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Целева група:
Специалисти по професионално образование и обучение в областта на хранителните технологии.

Резюме на проекта:
Целите на проекта са:  Запознаване с иновативни практики при функционирането на системите 
за качество и безопасност при производството на храни и напитки в Италия и трансфер на опит 
в подготовката на специалисти по качество и безопасност в хранително-вкусовата промишле-
ност;  Усъвършенстване на учебните планове и програми за специалност „Контрол на качеството 
и безопасност на храни и напитки”. В хода на дейностите от работната програма ползвателите на 
мобилността придобиха нови знания и опит в областта на изграждане, поддържане и управление 
на системи за контрол  на качеството и хранителната безопасност, запознаха се със системата 
на професионално обучение и образование в Италия, усвоиха иновативен педагогически опит в 
обучението. Ползите от обмяната на опит са следните: 

- Принос към усъвършенстване на учебните програми за подготовката на специалисти 
   по професия техник-технолог по качеството на храни и напитки;  
- Подобряване привлекателността на професионалното обучение по специалността; 
- Постигане високо качество на подготовката на обучаемите и подобряване на тяхната 
   конкурентоспособност на Европейския пазар на труда в една специфична сфера 
   на компетенции, с все по-нарастваща значимост - осигуряване безопасност 
   и качество на храните. 

Професионалното общуване с колеги усъвършенства уменията за комуникация на чужд език, за 
трансфер на иновативен опит, на учебно съдържание, на методи за организация на образовател-
но-възпитателния процес. Това допринася за постигане на европейско качество в обучението по 
специалността. С осъществяването на мобилността се постига задълбочаване на сътрудничество-
то с образователни институции и производствени звена в Италия, повишава се транснационал-
ният капацитет на професионалната гимназия при обмен на специалисти. Осигурява се високо 
качество на професионалната квалификация на учителите. Пребиваването в Италия обогатява 
познанията на участниците в проекта за историята, културата и съвремието и за начина на живот 
и упражняване на професията в страна членка на ЕС.

Eвропейски опит и иновации в обучението по специалност 
контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Координатор:
Професионална гимназия 
по хранителни технологии и техника
Пловдив 4027

бул. “Васил Априлов” 156

тел.: +359 32 95 50 18

e-mail: pghtt_plov@abv.bg

Партньори:
CESCOT VENETO
8 Via Savelli Str. 35129,

Padova, Veneto, Italy,

v.baggio @cescotveneto.it

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO03-03337

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  VETPRO

Контактна информация:
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Целева група:
Целевата група на проекта бяха  8 учители от ПГОХХТ, преподаващи по предмети от професионал-
ната подготовка на учениците.

Резюме на проекта:
Основната цел на проекта бе да се повиши качеството на професионалното обучение и образо-
вание в ПГОХХТ, чрез усъвършенстване на иновативните методи и подходи на преподаване на 
учителите, специалисти в областта на модния дизайн. Работейки по проекта, чрез сътрудничество 
с европейски организации, ние постигнахме следните резултати: 

*Обогатихме познанията си в иновативните методи на преподаване и начините 
  за прилагането им в професионалното образование и обучение;
* Запознахме се с новостите в информационните технологии и използването им 
   в сферата на модния дизайн;
* Запознахме се със съвременните техники и технологии за производство на облекло;
*Разширихме своя европейски мироглед и европейска култура. 

Усъвършенствайки знанията, професионалните си умения и компетенции, ние ги прилагаме при 
обучението на учениците, в името на  увеличаване шансовете им за професионална реализация 
и конкурентоспособност в българския и Европейски пазар на труда. Участието в проекта под-
помогна развитието на иновативните методи и практики за учене през целия живот, базирани и 
на информационните и комуникационните технологии. Мобилността допринесе за придобиване 
и използване на знания, умения и квалификация, които спомагат за личностното израстване на 
участниците в проекта, за тяхната пригодност за заетост и конкурентоспособност  на Европейския 
пазар на труда. Обогатяването на преподавателските подходи допринесе обучението в гимна-
зията да стане по-атрактивно и модерно. Участието в проекта стимулира изучаването на чужди 
езици, необходими на учителите за обогатяване на професионалните им умения. Запознаването с 
културното, икономическото и историческото развитие на страната домакин - Италия, допринесе 
за социалното и културно развитие на личността на ползвателите.

Иновативни методи за обучение в съвременния дизайн

Координатор:
Професионална гимназия по облекло, 
хранене и химични технологии 
„Проф. д-р Асен Златаров“
Шумен 9704, ул. „Деде агач” 7А

тел.: +359 54 869 869

e-mail: pgohht@mail.bg

Партньори:
Система Туризмо
88 Via Pienza Str.,

85100  Potenza, Italia,

sistematurismo@sistamaturismo.it

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO03-03168

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  VETPRO

Контактна информация:
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Целева група:
Участници в проекта са 10 учители по професионална подготовка

Резюме на проекта:
Целта на проекта бе участниците в проекта да се запознаят с модерни, иновативни образователни 
практики, да заимстват положителен опит и идеи от италианската образователна система, които 
да адаптират и приложат в работата си. Учителите проведоха едноседмичен обмен в град Рими-
ни, като се запознаха с европейския опит в професионалното обучение по хлебопроизводство и 
сладкарство и новите аспекти в модерното професионално обучение. Посетиха две професио-
нални училища. В професионална гимназия Istituto Tecnico Statale per il Turismo „Marco Polo” те се 
запознаха с изучаваните там специалности, с част от учебните програми, с реформата в италиан-
ската образователна система, присъстваха на учебни занятия. 
При визитата в Istituto Proffessionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione учителите се 
запознаха с организацията на обучението, с методите на преподаване, с критериите за оценка на 
учениците, с процедурите за провеждане на държавни изпити и методите за обучение на ученици 
със специални образователни потребности, присъстваха на практическо учебно занятие. Посе-
тиха също Факултета по икономика към Болонския университет в Римини, където се запознаха с 
магистърските и бакалавърски програми, с начина на кандидатстване, с перспективите за профе-
сионална реализация на студентите. 
При посещение в Hotel Continental e dei Congressi в Римини учителите обсъдиха ангажираността 
на работодателите към професионалното обучение. За да се запознаят с новостите в професията 
хлебар – сладкар, учителите посетиха 32-рото издание на Световното изложение по хлебопроиз-
водство, сладкарство, шоколатиерство и сладолед SIGЕP’ 2011, където разгледаха щандовете на 
представените фирми и наблюдаваха три професионални състезания. 
Бенефициентите обогатиха професионалните си знания с нови идеи и  информация, усвоиха ино-
вативни технологии, осигуриха си професионална литература.

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO03-03155

Изучаване на новостите в европейските образователни 
практики – възможност за въвеждане на иновативни методи в 
професионалното обучение

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  VETPRO

Координатор:
Софийска гимназия по хлебни 
и сладкарски технологии
София 1373, ул. „Суходолска” 12,

тел.: +359 2 822 10 96

e-mail: sghst@abv.bg

Партньори:
Sistema Turismo s.r.l.
88 Via Pienza Str., 

85100 Potenza, Italy,

тел.: +39 971 517 94

e-mail: sistematurismo@sistematurismo.it

Контактна информация:
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Европейският опит в практическото обучение 
на ресторантьори и хотелиери

Целева група:
Десет преподаватели от ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново по професионални дисци-
плини в областите „Ресторантьорство и хотелиерство”,  по-специално „Сервиране и барманство”, 
„Сомелиерство”, „Технология на кулинарната продукция”, „Организация на кетърингово събитие”, 
„Организация на хотелиерството”, „Организация на екскурзоводското обслужване”, „Допълнителни 
дейности в туризма” и „Маркетинг в ресторантьорството и хотелиерството”.

Резюме на проекта:
Проектът предвижда двуседмична мобилност на ползвателите в гр. Флоренция, Италия. Работ-
ната програма е изготвена в сътрудничество с приемащата организация, „Академия Ейдема”, и 
включва посещения на хотели, ресторанти и туристически обекти от различни категории, както 
и срещи и дискусии с местни и регионални образователни и туристически организации. Целта 
на проекта е да даде възможност на участниците да се запознаят с европейския опит и добри 
практики в обучението на ресторантьори и хотелиери, за създаване, предлагане и реализиране 
на нови и специфични туристически продукти, което ще допринесе за професионалното из-
растване на участниците. Участниците също така ще се запознаят с културата, бита и традициите 
на местните жители, което ще допринесе за обогатяване на личния им опит и ще ги насърчи 
към опознаване на европейското културно многообразие и културно-историческо наследство 
и ще ги стимулира да изучават чужди езици и да практикуват вече придобитите си чуждоези-
кови компетенции, което от своя страна ще повиши тяхното лично самочувствие и увереност. 
Прилагането от участниците на усъвършенстваните по време на мобилността знания и методи 
в обучението по професионална подготовка ще допринесе за предаването на съвременни зна-
ния и професионални умения на младите хора, което ще ги направи по-конкурентоспособни на 
българския и Европейския пазар на труда.

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO03-03194

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  VETPRO

Координатор:
Професионална гимназия по туризъм 
„Д-р Васил Берон”
Велико Търново 5000,

ул. „Цанко Церковски“ 10, 

тел.: +359 62 62 15 16

e-mail: tt_beron@abv.bg

Партньори:
Академия Ейдема
36 Via dei Sette Santi Str., 

50131 Firenze, Italy,

тел.:+39 055 29 44 76

e-mail: m.aloe@eidema.it

Контактна информация:
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Целева група:
В мобилността се включиха 10 учители по професионално образование и обучение със степен 
магистър (дипломиран инженер).

Резюме на проекта:
ПГЕЕ „Константин Фотинов” - гр. Бургас е учебно заведение, в което се дава професионално обра-
зование и се извършва професионално обучение. Училището разполага с добра база за обучение 
на ученици в областта на електротехниката, електрониката и компютърните технологии. Усвоява-
нето на практически умения се извършва и в реална работна среда в 36 фирми на територията 
на гр. Бургас. От 2007 г. училището усилено работи върху идеята за утвърждаване на нова специ-
алност – „Възобновяеми енергийни източници” в средното образование и за нейното включване 
в Списъка на професиите за професионално образование и обучение. В резултат на нашата дей-
ност за учебната 2009-10 година МОН утвърди прием по тази специалност в две пилотни училища 
в страната, едното от които е и нашата гимназия. Във връзка с това учителите по професионална 
подготовка имаха необходимост да обогатят знанията си за възобновяемите енергийни източни-
ци и да се запознаят с опита на водеща в тази област европейска страна. 
Проектът осигурява на участниците следните възможности: 

- Да обменят опит с колегите си от Германия за прилаганите методи на обучение, както 
  и да разгледат изградената материална база за осъществяване на практическо обучение 
  и да реализират такава и в нашата гимназия, с цел подготовка на специалисти, отговарящи 
  на изискванията на Европейския пазар на труда; 
- Да се запознаят с приложението и ефективността на новите енергийни технологии. 

Основните цели на проекта са: 
- Обогатяване на знанията на преподавателите в областта на възобновяемите 
  енергийни източници; 
- Запознаване с методи на обучение;
- Запознаване с условията на работа в обучителни центрове с насоченост 
   към възобновяемите енергийни източници; 
- Адаптиране на придобития опит към условията за обучение в гимназията; 
- Създаване трайни партньорски взаимоотношения.

Усвояване на европейския опит в областта 
на възобновяемите енергийни източници

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO 03-03368

Координатор:
Професионална гимназия по електротехника 
и електроника „Константин Фотинов“
Бургас 8000, ул. „Христо Ботев“  42,

тел.: +359 56 81 76 96

e-mail, tee_fot@mail.orbitel.bg

Партньори:
WBS Training AG
Naumburger Straße 23,

04229 Leipzig, Germany

тел.:+341 230 53 19

e-mail: schultz@wbstraining.de

Контактна информация:

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  VETPRO



6

Усъвършенстване на професионалните и 
педагогически умения и компетенции, 
използвайки европейския опит в селския туризъм

Целева група:
Ползватели по проекта бяха десет преподаватели от Професионална гимназия по селско стопан-
ство, гр. Чирпан, осъществяващи подготовка на учениците в областта на селския туризъм, земеде-
лието и икономиката, провеждайки обучение по: 

- Настаняване и обслужване на гости; туристическа агентска дейност; 
- Предприемачество и икономически дисциплини; 
- Растениевъдство и животновъдство; Екология; Химия и опазване на околната среда; 
- Чужд език по професията; 
- Здравословни и безопасни условия на труд; 
- Информационни технологии и етика в туризма.

Резюме на проекта:
Проектът “Усъвършенстване на професионалните и педагогическите умения и компетенции, из-
ползвайки европейския опит в селския туризъм“ целеше да повиши и задълбочи познанията на 
учителите в областта на селския туризъм, необходимостта за което произтича от взискателността 
на почиващите и от мобилността на туристическия пазар. Усъвършенстването на знанията и ком-
петенциите на учителите при усвояването на европейския опит включваше участието им в лек-
ции, наблюдения, дискусии и визити. Като обучители бенефициентите имаха и потребност да се 
запознаят с начина на подготовка на кадри за селския туризъм в страната домакин, с методиката, 
оценяването и иновациите, с програмите за обслужване на туристи, с предприемаческите уме-
ния, със структурата и специфичните особености на селския туризъм в Испания. Тази потребност 
беше удовлетворена от разнообразието и изчерпателността на работната програма. Транснаци-
оналната мобилност даде възможност на бенефициентите да актуализират учебните програми 
по задължителната и по избираемата професионална подготовка; да трансферират и внедряват 
европейския опит при развитието на туризма.

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO03-03331

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  VETPRO

Координатор:
Професионална гимназия 
по селско стопанство
Чирпан 6200

бул. „Георги Димитров”  78,

тел.: +359 416 31 23, +359 416 24 13,

e-mail: pgss_ch@abv.bgg

Партньори:
Fundació Marfà per a la Formació i el 
Desenvolupament
Tuset, 20-24, 7º-8ª, 

08006 Barcelona, Spain,

тел.: + 34 93 415 02 13

e-mail: fundaciomarfa@fundaciomarfa.org

Контактна информация:
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Целева група:
В целевата група са включени десет преподаватели по професионална подготовка в областта 
на храненето.

Резюме на проекта:
Проектът „Адаптиране на професионалното обучение по хранене към изискванията на пазара 
на труда” е реализиран съвместно с партньор от Англия – организация Трейнинг Вижън. Той бе 
ориентиран към преподавателите по професионална подготовка по професии в областта на хра-
ненето. Целта му е да се повиши качеството на обучение, чрез актуализиране знанията и умени-
ята на преподавателите, чрез усъвършенстване на специалната им квалификация с акцент върху 
иновациите, чрез обогатяване методите и формите на преподаване. Мобилността се проведе от 
03.04.2011 г. до 10.04.2011 г. в град Портсмут,  по съгласувана с партньора работна програма.Темите 
в нея са подбрани с оглед на това да се обогатят методите и формите на преподаване, учителите 
да се запознаят с европейските стандарти за безопасно производство на храни и напитки в ре-
ални условия и да повишат специалната си квалификация. Обмяната на опит с колеги от Highbury 
College  даде възможност на преподавателите да се запознаят с друга образователна система, с 
различни програми за обучение и нови методи на работа. Проведоха се и 4 професионални визи-
ти в The Chocolate Pot, IBIS Hotel Portsmouth, Penfolds, Royal Beach Hotel. Преподавателите са запоз-
нати с начините за изготвяне на описание и анализ на опасностите, с изготвянето на инструкции, 
план – програми, чек – листове, както и с начините за определяне на специфичните опасности 
и мерки за контрол с цел осигуряване безопасност на храните. Извършен бе обмен на добри 
практики по прилагане на  HACCP системата в Англия. Обогатиха се уменията на участниците по 
английски език в професионалната област. Мобилността в Англия допринесе за повишаване на 
професионализма на преподавателите и подобряване качеството на предоставяното професио-
нално образование. Реализирането на проекта даде възможност да се увеличи организационният 
и управленски капацитет на ПГ по туризъм. Положителният английски опит ще бъде включен в 
стратегията за развитие на училището.

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO03-03342

Адаптиране на професионалното обучение по хранене към из-
искванията на пазара на труда

Координатор:
Професионална гимназия по туризъм 
 „Александър Паскалев”
Хасково 6300 , ул. “Добруджа” 79,

тел.: +359 38 62-22-96

e-mail: pgthas@abv.bg

Партньори:
Training Vision Ltd,
7 Kings Road Str., Portsmouth, Hampshire,

PO5 4DJ,

tel.: +44 239 281 41 96

e-mail: nfo@trainingvision.co.uk

Контактна информация:
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Целева група:
Специалисти в сферата на професионалното образование и обучение

Резюме на проекта:
Основните цели, заложени в проекта, са извлечени от специфичните нужди на ползвателите и съ-
ответстват на тези на Програма „Учене през целия живот” и на националните стратегии за профе-
сионално образование: 

1.Повишаване на професионалната квалификация на участниците в областта на ВЕИ, 
   по отношение на методика, начини и способи на преподаване и материална база; 
2.Подобряване на езиковите компетенции по немски език на участниците и умението им 
   за работа в интеркултурна среда; 
3. Обмен между колеги от България и Германия на опит и идеи в областта на професионалното
   обучение по ВЕИ и създаване на предпоставки за развитието им; 
4. Повишаване на мотивацията за търсене и усвояване на нови умения и компетенции 
    и използване на европейския опит и иновации в професионалното обучение.

