резултати: 
Изисквания, тестове и най-добри практики на дидактични и 

общи мултимедийни и общи образователни продукти. Програми 
за смесено обучение. Системи за мениджмънт на обучение и учене 
за мигранти. Съдействие срещу социална изолация и за междукул-
турни комуникации. Два европейски конкурса достойни за приме-
ри с ИКТ EduMedia – Берлин и EuroMedia – Виена. Работни срещи в 
страните партньори. Проектиране, изработване и поддържане на 
база данни BB – Media и уеб страница с резултати от проекта. Уеб 
публикация „Мултимедии, образователни медии и смесено обуче-
ние”. Медийно-педагогичен основен материал с речник.

Цели и задачи: 

▪ Да се увеличи съзнанието за важността на основните умения 
в ПОО; 

▪ Да се идентифицират примери на добри практики; 
▪ Да се идентифицират доказателства за ефектността на различ-

ни модели за преподаване на основни умения в ПОО; 
▪ Да се препоръчат области за бъдещи изследвания.

Дейности: 

В края на първата година са осъществени 2 партньорски срещи 
– в Грац и Цюрих. Предстоят още 3 срещи – в Бордо, София и заклю-
чителната среща в Грац. За всяка среща се изработват презентации 
от партньорите, обсъждат се представените доклади и възмож-
ности за използване на представения добър опит в другите страни. 

Темите за партньорските срещи са посветени на: 
▪ терминологията по проекта като се използва и продукт разра-

ботен за Европейската комисия - с оглед уеднаквяване на езика, 
разбирането и мониторинг на сектора; 

▪ изследване на основните учения при ПОО; 
▪ обучението на обучители в ПОО; 
▪ материали за преподаване и обучение; 
▪ устойчивост на програмите, тестиране и оценяване.

Очаквани резултати: 

▪ За всяка работна среща ще се приготвя обобщение по основни-
те разглеждани теми; 

▪ Разработва се и бюлетин на проекта; 
▪ Очаква се увеличаване на броя на партньорите; 
▪ Търсене на възможности за продължаване на работата по ня-

кои от разгледаните теми в нови проекти.

 Име на проекта: Качеството на образователни медии, 
  мултимедии и смесено обучение, за 
  ефективно професионално образование 
  и повишаване на квалификацията и 
  по-специално за подпомагане на 
  мигранти, за преодоляване на социална 
  изолация и подкрепа на междукултурната 
  комуникация – BB – Media

 Номер на договора: LLP-2011-LEO-MP-22 
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Обучавани и обучаващи в професионалното и продължаващо 
  образование, в това число мигранти

 Име на проекта: Език и грамотност в професионалното 
  образование и обучение

 Номер на договора: LLP-2011-LEO-MP-28
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Организации за обучение в ПОО, институции за политики в ПОО, 
  обучители и обучаеми в ПОО

Контактна информация:

Координатор: 
Сдружение „ЕКОФОРУМ”
ул. „Юри Гагарин” 2, 1113 София 
тел./факс: +359 2 9880168
GSM +359 888253470, +359 878253474 
e-mail: radev2211@yahoo.fr, 
 radev@mgu.bg, mk@bitex.com
Партньори:
Institut für Bildung und Medien
Allee der Kosmonauten 28, D - 12681 Berlin 
DE - Deutschland, tel.: + 49 30 51 06 93 33, 
+49 174 315 86 68; fax: +49 30 51 65 27 86
e-mail: info@gpi-online.de
Österreichische Gesellschaft für 
Bildung und Kommunikation
Schopenhauer Str. 32, A-1180 Wien, Österreich
tel.: + 43 1 4277 9336, 1 4277 9335, 1 4277 49344
thomas.bauer@univie.ac.at
RCI Research and Consultancy Institute Ltd.
Leontiou A No 183 & Karatzia Str. 4th Floor, 
P.O.B. 53808, CY 3318 Limassol, CY Cyprus, 
tel.: (+ 357)25 761080, 99679203, 25 761090
e-mail: christos@rci.com.cy
Univerzity Karlovy v Praze 
(Karls-Universität Prag, Fakultät für 
Sozialwissenschaften, Department of Media 
Studies) Smetanovo nabrezi 6, CZ-11001, 
Praha 1, CZ - Tschechische Republik
tel.: + 42 0222 112 261, +42 060 327 2539
e-mail: kopplova@mbox.fsv.cuni.cz
University Research Institute of Applied 
Communication (URIAC)
5 Stadiou Str., 7th Fl., GR 105 62 Athen, Greece
tel.: + 30 2103689423, 6973797983, 2103245246
e-mail: dcharal@media.uoa.gr
Empirica Gazdasági és Társadalomkutató 
Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Szent György Strasse 16, 9400 Sopron, Ungarn
tel.: + 36 99 505 585, fax: +36 99 505 584
e-mail: csizmar.peter@empirica.hu
College Communicatiewetenschap der 
Universiteit van Amsterdam
Kloveniersburgwal 48, NL 1012 CX Amster-
dam, Niederlande; tel.: + 31 24 358 1116,  
20 525 3682, 20 525 3960, fax :+3120 525 3681
e-mail: joanhemels@kabelfoon.net
Universität Maribor
Slomškov trg, 2000 Maribor, SI - Slowenien
tel.: + 386 2 2355280, 
e-mail: rektorat@uni-mb.si

Контактна информация:

Координатор: 

Българска асоциация по четене
пл. „Славейков” № 11
тел.: + 359 2 980 97 40
e-mail: bulra@osi.bg

Партньори:

Inspire - Verein fuer Bildung & 
Management
Uernstockgasse 22-24/III, 8020 Graz
tel.: + 43 699 12548456
e-mail: max.mayrhofer@inspire-austria.at

SVEB
Zuerich, Switzerland

Radar
Bordeaux, France
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Цели и задачи: 
Ориентиране на хора с увреждане към професионално обуче-

ние и определяне на пречките за достъп до него. Развиване на 
перспектива на партньорството. Спомагане за опознаване на про-
блема чрез постери, брошури, интернет страници и медийни ин-
струменти. Подпомагане на партньорските институции да развиват 
своя капацитет и компетенции. Създаване на ръководство и сбор-
ник с добри практики.

Дейности: 
Създаване на координационни звена; анализ текущотото състоя-

ние в страните партньори. Проблеми и решения относно професи-
оналното ориентиране на хора с увреждания. Идентифициране на 
добри практики, предизвикателства и решения. Прессъобшения и 
конференции. Дизайн и отпечатване на брошури, постери, CD-та. 
Определяне на бенефициенти и заинтересовани институции. Съз-
даване на ръководство за професионално ориентиране и сборник 
с добри практики на английски език с превод на националните ези-
ци. Мобилности и участие в национални и международни срещи 
от персонала и обучаеми. Оценка на изпълнението на проекта с 
помощта на въпросници, подготовка на междинен и краен доклад.

Очаквани резултати: 
Анализ на текущото състояние в страните партньори и пробле-

ми и решения относно професионалното ориентиране на хора с 
увреждания. Ръководство „Професионално ориентиране на хора 
с увреждания” и Сборник „Добри практики в професионалното 
ориентиране на хора с увреждания” на английски език с превод на 
националните езици. Постери, брошури, CD-та. Интернет страница 
и в социалната мрежа; Оценки на изпълнението на проекта. Списък 
на потенциалните бенефициенти на проекта. Ползването на пове-
че професионални техники и методи по отношение на професио-
налното ориентиране на ученици с увреждане.

Цели и задачи: 
Създаване на сътрудничество между европейските институции 

и училища, участващи в професионалното образование. Обмен на 
добри практики. Представяне на различни видове професионал-
ни учебни заведения в Европа. Сравняване на отношенията между 
училищата и малките и средни предприятия, в които учениците 
провеждат своята практика. Определяне на уменията необходими 
на пазара на труда в съответния регион.

Дейности: 
Създаване на уводни брошури за представяне на проекта и 

разпространение до местната общност. Учениците ще изготвят 
презентации с представяне на профила и структурата на профе-
сионалното образование в училището и страната. Ще се изберат и 
представят с презентации три различни вида професионални учи-
лища в регионите. Създаване на табла в училищата и провеждане 
на семинар за представяне на събраната по проекта информация. 
Събиране на информация за заетостта в региона и търсените про-
фесии от Бюрото по труда. Подготвяне на практическа рамка на 
обучение от училищата. Ще се изготвят въпросници за учениците, 
учителите и фирмите, в които се провежда стажа. Ще се проведе 
работна среща на тема – „Как да подобрим качеството на обучение 
и практика”.

Очаквани резултати: 
Създаване на уводни брошури. Общ уеб сайт на проекта. Пре-

зентации и книжка с информация за три професионални училища 
от всеки регион. Издаване на брошура с информацията за профила 
на заетост в страните партньори. Създаване на брошура за евро-
пейските модели на професионалното практическо обучение.Из-
готвяне на въпросници за сравняване на теоретичното обучение и 
практиката в реална среда. Доклад с резултатите от работна среща 
на тема – „Как да подобрим качеството на обучение и практика”.

 Име на проекта: Професионално ориентиране на хора 
  с увреждания – PROD

 Номер на договора: 2011-1-TR1-LEO04-245363
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Ученици, възрастни хора с увреждания, извън формално 
  образование, безработни завършили образование

 Име на проекта: Подобряване качеството 
  на професионалното образование 
  в сътрудничество с пазара на труда

 Номер на договора: 2011-1-TR1-LEO04-27378 4
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Ученици, учители, хора на пазара на труда

Контактна информация:

Координатор: 

Стопанска асоциация Пловдив
4000 Пловдив
бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” 37, пал. 27
тел.: + 359 32 902 399, 032 902 242
e-mail: rda@plov.net; biapl@hotmail.com

Партньори:

DELOA
Spain, Padrôn, Lugar de la Esclavitud, S/N
tel.: + 34 981 81 70 00
e-mail: deloa@deloa.es
The Streetwyze community youth 
music projec
UK, London, The Big Yellow Building 25 
Alfreds way, Barking
tel.: + 44 7766950010
e-mail: errolthom@aol.com
Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy w Tarnowskich Górach
Poland, Tarnowskich Góry
ul. Strzelcôw Bytomskich 7
tel.: + 48 32 2852893
e-mail: soswtg@poczta.onet.pl, moras1@op.p
SKV Ostrava
Czech Republic, Ostrava, Gajdošova 14
tel.: + 420777345701
e-mail: jedlicka.skv@seznam.cz 
 ivapalatova@seznam.cz
Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea”
Romania, Pascani, Ceferistilor, No. 3
tel.: + 40232760020
e-mail: ct_cfunirea@yahoo.com 
 otiliacosnita@yahoo.com

Контактна информация:

Координатор: 

ПГ „Проф.д-р Асен Златаров”
Видин, Южна промишлена зона
тел.: + 359 94 601 797
e-mail: tht_vd@yahoo.com

Партньори:

ÇANKIRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Turkey, Çankırı, Hükümet Konağı Kat: 3
tel.: + 90 376 213 15 36
e-mail: cankirimem@meb.gov.tr
COLEGIUL AGRICOL VIACESLAV HARNAJ
Romania, Bucharest
Bulevardul Ficusului NR 20-26 SECTOR 1
tel.: + 40 212327165
e-mail: feliciastroe123@yahoo.com
Stredna odborna skola obchodu 
a sluzieb - Kereskedelmi es 
Szolgaltatoipari Szakközepiskola
Slovakia, Komárno, Budovateľská 32
tel.: + 42 10357740055
e-mail: georgina1111@gmail.com
ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO CABRITA
Portugal, Barreiro, Rua Maria Lamas
tel.: + 351 212 059 220
e-mail: esacabritap1@mail.gelepac.pt
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Цели и задачи: 

Проектът има за цел оптимизиране на непрекъснатата квали-
фикация на преподавателите във всички сфери и етапи на обра-
зованието чрез споделяне на опит и добри практики. Проектът 
възникна поради липсата на стандартизирано обучение в Европа в 
периода след придобиването на педагогическа правоспособност. 
Партньорите си поставят за цел да определят оптимален общ мо-
дел за професионална квалификация.

Дейности: 

▪ Очертаване на настоящото предоставяне на обучение в обра-
зователния сектор, включително пропуски, бариери, и прилики в 
съществуващите начини на предоставяне на обучение; 

▪ Съвместното анализиране на информация, данни и казуси ще 
доведе до разработването на обзор на добри практики с цел ин-
формиране на заинтересованите страни в тази сфера, включител-
но доставчиците на обучение и дизайнери на нови програми за 
квалификация;

▪ Проучване на стандартизирането на моделите на квалифика-
ция и възможността за разработване на европейски модел, като се 
имат предвид националните различия; 

▪ Този работен пакет се стреми да проучи възможността да се 
създаде модел за обучение в сектор образование, който да е при-
емлив в рамките на цяла Европа; 

▪ Разпространение и публичност.

Очаквани резултати: 

▪ Описание на системите за обучение за придобиване на педаго-
гическа правоспособност в държавите участнички; 

▪ Сравнителен анализ – прилики, разлики, преимущества и не-
достатъци; 

▪ Описание на системите за непрекъсната квалификация на пре-
подавателите в държавите участнички; 

▪ Провеждане на електронна анкета сред преподаватели от всич-
ки етапи на образованието по теми свързани с квалификацията; 

▪ Провеждане на интервюта с преподаватели от всички етапи; 
▪ Обработка на данните с помощта на Grounded Theory.

Цели и задачи: 
Разработване на инструментариум за подобряване на консул-

тацията на млади предприемачи с акцент върху използването на 
неформално придобити професионални познания и компетентно-
сти. Подобрение на консултантските умения на партньорите чрез 
трансфер на методики. Насърчаване и подпомагане на ключовите 
умения (обучение, предприемачески умения) на целевата група.

Дейности: 
Проведе се вторичен анализ относно правните рамки. Направи 

се онлайн анкета на Български и Немски език за установяване на 
реалната ситуация. Проведоха се интервюта с експерти. Създаване 
на уеб страница за публикуване на резултатите по проекта. Създа-
ден е наръчник за експерти по темата, като качеството се гарантира 
чрез продукт и процес ориентирана вътрешна и външна експертна 
оценка. Дейностите по разпространението на резултатите от проек-
та са на регионално, национално и Европейско ниво чрез вътреш-
нофирмени семинари. Статии в специализирани списания и други 
медии. Предоставяне на наръчника за експерти на заинтересовани 
в печатна и дигитална форма. Публикуване на проектна онлайн, ин-
формация и документация на уеб страницата по проекта.

Очаквани резултати: 
Провеждане на изследване. Вторичен анализ - правна рамка. По-

веждане на онлайн анкета - реална ситуация. Повеждане на интер-
вюта с експерти с научен и институционален контекст. Създаване 
на наръчник за експерти по темата с участието на България, Герма-
ния, Белгия, Австрия, Лихтенщайн. Провеждане на симпозиум – се-
минари за експерти. Изграждане на уеб страница (www.nukom.org) 
за проследяване развитието на проекта и разпространение на ре-
зултатите от него – отчети за проведеното изследване. Публикация 
на наръчника за експерти съдържащ насоки и инструкции. Доклад 
за проведения симпозиум.