При реализацията на обмена бяха постигнати всички цели и очаквани резултати: 
1. Усъвършенстване на компетенциите и професионалните умения на ползвателите 
    и обмен на опит и идеи в областта на преподаване на ВЕИ; 
2. Развиване на езиковите компетенции и умения на ползвателите за работа 
    в интеркултурна среда; 
3. Усвояване на положителен опит, иновативни подходи и добри практики в преподаването 
    и изучаването на ВЕИ и прилагането им в пряката работа на участниците; 
4. Установяване на преки контакти между колеги от двете организации, споделяне на опит 
    и създаване на предпоставки за развиване на партньорството; 
5. Опознаване на част от историята и културата на Германия и начина на живот в страната; 
6. Повишаване  на мобилността и конкурентоспособността на участниците в рамките 
     на Европа.

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO03-03292

Професионалното обучение и възобновяемите енергийни из-
точници - обмен на идеи и опит

Координатор:
Професионална гимназия по електротехника 
и електроника „Капитан Петко войвода”
Кърджали 6600

ул. „Мара Михайлова” 5

tel.: +359 36162931

e-mail: pgeekj@abv.bg

Партньори:
Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule, 
Berufliche Schulend esS 
chwalm-Eder-Kreisesin 
Frifzlar und Homberg
Schladenwe s 41, 3 4560F ritzlar, BRI,

http://rfes.de/

Контактна информация:
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Целева група:
Учители по професионална подготовка, чужди езици и ИКТ.

Резюме на проекта:
ПГТ „Никола Йонков Вапцаров” е единственото училище в Югозападна България, което има право 
да провежда обучение за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация. Това 
обуславя необходимостта от усвояване на компетенции, методи и подходи за обучение на въз-
растни от страна на учителите от гимназията и подобряване на дигиталните им компетенции за 
стартирането на дистанционни програми на обучение.

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO03-03339

Мобилност на учители за подобряване на компетенциите при 
обучение за придобиване на четвърта степен на професионал-
на квалификация по професия ресторантьор

Координатор:
ПГТ „Никола Йонков Вапцаров“
Кюстендил 2500,

ул.“Раковски“ 2

тел.:+359 78 526332

e-mail: pgt_kyustendil@abv.bg

Партньори:
Almatea E - 
Turismo Soluciones
Es Granada C/San Anton 72,

4 Planta-Oficina 12,

е-mail: аlmatea@masterturismogranada.com

Контактна информация:

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  VETPRO



10

Номер на проекта: 2010 -1-BG1-LEO03-03158

ИКТ в преподаването и оценяването

Целева група:
Учители по икономически дисциплини и информационни технологии

Резюме на проекта:
Основната цел на проекта „ИКТ в преподаването и оценяването“ е повишаване качеството на об-
разованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни 
технологии и методи в учебния процес по икономическите и специални дисциплини във ФСГ” 
Васил Левски”, град Монтана.

Координатор:
Финансово-стопанска гимназия
“Васил Левски“
Монтана 3400, ул. „Александър Стамболийски“ 37,

тел.: +359 96 300 415

е-маил: fsg@abv.bg

Партньори:
Tellus Group Ltd
78 Mutley PlainPlymouth Str., Devon PL4 6LF,

United Kingdom,

tel.:+33 647 229 156

e-mail: info@tellusgroup.com

Контактна информация:
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Целева група:
Целевата група за обучение се състои от десет души – специалисти в сферата на продължа-
ващото обучение, човешките ресурси, оценката на качеството на обучението, преподаватели,  
към Шуменската търговско-промишлена палата и лицензирания към нея Център за професи-
онално обучение.

Резюме на проекта:
Проектът цели повишаване на качеството на предоставяните от Шуменската търговско-промиш-
лена палата обучения за придобиване на ключови компетентности и създаване на унифицирана 
система и методология за преподаване на възрастни, посредством повишаване на квалифика-
цията на десет обучаващи на организацията чрез обучителен семинар, който да допринесе за 
подобряване и разширяване на професионалните и ключовите им компетентности.

Мобилност с добавена европейска стойност

Номер на проекта: 2010 -1-BG1-LEO03-03357

Координатор:
Шуменска търговско-промишлена палата
Шумен 9700, 

ул.“ Съединение“ 71,

тел.: +359 548 003 60

e-mail: shcci@bcci.bg

Партньори:
Gewerkstatt
Germany, 48805 Bochum, 

20D Schleipweg Str.,

tel.: +49 234 925 639 11

e-mail: fuhrmann@gewerkstatt.de

Контактна информация:
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Прилагане на европейските образователни стандарти при 
практическото обучение по диагностика 
и ремонт на автомобила

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO03-03338

Целева група:
Крайните ползватели по проект „Прилагане на европейските образователни стандарти при прак-
тическото обучение по диагностика и ремонт на автомобила” са девет: помощник-директор по 
учебна дейност, програмист, учител по немски език по специалността  и шестима учители, специ-
алисти по професионална подготовка от Професионалната гимназия по транспорт „Проф. Цветан 
Лазаров” – град Плевен.

Резюме на проекта:
Основни цели на проекта са: Придобиване от страна на учителите –специалисти на професиона-
лен опит в международна среда и подобряване компетенциите  им, чрез внедряване на иноватив-
ни методи на обучение, заимствани от приемащата страна - Германия; Адаптиране на спецификата 
на българското професионално образование към образователните системи на страните от ЕС.

Координатор:
Професионална гимназия по транспорт 
„Проф. Цветан Лазаров”
Плевен 5800,

ж.к. Сторгозия100,

e-mail: pgt_pleven@abv.bg

Партньори:
Modellprojekte mbH
Gut Wehlitz,
D - 04435, Leipzig  Schkeuditz , Germany,

tel.: +49 3 42 04 77 40 00,

e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Контактна информация:
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Целева група:
Проектът „Обучение на учители по интериорен и екстериорен дизайн в използването на специ-
ализиран софтуер“ е насочен към продължаващото специализирано професионално обучение и 
развитие на информационните и компютърни умения на 8 учители по професионално образова-
ние, които работят в ПГСАГ „П. Пенев” – Русе.

Резюме на проекта:
Цели: 
Проектът има за цел да повиши преподавателските компетентности на учителите от професио-
налните направления дизайн, строителство и  информатика от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ и да им по-
могне да използват придобитите знания, умения и квалификации в областта на преподаването на 
съвременно компютърно проектиране. 
Ползи: 
Повишени  знания и умения на участниците за използване и прилагане на специализиран соф-
туер в непосредствената работа с учениците; 2. Подобрено личностно израстване и кариерно 
развитие на преподавателите; Подпомагане напредъка на преподавателите и на професионал-
ното училище по отношение на качеството на обучение чрез използването на иновативни и 
атрактивни програми и методи за преподаване, основани на ИКТ; Усвоени новаторски  ИКТ-
практики за интегрирано обучение на ученици и за възрастни; прилагане на чужди езици при 
професионалната подготовка; Увеличено транснационално сътрудничество между обучителни-
те институции; Увеличени формални и неформални контакти с партньора, с цел усъвършенст-
ване на добрите практики.

Обучение на учители по интериорен и екстериорен 
дизайн в използването на специализиран софтуер

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO03-03169

Координатор:
Професионална гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия „Пеньо Пенев”
Русе 7000, 

бул. „Цар Освободител” 105 А,

e-mail: tis@abv.bg

Партньори:
WBS TRAINING AG
Naumburger Straße 23,

04229 Leipzig, Germany,

tel.: +341 230 53 19

e-mail: schultz@wbstraining.de

Контактна информация:
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Целева група:
10 учители по професионална подготовка от Професионална гимназия по електротехника и елек-
троника от специалностите  електротехника и енергетика,  електроника, автоматика, комуникаци-
онна и компютърна техника.

Резюме на проекта:
Основната цел на проекта е подобряване качеството на професионалното обучение в ПГЕЕ 
“М.В.Ломоносов - гр.Горна Оряховица чрез усъвършенстване на теоретичните знания и практи-
чески умения на учителите. В училището се осъществява прием по нова специалност „Възобновя-
еми енергийни източници”, поради което е необходимо учителите по професионална подготовка 
да получат  допълнителна квалификация.Те трябва да придобият нови знания, да почерпят опит от 
свои колеги от Европа, които работят в областта на ВЕИ. 
Чрез този проект учителите имаха възможност да подобрят своята чуждоезикова подготовка, 
както и да овладеят професионалната лексика и специфичните термини, свързани с новата на-
соченост в професията им. Това им помогна при ежедневната  комуникация в страната домакин. 
Учителите от България участваха пълноценно  в обученията и семинарите, организирани от при-
емащата институция. 
Обменът се осъществи в Испания, гр. Валенсия. Благодарение на нашия партньор ESMOVIA бяха 
посетени професионални центрове и училища, обучаващи в областта на ВЕИ, както и институти, 
занимаващи се с изследвания по този въпрос и агенция AVEN (орган, който управлява и провежда 
енергийната политика на област Валенсия). Учителите  се запознаха с материалната база на обучи-
телните центрове, с учебните им планове и програми, с европейските стандарти за изграждането 
на енергийните системи на основата на ВЕИ, с ефективното им използване, с методите за пови-
шаване на енергийната ефективност в сградите; поучиха се от опита на една водеща европейска 
страна в областта на използването на ВЕИ. По време на двуседмичния си престой във Валенсия 
учителите имаха възможност и да придобият представа за културата, традициите и начина на жи-
вот в Испания. Посетиха редица исторически и културни обекти.

Усвояване на испанския опит при обучението 
по Възобновяеми енергийни източници

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO03-03258

Координатор:
Професионална гимназия по електротехника 
и електроника „М.В.Ломоносов“
Горна Оряховица 5100, ул. „Никола Петров” 31

тел.:+359 618 60618

e-mail: еmvl@mail.bg

Партньори:
ESMOVIA (Sistema Practices sl)
C/ Pintor Martínez Cubells 2,

pta. 6  46002 Valencia, Spain,

tel.:+34 963 38 46 20

e-mail: esmovia@esmovia.es

Контактна информация:
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO02-03214

Координатор:
Интегрити Консултинг ООД
София 1303, ул. Овче поле 122, ет. 4,

тел.: +359 2 813 96 00,

e-mail: project@integritybg.com

Партньори:
Techniki Ekpedeftiki Vtc - Branch Thessaloniki
14th km. National Road of Thessaloniki, Macedonia, 

Thessaloniki, 570 01 Thermi,

tel.: +30 2310 478 71 45,

e-mail: thessaloniki@techniki-ekp.gr

Контактна информация:

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  PLM

Обучение на обучители - за по-добро качество 
и най-добри резултати

Целева група:
Kонсултанти, работещи в сферата на разработване, внедряване и реинженеринг на системи за 
управление.

Резюме на проекта:
Проект  „Обучение на обучители - за по-добро качество и най-добри резултати“ бе насочен към 
повишаване квалификацията и уменията на 10 специалисти, работещи в сферата на разработва-
не, внедряване и реинженеринг на системи за управление,  съответстващи на изискванията на 
серия международни стандарти - ISO и други. Целевата група на настоящия проект се състое-
ше от консултанти, работещи в сферата на разработване, внедряване и реинженеринг на сис-
теми за управление, като подборът на участниците в проекта се осъществи измежду екипа на 
„Интегрити Консултинг” и партньорските на организацията консултантски структури, работещи 
в тази област. Макар и специалист в дадената област, консултантът прилага специфични за обу-
чителните дейности методики и подходи за постигане на максимална усвояемост на материята. 
Именно чрез адекватно обучение на персонала се постига ефективност на внедрената система 
за управление. В този смисъл, консултантът е и обучител. В рамките на проекта десетимата полз-
ватели взеха участие в педагогическа и културна подготовка и курс по английски език, насочен 
към специфичната терминология, необходима за по-ефективно провеждане на обучението. Мо-
билността се състоя на територията на Гърция, но работен език бе английски. Проектът имаше за 
цел подобряване уменията и повишаване на знанията за провеждане на обучителни дейности. 
Мобилността  се проведе за период от 2 седмици в Солун (Гърция), като приемаща организация 
бе Techniki Ekpedеftiki. Резултати от проекта: 10 специалисти придобиха умения и усвоиха техники 
и методики за ефективно провеждане на обучителни дейности, които представляват неизменна 
част от консултантската работа.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO02-03364

Координатор:
Център за изпитване и европейска 
сертификация ЕООД
Стара Загора 6006,

Бул. „Патриарх Евтимий“ 23,

тел., +359 42 620 368

e-mail: ctec@ctec-sz.com

Партньори:
Institut pro testovania a certificaci
Czech Republic,  76422 Zlin, 299 Trida T.Bati Str.,

tel.: +420 577 601 238

e-mail: itc@itczlin.cz

Контактна информация:

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  PLM

Повишаване на техническата компетентност на специалисти за 
оценяване съответствието на системи за управление, строител-
ни продукти, машини и електрически съоръжения от „Център за 
изпитване и европейска сертификация“ ЕООД (ЦИЕС)

Целева група:
Целевата група, към която е насочен проектът, включва 10 специалисти от ЦИЕС, разделени на три 
екипа: 4-ма оценители на строителни продукти  от Отдела за оценяване съответствието на строи-
телни продукти, 4-ма оценители на машини от Отдела за оценяване съответствието на машини и 
електрически съоръжения и 2-ма одитори от Органа по сертификация на системи за управление.

Резюме на проекта:
Основнaтa цел на трите групи участници е обучение по определени групи стандарти, свързани с: 

1. разширяване на обхвата на нотификация на Отдела за оценяване съответствието 
    на строителни продукти;
2. предстояща нотификация по две нови директиви на Отдела за оценяване съответствието
    на машини, съоръжения и устройства;
3. дейностите на новото направление в структурата на ЦИЕС по Сертификация на системи
    за управление. 

Ползите от подобно международно обучение се изразяват в няколко насоки: 
1. на индивидуално ниво на участниците - подобряване на техните професионални умения 
    и компетенции; 
2. на равнището на организациите - достъп до съвременни и утвърдени практики в областта
     на доказване съответствието на технически продукти и сертификация на системи, обмяна
     на опит и създаване на благоприятна основа за бъдещо сътрудничество; 
3. на секторно и национално ниво - предоставяне на конкурентоспособни услуги 
    в областта на сертификацията по европейски образец.
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Целева група:
Участници в проекта са 10 представители на местната общност от селата в района на Деветашкото 
плато, членове на Сдружението. Това са хора на пазара на труда, които проявяват интерес към 
развитие на устойчив селски туризъм и органично селско стопанство. Участниците са с различни 
професии и опит, а общото между тях е желанието да развиват собствен бизнес в района на де-
ветте села от Платото. Те са обединени от любовта си към селото, принадлежността към местната 
общност, желанието за опазване на традиционните поминъци и занаяти в селата. По-голяма част 
от тях имат опит и познания в сферата на селското стопанство, които практикуват ежедневно за 
собствени нужди, а някои от тях дори предлагат стаи за гости.

Резюме на проекта:
Главната цел  на проекта е повишаване уменията на представители на местната общност от райо-
на на Деветашкото плато в областите органично селско стопанство и аграрен туризъм. 
Конкретните цели са: 

- Практическо обучение на 10 представители на региона, които са на пазара на труда, 
   за съхраняване на традиционни технологии за отглеждане на органични продукти; 
- Запознаване с иновативни практики за съвременно използване на традиционни 
  технологии за производство на органични храни; 
- Развиване на умения за създаване и управление на къщи за агротуризъм; 
- Запознаване с добри практики в използване на европейските средства за устойчиво
  развитие на селските райони. 

Възможността за участие в практика в реална работеща биологична ферма ще подпомогне из-
граждането на капацитет у ползвателите за обогатяване и добавяне на стойност към ежедневните 
им дейности в селата. Те ще добият иновативни умения за преустройство на домовете си в къщи 
за гости и за модерно използване на традиционни техники в селскостопанското производство 
и кулинарията. Натрупаният в практиката опит ще подпомогне ползвателите да стартират и раз-
вият самостоятелен бизнес - предлагане на къщи за селски туризъм, местни храни и продукти 
и атракции в района. А това ще доведе до оживяване на селата, задържане на работната ръка и 
намаляване на социалните различия.