 Име на проекта: Партньорство за продължаваща 
  квалификация и обучение на учителите

 Номер на договора: 2011-1-GB2-LEO04-05400-3
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Учители

 Име на проекта: Използване на неформални и самостоятелно 
  придобити професионални компетентности 
  от млади предприемачи (NUKOM)

 Номер на договора: 2011-1-AT1-LEO04-05052 3
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Млади предприемачи, мъже и жени на възраст над 40 г. 
  с различия в ниво на образование и обучение

Контактна информация:

Координатор: 

Национален институт за обучение 
и квалификация в системата на 
образованието
ул. „Княз Борис І”, 7, гр. Банкя
тел.: + 359 29977402
e-mail: niod_2006@abv.bg

Партньори:

Birmingham City University
Franchise Street, Perry Barr, B42 2SU, 
Birmingham, UK
tel.: +33 121 331 5000
e-mail: katharine.fuller@bcu.ac.uk
Paris Chambers of Commerce, Novancia 
Business School
8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET, 
Paris, France
tel.: +33 1 55 65 50 40
dcristol@advancia-negocia.fr
University of Beira Interior
Convento de Santo António,  
Covilha, Portugal
tel.: +351275329146
e-mail: dina@ubi.pt
ÇAPA ANATOLIAN TEACHER  
TRAINING HIGH SCHOOL
MİLLET CADDESİ NO:116 ÇAPA-FATİH, 
Istanbul, Turkey
tel.: +902125324252
e-mail: ozlem_met@yahoo.com
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta 
humanitných vied
Univerzitná 1, Zilina, Slovakia
tel.: +421 41 513 6113
e-mail: katarina.martinekova@fpv.uniza.sk

Контактна информация:

Координатор: 

Синет Груп ООД
жк. „Люлин” бл. 718 вх. В ап. 66
София, България
тел.: + 359 886 107 251
e-mail: office@cnetcorp.com

Партньори:

VondiConsulting
Templstrasse 3, 6020 Innsbruck, Österreich
tel.: + 43664 281 7496
e-mail: office@vondi.eu

Westdeutscher Handwerkskammertag
Sternwartstraße 27-29, 40223 Düsseldorf, 
Deutschland
tel.: + 49 211 3007 700
e-mail: info@handwerk-nrw.de

IAWM
Vervierser Straße 4 A, 4700 Eupen, Belgien
tel.: + 32 87 306 880
e-mail: iawm@iawm.be

Prospero AG
Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz, Liechtenstein
tel.: + 423 237 6639
e-mail: info@prospero.ch
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Цели и задачи: 
Общата цел на проекта е подобряване на качеството на систе-

мите за професионално обучение в областта на разследването на 
причините за възникване на пожари. Тя ще бъде осъществена чрез 
въвеждане на добри практики и повишаване на сътрудничеството 
между европейските институции в Европа в това направление.

Дейности: 
Предвижда се осъществяване на мобилности в трите стра-

ни партньори по проекта - България, Белгия и Великобритания, 
за проучване на използваните методология и апаратура за от-
криване на причините за възникване на пожар. Методи за уста-
новяване на електрически причини за възникване на пожари. 
Идентифициране,събиране и изследване на пробите и веществе-
ните доказателства. Практики за подготовка на професионалисти 
за установяване на причините за възникване на пожари. На местно 
ниво ще бъдат изготвени при необходимост „Специализирани ука-
зания”, предназначени за органите на пожарната безопасност и за 
разследващите органи от досъдебното производство. Съвместно 
ще бъде разработена обучителна концепция, приложима в страни-
те партньори по проекта и на ниво ЕС.

Очаквани резултати: 
Очаква се да бъдат постигнати следните резултати: Мобилности 

и работни срещи в страните партньори по проекта и обмен на опит. 
Придобиване на знания и умения за изземване и съхраняване на 
проби от пожари и анализиране на данните от лабораторните из-
следвания. Идентифицирани добри европейски практики и ино-
вативни методи. Разработени на местно ниво „Специализирани 
указания” за определяне на причините за възникване на пожари 
за органите за пожарна безопасност и органите от досъдебното 
производство. Разработена обучителна концепция. Повишен брой 
установени причини за пожари.

Цели и задачи: 
Основната цел на проекта е разработване на ръководство за 

система на оценяване и усвояване на осемте основни ключови 
компетенции,,използвани в ежедневието и работата, по-доброто 
им разбиране и систематично използване. Подобряване на мето-
дите за обучение на институциите, като ги направи по-отворени и 
приложими към нуждите на обществото.

Дейности: 
▪ Разработване на въпросник за значението и нивото на разви-

тие на ключовите компетенции; 
▪ Анализиране и обобщаване на получените резултати от въ-

просника и превод на езика на всеки един от работните езици; 
▪ Изработване на интернет сайт - http://www.basic-competences.

eu/index.html, представящ работата по проекта;
▪ Разработване на ръководство за оценка и усвояване на осемте 

основни ключови компетенции на английски език; 
▪ Превод на ръководството на езика на всеки един от партньо-

рите;
▪ Заключителен международен семинар; 
▪ Публично представяне на интернет сайта и ръководството по 

проекта;
▪ Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта.

Очаквани резултати: 
Резултат от проекта е разработено ръководство, което ще об-

общи резултатите от направените анализи и ще представи ино-
вативни техники за оценка и усвояване на ключови компетенции. 
Ръководството ще бъде разпространено в партньорските държави 
на техните езици и на английски език. Повишаване на знанията и 
усъвършенстване на основните ключови компетенции и стимули-
ране на тяхното успешно прилагане.

 Име на проекта: Установяване и проучване на причините 
  за възникване на пожари

 Номер на договора: 2011-1-BG1-LEO04-04969 1
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Професионалисти и обучители, ангажирани с установяване 
  на причините за възникване на пожари

 Име на проекта: Иновация в усвояване 
  на основни компетенции

 Номер на договора: 2011-1-ES1-LE004-321143
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Учители; хора на пазара на труда; хора в неравностойно положение; 
ученици в професионалните училища

Контактна информация:

Координатор: 

Главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението” – МВР
гр. София, п.к. 1309, ул. „Пиротска” №171А
тел.: + 359 2 98 21 236
e-mail: zupp@mvr.bg

Партньори:

Northumberland Fire  
and Rescue Service
Northumberland Fire and Rescue Service 
Headquarters, West Hartford Business Park, 
NE23 3JPCramlington, UNITED KINGDOM
tel.: + 44 (0)1670 591110
e-mail: jillian.grieves@northumberland.
gov.uk

Fire Brigade Ghent
Fire Brigade Ghent, Roggestraat 70, 9000 
Ghent, BELGIUM
tel.: + 32 268 88 01; +32 268 88 19
e-mail: christian.vandevoorde@gent.be

Контактна информация:

Координатор: 

АСПЕКТ – Мениджмънт 
и междукултурни отношения
гр. Пловдив, ул. „Константин Величков” 2 
Рилон център
тел.: + 359 889219774
e-mail: office@aspectmir.eu

Партньори:

AGIFODENT
Granada, Spain
Avenida Sierra Nevada 126, Local 14 Vega
tel.: + 34958489973
e-mail: cooperation.office@agifodent.es
INSTITUTE FOR WORK  
AND TECHNOLOGY (IAT)
Gelsenkirchen, Germany; Munscheidstrasse 14
tel.: + 492091707144
e-mail: ober@iat.eu
DEKAPLUS BUSINESS SERVICES LTD
Limassol, Cyprus; 33 Agias Zonis Street, 1st Fl.
tel.: + 357-25760055
e-mail: info@dekaplus.com
TÜRKİYE ÖRGÜN VE YAYGİN EĞİTİM VAKFİ
Ankara,Tukey;  
Fevzi Çakmak 2 sok. 35/6 Kizilay
tel.: + 90 312 230 39 12
e-mail: togev@mynet.com
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Очаквани резултати: 

▪ Окомплектоване и пускане в действие на хардуера с микрокон-
тролерни платки и създаване на програми за управление; 

▪ Изработване на рекламни материали – лого, флайъри, карти, 
презентации, сайт на проекта www.microcontroller_ldv.com; 

▪ Подобряване на чуждоезиковата компетентност на учениците, 
увеличаване на осведомеността им за бита и културата на различ-
ните народи;

▪ Подобряване на организационните и уменията за работа в екип 
на учителите; 

▪ Придобиване на нови подходи в професионалното обучение;

▪ Увеличаване на познанията за европейските образователни 
системи.