Практика по агротуризъм и органично земеделие

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO02-03370

Координатор:
Сдружение „Деветашко плато“
Летница 5570, бул. „България“ 19,

tel.: +359 888 397 432

e-mail: devetakiplateau@gmail.com

Партньори:
Биоферма Патриче
148 Via Lago di Bracciano Str., 

San Martino in Tragnano, 06049 Spoleto, Italy,

e-mail: patrice@patrice.it

Контактна информация:
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Целева група:
Участниците в мобилността са на възраст между 27 и 50 години. Всички те имат опит в работата 
с деца със СОП и хора със сензорни увреждания и познават нуждите и спецификата на работа с 
такъв тип обучаеми. Зад придобития опит на тези специалисти стои минимум двугодишна активна 
работа по проекти и инициативи на различни НПО, фондации и отделни семейства, които търсят 
поле за изява и общуване на своите близки, страдащи от различни заболявания или увреди. Ос-
вен това всеки един от участниците има завършено висше образование с хуманитарен профил и 
владее английски език на работно ниво.

Резюме на проекта:
Основни цели на проекта: 

- Повишаване на подготовката на специалистите, които ще помагат на хората с увреждания 
   посредством т. нар. изнесени мобилни услуги в общността; 
- Запознаване с чуждия стил на работа и политика на интегриране на хората с увреждания; 
- Наблюдение и участие в ежедневни занимания в център за работа с деца със СОП; 
- Пренос на добри практики и адаптирането им на българска почва; 
- Работа в чуждоезикова среда, повишаване на чуждоезиковите компетенции. 

Тези цели са пряко изведени от потребностите на участниците да се запознаят с чужда практика 
и да създадат за себе си база за сравнение между тук съществуващите услуги и потенциала за 
разгръщането им в бъдещ период. В дългосрочен план стратегията на екипа на IOA е това парт-
ньорство да прерасне в по-големи проекти, включително и в обмени с участието на преките бене-
фициенти, например младежки дейности по програма „Младежта в действие” на ЕК.

Социални услуги в сектора на хората с увреждания - Изучаване 
на полските добри практики и тяхното прилагане в България

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO02-03178

Координатор:
Сдружение Възможности без граници
София 1379, жк Сердика, 

бл. 18. вх. Д, ап. 82,

тел.: +359 2 9203287

e-mail: office@infopass.eu

Партньори:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepelnosprawnym SPON
Poland, 81-805 Sopot, 

783 Al. Niepodleglosci Str,

tel.: + 48 85 551 12 63

e-mail: spon.sopot@wp.pl

Контактна информация:
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Обучение за създаване на туристически продукти 
в област Благоевград

Номер на проекта: 2010-1-BG-1-LEO02-03217

Координатор:
Областна aдминистрация - Благоевград
Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев“ 9,

тел.: +359 73 88 14 01

e-mail: rr@bl.government.bg

Партньори:
ALMATEA COOPERACIÓN
España, 33036 Granada,  c/ Мadeira 10,

tel.: +34 958 55 60 39

e-mail: mjmesa@grupo3estudios.com

Контактна информация:

Целева група:
Лица, развиващи туристическа дейност на територията на област Благоевград, допринасящи за 
развитието на туризма в региона.
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Практика по иновативно управление 
на културно-историческото наследство (ПИУКИН)

Номер на проекта: 2010–1–BG1-LEO02-03322

Координатор:
Сдружение Регионална туристическа асоциа-
ция (РТА) „Стара планина“
Габрово 5300, ул. “Опълченска“ 9, 

тел.: +359 66 807 137, +359 66 809 161

e-mail: info@staraplanina.org

Партньори:
The Firm of ARCH Heritage and Training
Olney Bank. The Ross Comrie,

Perthshire PH6 2JU, Scotland, UK,

tel.: +44 176 467 06 53, +44 1764 679 002

e-mail: libby@archnetwork.org

Контактна информация:

Целева група:
Ползватели по проекта за Mобилност са 10 музейни специалисти, представители на институциите 
за управление на културно – историческото наследство (КИН) и екскурзоводи от регион Централ-
на Стара планина.

Резюме на проекта:
Проектът „Практика по иновативно управление на културно-историческото наследство” на Реги-
онална туристическа асоциация „Стара планина” има за цел повишаването на професионалната 
компетентност и уменията за управление на културно-историческото наследство на музейните 
специалисти и екскурзоводите от регион Централна Стара планина. 
Специфични цели на проекта: 

- Усвояване на иновативни умения в управлението, маркетинга и промоцията 
   на културно – историческото наследство; 
- Запознаване с методите на проучване и интерпретация в обектите на наследството; 
- Изучаване на успешни практики за консервация на недвижими паметници на културата; 
- Развитие на сътрудничество с благотворителни организации за опазване на наследството 
  и за активизиране на местните общности; 
- Повишаване на професионалната компетентност на музейните специалисти 
  и на екскурзоводите от региона. 

Придобитите знания и умения  ще подпомогнат преодоляването на част от проблемите в упра-
влението и маркетинга на музеите и развитието на културния туризъм. Проектът е с продължи-
телност 12 месеца и акцентира върху провеждането на двуседмична практика в Шотландия, Вели-
кобритания, за 10 музейни специалисти и екскурзоводи от региона. Подборът на участниците бе 
извършен според критерии, утвърдени от Управителния орган на РТА. Ползвателите преминаха 
предварителна езикова и културна подготовка. Мобилността се проведе през месец юни 2011 г. 
по програма, подготвена и изпълнена заедно с приемащия шотландски партньор и съобразена с 
конкретните нужди на ползвателите. Участниците посетиха 20 музея, археологически обекти и ко-
лекции, общуваха със специалисти от благотворителни тръстове, туристически атракции и защи-
тени територии. В края на мобилността ползвателите получиха документ Europass Mobility. След 
провеждането на Мобилността бяха осъществени информационни дейности за разпространение 
на резултатите от проекта.
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Arts Marketing

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO02-03372

Координатор:
Интеркултура Консулт
София 1111, ул. „Едисон” 1 А6

жк. Гео Милев

тел.: +359 884198 354

e-mail: info@inter-cultura.eu

Партньори:
Culturale “A Rocca” Via 
TCP Arcodaci 48, 98051 Barcellona,

Pozzo di Gotto, Messina, Italy,

tel.: +39 09 02 402 894

e-mail: info@eprojectconsult.com

Контактна информация:

Целева група:
Професионалисти в сферата на културата и изкуствата

Резюме на проекта:
Мобилността на ПР специалист от България с много опит в реализиране на фестивали на изку-
ствата в гр. Варна се оказа способ за  провокиране на междукултурен диалог не само по отноше-
ние на маркетинга. Особеният контраст между опита на ползвателя спрямо компактната среда 
на Барчелона Поцо ди Гото, (малък град в Сицилия, специфичен в своята смесица между силна 
католическа култура и нови вълни преселници), породи интересни дискусии и разкри нови хо-
ризонти за развитие пред участника от България. Формите на изкуство и култура и нагласите в 
различните общности станаха обект на практически анализ, чрез който участникът намери до-
пирните им точки - а именно  новостите, които въвеждат на пазара на изкуствата двата различни 
града  в Европа, със сходна цел - привличане на младежи и на възрастни потребители, както и 
на многообразие от публика. Полезните подходи за маркетинга на култура и изкуства, насочени 
към културно многообразие, бяха представени в рамките на национална конференция, както и по 
време на международен форум за артисти и културни мениджъри, организиран от „Интеркултура 
Консулт” в България след края на мобилността.
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Медицинска европейска мобилност (МЕМ)

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO 02-03358

Целева група:
10 лекари – специалисти от болнични заведения, членове на РСБ „Стара планина”. Това са лекари 
с призната поне една специалност.

Резюме на проекта:
Подобряване на уменията и компетенциите на медицинските специалисти – участници в проекта; 
използване на иновативни подходи и техники; прилагане опита на европейските страни и ново-
стите в областта на медицината; повишаване на адаптивността и интегрирането в международна 
среда; развиване на социални умения и контакти. 

В съответствие с нуждите на обучаемите, проектът си поставя следните цели:  
- Адаптиране на обучаемите към нови условия на труд; 
- Използване на опита на кипърските болнични институции и прилагането му 
   в обучението и практиката; 
- Повишаване на качеството на обучението в региона; 
- Предоставяне на нови възможности на участниците за личностна промяна и израстване. 

Очаквани резултати: чрез пресъздаване на условията на труд в чуждоезикова среда ще се даде 
възможност на участниците да осъзнаят и конкретизират резултатите от наученото, изразени от 
гледна точка на знания, умения и компетенции. Практиката в европейска болница ще повиши мо-
тивацията за прилагане на новите методи и техники за лечение, което ще доведе до повишаване 
конкурентоспособността на болничното заведение на регионално и национално ниво. Достъпът 
до новости в информационните технологии и прилагането на езиковите умения ще разширят ми-
рогледа на участниците. Очакванията са за социализиране, промяна и израстване на личността, 
както и за формиране на европейско гражданско съзнание.

Координатор:
РСБ „Стара планина“
Габрово 5300, 

ул. „Опълченска“ 9,

тел.: +359 66 806193

e-mail: rah@mbox.contact.bg

Партньори:
RCI - Институт за изследвания и консултации
Leontiou A 183 & Karatza,

CY 3318 Limassol,

e-mail: info@rci.com.cy

Контактна информация:
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Европейски опит за развитие на професионалните компе-
тенции в ресторантьорството

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03298

Целева група:
Ученици.

Резюме на проекта:
Проектът “Европейски опит за развитие на професионалните компетенции в ресторантьорство-
то” има за цел да подобри уменията на учениците в сферата на кулинарията и обслужването в 
ресторантите. Той се реализира в партньорство между Професионална гимназия “Проф. Д-р Асен 
Златаров” - Видин и WBS Training – Германия. Ползватели са 15 ученици от 10-и и 11-и клас на ПГ 
“Асен Златаров” – Видин.  Основните ползи от проекта са: Усъвършенстване практическите умения 
на ползвателите и придобиване на нови, специфични за ресторантьорското обслужване; Изграж-
дане на професионална култура и стремеж към непрекъснато професионално усъвършенстване; 
Обогатяване на езиковите познания; Развитие на умения за поемане на отговорност, самостоя-
телно вземане на решения, придобиване на междукултурни социални умения за работа в екип и 
адаптиране към нова среда. Мобилността е с продължителност три седмици и се провежда през 
юли 2011 година в Лайпциг, Германия. 
В резултат на проекта ползвателите получават: 

- Сертификат за владеене на немски език от Гьоте институт; 
- Удостоверение за професионално обучение по немска кухня; 
- Сертификат Europass Мобилност за придобитите умения и знания по време на мобилността. 

Оценката от проекта се признава за оценка по производствена практика за 2011 г., която е задъл-
жителна част от учебния план. Разпространението на резултатите става чрез брошура и кулина-
рен календар.

Координатор:
Професионална гимназия 
“Проф. д-р Асен Златаров”
Видин 3700, Южна промишлена зона,

тел.: +359 94 60 17 97

e-mail: thti_vd@yahoo.com

Партньори:
WBS Training AG
Hugo Junkers Ring 5, 

01109 Дрезден, Германия,

тел.: +49 351 888 63 61

e-mail: susanne.melde@wbstraining.de

Контактна информация:
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Повишаване компетенциите на учениците в сферата на ту-
ризма чрез практическо обучение в Италия

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03267

Координатор:
Сдружение „Обществена под-
крепа за ТХТИ“ 
Видин 3700 

Южна промишлена зона,

тел.: +359 94 990 728

e-mail: opthti_vd@yahoo.com

Партньори:
Професионална гимназия 
„Проф. д-р Асен Златаров“
Видин 3700, 

Южна промишлена зона,

тел.: +359 94 60 17 97

e-mail: thti_vd@yahoo.com

Sistema Turismo s.r.l
88 Via Pienza Str., 

85100 Potenza, Italy,

e-mail: sistematurismo@

sistematurismo.it

Контактна информация:

Целева група:
Ученици.

Резюме на проекта:
Проектът „Повишаване компетенциите на учениците в сферата на туризма чрез практическо обу-
чение в Италия” се реализира в партньорство между Сдружение “Обществена подкрепа за ТХТИ”, 
Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” - Видин и Sistema Turismo – Италия. Ползвате-
ли са 15 ученици от ПГ “Асен Златаров” – Видин. Те са избрани чрез процедура, включваща езиков 
тест и интервю. Целта e придобиването на нови умения в областта на туризма, за подобряване на 
професионалните им компетенции. 
Основните ползи от проекта са: 

- Запознаване на учениците с изискванията към професионалните умения и знания за работа 
  в туризма по европейските стандарти в тази област; 
- Развиване на езикови компетенции за работа в туристическия бранш;
- Повишаване мобилността на младите хора, обучаващи се в сферата на туризма; 
- Повишаване атрактивността на професионалното образование, чрез международно 
   признати професионални квалификации; 
- Придобиване на умения за работа в интеркултурна среда в сферата на туризма; 
- Развиване на личностни качества, активна гражданска позиция и толерантност. 

Мобилността е с продължителност три седмици и се провежда през юли 2011 година в Римини, 
Италия. В резултат на проекта ползвателите получават: 

- Сертификат за владеене на италиански език, ниво А1; 
- Удостоверение за професионално обучение за разширяване на професионалната 
   квалификация по професия „Организатор на туристическа агентска дейност”; 
- Сертификат Europass Мобилност за придобитите умения и знания по време на мобилността. 

В края на проекта учениците получават за 2011 г. оценка по производствена практика, която е 
задължителна част от учебния план. 
Разпространението на резултатите става чрез брошура и фотоалбум със снимки и впечатления 
от проекта. 

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT
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Успешни практики в областта на професионалното образование 
и обучение по хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03264.

Целева група:
Целевата група се състоеше от 20 ученици от „Професионална гимназия по хранителни техноло-
гии и туризъм‘‘ - гр. Ямбол, 11-и клас,  специалност ‚ „Организация и обслужване в заведенията за 
хранене и развлечения” и „Кетъринг“ от професионално направление Хранене и туризъм.

Резюме на проекта:
Целите на проекта са: 

- Подобряване на качеството на образованието и обучението, в съответствие с европейските
  изисквания на пазара на труда, за създаване на конкурентоспособни специалисти в сферата 
  на  ресторантьорството, хотелиерството и  туризма; 
- Създаване на оптимални условия за провеждане на ефективен професионален 
  стаж на учениците; 
- Издигане на авторитета на обучаващата институция – ПГХТТ гр. Ямбол. 

Основните дейности по проекта включваха: 
- Подбор на участниците в изпълнението на проекта; 
- Подготовка на участниците, съобразена с професионалното направление;  
- Езикови курсове по немски и  английски език;  
- Обучителни семинари; 
- Провеждане на професионален стаж по специалността в хотел, координиран 
   от WBS – Германия: 3 седмици; 
- Осигуряване на публичност на  резултатите и информация за работата по проекта.  

Дейностите по проекта осигуриха: 
- В името на успешна бъдеща реализация - качествена професионална подготовка 
  в реална работна среда, съобразена с изискванията на ЕС; 
- Подобряване на езиковите познания на учениците по немски и английски език; 
- Подпомагане на прехода на учениците от училищна към реална работна среда 
   и приложение на професионалните  умения. 

Целите  се  осъществиха посредством организиране на мобилност на учениците от 11-и кл. 
- ПГХТТ - гр. Ямбол, чрез  обмен на опит в организация WBS – Германия, с продължителност 3 
седмици. Необходимостта професионалната практика да се проведе именно в град като Лайпциг 
- известен германски туристически център - произтича от факта, че гр. Ямбол все още не е форми-
ран туристически регион с традиции в обслужването, поради което има нужда от специалисти с 
висока професионална подготовка.

Координатор:
„Професионална гимназия по хранителни 
технологии и туризъм“
Ямбол 8600, ул. „Търговска“ 85,

тел.: +359 46 66 94 40

e-mail: pghtt@abv.bg

Партньори:
WBS TRAINING AG
Naumburger Straße 23,

04229 Leipzig, Germany,

tel.: +341 230 53 19

e-mail: schultz@wbstraining.de

Контактна информация:
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Занаятчийски техники в Европа

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03261

Координатор:
Професионална гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия „Ангел Попов“
Велико Търново 5002, 

ул. „Никола Габровски“ 21,

тел.: +359 62 620 244

e-mail: pgsagap_vt@abv.bg

Партньори:
Професионален обучителен център за со-
циални услуги и специалисти в строителния 
бизнес „Каунас”
Литва, Каунас LT-52005, ул. „Р. Калантос“ 80,

тел.: +370 37 451 434

e-mail: ksm@takas.lt

Контактна информация:

Целева група:
Ученици в начално професионално обучение, на възраст 16-18 години, от Професионална гимна-
зия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново

Резюме на проекта:
Цели и задачи: • Усъвършенстване уменията и компетенциите на младите хора от начално профе-
сионално обучение в сферата на екологосъобразното строителство, архитектурата и производ-
ството на мебели; Трансформация, модернизация и адаптация на европейските системи за профе-
сионално образование и обучение, в съответствие изискванията на ЕС. Дейности: 

• Подбор на ползвателите по документи и събеседване; 
• Предварителна езикова, професионална и културна подготовка на английски език; 
• Реализация на практиката в Литва – 3 седмици практика в работилниците по довършителни 
  дейности – сухо строителство, саниране, топлоизолация и производство на екомебели; 
• Сертифициране на ползвателите; 
• Изготвяне и връчване на Europass Мобилност; 
• Разпространение на резултатите съгласно предвидените мероприятия. 
• Културна програма – запознаване с културно-историческото наследство на Литва. 