Цели и задачи: 

▪ Да се сравнят образователните системи и методите за профе-
сионално обучение в участващите училища; 

▪ Да се обменят най-добри практики;
▪ Подобряване професионалните умения на учениците;
▪ Да се насърчи междукултурният диалог;
▪ Да се мотивират учениците да общуват на чужд език; 
▪ Да се засили използването на ИКТ в комуникацията; 
▪ Да се подобри качеството на преподаване и учене.

Дейности: 

▪ Формиране на екип на проекта и група по СИП за учениците; 
▪ Създаване на общ e-mail в Google group за комуникация между 

партньорите;
▪ Среща между партньорите за планиране на дати на визитите, 

брой на ученици и учители за всяка визита; 
▪ Уточняване на микроконтролера за управление и помощния 

хардуер, елементите на мокроконтролера, които ще използва вся-
ка група; 

▪ Създаване на сайт на проекта – публикуване на материали от 
срещите, снимков материал, профили на участниците в проекта, 
публикации в медиите; 

▪ Избор на лого на проекта; 
▪ Изготвяне на флайъри и карта на проекта; 
▪ Изготвяне на тематичен ъгъл на проекта във всяко училище; 
▪ Работа върху микроконтролерно устройство по време на сре-

щите – подготовка на схеми, изучаване на програми, създаване на 
програми за управление; 

▪ Посещения във фирми за микроконтролери.

Име на проекта:  Микроконтролерни приложения 
  в професионалното образование

 Номер на договора: 2011–1-TR1-LEO04-27425 8
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Ученици, учители

Контактна информация:

Партньори:

GÜLŞEHİR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
Turkey,50900 NEVŞEHİR, Kumluk Mevkii 
Gülşehir
tel.: + 903844113226
e-mail: bilgi@gulsehircpl.k12.tr
IES PALOMERAS VALLECAS
SPAIN, 28031 MADRID, C/ARBOLEDA S.N.
tel.: + 34913311018
e-mail: ies.palomerasvallecas.madrid@
educa.madrid.org
COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARITIU“
Romania,430282 Baia Mare,8, Culturii Str.
tel.: + 40262223200
e-mail: georgebaritiu@yahoo.com
Tehniški šolski center Kranj, Strokovna 
in poklicna šola
Slovenia, 4000 Kranj, Kidričeva cesta 55
tel.: + 38642804000;e-mail: info@tsckr.si
Kogeka 4
Belgium,2440 Geel, Technische Schoolstraat 52
tel.: + 3214578550
e-mail: sintjozefinstituut@kogeka.be
HTL-Mössingerstrasse
Austria, 9020 Klagenfurt, Mössingerstrasse25
tel.: + 4346337978
e-mail: office@htl-klu.at
Istituto Professionale di Stato per 
L‘industria E L‘artigianato „Galileo Galilei“
Italy, 93100 Caltanissetta, Via Frà Giarratana n° 1
tel.: + 39093425449
e-mail: clri01000n@istruzione.it
GRUP ȘCOLAR DE TELECOMUNICAȚII ȘI 
LUCRĂRI PUBLICE
Romania, 331016 Hunedoara, str. Turnătorului 1
tel.: + 40254712391
e-mail: gstlp_hd@yahoo.com
AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU
TURKEY, 50500 NEVŞEHİR, Cumhuriyet Mah. 
Kapadokya Cad. No:49 +903845115677
e-mail: avanosmyo@nevsehir.edu.tr
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Контактна информация:

Координатор:

Професионална гимназия 
по електротехника и електроника 
„Михайло Василиевич Ломоносов”
5100 Горна Оряховица
ул. „Н. Петров” 31
тел.: + 359 618 60619
e-mail: mvl@mail.bg



Цели и задачи: 
▪ Да подпомага развитието на иновативното ИКТ-базирано съ-

държание, услуги и педагогически практика; 
▪ Да споделя най-добрите практики за ИКТ, използвани в про-

фесионалното образование (в обучение на учители, професи-
оналното образование в средните професионални училища, 
университети, обучение във фирмите), прилагани в различните 
европейски страни.

Дейности: 
Организиране на уъркшоп за е-обучението в професионалното 

образование и изготвяне на отчет. Организиране на посещения 
до други местни образователни центрове. Изготвяне на доклад с 
информация и примери за добри практики относно ИКТ за обуче-
ние на учители. Организиране на уъркшоп и дискусии, свързани с 
новите тенденции в ИКТ обучението, базирано на игри. Видео-кон-
ференция с отворена дискусия относно предизвикателствата пред 
професионалното обучение.

Очаквани резултати: 
Сборник с най-добри практики за иновативни ИТ, използвани 

в професионалното обучение в партньорските страни. Бюлетин, 
който ще съдържа всички продукти и дейности, извършени до мо-
мента по проекта. 

Изготвяне на уеб сайт и мейлинг група. Повишаване на образо-
вателното качество благодарение на прилагането на най-добри-
те практики от електронно обучение, следвайки принципите, че 
инвестициите в него може да осигурят значителни положителни 
ефекти върху социалната общност.

Цели и задачи: 
Да предостави компютърен обучителен курс на принципа на 

комбинирано учене с цел придобиване на основни дигитални уме-
ния и компетенции. Да помогне на целевите групи да комуники-
рат по-лесно и ефективно с обкръжаващият ги свят и да подобри 
достъпа им до ПОО.– Да подобри самочувствието на участниците 
в проекта като насърчи личната им реализация и развитието им на 
социални и културни компетенции.

Дейности: 
Създаване на Комуникационна стратегия. Споразумение за съ-

държанието, структурата и начин на провеждане на обучителния 
курс. Избор и създаване на уеб сайт и платформа за електронно 
обучение, преводи, адаптация и публикуване на развитието на 
проекта. Създаване на практически упражнения, въпросници за 
самооценка и форми за обратна връзка. Планиране на бъдещи 
дейности след всяка международна среща. Дизайн на лого. Фор-
муляри за оценка и мониторинг на проектните дейности. Първи 
уъркшоп (Март 2012) с крайните потребители, в Полша – дискусия 
на електронно обучително съдържание и събирането на обратна 
връзка. Разнообразие от дейности по валоризация.

Очаквани резултати: 
Електронен обучителен модул с практически упражнения „Ос-

новни компютърни умения“. Електронна обучителна платформа. 
Наръчник „Как да ползвате електронната обучителна платформа?“. 
Помощно ръководство за обучители по ИКТ на лица с увреждания. 
Видео „Лични истории“ на бенефициентите. Дейности по валориза-
ция. Публикации, статии и анонси в масмедиите.

 Име на проекта: Дейности, основани на учене и забавление: 
  предизвикателствата пред ученето 
  през целия живот в дигиталната ера

 Номер на договора: 2011-1-TR1-LEO04-24311 6
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Ученици, обучаеми, учители, хора на пазара на труда

 Име на проекта: Включване чрез ИКТ

 Номер на договора: 2011-1-TR1-LEO04-24538 2
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Хора с физически увреждания, възрастни лица (55+)

Контактна информация:

Координатор: 

Сдружение „Граждани за обществени 
инициативи Св. Св. Петър и Павел”
ул. „Васил Левски” № 8 В, Лясковец
тел.: + 359 888 14 23 24
e-mail: giveahand_bg@yahoo.com

Партньори:

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kurttepe Mahallesi, Süleyman Demirel 
Bulvarı 83035 Sk. No:1 Çukurova
Adana, Turkey
tel.: + 90322-248 18 55
e-mail: cukurova01@meb.gov.tr
Polo Informatico Ltd.
C.so Mazzini, 146, Vasto, ITALY
tel.: + 39.0873.378524
e-mail: am.lavorato@virgilio.it
Staffordshire University
College Road, Stoke-on-Trent
United Kingdom
tel.: + 44 1782 294000
e-mail: s.f.mills@staffs.ac.uk
Universidade de Évora
Largo dos Colegiais, 2, Évora, PORTUGAL
tel.: + 351266740800
e-mail: mjm@uevora.pt
Danmar Computers
Hoffmanowej 19, Rzeszów, POLAND
tel.: + 48 17 8536672
e-mail: danmar@danmar-computers.com.pl
Club Life Long Learning
Templstr. 3, Innsbruck, AUSTRIA
tel.: + 43-664-2817496
e-mail: office@clll.eu
Muradiye Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Kandahar mah. Kız Teknik Meslek Lisesi 
Muradiye, Van, TURKEY
tel.: + 90432 4513102
e-mail: muradiyekizteknik@meb.k12.tr
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Контактна информация:

Координатор: 

Згура- М ЕООД
гр. Пловдив
жк. „Тракия”, бл. 331, вх А, ет. 2, ап. 5
тел.: + 359 32 62 88 90
e-mail: andrean@zgura-m.eu

Партньори:

Pendik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü
Bati M. Karanfil S. No:33/3, Pendik 
Istanbul, Turkey
tel.: + 90 2165851174
e-mail: sgm@pendik.bel.tr
Amalgama Information Management Ltd.
3, Costa Ourani Street, Nikosia, Cyprus
tel.: + 35722318308
e-mail: truth@aimcy.eu
Association M3 (M Cube)
19 cite de Phalsbourg, Paris, France
tel.: + 33 624396434
e-mail: epstein@free.fr
STARGARDZKA SZKOŁA WYŻSZA 
STARGARDINUM
Ul. Kazimierza Wielkiego 17, Stargard 
Szczecinski, Poland
tel.: + 48 915778360
e-mail: project@stargardinum.pl
PROSPECTIVA Y ANÁLISIS CONSULTORES S.L.
Marqués de Amboage nº 12, 1º 
La Coruna, Spain
tel.: + 34 981235265
e-mail: escuela@marcelomacias.com



Цели и задачи: 
Проектът цели да представи ключовата роля на стандартите за 

професионална квалификация при подготовката на специалисти 
за пазара на труда и при идентифицирането на потребности от 
нови знания, умения и компетентности, съответстващи на нуждите 
на работодателите.

Дейности: 
Анализ на съществуващите системи за професионално образо-

вание и обучение в областта на контрола на качеството на храни и 
напитки в държавите-партньори.

Очаквани резултати: 
Въпросник до работодателите за идентифициране на компе-

тенциите по професията „Техник-технолог на качеството на храни 
и напитки“ на европейско ниво. Разработване на два модула за 
обучение по професията „Техник–технолог по качество на храни и 
напитки”, предназначени за обучаващите институции от системата 
на професионалното образование и обучение.

Цели и задачи: 

Главна цел на този проект е да идентифицира основните насоки 
и съдържания за обучение на сътрудници на терен по намаляване 
на вредите (СТНВ). Чрез обмяна на опит от работата по намаляване 
на вреди и профила на сътрудника на терен, проектът има за зада-
ча да въздейства върху професионалното развитие на сътрудници-
те на терен и върху самия подход по намаляване на вредите.

Дейности: 

▪ Дискусия за ролята на сътрудника на терен по намаляване на 
вредите (СТНВ): профил, функции, изисквания; 

▪ Диагностика и сравнение на обучителните методологии между 
партньорските организации/държави и идентифициране на нуж-
дите от обучение на СТНВ; 

▪ Повишаване на разбирането за професионалното развитие на 
сътрудниците на терен и въздействието на обучението върху нама-
ляването на вредите, отвъд културните и социални различия; 

▪ Създаване и разпространение на документ, който може да 
бъде използван в Европейски и международен контекст като ос-
нова за учене през целия живот на професионалистите по нама-
ляване на вредите; 

▪ Популяризиране ролята на СТНВ на национално ниво и застъп-
ничество за тяхното социално и професионално припознаване, 
както и установяване на прецизни политики за обучение.

Очаквани резултати: 

▪ Създаване на професионална идентичност и чувство на при-
надлежност към професионална категория на СТНВ;

▪ Колективно очертаване на уменията и професионалните функ-
ции на СТНВ, както и на добри практики за техническа и политиче-
ска интервенция; 

▪ Повишени знания за компетенциите, отговорностите и сред-
ствата за интервенция на СТНВ на европейско ниво; 

▪ Създаване на виртуално обучително ръководство за СТНВ (CD 
и онлайн);

▪ Повишена обмяна на знания и отвореност между институциите; 
▪ Повишени национални и европейски мобилности и чувство на 

Европейска идентичност.

 Име на проекта: Храни и напитки – европейски учебен план 
  за качествено обучение в областта на 
  производството на храни и напитки (FooDrinks)

 Номер на договора: LLP -2011-LEO–MP-03
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Ученици, възрастни обучавани, преподаватели, работодатели, 
  браншови организации

 Име на проекта: Обучително ръководство 
  и професионален профил на сътрудника 
  на терен по намаляване на вредите

 Номер на договора: 2011-1-PT1-LEO04-08499 10
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Обучаеми; Действащи сътрудници на терен по намаляване 
  на вредите от рискови поведения

Контактна информация:

Координатор: 
Фондация „Здраве 
и социално развитие”
София 1303, бул. „Ал. Стамболийски” 87, ет. 2
тел.: + 359 2 851 8108
e-mail: mail@hesed.bg

Партньори:
APDES - Agência Piaget para o 
Desenvolvimento
Alameda Jean Piaget, 100, Apartado 551, 
Vila Nova de Gaia, Portugal
tel.: + 351227531106; e-mail: info@apdes.pt
Association Française de Réduction des Risques
Tour Essor - 14, rue Scandicci, Pantin Cedex, 
France; tel.: + 33 (0)1 41 83 46 87
e-mail: coordination@a-f-r.org
Akzept e.V. Bundesverband für 
akzeptierende Drogenarbeit und 
humane Drogenpolitik
Südwestkorso 14, Berlin, Germany
tel.: + 493082706946; akzeptbuero@yahoo.de
Itaca Associazione Europea degli 
Operatori Professionali delle 
Tossicodipendenze – Delegazione 
Territoriale Italiana
Via Tripoli, 110, Roma RM, Italy
tel.: +390689280197; itacaitalia@itacaitalia.it
De Regenboog Groep
Droogbak 1d, EW Amsterdam, Netherlands
tel.: + 31 20 531 7600
e-mail: info@deregenboog.org
International Harm Reduction Association
Unit 701, The Chandlery, 50 Westminster 
Bridge Road, LondonSE1 7QY, UK
tel.: + 44 207 953 7403; maria.phelan@ihra.net
A-klinikkasäätiö
Paasivuorenkatu 2 a, Helsinki, Finland
tel.: + 35896220290
e-mail: tiedotus@a-klinikka.fi Partner
Riksorganisationen för sex & erotikarbetare
ROSEA - Lupingränd 16, Tyresö, Sweden
tel.: + 468204221; info@rosealliance.se 
Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)
C/ Quevedo, 2 bajos, Barcelona, Spain
tel.: + 34 932890530; abd@abd-ong.org 
Uteseksjonen, Rusmiddeletaten, Oslo 
kommune; Maridalsveien 3, Oslo, Norway
tel.: + 47 23 46 04 40
kathrine.paulsen@rme.oslo.kommune.no
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Контактна информация:

Координатор: 

Национална агенция за професионално 
образование и обучение
София, 1113, бул. Цариградско шосе 125, 
бл. 5, ет. 5
тел.: + 359 2 971 2070
e-mail: napoo@navet.government.bg

Партньори:

FUNDACIÓN INTERCOOP
Spain, 12550 Almassora, POL. SUPOI 8 - C/
DELS IBERS, 24
tel.: + 34 964 503 250
e-mail: xcheca@intercoop.es
Károly Róbert Föiskola
Hungary, H-3200 GYÖNGYÖS, H-3200 
GYÖNGYÖS, MÁTRAI U. 36.
tel.: + 36 37518301
e-mail: smagda@karolyrobert.hu
Association Nationales des Industries 
Alimentaires
France, 75015 París, 21, rue Leblanc
tel.: + 33 153838617, +33 617364561
e-mail: fgorga@ania.net
Universitatea “Vasile Alecsandri”  
din Bacău
Romania, 600115 Bacau
Calea Marasesti, nr. 157
tel.: + 40234542411, +40234580170
e-mail: rector@ub.ro
Mersin Ziraat Odası
Turkey, 33041 Mersin,Nusratiye Mahallesi 
5001 Sokak No:40 Akdeniz, Mersin, Turkey
tel.: + 90 324 336 33 40
e-mail: mersinziraatodasi@hotmail.com
Γεωπόνος Σύλλογος Καβάλας
Greece, GR 654 03 Kavala, 55, Venizelou str.
tel.: + 30 2510 222942
e-mail: cgeorgidis@gmail.com



Цели и задачи: 
LOGIC има за цел обмен на информация относно използването 

на логиката в сферата на образованието за възрастни. Проектът 
събира образователни практики, свързани с 8-те ключови ком-
петенции на ЕС. Ще бъде изготвена рамка, чрез която да се срав-
нят тези практики. Целта е те да бъдат използвани в контекста на 
ежедневието, като по този начин да се подобрят професионалните 
умения на учителите, обучаващи възрастни. Целта е всяка отдел-
на практика да се анализира и приспособи под направлението на 
„специалисти по интеграция” (преподаватели, социални съветници 
и работници.), като се вземат предвид изискванията на средата, 
както и националните и европейски контексти. Проектът работи 
върху развитието на иновативни практики в сферата на професи-
оналното образование и върху признаването на професионалните 
квалификации и умения.

Дейности: 

Проектът се фокусира върху наблюдение на социалното и про-
фесионално образование, социален инженеринг, както и изграж-
дане на мрежи, стимулиране на чувствителността на заинтересо-
ваните страни, особено на лицата, взимащи решения и политиците.

Очаквани резултати: 

▪ Уеб сайт: http://logic-project.eu/ 
▪ Ръководство, съдържащо методи и инструменти със съответна-

та подходяща библиография; 
▪ Доклад от тестването на съществуващите практики в партньор-

ските страни със SWOT анализ; 
▪ Серия препоръки на вниманието на всички заинтересовани 

страни.

Цели и задачи: 
Целите на нашето партньорство са: 1. Да споделим добри прак-

тики в използването на проектния метод в професионалното обу-
чение. 2. Да представим проектния метод като творчески модел в 
професионалното обучение. 3. Да подготвим преподаватели и обу-
чители, които да използват проектния метод. 4. Да разпространи 
проектните резултати.

Дейности: 
Разработване и планиране на проектните дейности от партньо-

рите. Подготовка на проектния уеб сайт. Събиране на добри прак-
тики за прилагане на проектния метод в професионалното обуче-
ние. Създаване на база данни с добри практики на проектния уеб 
сайт. Подготовка на кратък тренинг за преподаватели по професи-
онално обучение за прилагане на проектния метод. Организиране 
на кратък тренинг за преподаватели по професионално обучение 
във всяка страна-партньор. Подготовка на сценарии за прилагане 
на проектния метод от преподаватели по професионално обуче-
ние във всяка страна партньор. Подготовка и провеждане на кон-
ференция за разпространение на резултатите от проекта.

Очаквани резултати: 
Резултатите по проекта до средата на неговото изпълнение са 

следните: 
▪ Бяха проведени три проектни срещи; 
▪ Логото на проекта беше разработено;
▪ Изготвени и разпространени два информационни бюлетина; 
▪ Разработен уеб сайт на проекта - http://vetproject.internetdsl.pl/ 
▪ Базата данни с добри практики за прилагане на проектния ме-

тод е качена на уеб сайта;
▪ В Къръккале (Турция) се проведе и семинар на тема “Научният 

подход в ученето, базирано на проекти - на теория и практика”.

 Име на проекта: LOGIC / ЛОДЖИК

 Номер на договора: 2011-1-FR1-LEO04-24203 4
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Преподаватели, съветници, социални работници

 Име на проекта: VET PROJECTS – Проектният метод като 
  творчески модел в професионалното 
  обучение

 Номер на договора: LLP-2011-LEO-MP-12
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Учители и преподаватели по професионално обучение

Контактна информация:

Координатор: 

Бимек ООД
София, ул. „Мур” № 31-А, ап. 4
тел.: + 359 2 4900396
e-mail: bimec@bimec-bg.eu

Партньори:

Fundacja Wspierania Rozwoju 
Innowacji i Kreatywności „InnCrea”
Plac Matejki 10/3, Krakow, Poland
tel.: + 48 502313393
e-mail: ckc@komesnet.com.pl
BUREAU OF VOCATIONAL EDUCATION OF 
FTHIOTIDA PREFECTURE,
Lamia, Greece
tel.: + 30 22310 52532
e-mail: mail@gree.fth.sch.gr
Cyprus Neuroscience and Technology 
Institute (CNTI)
Promitheos 5, Office 9, Nicosia, Cyprus
tel.: + 357 22873820
e-mail: laouris@cnti.org.cy
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE
VIA XX SETTEMBRE 24, Milano, Italy
tel.: + 39 02 467641
e-mail: fdiconcetto@irsonline.it
VEREIN MULTIKULTURELL
Bruneckerstraße 2 d, Innsbruck, Austria
tel.: + 43 512 562929
e-mail: office@migration.cc
Vakaru Lietuvos verslo kolegija
Silutes road 2, Klaipeda, Lithuania
tel.: + 370 46 311 099
e-mail: vlvk@vlvk.lt
Golcuk Teknik ve Endustri Meslek Lisesi, 
Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
GOLCUK ENDUSTRI MESLEK LISESİ KAVAKLI 
MH. NO:51, GOLCUK, Turkey
tel.: + 902624142886
e-mail: hgurlagap@yahoo.com
The Special Provincial Administration 
of Kırıkkale
Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 158, 
Kırıkkale, Turkey
tel.: + 90 318 357 37 00 / 167
e-mail: kirikkaleilozelidare@icisleri.gov.tr
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Контактна информация:

Координатор: 

Център РУНИ ЕООД
София 1407, бул. „Черни връх” 41 Д
тел.: + 359 888503025, 02 9434055
e-mail: runny@bitex.bg

Партньори:

Radar B
39 RUE LAZARE CARNOT
56100 LORIENT, France
tel.: + 33297214743
e-mail: radar.bre@gmail.com
OKA
Kale Mahallesi Şükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 
İlkadım / SAMSUN, 55030 TURKEY
tel.: + 90 362 431 24 00, +90 362 431 24 09
e-mail: info@oka.org.tr
DANMAR
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów, Poland 
tel.: + 48 17 853 6672
e-mail: danmar@danmar-computers.com.pl
IES VICENTE ESPINEL
C. Gaona 7. 29012 Málaga. SPAIN
tel.: + 34 951 297 910
www.iesvicenteespinel.com
INSTITUTO PIAGET
Rua António Sérgio, Apartado 551, 4410-269 
Canelas, Vila Nova de Gaia, Portugal
tel.: + 351227537600
e-mail: info@gaia.ipiaget.org
Bihari Szabadművelődési és 
Népfőiskolai Egyesület
Bajcsy-Zsilinszky utca 27, 4100 
Berettyóújfalu, Hungary
tel.: + 3654402134
e-mail: info@nepfoisk.t-online.hu



Цели и задачи: 
Запознаване със стандартите за детекция и поведение при па-

циенти с вроден алфа-1 антитрипсинов дефицит. Участие в обу-
чителни семинари и програми с цел квалифициране на карди за 
обучение на български специалисти. Изграждане на ефективна 
мрежа от регионално действащи регистри контролирани от еди-
нен национален регистър. Осъществяване на контакти с партньор-
ски центрове в други държави с цел колаборация и създаване на 
единен регистър за пациенти с алфа1-антитрипсинов дефицит в 
Централна и Източна Европа.

Дейности: 
По време на срещите бяха обсъдени проблеми свързани с ор-

ганизацията и обучението на кадри, организирането на програми 
за скрининг на национално ниво, бъдещи конференции, работни 
срещи и други. Мобилностите позволиха придобиването опит в 
изграждането на национален и регионален регистър, извличането, 
обработката и анализа на взетите проби.

Продължава участието на страната ни в бъдещите срещи по 
проекта, обучение на кадри и обмяна на опит с партньорските 
центрове в Европа, целящо изграждането действащ регистър на 
национално ниво.

Очаквани резултати: 
Положиха се основите на активното включване на страната ни 

в проекта със скрининг и детекция на пациенти от високориско-
вите групи чрез взимане на материали за генетично изследване. 
От април до август 2012 година бяха събрани проби от специално 
подбрани пациенти от плевенски регион. Те ще бъдат изпратени за 
анализ в централната референтна лаборатория в Полша.

Цели и задачи: 
Основните задачи пред партньорите в проекта са обмяна на 

опит, мнения, гледни точки и добри практики относно повишаване 
на качеството на професионалното образование и обучение. Целта 
на партньорството е създаване на добро практическо ръководство 
за качеството в ПОО. Предвижда се установяване на контакти меж-
ду преподаватели, учители и обучители в системата на ПОО и не на 
последно място разпространение на обучителни материали.

Дейности: 
Проектът е насочен към идентифициране на съществуващи 

практики за управление на качеството и на процесите в ПОО. Съз-
даване на добро практическо ръководство за качеството в ПОО, 
като да се акцентира върху значението на интегриращата политика 
за качество на професионалното образование и обучение. Използ-
ване на социалните мрежи, към които партньорските организации 
принадлежат, за разпространение на крайните резултати по про-
екта. Заложено е разработване на IT платформа за комуникация в 
рамките на общността. Популяризиране на проектните материали 
чрез участие в семинари и срещи на представители на училища, по 
време и след приключване на проекта. По проекта са предвидени 3 
работни срещи и заключителна конференция във Франция.

Очаквани резултати: 
В процеса на работа по проекта са предвидени 4 срещи. През 

първата година се проведоха работни срещи/семинари в Глаз-
гоу, Великобритания и Бесни, Турция. Предстои работна среща в 
Лодз, Полша. Заключителна проява по проекта е организирането 
на международна конференция във Франция през 2013 г. за обмя-
на на опит, практики и мнения за качеството на продължаващото 
професионално образование и обучение. Предстои съставянето 
на практическо ръководство за качеството в ПОО. Създадена e 
уеб страница, публикувана е статия в местен вестник, изготвена 
е информационна диплянка – BG/ЕN, проведени са редица срещи 
с бенефициенти по проекта, обменен опита в ПОО на Anniesland 
College/GB и Besni District National Education Directorate/TK.

 Име на проекта: Запознаване със стандартите за най-добра 
  медицинска практика за пациенти с 
  вроден алфа-1 антитрипсинов дефицит 
  в Централна и Източна Европа

 Номер на договора: LLP-2011-LEO-MP-11
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Медицински професионалисти с дългогодишен опит в работата 
  с пациенти от високорисковите групи. 

 Име на проекта: QUALIPATHS

 Номер на договора: LLP-2011-LEO-MP-08
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Преподаватели и Обучители, осигуряващи и следящи за качеството 
  на професионалното образование и обучение; организации, предла-
  гащи VET (професионално обучение и образование) и CVET (продъл-
  жаващо професионално и образование обучение).

Контактна информация:

Координатор: 

УМБАЛ „Д-р Георги Странски – 
Плевен“ ЕАД
гр. Плевен, бул. “Георги Кочев” 8А
тел.: + 359 64 886 444
e-mail: umbal@umbalpln.com

Партньори:

Dział Planowania Naukowego
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
tel.: + 48 22-43-12-225
e-mail: j.szela@igichp.edu.pl
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Контактна информация:

Координатор: 

Сдружение ДИА-СПОРТ 
ж.к. Стрелбище, ул. Бадемова гора, бл. 7Б, 
вх. Б, София; тел.: + 359 2 8506024
e-mail: diasport.association@gmail.com

Партньори:

Groupement d‘intérêt public formation 
continue et insertion professionnelle 
de Basse Normandie 
168 rue Caponière BP 6184,  Caen, France
tel.: + 33 2 31301540; e-mail: dafco@ac-caen.fr
Region Basse Normandie
Abbaye-aux-Dames – Place Reine Mathilde, 
14000 Caen, France; tel.: + 33 2 31 06 78 30
e-mail: i.ledeaut@crbn.fr
Anniesland College of Further Education
19 Hatfield Drive, G12 0YE Glasgow, UK
tel.: + 44 141 357 6102
e-mail: reception@anniesland.ac.uk
Wyższa Szkoła Informatyki
Rzgowska 17a, 93-008 Lodz, PL
tel.: + 48 42 2750 148
e-mail: wsinf@wsinf.edu.pl
Besni District National Education 
Directorate
Cirit Meydan Mahallesi Atatürk Caddesi  
No :223 Besni, 02300 Adıyaman, TR
tel.: + 90 416 318 19 01
e-mail: besni02@meb.gov.tr
Arcadia Consulting S.r.l.
via Copernico 2/B, 35013 Cittadella (PD), IT
tel.: +390499404427; info@arcadia-consulting.it
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Badensche Str. 52, 10825 Berlin, DE
tel.: +49 30 85789101
e-mail: president@hwr-berlin.de



Контактна информация:

Координатор: 

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
бул. „Джеймс Баучер”76
тел.: + 359 2 8164739
e-mail: i.georgiev@redcross.bg

Партньори:

International Life Saving Federation  
of Europe ILSE
Holunderweg 5 21365 Adendorf, Germany
tel.: + 49 4131 188800
e-mail: president@ilseurope.org
Asociatia Nationala a Scafandrilor 
Profesionisti din Romania
Ghe Lazar 5 600693 Constanta RO - Romania
tel.: + 40 241 520 244; e-mail: office@anspsr.ro
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Im Niedernfeld 2 D-31542 Bad Nenndorf Germany
tel.: +49 5723 955 470; e-mail: bgf@bgst.dlrg.de
Wodne Ochotnicze Pogotowie (WOPR)
Pytlasinskiego 17 00-777 Warszawa, Poland
tel.: + 48 22 8411838; e-mail: zg@wopr.pl
Vodní záchranná služba Českého 
Červeného kříže
Thunovská no: 18/183 118 04 Praha Czech Republic
tel.: + 420 251 104 239; e-mail: info@vzs.cz
7. Norges Livredningsselskap (NLS)
Industriveien 12 1471 Lørenskog Norway
tel.: + 47 679 18600; nls.post@livredning.no
Hrvatski Crveni križ
Ulica Crvenog Križa 14 HR-10000 Zagreb Croatia
tel.: + 385 1 46 55 814; redcross@hck.hr
Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliitto ry (The Finnish 
Association for Swimming Instruction 
and Life Saving) (SUH)
Kirvesmiehenkatu 4 A 6 00880 Helsinki Finland
tel.: + 3589343 6560; parla.salomaa@suh.fi
Royal Life Saving Society UK (RLSS UK)
River House High Str. Broom B50 4HN 
Warwickshire United Kingdom
tel.: + 44 1789 773994
e-mail: lifesavers@rlss.org.uk
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO 
Y SOCORRISMO (FESS)
AV. FUENTE NUEVA, 14 Nave 8-A 28703 San 
Sebastián de los Reyes ES – Spain
tel.: + 34 91 725 2234; secretaria@fess.es

Цели и задачи: 
Повишаване информираността относно необходимостта от 

професионални програми, които да подготвят специалисти, които 
да работят и с двете целеви групи. Събиране и описване на кон-
цепции и съществуващи професионални стратегии, с цел обмяна 
на знания и опит между партньорите. Изграждане на неформална 
мрежа между партньорските организации за развиване на профе-
сионални стандарти и програми.

Дейности: 
Дефиниране на критерии относно съдържанието на професио-

налните програми и трансфера на методологиите към обучаемите. 
Намиране на примери за добри практики в различните партньор-
ски страни, обединяващи професионални компетенции в работа-
та с деца с увреждания и с разведени семейства. Обмен на опит, 
ноу-хау и стратегии. Обучение чрез наблюдение и участие в транс-
националните мобилни визити, как концепциите и стратегиите се 
прилагат в средата, където са били създадени и как те могат да се 
адаптират в останалите страни и организации.

Очаквани резултати: 
Каталог с критерии и индикатори за професионалното обуче-

ние, необходимо при професионални интервенции при семейства 
в развод, имащи деца с увреждания. Наръчник, описващ събрани-
те добри практики от цяла Европа. Междукултурно учене и обмен 
между партньорите по време на петте транснационални срещи и 
двете двустранни фази на мобилност, позволяващи трансфер на 
добри практики от една страна/организация към друга. Издаване 
на „Зелена харта“, която включва опит, препоръки и предложения 
към взимащите решения и заинтересованите страни.

 Име на проекта: Концепции и програми за професионално 
  обучение на специалисти, работещи с деца 
  с увреждания и семейства 
  в ситуации на развод

 Номер на договора: LLP-2011-LEO-MP-01
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Мобилност“ - VETPRO
 Целева група: Специалисти, работещи с деца с увреждания 
  и техните семейства в развод
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Контактна информация:

Координатор: 

Фондация „Карин дом”
Варна 9010, м. „Св. Никола” п.к. 104
тел.: + 359 52 302 517
e-mail: karindom@karindom.org

Партньори:
Jugend am Werk Steiermark GmbH
Lendplatz 35, 8020 Graz, AUSTRIA
tel.: + 43 50 7900 1100
e-mail: walerich.berger@jaw.or.at
Verein RAINBOWS
Theodor-Korner-Srasse 182/1, 8010 Graz, 
AUSTRIA; tel.: + 43 316 688 670
e-mail: office@rainbows.at
ARIADNE Staldenweg 1, 6313 Menzingen, 
SWITZERLAND; tel.: + 41 41 758 01 32
e-mail: miriam.hess@ariadne.ch
Deutscher Kinderschutzbund 
Landesverband Mecklenburg-
Vorprommern e.V.
Potsdamer Starsse 1, 19063 Schwerin, 
GERMANY; tel.: + 49 385 477 30 46
e-mail: kontakt@dksb-mv.de
Asociation de familias y mujeres del  
medio rural - Aragon (AFAMMER Aragon)
Privilegio de la Union, 39, 50013 Zaragoza, 
SPAIN; tel.: + 34 976 03 511
e-mail: afammerzaragoza@gmail.com
IL GIRASOLE Cooperativa Sociale
Via Ghiberti 12/14/16, 500018 Scandicci-
Florence, ITALY; tel.: + 39055740462
e-mail: coopilgirasole@coopilgirasole.it
Terenowy Komitet Ochrony  
Praw Dziecka
ul. Slabego 2/1a, 80-298 Gdansk, POLAND
tel.: + 48 502034728; tkopd-gd@wp.pl 
Grupul Pentru Integrare Europeana
OP 4, CP 19, 110480 Pitesti, ROMANIA
tel.: + 40248219744; dchir@gie.ro
Tjorns kommun, Barn och 
utbildningsforvaltingen
Kroksdalsvagen 1, Skarhamn, SWEDEN
tel.: + 46 304 60 11 05
e-mail: margareta.ringius@tjorn.se
Edremit Rehbelik ve Arastirma Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 107. Sokak N 5
tel.: + 90 2663849498
e-mail: edr-967397@hotmail.com

Цели и задачи: 

Обмен на опит по отношение на практическите методи на обу-
чение и техники за изпълнение на изискванията на водноспаси-
телната ЕКР.

Дейности: 

Обмен на водещите практики за обучение, посветени на живо-
тоспасяването във водните системи (включващи плажове, открити 
води и басейни), между лицата, отговорни за националните про-
грами за обучение на Европейските водноспасителни организа-
ции, в съответствие с ЕКР за водно спасяване (нива 01 – 04).

Очаквани резултати: 

Резултатите от този проект ще бъдат принос за развитието на 
национални квалификационни рамки за водно спасяване на ос-
новата на Европейската квалификационна рамка, последствие от 
което в цяла Европа ще е нарастването на количеството и на ква-
лификацията на спасителите на много европейски плажове и други 
зони за къпане. 

Резултатът ще бъде подобряването на безопасността на гражда-
ните в откритите и закрити водни площи в Европа.

 Име на проекта: За по-безопасна Европа, 
  с по-високо квалифицирани спасители

 Номер на договора: 2011-1-DE2-LEO04-07888 6
 Тип проект: Леонардо да Винчи, дейност „Партньорства“
 Целева група: Водноспасителни кадри, обучители по водно спасяване





Център за развитие на човешките ресурси
1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел.: (+359 2) 915 50 10, факс: (+ 359 2) 915 50 49
e-mail:hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg

Приемно време: вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

издание 2012

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

Ролята на Националната агенция
Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция за 

България по Програма „Учене през целия живот” (2007 - 2013).
Националната агенция играе важна роля в практическото изпълнение 

на Програмата, като администрира Децентрализираните дейности в целия 
проектен цикъл: 

• разпространява информация за дейностите на Програмата; 
• приема и регистрира кандидатурите; 
• организира селекцията; 
• сключва договори с успешно преминалите селекцията кандидати; 
• извършва плащанията по договорите; 
• извършва мониторинг и консултации на финансираните проекти; 
• приема отчетите по тези проекти; 
• организира дейности за разпространение и валоризация на резулта-

тите от успешни проекти. 