Очаквани резултати: 
• Усъвършенстване и надграждане на теоретичните и практическите умения 
  и усвояване на нови; 
• Обогатяване на езиковите компетенции; 
• Развитие на междукултурни и социални умения; 
• Развитие на умения за работа в екип, справяне в различна трудова среда; 
• Усвояване на нови знания и професионални умения и практическото им приложение 
  в реална работна среда; 
• Запознаване с културата, традициите, начина на живот и работа в страна членка на ЕС; 
• Придобиване на европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към Общността; 
• Повишена мотивация на учениците за активно участие в учебния процес и формите за учене
  през целия живот; 
• Придобиване индивидуални умения за работа в екип; 
• Създаване дълготрайни връзки с партньора.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03321

Координатор:
Софийска гимназия по хлебни и сладкарски 
технологии
София 1373, ул. Суходолска 12,

тел.: +359 2 822 10 96

e-mail: sghst@abv.bg

Партньори:
Karriere club
Austria, 1140 Vienna, 

Josef Palme Platz 3,

tel.: +43 17 18 49 42

e-mail: office@karriere-club.at

Контактна информация:

Виенският стил в сладкарството - съчетание от изящество, 
финес и съвършенство

Целева група:
Участници в проекта са 20 ученици от 11-и и 12-и клас, които се обучават по специалностите 
„Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, „Производство на сладкарски изделия”, 
„Декорация на сладкарски изделия” и „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”.

Резюме на проекта:
От 26 март до 09 април 2011 г. учениците проведоха практика в град Виена, организирана съв-
местно с фирма Karriere club. Те участваха в уъркшоп във фирма за ръчни шоколадови изделия 
Xocolat, където се научиха да правят три вида бонбони и посетиха завод Zotter, където се за-
познаха с производството на 40 вида шоколади. Учениците допълниха и обогатиха представите 
си в областта на шоколатиерството, като посетиха две фабрики за шоколад -  Heindl и Harrer. 
При посещения в едни от най-реномираните сладкарници - Café Demel във Виена, Frankowitch 
в Грац, Fürst и Schatz в Залцбург, учениците се запознаха с производството на бутикови слад-
карски изделия. Те научиха най-важното за хлебопроизводството в Австрия, като проведоха 
практика в хлебарница Bäckerei Grimm, хлебозаводите Der Mann и Nagelreiter и посетиха музея 
на хляба Alte Backstube. Учениците се запознаха с технологията за приготвяне на Apfelstrudel 
в Café Residenz, в замъка Шьонбрун. Чрез посещение в Rannersdorfer Biomühlen, те научиха за 
съвременната концепция за био-органичното производство на брашно, приложението на ком-
пютърни програми за управление на процесите и използването на роботи при опаковане на 
брашното. Учениците посетиха две професионални училища по хлебопроизводство и сладкар-
ство - Modul и Hans Mandl. Богатата и разнообразна работна програма позволи на учениците 
да се запознаят както с традициите при приготвянето на типични за региона продукти, така и 
с иновативни производства на хлебни и сладкарски изделия. Те наблюдаваха изработката на 
специфични елементи, изискващи по-висока квалификация, опит и умения, научиха нови рецеп-
тури и технологии, усвоиха полезни практически умения.
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Усъвършенстване на практическите знания 
и умения на бъдещите кадри в биоземеделието

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-0382

Координатор:
Професионална гимназия по земеделие 
„Стефан Цанов“
Кнежа 5835, обл. Плевен, ул. „Марин Боев“5,

тел.:+359 91 32 73 76

e-mail, pgz_kneja@abv.bg

Партньори:
VITALIS GmbH
 Deutschland, Schkeuditz, 

04435 Leipzig, Gut-Wehlitz, 

tel.:+49 034204 774000

fax:+49 034204 774021

e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Контактна информация:

Целева група:
Целевата група беше от ученици  от 10-и и 11-и клас от специалностите: „Растителна защита и 
агрохимия“, „Механизация на земеделското стопанство“ и „Земеделско стопанство“, преминали по-
голямата част от професионалното и чуждоезиковото си училищно обучение и имащи желание да 
се реализират в бъдеще, да се обучат допълнително, като получат допълнителна квалификация.

Резюме на проекта:
Проектът се реализира от ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа, и приемаща институция от Лайпциг.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03299

Координатор:
Професионална гимназия по електротехника 
и електроника „Капитан Петко войвода”
Кърджали 6600 

ул. „Мара Михайлова” 5,

тел.: +359 361 629 31

e-mail: tee_kj@abv.bg

Партньори:
Asociación Amigos de Europa 
Leonardo da Vinci
11500 El Puerto de Santa Maria – Cadiz,

Spain, с/ Fortuna 1-1ª,

tel.: +34 687 695 685

e-mail, info@aelv.org

Контактна информация:

Интелигентната енергетика – ресурси и технология
Целева група:
Проектът „Интелигентната енергетика – ресурси и технология” е разработен в съзвучие с целите 
на програмата „Учене през целия живот” и с новите аспекти в енергетиката. Той е насочен към мла-
ди хора на възраст от 16 до18 години, преминаващи начално професионално обучение в направ-
ления „Електротехника и енергетика” и „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна 
техника”. Целевата група се състои от 20 ученици от ПГЕЕ.

Резюме на проекта:
Проектът е насочен към придобиване на практически познания и техники при използване на ино-
вативни енергийни технологии. Потреблението на електроенергия от хората нараства с всяка из-
минала година. Производството на чиста енергия става основна цел в политиката на Европа. Това 
налага подготовка на кадри с подходяща квалификация. Испания е  водеща държава в Европа по 
производство на електроенергия от възобновяеми източници и именно поради тази причина се 
спряхме на испански партньор по проекта. 
Основните цели на проекта са: 

- Подпомагане на учениците в обучението за усвояване и прилагане на нови знания, умения 
   и квалификации в подкрепа на личностното им развитие; 
- Повишаване на качеството на професионалното обучение и  пригодността за работа 
   и участие на  европейския пазар на труда; 
- Насърчаване  на мобилността и увеличаване привлекателността на професионалното 
  образование; 
- Запознаване с европейските стандарти за качество; 
- Обогатяване  на езиковите умения за подобряване на междукултурния диалог и откриване 
  на други ценности, убеждения и поведение; 
- Задълбочаване на  знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава; 
- Формиране на гражданска позиция  по проблемите на Европа, свързани с глобалното 
  затопляне и екологичното използване на природните ресурси. 

В резултат на проведената практика учениците ще придобият нови знания и умения в подкре-
па на професионалното и личностното си развитие; ще повишат мобилността си и ще формират 
гражданска позиция  по проблемите на Европа, свързани с глобалното затопляне и екологичното 
използване на природните ресурси; ще повишат  знанията си за културата, бита и традициите на 
друга европейска държава; ще обогатят езиковите си умения за подобряване на междукултурния 
диалог и откриване на други ценности, убеждения и поведения.
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PLC – нов поглед в автоматиката

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03329

Координатор:
Професионална гимназия по електротехника 
и електроника „Константин Фотинов” 
Бургас 8000, 

ул. „Христо Ботев“ 42, 

тел.: +359 56 8176 91

e-mail: tee_fot@mail.orbitel.bg

Партньори:
WBS Training AG
D-01109 Dresden, Germany,

Hugo Junkers Ring 5,  

tel.: +49 351 888 63 61

e-mail: Maria.Geissler@wbstraining.de 

e-mail: Susanne.Melde@wbstraining.de

Контактна информация:

Целева група:
20 ученици от 11-и клас, преминаващи първоначално и продължаващо професионално образова-
ние и обучение от всички специалности на гимназията.

Резюме на проекта:
Основни цели на проекта са: 

- Формиране на способности за програмиране и експлоатация на PLC; 
- Придобиване на умения за анализ и оценка на техническите качества на PLC, във връзка 
  с практическото им приложение; 
- Възпитаване на логическо мислене и способност за пренос на знанията от теорията 
   в практиката; 
- Формиране на познавателни интереси; 
- Възпитание в акуратност, коректност, толерантност, прецизност, дисциплина 
   и придобиване на навици за работа в екип; 
- Повишаване на интеркултурните и езиковите компетенции. 

С приемането на България в ЕС нарасна нуждата от квалифицирани специалисти по европейски 
стандарти за пазара на труда. PLC (програмируеми логически контролери) са европейски стан-
дарт, намиращ все по-широко приложение в сградната и индустриалната автоматизация. PLС на 
Siemens са едни от най-използваните у нас във всички области на автоматизацията. Поради тази 
причина търсихме партньор, който да предложи програма и условия за допълване и обогатяване 
компетенциите на нашите ученици в тази област. Провеждането на практически занятия с модер-
на апаратура на Siemens в условия, близки до реална работна среда, възпита в учениците акурат-
ност, точност, коректност, дисциплина и формира умения за работа в екип. Придобитите знания в 
тази област бяха демонстрирани чрез разработка от участниците в мобилността на редица проек-
ти за управление чрез PLC контролери. Богатата културна програма допринесе за подобряването 
на интеркултурните и езиковите компетенции на участниците.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03268

Координатор:
Професионална гимназия по селско 
стопанство “Св. Георги Победоносец”
Суворово 9170, п.к.26,

тел.: +359 5153 22 50

e-mail: pgss.suvorovo@abv.bg

Партньори:
Wisamar Bildungsgesellschaft mbH
Germany, 04317 Leipzig,

Täubchenweg 45, 

tel.: +49 341 687 76 82

e-mail: info@wisamar.de

Контактна информация:

Биологичното селско стопанство - 
за по-качествен и здравословен живот в Европа

Целева група:
Директни ползватели на проекта са  20 младежи на възраст 16-19 г. (от 9-и до 12-и клас), премина-
ващи първоначално професионално обучение в ПГСС “Св. Георги Победоносец”, гр. Суворово, по 
селскостопански специалности.

Резюме на проекта:
Проект BIOFARM е иницииран от Професионална гимназия по селско стопанство “Св. Георги По-
бедоносец”, гр. Суворово (изпращаща страна) в партньорство с приемащaтa организация Образо-
вателен център Висамар, гр. Лайпциг (Германия).



32 Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT

Трансфер на италиански опит в кулинарното изкуство

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03354

Партньори:
Most Consult Srl
Italy, 15033 Milano, 2 via Anfossi Str.,

tel.: +39 338 337 7504

e-mail: alberto_bonisoli@yahoo.com

Целева група:
В целевата група са включени 15 момчета и момичета, изучаващи професиите готвач и сладкар.

Резюме на проекта:
Проектът „Трансфер на италиански опит в кулинарното изкуство” е ориентиран към ученици от 
сферата на началното професионално обучение. Целта му е да се усъвършенстват практическите 
и езикови умения на ползвателите в различна работна среда, с оглед повишаване конкурентоспо-
собността и възможностите им за реализация на единния Европейски пазар на труда.

Координатор:
ПГ по туризъм  „Александър Паскалев”
Хасково 6300, ул. “Добруджа” 79,

тел.: +359 38 622 296,

e-mail: pgthas@abv.bg

Контактна информация:
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03308

Координатор:
Професионална гимназия по стопанско 
управление, администрация и услуги 
„Атанас Буров” - Силистра 7500, ул. „Македония” 121,

e-mail: +359 86 821 859, e-mail: lycee_bg@abv.bg

Партньори:
Regional Vocational 
School Jean Mermoz - France, 25 Ferdinand de 

Lesseps Str., tel.: +33 04 67 30 36 21

e-mail: ce.0340012d@ac-montpellier.fr

Контактна информация:

Ползвайки опита на туристическа Европа, 
да мотивираме учениците чрез практика
Целева група:
Проектът  “Ползвайки опита на туристическа Европа, да мотивираме учениците чрез практика” е на-
сочен към ученици от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги 
„Атанас Буров”, гр. Силистра, специалност  “Организация на туризма и свободното време“, преминаващи 
начално професионално обучение в училището. Обучението по  професионален френски език включ-
ва направленията хотелиерство и ресторантьорство. Учениците придобиват степен на професионална 
квалификация - организатор на туристическа агентска дейност - след положени държавни изпити по 
теория и по практика на професията. Част от изпита се провежда на френски език, което определи 
необходимостта от реализирането на проект за мобилност в страна, в която учениците ще могат да се 
подготвят за успешно полагане на държавните изпити. Целевата група и език на проекта са съобразени 
с гореизложените факти.
Резюме на проекта:
Целите  на проекта са определени от учебната програма за специалност “Организация на туризма и 
свободното време“. Тя включва дисциплини като “Основи на туризма”, „Организация на кухнята, ресто-
ранта и хотела”, ”География на туризма”, „Счетоводство в туризма”, „Технология на екскурзоводското об-
служване”, „Туристическа анимация”. Това означава постигане на следните цели:  

- Подобряване на уменията и компетенциите  за организация на работата в туристическия сектор; 
- Приложение на получените теоретични знания в условията на реален трудов процес; 
- Включване в процеса на компютризация на туристическите дейности, на базата на използване 
   на новите технологии; 
- Осъществяване онлайн резервации и плащания; 
- Проучване и използване на електронни формуляри и документи; 
- Подобряване  езиковите  познания по френски език в областта на туризма и информатиката 
  и използването им в професионална среда; 
- Развиване на социални умения и контакти, като се подчертае изключителната стойност 
   на многоезичието и многокултурността. 

Триседмичната практика се проведе в град Безие, Франция. Инициатор е професионална гимназия 
“Атанас Буров”. Партньор е професионална гимназия „Жан Мермоз”, която подготвя специалисти и  осъ-
ществява дейността си в сътрудничество с много предприятия. Тя осигури стажа в следните обекти: 
хотелите Mercure, Impérator, Ibis; културен център Georges Brassens и Albert Camus; кметството на град 
Безие. По време на работните ателиета и учебната практика се получи синхрон между онова, което е 
усвоено в часовете по професионалните предмети на френски език, и допълнителната подготовка за 
проекта. Придобиването на нови практически и културни знания доведе до промяна в отношението на 
учениците към труда и до израстването им като личности, а европейската среда спомогна за формира-
нето на активното им гражданско съзнание.
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Изграждане на практически умения за ефективен  
фирмен мениджмънт и прилагане на международните 
счетоводни стандарти

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03381

Координатор:
Варненска търговска гимназия
 „Георги Стойков Раковски“
Варна 9002, бул. „Княз Борис I“ 55

тел.: + 359 52 620 396

e-mail: vtg.gsr@gmail.com

Партньори:
Institut für lebenslanges 
Lernen in Europa
Germany, 10829 Berlin, 9a Grunewaldstr. Str.,

tel.: +49 30 21 00 563 10

e-mail: info@ile-berlin.de

Контактна информация:

Целева група:

Ползватели на проекта са  20 ученици на възраст 17-19 години (11-и и 12-и клас) от Варненска 
търговска гимназия „Г.С.Раковски“, в етап на начално професионално образование, професио-
нални направления „Икономика и мениджмънт“ и „Предприемачество и мениджмънт“.

Резюме на проекта:
Прилагането на международните счетоводни стандарти (МСС) в реалния живот е предизвика-
телство за българския бизнес. Трудността произхожда както от комплексността на МСС, така и 
от разликите в счетоводната практика на страните, които ги въвеждат. Тези разлики често из-
искват чисто културна промяна в мисленето и възприемането на счетоводството. Наложилата 
се счетоводна практика в България, която в миналото бе предимно данъчно ориентирана, 
обуславя някои концептуални счетоводни разлики между досега прилаганите Национални 
счетоводни стандарти и МСС.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03286

Координатор:
СДРУЖЕНИЕ
 “БРЕЙН ГРУП” 
Видин 3705 , ул. „Чепино”  2

тел.: +359 94 601 092

brain_group_vidin@yahoo.com

Партньори:
ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ 
Видин 3700

Южна промишлена зона

тел.: +359 94 601 797

e-mail: thti_vd@yahoo.com

Gestourism - Gestión de 
Formación Turística S.L.
Санта Урсула 38390

Тенерифе ,

Испания,

Контактна информация:

Надграждане на професионалните компетенции чрез практика 
в реална работна среда

Целева група:
Лица, преминаващи първоначално професионално образование.

Резюме на проекта:

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

Резултати от проекта:  
•18 ползватели получиха сертифициране за владеене на английски език с професионална 
  насоченост ниво В1; 
•18 ползватели проведоха производствената си практика в заведения за хранене 
  в Пуерто де ла Круз и получиха сертификати Europass Мобилност; 
• Практиката осигури придобиване на нови техники и ноу-хау, гарантиращи по-висока 
  конкурентоспособност;  
• Подобри достъпа до непрекъснато професионално обучение и до придобиване 
  на умения и компетенции през целия живот.
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Европейски практики в туризма

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03179

Координатор:
Професионална гимназия 
по селско стопанство и туризъм
Бяла 9101, Варненска област,

ул. “Йордан Ноев“ 75

тел.: +359 51432 363

e-mail: pgss_biala@abv.bg

Партньори:
ВИТАЛИС ГМБХ
Гут Вайлиц, 04435 Лайпциг,

Шкойдиц, Германия,

tel.:+49 034 204 774 000, 

fax:+49 034 204 774 021

e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Контактна информация:

Целева група:
Ученици от 10-и, 11-и и 12-и клас по професията „Администратор в хотелиерството“.

Резюме на проекта:
В проекта бяха включени 15 ученици от 10-и, 11-и и 12-и клас от професията „Администратор в 
хотелиерството” и двама преподаватели. Осъществяването на проекта бе насочено към подобря-
ване на професионалните умения и компетенции, необходими  за добрата квалификация на учас-
тниците. На базата на досега придобитите теоретични знания и практически умения по време на 
обучението в училище, учениците получиха възможността да упражняват  в реална среда изуча-
вания допълнително в продължение на 120 часа разговорен и терминологичен немски език. Дву-
седмичната практика в град Лайпциг им даде шанс да  придобият допълнителна професионална 
квалификация, която да им помогне след завършването си по-пълно да отговорят на очакванията 
на незадоволените нужди на пазара на труда в общината в сферата на туризма. 

Основните цели на проекта „Европейски практики в туризма” бяха насочени към: 
- Придобиване и усъвършенстване на практическите знания и умения на участниците 
  в областта на хотелиерските услуги, възпитаването им в акуратност, коректност, 
  толерантност, прецизност, дисциплина и самодисциплина, придобиване на навици 
  за работа в екип; 
- Осигуряване на възможност за личностно и професионално усъвършенстване 
  на участниците, на базата на обмен на опит и знания в реална професионална среда 
  в заведения за различни туристически услуги в Германия; 
- Подобряване на езиковите умения на участниците по разговорен и терминологичен 
   немски език, чрез пряко общуване с немски професионалисти и граждани. 

Реализирането на проекта предостави възможност на учениците да практикуват професията, 
по която се обучават, в подходяща немска фирма за туристически услуги. Всеки участник получи 
възможност за сравнение между настоящата си практика и опита си от българските хотели. Бе 
осъществен действителен обмен на опит в областта на хотелиерството и ресторантьорството. 
Беше стимулирано усвояването на добри професионални практики и нови професионални идеи.
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Контактна информация:

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03196

Координатор:
ПГСС „Гео Милев“
Мъглиж 6180, ул. „Гео Милев“ 70,

тел.: +359 4321 23 10, +359 887 218 375

e-mail: pgssmg@abv.bg

Партньори:
Most Consult Srl
Italy, 15033 Milano, 2 via Anfossi Str.,

tel.: +39 338 337 7504

e-mail: alberto_bonisoli@yahoo.com

Горите в Европа  - ценност и ресурс за по-добър 
живот на хората

Целева група:
Целева група на проекта са преминаващите първоначално професионално образование и 
обучение. Ползвателите бяха подбрани сред учениците от специалност „Горско стопанство и 
дърводобив“.

Резюме на проекта:

Основните цели  на проекта са: 
- Повишаване на придобитите в България професионални умения и компетенции на 
  учениците, чрез учебна практика в реална работна среда по действащи 
  европейски стандарти; 
- Повишаване на професионалните компетенции на ползвателите, чрез усвояване 
  на италианския опит в управление на горското стопанство; 
- Усвояване опита на водещи горски стопанства и разсадници от европейски тип; 
- Съвместна работа с италиански специалисти; 
- Подготовка на ползвателите за професионална реализация на европейския трудов пазар. 

Резултати от проекта: 
Повишените езикови знания по италиански език и опитът в междукултурна среда на ползвателите 
водят до по-добро справяне в непозната среда в България и в чужбина. 

Допълнителни ползи са: 
Pазширяване на личните контакти на младите хора, разширяване на мирогледа и усъвършенства-
не на самодисциплината и адаптивността им.

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03192

Координатор:
Професионална гимназия 
по промишлени технологии
 „Атанас Цонев Буров“
Русе 7000, ул. “Цар Калоян“ 11

e-mail: pgpt_ruse@abv.bg

Партньори:
Training Vision Ltd
Victory Business Centre,

Somers Road North, Portsmouth PO1 1 PJ,

tel.: +44 20 8133 86 39

info@trainingvision.co.uk

Контактна информация:

Нови знания за чиста енергия

Целева група:
Двадесет ученици от девети до дванадесети клас от ПГПТ “А. Ц. Буров” – гр. Русе, обучаващи се по 
професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”.

Резюме на проекта:
Основните цели на проекта са:  

• Придобиване на европейски опит в областта на енергетиката и енергийната 
  ефективност и възобновяемите източници на енергия; 
• Изграждане на практически умения у учениците за работа с модерна техника 
  и технологии, свързани с изискванията за енергийна ефективност и опазване 
  на околната среда; 
• Усвояване на теоретични и практически умения за ефективно използване на природен
  газ и слънчева енергия за отопление; 
• Подобряване на чуждоезиковите умения на учениците;  
• Заимстване на  нови методи за теоретично и практическо обучение по професията. 

Очакваните резултати от проекта: 

• Принос към мотивацията на нашите ученици за непрекъснато усъвършенстване 
  и учене през целия живот; 
• Усвояване умения за прилагане на мерки за енергийна ефективност, чрез използване 
  и поддържане на модерна енергоспестяваща техника и технологии, щадящи околната
  среда и осигуряващи ефективно използване на енергията на природния газ 
  и възобновяемите източници на енергия; 
• Надграждане на уменията на ползвателите за изграждане на комбинирани 
  отоплителни системи, захранвани с природен газ и слънчеви панели.
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Контактна информация:

Номер на проекта: 2010-1-BG-LEO01-03254

Координатор:
Професионална техническа гимназия
Габрово 5050 , ул. „Брянска“ 3,

tel.: +359 66 803214

e-mail: ptg_gabrovo@abv.bg

Партньори:
Lycee Professionnel Guitton
85000 La Roche Sur Yon, Франция,

tel.: +33 2 51 36 46 00

e-mail: ce.0850027T@ac-nantes.fr

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT

Европейски стандарти при работа с машини 
и системи с цифрово-програмно управление

Целева група:
Ученици

Резюме на проекта:
В проекта са включени две училища партньори: ПТГ „Д-р Н. Василиади” - Габрово, България 
и Lycee Professionnel Guitton, La Roche Sur Yon, Франция. Насочен е към младите хора от първо-
начално професионално обучение по специалността „Машини и системи с цифрово-програмно 
управление (ЦПУ машини)”. Работният език е английски. 

Основните цели на проекта са: 
• Повишаване квалификацията на младите хора, чрез надграждане на придобитите знания 
  и умения;
• Усъвършенстване на практическите умения в реална производствена среда; 
• Актуализиране на професионалното обучение, съобразно новите европейски 
  изисквания на пазара на труда; 
• Увеличаване на шансовете на ползвателите за пълноценна реализация и в други 
  европейски страни;   
• Усъвършенстване на езиковите компетенции по английски; 
• Повишаване на знанията за културата, бита и традициите на друга европейска държава; 
• Осъществяване на мобилността.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03301

Координатор:
Професионална гимназия 
по фризьорство и козметика 
„Княгиня Евдокия“
София 1113, ул. Атанас Далчев 8

тел.: +359 2 8739500

e-mail: pgfk.sofia@abv.bg

Партньори:
Cosmec S.p.A. 
Italy, Milano,

9 via dele Industrie Str., 

20070 San Zenone al Lambro,

tel.: +39 0298 870 353

e-mail: info@cosmecspa.it

„Кристиан оф Рома Груп“ ООД
Пловдив 4000,

ул. „Оборище“ 28-30

тел.: +359 32 9464 95

e-mail: christian_of_roma@gbg.bg

Контактна информация:

Европейският опит за креативност 
и професионализъм във фризьорството

Целева група:
20 ученици от 11-и клас, професия „Фризьор” от професионална гимназия по фризьорство и коз-
метика „Княгиня Евдокия” – София.

Резюме на проекта:
Основните цели на проекта са: 

- Учениците да повишат квалификацията си чрез запознаване с нови, по-разнообразни 
  технологии и техники във фризьорството; 
- Да разширят и допълнят знанията си; 
- Да усвоят нови практически умения; 
- Да обогатят професионалната си култура и опит. 

Други цели на проекта: 
- Насърчаване и засилване на приноса на професионалното обучение към използване 
   на европейския опит за креативност и професионализъм във фризьорството; 
- Обогатяване на езиковите компетенции; 
- Засилване на приноса на обучението през целия живот за усвояване на положителни 
  елементи от европейската практика, с възможност за въвеждане изучаването на нови
  техники и технологии в професионалната подготовка на учениците.
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Контактна информация:

Номер на проекта: 2010-1-BG1- LEO01-03336

Координатор:
Професионална гимназия по транспорт 
”Проф. Цветан Лазаров”
Плевен 5800

ж. к. Сторгозия 100

e-mail: pgt_pleven@abv.bg

Партньори:
VITALIS GmbH
 Deutschland, Schkeuditz, 

04435 Leipzig, Gut-Wehlitz, 

tel.:+49 034204 774000

fax:+49 034204 774021

e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT

Европейски стандарти при диагностика и обслужване 
на автомобилни електронни системи 
за активна и пасивна безопасност

Целева група:
Участници бяха 20 ученици в начално професионално обучение  - 10-и  и 11-и клас от ПГ по транс-
порт „Проф. Цветан Лазаров“- гр. Плевен, от специалности „Електрообзавеждане на транспортна 
техника“ и „Автотранспортна техника“.

Резюме на проекта:
Проектът за Мобилност на тема „Европейски стандарти при диагностика и обслужване на авто-
мобилни електронни системи за активна и пасивна безопасност” се осъществи в партньорство 
между иницииращата институция Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цв. Лазаров“ -  
гр. Плевен и приемащата организация в Лайпциг, Германия.



42 Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03309

Координатор:
Професионална гимназия по лека 
промишленост и икономика „Атанас Буров”
Горна Оряховица 5100

ул. “Свети княз Борис І“ 25

e-mail: pglpi1@abv.bg

Партньори:
VITALIS GmbH
 Deutschland, Schkeuditz, 

04435 Leipzig, Gut-Wehlitz, 

tel.:+49 034204 774000

fax:+49 034204 774021

e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Контактна информация:

Приложение на информационните и комуникационни 
технологии във фирмения офис за ефективно 
управление на бизнеса.

Целева група:
Ученици в професионални гимназии.

Резюме на проекта:
Основните цели на проекта са следните: 

1. Чрез изучаване приложението във фирмения офис на информационните и 
   комуникационни технологии за управление на бизнеса да се повишат професионалните 
   умения и компетенции на обучаемите по избраната от тях професия; 
2. Осигуряване на възможност за по-голяма мобилност на младите хора, повишаване 
   на мотивацията им за учене и засилване на конкурентоспособността им на европейския
   пазар на труда; 
3. Изучаване и упражняване на европейски езици – английски и немски 
    в професионален аспект; 
4. Подобряване на междукултурния диалог и сътрудничество между немски фирми 
   и български училища.



43

Контактна информация:

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03271

Координатор:
Професионална гимназия 
по транспорт и транспортен мениджмънт
Казанлък 6100, ул. „Хемус” 5 

тел.: +359 431 624 71

e-mail: pgttmkk@abv.bg

Партньори:
VITALIS GmbH
 Deutschland, Schkeuditz, 

04435 Leipzig, Gut-Wehlitz, 

tel.:+49 034204 774000

fax:+49 034204 774021

e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT

Повишаване на професионалните компетенции на 
учениците по диагностика, техническо обслужване 
и ремонт на автомобили
Целева група:
Ученици от 12-и клас, обучаващи се по специалностите „Електрообзавеждане на транспортна тех-
ника“, „Автотранспортна техника“, „Експлоатация на автомобилния транспорт“.

Резюме на проекта:
Чрез проекта целяхме: 

- Да подкрепим учениците да усвоят знания за нови технологии в производството и 
  сервизната дейност на автомобилите и умения за работа с диагностична апаратура; 
- Да надградим знанията и уменията на учениците и да развием личностните  им качества
  чрез прилагане на нови методи, адекватни на Европейските стандарти. 

Нашите очаквания за резултати от изпълнението на проекта бяха: 
- Усъвършенстване на професионалните умения и компетенции на обучаемите 
  по диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобили; 
- Повишаване на социалните и езиковите компетенции на учениците и развитие 
   на личностните им качества; 
- Чрез участието в иновативна практика да се повишат шансовете  на учениците 
  за реализация на Европейския пазар на труда с придобитите знания и умения 
  и получения сертификат Europass Мобилност; 
- Повишаване на  качеството и привлекателността на професионалното образование 
  в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт. 

Чрез реализираните по проекта дейности участниците придобиха практически знания за рабо-
та в друга страна и усвоиха различни работни навици. Чрез употребата на английски и немски 
език като средство за общуване по време на практическото си обучение, участниците имаха 
възможност да подобрят знанията и комуникационните си умения по езика. Участието на учени-
ците в програмата „Леонардо да Винчи” – секторна програма на Програмата „Учене през целия 
живот” - е иновативен подход за придобиване на значителен опит в професионалното им раз-
витие. Практиката в Германия ще допринесе за откриването на благоприятни възможности за 
участие в нови международни проекти, организирани от Европейския съюз.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03186

Координатор:
Професионална гимназия 
по електроника и химични технологии 
„Проф. Асен Златаров“
Плевен 5800, ул. Самуил 2,

тел: +359 64 824798

e-mail: himia_pleven@abv.bg

Партньори:
Stage European Programmes
Spain,

41004 Sevilla,

S.L., c / Don Alfonso el Sabio 7,

tel.: +34 954 213 954

e-mail: step@steptraining.net

Контактна информация:

Европейска практика по компютърни мрежи
Целева група:
Целевата група се състои от 20 ученици от 10-и и 11-и клас от специалности „Компютърна техника 
и технологии” и „Компютърни мрежи”.

Резюме на проекта:
Конкретните цели на проекта са: 

- Придобиване и усъвършенстване на практически знания и умения за изграждане 
  и поддръжка на компютърни мрежи в условията на модерна работна среда; 
- Повишаване конкурентоспособността на ползвателите на вътрешния 
   и международния пазар на труда; 
- Усъвършенстване на чуждоезиковите познания на ползвателите, свързани 
   с професионалното им обучение; 
- Възпитание в  коректност, толерантност, прецизност, дисциплина и придобиване 
   на навици за работа в екип. 

Резултати на  индивидуално равнище:
- Придобити знания и умения за работа с компютърни мрежи по време на предварителната 
   подготовка – InfoTech и Network+; 
- Придобити знания и умения за работа с компютърни мрежи по време на мобилността  – 
  окабеляване и изграждане на мрежи, монтиране на мрежови устройства, настройване 
  на безжични мрежи и др.; 
- Придобити нови знания за работа със софтуерни продукти по време на мобилността – 
   инсталиране на Linux; 
- Надграждане на знания и усъвършенстване на умения, свързани с компютърната техника 
  и технологии по време на мобилността – асемблиране и диагностика на РС, отстраняване 
  на неизправности; 
- Повишена конкурентоспособност на ползвателите на пазара на труда;
- Повишени чуждоезикови познания на ползвателите, свързани с професионалното 
   им обучение; 
- Придобити индивидуални качества като акуратност, точност, коректност, дисциплина 
   и умения за работа в екип по време на мобилността; 
- Повишена мотивация на учениците за активно участие в учебния процес и формите 
   за учене през целия живот. 

На равнище партньорски организации се създадоха хармонични  и дълготрайни връзки с цел об-
мен на идеи, учебни програми, специалисти и бъдещи мобилности. На местно равнище се повиши 
авторитетът на професионалната гимназия чрез подготовка на качествени специалисти.
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Контактна информация:

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03382

Координатор:
Професионална гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия 
„Проф. арх. Стефан Стефанов“
Монтана 3400, ул.“Панайот Хитов“ 15А

тел.: +359 96 303 260

e-mail: pgsag_m@abv.bg

Партньори:
ILE-Berlin 
(Институт за учене през целия живот)
Germany, 10829 Berlin

9a Grunewaldstr Str.,

tel., +49 30 21 00 563 10

e-mail: nfo@ile-berlin.de

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT

Нови  професионални умения и компетенции
в парковото строителство и озеленяването

Целева група:
Участниците в проекта са 20 ученици, преминаващи първоначално професионално обучение в 
направление: „Озеленяване и цветарство”, специалност: „Парково строителство и озеленяване” в 
ПГСАГ – Монтана. До момента на кандидатстване те са преминали тригодишна подготовка, съглас-
но учебен план на Министерството на образованието, младежта  и науката.

Резюме на проекта:
Предложеният проект „Нови  професионални умения и компетенции  в парковото строителство и 
озеленяването“ е насочен към развитие и усъвършенстване на професионалните умения на лица 
в начално професионално образование от специалност „Парково строителство и озеленяване” 
при Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - гр. Монтана. 

Проектът пряко отговаря на нуждите на професионалното обучение по специалността, като ос-
новните му цели са:

- Задълбочаване на практическите умения и  познания на учениците; 
- Повишаване на професионалните компетенции в областта на парковото строителство; 
- Придобиване на прилагани в Европа знания и умения в паркоустройството 
  и благоустройството, даващи на младите хора възможност за конкурентоспособност 
  на пазара на труда; 
- Развитие  на личните компетенции и запознаване с европейските ценности; 
- Развитие на професионални езикови компетенции; 
- Повишаване на предприемаческия дух и мобилността.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03253

Координатор:
Професионална гимназия 
по вътрешна архитектура 
и дървообработване „Христо Ботев“
Пловдив 4000, ул. „Гладстон“ 70

tel.: +359 32 642 348

e-mail: tdvap@yahoo.com

Партньори:
EURACONCEPT GmbH
Germany, 06112 Halle,

 1 Maybachstrase Str.,  

tel.: +49 345 52 31 396

e-mail: euraconcept@vodafone.de

Контактна информация:

Запознаване с германския опит в реставрацията 
на мебели и изработването на струнни инструменти

Целева група:
В проекта участваха ученици от 11-и и 12-и клас от специалностите Реставрация на стилни мебели 
и дограма и производство на струнни музикални инструменти.

Резюме на проекта:
Целите на проекта са:  

- Да се увеличи броят на подготвените кадри за реставрацията на стилни мебели и дограма 
   и производството на струнни музикални инструменти. 
- Да се повиши конкурентоспособността на пазара на труда и професионалното самочувствие 
  на учениците, тяхната лична мотивация и подготвеност за работа в многоезична среда. 
- Да се повиши практическата насоченост на обучението.
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Контактна информация:

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03191

Координатор:
Професионална гимназия 
по търговия и ресторантьорство
Враца 3000

Ученически комплекс, Корпус 2

тел.: +359 92 648 046

e-mail: pgtr_vr@abv.bg

Партньори:
VITALIS GmbH
 Deutschland, Schkeuditz, 

04435 Leipzig, Gut-Wehlitz, 

tel.:+49 034204 774000

fax:+49 034204 774021

e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT

Усвояване и трансфериране на европейския опит 
в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга
Целева група:
Учениците, които проведоха своята практика в гр. Лайпциг, Германия, се обучават в различни 
професии, пряко свързани с хотелиерството, кулинарията, кетъринга, обслужването на заведе-
ния за хранене и развлечения, ресторантьорство и др. Ползвателите са ученици от 11-и клас. 
Изборът им се дължи на факта, че те са трета година в обучението си в ПГТР и  имат професио-
нален опит, придобит в теоретични часове, учебна практика в учебна кухня и учебен ресторант 
в ПГ по търговия и ресторантьорство и производствена практика в реална производствена 
среда – действащи хотели, ресторанти и заведения за хранене в гр.Враца и курортен комплекс 
„Леденика” в околностите на града.

Резюме на проекта:
Резултатите съответстват напълно на заложените цели, а именно: 

- Засилване на ролята на образованието и обучението, както на европейско, 
  така и на национално ниво; 
- Подобряване качеството и привлекателността на професионалното образование 
   и обучение; 
- Насърчаване на по-голяма ефективност и обективност на образователните 
   и обучителни системи; 
- Осъществяване на мултикултурен диалог; 
- Насърчаване на креативността и на конкурентността; 
- Повишаване на възможностите за реализация на пазара на труда; 
- Повишаване на предприемаческия дух. 

Постигнахме своята цел -  засилване на сътрудничеството и мобилността между образователните 
и обучителните системи в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга на Герма-
ния и България, в името на постигане на качество на световно ниво. Учениците усвоиха европей-
ския опит и го трансферираха в България, като по този начин допринесоха за подобряване на ка-
чеството на обучението в своето училище. Проектът насърчи високото качество на представяне 
иновациите и европейското измерение в системите и практиките в хотелиерството и ресторан-
тьорството, както и социалната интеграция, диалога между културите, професионалната и лично-
стната реализация на учениците. Не на последно място чрез практиката в Германия насърчихме 
креативността, конкурентността, възможностите за реализация на пазара на труда на нашите 
ученици и повишихме предприемаческия им дух. Подпомогнахме чуждоезиковото им обучение.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03177

Координатор:
Професионална гимназия 
по лека промишленост
Петрич 2850

 ул. “Тетово“ 8

тел.: +359 745 229 28

pglp_petritch@abv.bg

Партньори:
VITALIS GmbH
 Deutschland, Schkeuditz, 

04435 Leipzig, Gut-Wehlitz, 

tel.:+49 034204 774000

fax:+49 034204 774021

e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Контактна информация:

Фризьорството - европейски мост за пренос 
на show-how компетентности

Целева група:
Лица, преминаващи първоначално професионално обучение (в професионални гимназии).

Резюме на проекта:
Водещата организация в проекта е Професионална гимназия по лека промишленост - град Пе-
трич. Проектът е насочен към целева група от 20 ученици от 10-и, 11-и и 12-и клас, преминаващи 
първоначално професионално обучение по специалност „Фризьорство“. Организацията домакин 
прие да посрещне и обучи ползвателите и да организира и контролира тяхната практика. Необ-
ходимостта от реализиране на този проект произтича от засиления интерес на учениците към 
усвояване на нови европейски техники и технологии в областта на фризьорството и от потреб-
ностната нагласа за участие в тренинги за развитие на комуникативни умения на чужд език, за 
работа в екип, за развитие на предприемаческия потенциал, а тези нужди не намират удовлетво-
рение в традиционните учебни планове и програми. Целта на проекта е да се подобрят практиче-
ските умения и езикови компетенции и да се усвоят иновативни методи и технологии в областта 
на фризьорството, в името на пълноценното адаптиране на младите хора към нови условия на 
пребиваване и работа. Реализацията на проекта ще доведе до повишаване на професионалните 
компетенции на учениците и ще синхронизира професионалната им подготовка с европейските 
стандарти. Провеждането на практиката ще изгради умения и навици за самостоятелно вземане 
на решения, мобилност и интерес към професията. Ще подобри точността и бързината при изпъл-
нение на операции. Разширяването и обогатяването на знанията и уменията ще мотивира младите 
хора за търсене на нови възможности за реализиране в избраната професия и на Европейския 
пазар на труда.
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Контактна информация:

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03325

Координатор:
Професионална гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“
Русе 7000

бул.“Цар Освободител“ 105 А

тел.: +359 82 834841

e-mail: tis@abv.bg

Партньори:
Център за професионална квалификация 
в строителството ( ЦПКС ) град Керпен, към 
Федерацията на строителната индустрия 
Северен Рейн – Вестфалия
Дюселдорф 40237, Уландщрасе 56

тел.: +49 2116703-230

e-mail: b.mueller@bauindustrie-nrw.de

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT

Усвояване и развиване на строителни умения 
за конкретно работно място чрез практика в Германия

Целева група:
Проектът е насочен към удовлетворяване на потребностите на целева група от 12 лица  
в процес на първоначално професионално образование - ученици, обучавани по професия 
„Строителен техник”, от направление „Строителство и геодезия“, на възраст 16 – 18 години, от 
ПГСАГ „П. Пенев” - гр. Русе.

Резюме на проекта:
Основна цел:  
Овладяване от страна на бъдещия строителен техник на практически умения за конкретно ра-
ботно място, съобразени с новостите в строителните технологии и европейските стандарти за 
организация на работното място и качество на работата.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03224

Координатор:
Професионална гимназия по лозарство и 
винарство „Александър Стамболийски“
Плевен 5800, 

жк „Сторгозия“ 97,

e-mail: pglv@mail.bg

Партньори:
ETraining Vision Ltd
Victory Bussiness Centre, Unit 205 Somers road Nort – 

PO1 1PJ Portsmouth, Hampshire, United Kingdom,

tel.: +44 20 8133 8639

e-mail: info@trainingvision.co.uk

Контактна информация:

Усъвършенстване на професионалните умения 
по лозаро-винарство чрез практическото им тестване 
в иновативни условия

Целева група:
Целевата група бяха  20 ученици (в начално професионално обучение) от специалностите, има-
щи отношение към отглеждане на лозя  и производство на вино, а именно: “Лозаро-винарство” 
– изучаващи    затворения цикъл на производство (създаване и отглеждане на лозя, подходящи 
сортове, производство на вино), “Растителна защита  и агрохимия” (изучаващи в раздел “Трайни на-
саждения” екологично отглеждане на лозя) и “Техника и технология на алкохолни и безалкохолни 
напитки”, част от обучението по които засяга технология на производство на вино.

Резюме на проекта:
Конкретните ползи за  участниците ползватели по проекта са:  надграждане  на досегашните уме-
ния и придобиване на нови компетенции в сферата на отглеждане на лозя по нови екологосъо-
бразни технологии, сортознанието и ефективните начини за винификация на гроздето.
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Контактна информация:

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03280

Координатор:
Професионална техническа 
гимназия „Никола Йонков Вапцаров“
Враца 3000

ул.“Илинден“ 12, ПК 149

тел.: +359 92 64 21 28

e-mail: tmet_wratza@abv.bg

Партньори:
VITALIS GmbH
 Deutschland, Schkeuditz, 

04435 Leipzig, Gut-Wehlitz, 

tel.:+49 034204 774000

fax:+49 034204 774021

e-mail: leonardo@gut-wehlitz.de

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT

Знания и умения 
по европейски стандарти

Целева група:
В проекта участват 2 групи от общо 16 ученици - 8 ученици от специалност „Компютърна техника” 
и 8 ученици от специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника”. Придружават ги двама 
учители.

Резюме на проекта:
Целите на проекта са: 

- Придобиване и усъвършенстване на практическите знания и умения в областта 
  на изграждането и поддържането на компютърните системи и мрежи в областта 
  на електрическите измервания и електромонтажната практика с модерна 
  и съвременна апаратура; 
- Усъвършенстване на езиковите познания в разговорния и в терминологичния немски език.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03359

Координатор:
Професионална гимназия 
по строителство и архитектура 

Пазарджик 4402, ул. “Кочо Честименски“ 33,

тел.: +359 34 44 26 67

e-mail: pgsa_pivanova@abv.bg

Партньори:
WBS Training AG
Deutchland, 800211 Drezden, Hugo-Junkers-Ring 5, 

tel.:+49 351 888 63 61

e-mail: Susanne.Melde@wbstraining.de

Контактна информация:

Европейска строителна практика чрез компютърните технологии
Целева група:
Участниците в проекта са ученици от ПГСА гр. Пазарджик, специалност „Строителство и архитек-
тура”. Те се намират в такъв период от обучението си, който е най-подходящ за разширяване и 
задълбочаване на професионалните компетенции, за поощряване на иновациите и запознаване с 
нови приложни програмни продукти в областта на строителството и архитектурата.

Резюме на проекта:
Основните цели на проекта са:  

- Придобиване, разширяване и развитие на професионалната квалификация на бъдещите 
   строителни специалисти в областта на проектирането на сградите и работата със софтуерни 
   програмни продукти, с оглед подобряване пригодността за заетост, професионална кариера
  и индивидуално развитие; 
- Повишаване мотивацията на завършващите професионално образование в областта на
  строителството; 
- Разгръщане на допълнителни качества като езикови компетенции, умения за работа в екип, 
  разширяване на културния кръгозор и мотивация за учене през целия живот. 

Очаквани резултати: 
На индивидуално равнище: Усъвършенствани професионални умения; Придобито европейско 
съзнание и  развитие на адаптивността към европейските стандарти; Увеличена възможност за 
по-добра реализация и участие на Европейския пазар на труда; Опознаване на културата, тради-
циите, начина на живот и работа в страна, дългогодишна членка на ЕС; 
На ниво проект: реализирани 20 мобилности; 
Резултати от екипната работа: Изготвени 4 реални проекта на сгради със специализиран про-
грамен продукт за архитектурно проектиране, презентиране на 3D модели; Повишена мотивира-
ност и личностно израстване на ползвателите в нова многоезикова интеркултурна среда; 
На равнище на партньорските организации: 

- Сътрудничество между партньорите по проекта;  
- Популяризиране и повишаване на авторитета на гимназията ни; 

На национално ниво: 
Подобрен обучителен процес, интегрирал усвоените при обмяната иновативни практики; 

На транснационално ниво: 
- Подобрено качество и увеличен обем на мобилностите в Европа на хора, преминаващи 
   продължаващо професионално обучение; 
- Развитие на иновативни практики в областта на професионалното образование 
   и обучение и техния трансфер.
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Контактна информация:

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03176

Координатор:
Професионална гимназия 
по туризъм „Пенчо Семов“
Габрово 5300, ул. Бенковска 18

тел.: +359 66 80 10 93

e-mail: pgtgabrovo@globcom.net

Партньори:
WBS Training AG
Deutchland, 800211 Drezden, Hugo-Junkers-Ring 5, 

tel.:+49 351 888 63 61

e-mail: Susanne.Melde@wbstraining.de

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Мобилност  IVT

Разширяване на професионалните умения и компетенции на 
учениците чрез мобилност за бърза адаптация към 
изискванията на туристическия отрасъл в България

Целева група:
Учениците от 12 клас на ПГ по туризъм „Пенчо Семов“.

Резюме на проекта:
В проекта  участваха 19 ученици от дванайсети клас на ПГТ - Габрово. Те се обучават в сферата на 
туризма по специалностите „Организация на хотелиерството“, „Мениджмънт в туризма“ и „Произ-
водство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“. В мобилността участваха и двама 
учители от ПГТ с добра езикова и професионална подготовка в сферата на туризма.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03290

Координатор:
Професионална гимназия по хранителни 
технологии и техника
Пловдив 4003,

бул.”Васил Априлов” 156

тел..: +359 32 955 018

e-mail: thvp_pv@yahoo.com

Партньори:
Alfatraining 
Bildungszentrum Karlsruhe
100 Kriegsstr Str.,

D – 76133, Karlsruhe,  

tel.: +49 721 16 132 10

info@alfatraining.de

Контактна информация:

Иновациите в информационните технологии за 
проектиране – основа за успешна бизнес стратегия днес

Целева група:
Обучаеми в първоначално професионално образование в училище.

Резюме на проекта:
Ползватели на проекта бяха ученици от Професионална гимназия по хранителни технологии и 
техника, Пловдив, в специалността „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”. Целта на на-
стоящата практика беше да запознае учениците със системите за автоматизирано проектиране 
(CAD), с оглед ускоряване на конструкторските дейности и по-конкретно с програмната система 
Auto Desk Inventor. В основата на продукта стои един принципно нов подход – функционалното 
проектиране, който позволява да се решават реални производствени задачи, като се създават 
завършени и точни цифрови прототипи. В резултат от проведената практика учениците се нау-
чиха да създават 3D цифрови модели на реални обекти и сглобени единици, както и 2D такива от 
изходните пространствени модели. Подобриха се пространствените представи на учениците за 
реалните обекти. Ползвателите се научиха да създават и динамични модели, като развиха и спо-
собността сами да определят степените на свобода на подвижните части в сглобените единици. 
Партньорството ни с Alfatraining, Германия, засили транснационалното сътрудничество, опознаха 
се нови начини на работа и мислене, подобри се нивото на предлаганото обучение. Чрез този 
проект гимназията разшири и задълбочи професионалното обучение, ориентирайки го към до-
брите IT практики, осъществи се връзка между общообразователното и професионалното обуче-
ние. След приключване на практиката, учениците получиха сертификати, удостоверяващи придо-
битите знания и умения от приемащата организация. ПГХТТ - Пловдив издаде удостоверения за 
проведената предварителна подготовка и сертификат за учебната практика. На ползвателите бе 
издаден и документът Europass Мобилност на български и английски език.
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Номер на проекта: 2010-1-BE3-LEO04-02275 4

Координатор:
Професионална гимназия 
по туризъм и хранително- 
вкусова промишленост 
„Св. Св. Кирил и Методий”
Момчилград 6800, 
ул. „Стефан Караджа“ 1
тел.: +359 363 121 15
e-mail: thvp_m@abv.bg

Партньори:
Colegiul Tehnic De Industrie 
Alimentara “Terezianum” 
Romania, 550081 Postavarilor, 
18 Sibiu Str., tel.: +402 692 21323, 
colegiulalimentarsibiu@yahoo.
com

Stella Maris - Belgium
2 Stella Marisstraat Str., 2170 
Merksem, tel.:+323 646 42 62
tso.bso@stellamarismerksem.be

Istituto Professionale 
Statale per i Servizi 
Alberghieri e della 
Ristorazione “M. 
Buonarroti”- Iitaly,
tel.:+390 775 604 714
e-mail: ipssarceccano@libero.it

Colegiul Tehnic De 
Alimentatie Si Turism 
“Dumitru Motoc” - Romania, 
80000 Galati, 5 Miclov Str., 
tel.: +402 363 169 24 
dumitru_motoc@yahoo.com

Střední škola potravinářská 
a služeb - Czech republic,
106 Charbulova Str., 61800 Brno,
tel.: +420 548 424 112
e-mail: soups@soups.cz

Selandia - Center for 
Erhvervsrettet Uddannelse 
- Denmark, Bredalsgade 1, 4200 
Slagelse, tel.: +452 844 20 65
selandia@selandia-ceu.dk

Leeds City College - United 
Kingdom, Park Lane Campus, 
Park Lane, Leeds, tel.: +44113 
216 21 11 carolyn.booth@
leedscitycollege.ac.uk

IES SAN CRISTOBAL - Spain, 
Cordoba, 46B, Las Palmas 
de Gran Canaria, tel.: 349 28 
336 770 e-mail: 35008767@
gobiernodecanarias.org

SOUTH WEST COLLEGE - 
United Kingdom, 2 Mountjoy 
Road, Omagh, Co.Tyrone,   
tel.: +2882 245 433/5435  
liam.curran@swc.ac.uk  

Sillamae Kutsekool - Estonia, 
13 Tallinna mnt. Str., Sillamae, 
tel.:+372 39 251 60 
e-mail: Skk33@hot.ee

Coördinerende 
preventieadviseurs Bisdom 
Antwerpen, Belgium, 19 Mina 
Telghuislaan Str., Kontich, 
tel.: +323 259 53 68,   
jan.vanocken@telenet.be

Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych W Srednja 
Gostinska In Turistična Šola 
Izola - Slovenia, Prekomorskih 
Brigad 7, izola, tel.:+386 566 217 
20 natasa.cah@guest.arnes.si

Viešoji įstaiga Kuršėnų 
politechnikos mokykla 
Lithuania, Daugeliu str. 17, 
Kursenai, tel.: +370 415 858 92
e-mail: kpm@centras.lt

Somoninie im. Józefa 
Wybickiego Poland, 62-800
Somonino, 39 Wolności Str.,  
tel.: +485 868 411 91
zsp.somonino@wp.pl

Robert-Wetzlar Berufskolleg 
- Germany, Kölnstraße 229, 
53117 Bonn, tel.: +492 287 770 
60 e-mail: rwbk@gmx.net

Vimmerby gymnasium - 
Sweden, 23 Drottninggatan Str., 
Vimmerby tel.:+492 769 252 
vimmerby.gymnasium@
vimmerby.se

Klaipėdos paslaugų 
ir verslo mokykla 
Lithuania, J.Janonio 13, 
Klaipeda, tel.: +846 412 406
e-mail: info@klpvm.lt

Özdere Tahir Çamur 
Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi - Turkey, Atatürk 
Bulvarı 363 Sok., 
Orta Mahalle Menderes, Izmir, 
tel.: +902 327 988 508
e-mail: 341489@meb.k12.tr

Ръководство за основни принципи в кухнята и ресторанта

Резюме на проекта:
Основни тематични области: кухня, ресторант, разнообразие от типични и оригинални национални ястия 
на страните участнички. Дейности, предвидени при реализирането на проекта: Професионални, техниче-
ски, хотелиерски и кетъринг - училища ще работят заедно, за да създадат основен европейски обучителен 
курс за основни принципи в кухнята и ресторанта. Крайните продукти на този проект ще бъдат: уебсайт с 
материали в PDF формат и Power Point презентации, видеофайлове за основни положения в кухнята, бара 
и ресторанта; онлайн платформа с тестове; въвеждане в националната кухня на всяка участваща държава. 
Крайните продукти ще бъдат на разположение на всички езици на партньорите в проекта. Предвидена е 
работна практика на учениците, като по време на обмена те ще имат възможност да се запознаят с прие-
мащата страна и с възможностите за учебен стаж в бъдеще. Цели на партньорството: Да се постигне общ 
стандарт за готвене и сервиране, който може да бъде използван в училищното образование, е-обучението 
и работата в тази професионална област в цяла Европа; Да се въведе в практическото обучение на ученици 
и студенти, обучаващи се в специалности, свързани с работа в кухнята и ресторанта, спецификата на наци-
оналните кухни на страните участнички; Да се създаде екип от професионални училища в Европа, желаещи 
да се обобщят основите на съвременното готвене и сервиране, които да разпространят тези резултати в 
собствените си страни; Да се продължи сътрудничеството между партниращите си професионални учили-
ща и организации, като се присъединяват нови сходни училища, за да се подобрят броят и количеството на 
студентските мобилности по програма „Леонардо да Винчи; Да се разпространят резултатите от пилотния 
проект в нови училища и страни в Европа.

Контактна информация:
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Координатор:
Сдружение „Подай ръка“
гр. Павликени,

ул. „Кирил и Методий“ 6, ПК 63 

тел.: +359 886 330 821

e-mail: giveahand_bg@yahoo.com

Партньори:
MERAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sukran Mah.Tevfikiye Cad. Valilik Konagi Kat:1 Meram, 

42200 Konya, Turkey, tel.: +90.332.3533168

e-mail: meram.ab@gmail.com

Aprender Y Aprobar Centro De Formacion
Juan De La Cierva 4-Bajo, 18006 Granada, Spain,

e-mail: info@aprenderyaprobar.com

Şcoala Pentru Deficienţi 
De Auz Nr.2 “Sfânta Maria“

Romania, 061911 Bucharest, 6 Aleea Istru Str.,  

e-mail: scoala_surzi2_sf_maria@yahoo.fr

ISER Integrated System Engineering& Research
Italy, 66011 Bucchianico, 4 Via Firmani Str.,  

tel.: +39.085.4918773, e-mail: ise2000@tin.it

WOMEUROPA - France, 93170 Bagnolet, 

3 Rue Francisco Ferrer, 

tel.: +33 674 543 752 e-mail: womeuropa@orange.fr

Selçuklu Rehberlik Ve Araştirma Merkezi
42080 Özalan Mah. Konya, Turkey, 8 Gültekin Sk. Str.,

tel.: +903 322 466 010

e-mail: selcukluram@gmail.com

Контактна информация:

Стъпки за по-добър успех в кариерата

Целева група:
Млади хора със слухови увреждания и хора с увреден слух в трудоспособна възраст.

Резюме на проекта:
Професионалното ориентиране е процес, в който младите хора стигат до решението каква про-
фесия да придобият, съобразно подготовката, която имат, семейството и заобикалящата ги среда. 
Всеки преминава през този специфичен образователен период, през който обаче хората с нару-
шен слух срещат определени препятствия, породени от липсата на програми, които да ги подгот-
вят за подходяща професия. Много хора с нарушен слух не могат да се възползват от информа-
цията, получена от консултантите, приятелите и медиите, защото имат ограничена комуникация с 
„чуващия” свят. По тази причина хората с увреден слух са в по-неизгодно положение, отколкото 
чуващите хора относно решението за професия и участието в образователна програма за тaзи 
професия. Целта на нашия проект е подобряване на професионалното ориентиране на хора с 
увреден слух  в партньорските страни. Всеки от партньорите работи по изготвянето на елементи 
на наръчник за професионалното ориентиране за хора с увреден слух в собствената си страна, 
съобразявайки се с текущите програми, които се прилагат за тези хора в различните институ-
ции. Подготвено е детайлно проучване на слабите страни на професионалното ориентиране и 
ще бъдат представени модерни и иновативни методи, както и образователни материали, които ще 
бъдат сравнени с тези, които в момента се използват. Главната цел на това партньорство е да по-
добри професионалното ориентиране на хората с увреден слух, чрез изготвяне на ръководство 
за професионално ориентиране за хора с увреден слух и развитието на методическа програма.
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Интеркултурните компетенции и компютърни умения – ключ 
към успеха на съвременния европейски пазар на труда

Контактна информация:

Координатор:
Частна профилирана гимназия 
„Образователни технологии“ 
София 1574, ул. Гео Милев 158,

e-mail: cpg_ot@abv.bf

Партньори:
Kaufmännische Schule Heidenheim
Germany, 89518 Heidenheim,

86 Heckentalstraße Str.,   

tel.: +497321321 78 31

e-mail: info@ks-heidenheim.de

Bálint Márton Általános- és Középiskola
8 Köztársaság tér Str., 1081 Törökbálint, Hungary,

e-mail: balintsuli@torokbalint.hu

Gölbaşi Kiz Teknik Ve Meslek Lisesi
34306 Golba Ankara, Turkey, 

Ranfil Caddesi Safak Mahallesi 38, 

tel.: +90 312 484 69 66

e-mail: 823965@meb.k12.tr

Liceul Teoretic Teius 
Romania, 515900 Teius ,

22 Decebal Str., 

e-mail: liceulteius@yahoo.com

Institut Escola del Treball
C/ Pi i Margall 49-51, 

25001 Lleida, Spain, 

e-mail: c5005442@xtec.cat

Целева група:
Ученици на възраст от 16 до 18 години; Преподаватели по английски, компютърни технологии, 
предприемачество и бизнес.

Резюме на проекта:
Целите на проекта са: Развиване на интеркултурните компетенции на младите хора чрез потапяне 
в чужда среда; Работа в екип по даден проблем с връстници от страните партньорки; Създаване 
на дългосрочни партньорства с колегите от училищата партньори.
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Номер на проекта: LLP-2010-LEO-MP-02

Координатор:
„Евроцентър Обучение и 
Партньорство 21 Век” ЕООД
Разлог, 

ул. „Хан Пресиян” 7

тел.: +359 898 647747, +359 747 803 50

e-mail: eurocenter21@mail.bg

Партньори:

Agentur Kultur GbR
Germany, 94527 Munchen, 26 Romerstr Str.,

e-mail: j.halberstadt@t-online.de

Verein Katholisches Bildungswerk  
der Diozese St.Poelten
Austria, 3100 St.Poelten, 16 Klostergasse Str.,

e-mail: p.haslwanter@kirche.at

Kek Periferiakis Enotitas Kavalas
Greece, 650 Kavala, 18 K.Piiti Str., e-mail: nele@forthnet.gr

Association For Education and Sustainable 
Development - Romania, 910000 Calarasi, 

12 “Decembrie 1918” Str., bloc a17 sc.2 ap.2,

e-mail: gabriel.dobresu@yahoo.com

Контактна информация:

Training for Church Guides and Cultural Heritage

Целева група:
1. Преподаватели и персонал от партньорските организации; 
2. Хора, работещи или желаещи да работят като екскурзоводи в църкви /професионалисти или 
доброволци/.

Резюме на проекта:
Основната насоченост на проекта е към сертифицираното професионално обучение за екскур-
зоводи в църкви. Партньорите прилагат различни подходи на продължаващо професионално 
обучение за екскурзоводи в църкви. Тези подходи комбинират използването на различните ин-
тереси и опит на партньорите /например черковен и не черковен опит, познаването на различни 
регионални традиции, и др./, с цел подобряване на личностното и професионално им развитие. 
Обмяната на опит относно обучителни методи и резултати ще бъде полезна за повишаване на 
качеството на предлаганите обучения. Основна цел на партньорството е повишение на компе-
тенциите /знание, творчески потенциал и дидактически умения/ на екскурзоводите в църкви. 
Специален фокус на проекта е интегрирането на информацията относно църквите, местната исто-
рия и културното наследство, както и повишаването на усещането за значимостта на собствената 
културна идентичност. Аспекти като използване на креативни методи в обучителните дейности са 
от съществено значение. 
Основни резултати на проекта: 

- Проучване относно нуждите от обучение за екскурзоводи в църкви; 
- Типология на екскурзоводското обслужване в църкви;  
- Информационен наръчник; 
- Наръчник с материали за обучение; 
- Кратък речник със специфични  термини от областта на теологията, архитектурата 
  и изкуството;
- Модули за обучение.
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Номер на проекта: 2010-1-DK1-LEO04-01870 13

Европейско партньорство за обучение за устойчиви иновации

Контактна информация:

Координатор:
Център за социална и екологична 
отговорност
София 1505, ул. Оборище 82-84, ап.4,
тел.: +359 2 944 35 36
e-mail: office@serc.bg

Партньори:
Aalborg University
9100 Aalborg, Denmark, 
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159, 
tel.: +9940 99 40
e-mail: aau@aau.dk

Austrian Institute of Ecology
Seidengasse 13/3 1070 Vienna, Austria, 
tel.: +43 1 523 61 05
e-mail: oekoinstitut@ecology .at

National Laboratory of Energy and 
Geology, I.P.
Rua da Amieira1089, 
4466-901, S. Mamede Infesta, 
Amadora, Portugal,
e-mail: atendimento@ineti .pt

University of Maribor, 
Faculty of Chemistry 
and Chemical Engineering
17 Smetanova Str., 2000 Maribor,
Slovenia, tel.: +386 2 2294 400
e-mail: fkkt@uni-mb.si

TEM Foundation at Lund University  
12 Kiostergatan Str., 22222, Lund,
Sweden, tel.:+46 46 165 854
e-mail: reine.karlsson@tem.lu.se   

STENUM GmbH
Geidorfgurtel 21, 8010 Graz, 
Austria, tel.: +43 316 367 15 60
e-mail: fresner@stenum.at

ATMOTERM Spolka Akcyjna ui. 
4 Langowskiego Str., 45-031, Opole, 
Poland, tel.: +48 77 442 66 66,  
e-mail: office@atmoterm. pl 

ENVIROS, s.r.o.  
1 Na Rovnosti Str., 13000 Prague, 
Czech Republic,
tel.: +420 284 007 498  
e-mail: vlasta.svejnohova@enviros.cz    

KAUNAS UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY  K.DONELAICIO 
73, LT 44029 Kaunas, Lithuania,
tel.: +370 373 001 04
e-mail: leonardas.rinkevicius@ktu.lt

Danish Standards Foundation  
6 Kollegievej Str., 2920 Charlottenlund, 
Denmark, tel.: +453 996 61 01
e-mail: ds@ds.dk

Section of Industrial Management 
& Operational Research, School Of  
Mechanical Engineering, National 
Technical University Of Athens  
(Ntua) Zografou Campus, I Roon 
Polytechneiou, Zografou,
15780 Athens, Greece , 
tel.: +302107 721 359
e-mail: arvis@mail.ntua.gr

PROSPEKTIKER- European Institute 
for Future Studies and Strategic 
Planning  Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Urumea, Planta 1, Local1, 
31 Zubiberri Bidea Str., 
20018 Donostia-San Sebastian,Spain, 
tel.: +34 943 835 704
e-mail: i.zugasti@prospektiker.es

Netherlands Organisation for 
Applied Scientific Research TNO 
97 Schoemakerstraat Str., 2628VK Delft, 
Netherlands, tel.: +311 526 954 50 
e-mail: arnold.tukker@tno.nl

VITO- Flemish Institute for 
Technological Research
200 Boeretang Str., B-2400, Mol, 
Belgium,
tel.: + 32 14 33 55 11,
e-mail: info@vito.be,

Целева група:
Университети; Изследователски центрове; Организации за професионално обучение.

Резюме на проекта:
Цели на проекта: 

• Да се обмени опит и да се формулират препоръки към професионалното образование и 
  обучение в областта на устойчивите иновации, насочени към нуждите и реалностите 
  на много от европейските страни; 
• Да се дефинира концепцията за Европейския курс за обучение по еко-ефективност; 
• Да се дефинира концепцията за курсове за обучение по съответни теми в рамките 
  на устойчивите иновации, насочени към критични сектори или области.

 Очаквани резултати:  
Проектът ще допринесе за достигане на целта на ЕС за намаляване на консумацията на енергия с 
20% под нивата от 1990 г. до 2020г.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO05-03089

Ecotips 2.0 – Подпомагане на малкия бизнес 
да намали екологичния си отпечатък

Координатор:
Фондация ТАЙМ
София 1000,

ул. „Рачо Димчев“ 4, 

тел.: +359 2 954 10 80

e-mail: kamen@time-foundation.org

Партньори:
Русенска търговско-индустриална камара
Русе 7000, ул. „Цар Фердинанд“ 3а,

тел.: +359 82 825 875

e-mail: milen@rcci.bg

Notranjska Ecological Centre
Slovenia, 1380 Cerknica, 4 Popkova ulica Str., 

tel.: +386 41 605 122, tomaz@nec-cerknica.si

Stockholm Environment Institute 
Tallinn Centre – SEI Tallin
Estonia, 10133 Tallin, 34 Lai Str., tel.: +372 62 76 108,

e-mail: harri.moora@seit.ee

Groupe One
Belgium,1050 Brussels, 

26 Rue d’Edimbourg Str.,  

tel.: +32-47-659-9922

e-mail: erwan.mouazan@groupeone.be

Eco-Conseil Entreprise scrl
Belgium, 1050 Brussles, 35 Rue van Elewyck Str.,  

tel.: +32 26449669,

e-mail: mvmeesche@ecoconseil-entreprise.b

Контактна информация:

Целева група:
Доставчици на професионално обучение и университети; Независими консултанти; Бизнес орга-
низации (камари, браншови асоциации, и т.н.). Малки и микро предприятия от 8 сектора (офиси, 
ресторанти и барове, хотели, фирми за организиране на мероприятия, автосервизи, строителни 
предприятия, магазини, фризьорски салони).

Резюме на проекта:
Ecotips 2.0 е проект, разработен с цел да трансферира един иновативен пакет за професионално 
образование, насочен към нуждата на малкия и микро бизнес да стане по-конкурентоспособен 
и към необходимостта от специалисти, мениджъри и предприемачи с професионални  умения и 
опит, които да могат да се занимават и с екологичните въпроси във фирми от различни браншове. 
Това ще бъде постигнато чрез адаптирането и доразработването на съществуващи инструменти за 
професионално образование и придобиване на ключови компетенции. Разработва се електрон-
на платформа - ecotoolkit.eu, която съдържа модул за анализ на екологичните аспекти на дадено 
предприятие, калкулатор за екологичния и въглероден отпечатък от дейността, както и база дан-
ни с над 200 специфични съвети за 8 икономически бранша. В рамките на проекта разработените 
инструменти ще бъдат изпробвани и ще се търсят начини за разширяване на целевата група в 
бъдеще. Като основен резултат се очаква новият продукт Ecotips 2.0 да бъде лансиран в България, 
Естония, Словения и Белгия, като достигне 400 фирми в 8 икономически сектора.
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Целева група:
Нискоквалифицирани лица (служители с ниска квалификация; служители без висше образование), 
които чрез валидиране на компетенции, придобити на работното място, да укрепят позициите 
си на пазара на труда; Работодатели; Центрове за професионално обучение и ориентиране.

Резюме на проекта:
Целите на проекта са: 

- Да се разработят методи и инструменти за идентифициране и валидиране на компетенциите,
  придобити на работното място; 
- Да се отвори вратата към последващото образование и обучение 
  на нискоквалифицираните служители; 
- Да се помогне на нискоквалифицираните служители да открият и развият своите 
  способности и да намерят по-добра реализация на пазара на труда.  

В рамките на проекта ще бъде разработен “Валидационен пакет” за три сектора – “Финанси”, „Тър-
говия” и „Информационни технологии”, който ще съдържа: 

- Стандарт за признаване и валидиране на компетенции, придобити както в процеса 
   на работа, така и от неформално и самостоятелно обучение; 
- Методика за оценка на придобитите компетенции; 
- Интерактивни тестове за подготовка и обучение за валидирането 
   на нискоквалифицираните служители; 
- Интерактивни насоки с инструкции за компаниите относно начина за организиране 
  и подпомагане процеса на валидиране на компетенциите; 
- Програма за обучителите как да прилагат методиката за валидиране. 

Цялата разработена документация ще бъде качена и на сайта на проекта www.validaid.eu.

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Трансфер на иновации

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO05-03085

ValidAid Валидиране на знания и умения за укрепване на 
позициите на нискоквалифицирани работници на пазара на труда

Контактна информация:

Координатор:
Институт за следдипломна ква-
лификация, УНСС - София, 
1797 София бул. Кл. Охридски 2,
тел.: +359 2 862 10 69,
GSM: +359 888 00 02 45
e.vasileva@ips.bg, g.dimitrova@ips.bg

Партньори:
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 
Education and Training Service 
Centre -  Iceland, 108 Reykjavik, 8 
Skeifunni Str.,tel.: +354 599 14 00, 
+354 599 14 01, e-mail: bjorn@frae.is

Европейски център за качество
София 1784, бул. Цариградско шосе 135, 
тел.: +359 2 971 89 31, 
+359 2 971 80 91, office@ecq-bg.com

Institut Supérieur 
d’Electronique de Paris 
(I.S.E.P)
France, 75006 Paris, 
28 rue Notre Dame des Champs Str., 
tel.: +33 1 49 54 52 24
+33 1 49 54 52 01
e-mail: thomas.ea@isep.fr

IEBA Centro de Iniciativas 
Empresariais Beira Aguieira 
Parque Industrial Manuel 
Lourenço Ferreira, Lote 12
Portugal, 3450 232 Mortágua, 
38 Apartado Str., 
tel.: + 351 231 927 470, 
+ 351 231 927 472
e-mail: carla.duarte@ieba.org.pt

Multidisziplinäres 
Institut für Europa - 
Forschung Graz
Austria, 8020 Graz, 
37 Dreierschützengasse Str.,  
 tel.: +43 316 948 761, 
+43 316 914 851
e-mail: brigitte.zoerweg@merig.org

Vilniaus kolegija 
Vilnius College 
of Higher Education
Lithuania, Vilnius, 
1 Buivydiskes str., 
LT-14010 Buivydiskes, 
tel.: +370 5219 16 60, 
+370 5219 16 62
e-mail: balkevicius@gmail.com
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO05-03091

Иновативни подходи в биологичното земеделие 
чрез техники на преподаване, ориентирани към обучаемите

Координатор:
Аграрен Университет
Пловдив 4000, ул. Менделеев 12,

тел.: +359 32 65 43 00

e-mail: inter@au-plovdiv.bg

Партньори:
Erbil Project Consulting Co., Ltd
Bukres Sokak 7/5, 06680 Cancaya, Turkey,

tel.:+90 312 466 51 16

e-mail: altan@erbilproje.com

Agricultural Technological Center of Research, 
Vocational Training and Education
CVT Georgiki Anaptixi
111 Socratous Str., 41313 Larissa, Greece,

tel.: +30 2410 553 02 03

e-mail: nikos@geo.edu.gr

Friends of Europe Association 
„Leonardo da Vinci”
c/Fortuna 1-1A, 11500 El Puerto de Santa Maria,

Spain, tel.: +34 687 69 56 85

e-mail: info@aelv.org

Trebag Property and Project Management Ltd.
Kossuth Lajos u. 9H,

2094 Nagykovasci, Hungary,

tel.: +36 26 555 220

e-mail: pkovesd@trebag.hu

Farm to table growers SC
46 Calle Bario Sevilla Str.,

41440 Lota del Rio, Sevilla, Spain,

tel.: +34 955 801 411

e-mail: secretaria@antonienamorado.com

Контактна информация:

Целева група:
Центрове за професионално образование;
Университети; 
Центрове за обучение на възрастни; 
Фермерски организации; 
Държавни институции за съвети в земеделието; Кооперативи.

Резюме на проекта:
Основна цел  на проекта е разработване на материали за Е-обучение по биологично земе-
делие, основани на принципите на Европейската политика в аграрния сектор за опазване 
на околната среда и производство на безопасни храни за хората. На базата на анализи на 
добрите практики в партниращите страни и специфичните характеристики на целевите групи 
ще  бъдат изработени обучителни Е-модули и материали по биологично земеделие. С използ-
ване на иновативните подходи за обучение по биологично земеделие се цели повишаване 
уменията и компетенциите  на обучаемите, повишаване качеството и улесняване достъпа до 
професионалното учене през целия живот.
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Валидиране на професионални умения и компетенции на ими-
гранти в областта на туризма и услугите като 
гаранция за интеграция в Европейския съюз (VALEU)

Координатор:
Международен 
Институт по Мениджмънт
 Добрич 9300,

ул. България 3,

тел.: +359 58 655 620

е-маил: icollege@mail.bg

Партньори:
Център за професионално 
обучение, Международен 
колеж ООД
 Добрич 9300, 

тел.: +359 58 655 628,

e-mail: mk_ood@mail.bg

Fagligt Internationalt 
Center for Uddannelse (FIC)
 Denmark,

2300 Copehhagen,

31 Nyrnberggade Str.,

tel.:+45 33 25 38 54

e-mail: lis.knudsen@fic.dk

Instituto Politécnico de 
Bragança (IPB)
Portugal, 5301 854 Bragança,  

Campus de Santa Apolonia, 

tel.: +351 273 320 690

e-mail: pais@ipb.pt

Ovidius High School
Romania, 900710  Constanta,

2 Basarabi Str., tel.: +40 341 405 816

liceulovidius@gmail.com

Izmir University of Economics
Turkey, 35580 Izmir, 156 Sakarya cd Str., 

Balcova, tel.: +90 232 488 83 50,

e-mail: oia@ieu.edu.tr

Muğla Üniversitesi
Turkey, 4800 Mugía, Kotekli Kampusu, 

tel.: +90 252 211 19 40

e-mail: intoffice@mu.edu.tr

Контактна информация:

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Трансфер на иновации

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO05-03082

Целева група:
Имигранти; Работодатели; Обучители; Центрове за професионално обучение; Институции в сфе-
рата на професионалното образование и обучение.

Резюме на проекта:
Проектът „Валидиране на професионални умения и компетенции на имигранти в областта на ту-
ризма и услугите като гаранция за интеграция в Европейския съюз“ (VALEU) има за цел да създаде 
пилотна методика за признаване и валидиране на професионална квалификация, придобита как-
то чрез трудов опит, така и чрез неформално и самостоятелно учене, като средство за улесняване 
интеграцията на имигранти и чуждестранни работници в новите страни членки на Европейския 
съюз. Идеята на проекта е успешните практики на страни с развита система за валидиране на уме-
нията (като Дания и Португалия) да бъдат адаптирани за целите на професионалното образование 
в сферата на услугите и туризма в България, Румъния и Турция, където в резултат на консерватив-
ната, доминирана от правителствени решения образователна система, достъпът до индивидуални 
пътеки на обучение и признаването на предварително неформално придобити компетенции не 
са достатъчно развити.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO05-03101

Дистанционно обучение по заваряване

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Трансфер на иновации

Целева група:
Специалисти с висше и средно техническо образование, желаещи да придобият международно 
призната квалификация по заваряване.

Резюме на проекта:
Целта на проекта е да се създаде средство (CD-ROM) за компютърно дистанционно обучение на 
специалисти по заваряване. Средството за обучение (CD-ROM) се разработва на база на натру-
пания опит в Германия при провеждане на курсове за дистанционно обучение по заваряване. 
Лекционният материал в диска е на съвременно ниво, богато илюстриран е със схеми, диагра-
ми и видео-презентации. Характерно е наличието на тестове за самоподготовка на обучаваните. 
Средството за обучение (CD-ROM) се превежда на 4 езика и ще се прилага в страните партньори 
по проекта: България, Словакия, Испания и Турция. Предимствата за обучение чрез посоченото 
средство и метод са както следва: 

1. Значително съкращаване на времето за обучение в клас; 
2. Съкращаване на финансовите разходи за курсистите (командировки, хотел и т.н); 
3. Съкращаване на финансовите разходи за работодателите за повишаване на квалификацията 
    на техния персонал; 
4. Възможност за самоподготовка на курсисти, без да се откъсват от работното си място. 
5. Снижаване на разходите за провеждане на курс от обучаващата организация.
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Координатор:
Институт по психология - МВР
София 1408,

ул. „Балша“ 10,  

тел.: +359 2 952 12 13

e-mail: psychology@mvr.bg

Партньори:
RPIC-ViP s.r.o.
Czech Republic, 

709 00 Ostrava,

Výstavní 2224/8,

tel.: +420 596 616 795

e-mail: karasek@rpic-vip.cz

Денд  Д груп ООД
София 1113, ул. „Чарлз Дарвин“ 33,  

tel.: +359 2 870 37 85

e-mail: office@ddgroup.bg

Rustu Unsal Police Vocational College
Turkey, 35120 Izmir, 437 Menderes Str., Sirinyer, 

tel.: +90 2324871345, e-mail: fmaltun@hotmail.com

КРАТУС ЕООД
София 1000, бул. „Черни връх“ 47,

tel.: +359 2 960 0907

e-mail: gergoff@mail.bg

SOCOPOL: Социално компетентни полицейски 
служители в близост до обществото

Контактна информация:

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Трансфер на иновации

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO05-03096

Целева група:
Служители от държавния и частния сектор на правоохранителната система: служители на Минис-
терство на вътрешните работи, Република България; служители на Министерство на вътрешните 
работи, Република Турция; служители на Министерство на вътрешните работи, Република Чехия; 
Заетите в частно-охранителната сфера.

Резюме на проекта:
Цел на проекта: разработване на комплексна методика за обучение за развитие на социални и 
граждански умения на полицейските служители, като елемент от цялостната им подготовка за 
професионална реализация, адаптация към условията на работната среда и повишаване на ефек-
тивността от взаимодействието с гражданите и институциите. Ползи: чрез създаването на цялост-
на система за обучение за развитие на социалните компетенции на служителите в правоохра-
нителната система – дидактични материали и тестове за самооценка, сертифицирани обучители, 
центрове за обучение и четириезична интернет страница за информиране и популяризиране - ще 
се създадат условия за повишаване на социалната компетентност на полицейските служители и за 
стимулиране на тяхната професионална мотивация, което ще рефлектира върху ефективността от 
дейността и върху развитието на позитивния обществен облик на правоохранителната система.
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Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO01-03359

Европейска строителна практика 
чрез компютърните технологии

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Трансфер на иновации

Целева група:
Участниците в проекта са ученици от Професионална гимназия по строителство и архитектура 
гр. Пазарджик, специалност „Строителство и архитектура”. Те са в такъв период от обучението си в 
ПГСА, който е най-подходящ за разширяване и задълбочаване на професионалните компетенции, 
поощряване на иновациите, запознаване с нови приложни програмни продукти в областта на 
строителството и архитектурата.

Резюме на проекта:
Целите на проекта са: Придобиване, разширяване и развитие на професионална квалификация 
на бъдещите строителни специалисти в областта на проектирането на сградите и работата със 
софтуерни програмни продукти; Подобряване на качеството на практическите умения за рабо-
та с CAD системите; Повишаване мотивацията на завършващите професионално образование в 
областта на строителството; Увеличаване броя на подготвените кадри; Създаване предпоставки 
за по-висока пригодност за заетост на конкурентния трудов пазар, съобразно европейските изис-
квания и нуждите на фирмите.
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LINK - Career Services for Better Jobs

Координатор:
Фондация на бизнеса за образованието
София 1504, ул. Сан Стефано 7,

тел.: +359 2 491 80 28

e-mail: fbo@fbo.bg

Партньори:
Институт за синдикални изследвания 
към КТ Подкрепа
София, ул. Ангел Кънчев 2,

тел.:+359 2 986 57 30

e-mail: chulev@podkrepa.org

SURT. Fundació de dones. Fundació privada
Spain, 08001 Barcelona, C/Guàrdia, 14, baixos

e-mail: surt@surt.org

BEST Institut für berufsbezogene 
Weiterbildung und Personaltraining GmbH
Austria, AT13 Wien, 

Mariahilfer Straße 8,

e-mail: helmut.kronika@best.at

Uniwersytet Łódzki
Poland, 90 -131 Lodz,

65 Narutowicza Str.,

e-mail: proedu@uni.lodz.pl

FOLK - Folkuniversitetet kursverksamheten vid 
Lunds Universitetet
Sweden, 29133 Kristianstad, Föreningsgatan 1,

e-mail: Ingmarie.Rohdin@folkuniversitetet.se

Контактна информация:

Стартирали проекти „Леонардо да Винчи” - Трансфер на иновации

Номер на проекта: 2010-1-BG1-LEO 05-03102

Целева група:
Проектът е насочен към кариерни консултанти и други подпомагащи специалисти, работещи с 
клиенти, застрашени от безработица и социално изключване – възрастни, нискоквалифицирани, 
имигранти, жени и т.н.

Резюме на проекта:
Проектът има за цел: Да подобри уменията на кариерните консултанти за оказване на съдействие 
на клиенти в риск от безработица и социално изключване; Да предостави по-добър достъп на 
гражданите до качествени кариерни услуги. LINK ще трансферира и адаптира в България, Полша и 
Испания учебна програма за подобряване на уменията на кариерни специалисти. 10 консултанти 
от всяка държава ще бъдат обучени по създадения комплект учебни материали и ще приложат 
на практика усвоените умения с 10 клиенти. Създадените продукти - програмата за обучение и 
картата на кариерните услуги - ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта www.link-project.eu.



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.

TGA-ZM-07-93-00

Ролята на Националната агенция

Центърът за развитие на човешките ресурси е Нацио-
налната агенция за България по Програма „Учене през целия 
живот” (2007-2013).

Националната агенция играе важна роля в практиче-
ското изпълнение на Програмата, като администрира децен-
трализираните 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 резултатите от успешни проекти. 

издание 2011
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите 
на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.


