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Име на проекта:

Усъвършенстване на професионалните
умения за проектиране на промишлени
изделия чрез приложен софтуер

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG 166054

Тип проект:

Мобилност - ПРАКТИКА

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

• Придобиване на нови знания и опит в областта на приложните програмни продукти в
процеса на обучение за постигане на личностно развитие;
• Подобряване на привлекателността на професионалното образование и мобилността
на отделните ползватели;
• Подобряване на качеството на практическите умения на учениците за работа с Auto
CAD, Corel Draw и Photoshop, придобиване на квалификация чрез неформално обучение;
• Подкрепа на учениците в процеса на обучението им в усвояването и използването на
знания, умения и квалификации за улесняване на персоналното развитие, пригодността за
заетост и участие в европейския пазар на труда.
Дейности:

Подготовка на ползвателите, проведена в България: Педагогическа подготовка, свързана с
по-добрата адаптация на ползвателите в страната домакин; Езикова подготовка по италиански език; Културна подготовка на ползвателите; Професионална подготовка, свързана с
основните задачи по проекта.
Практика в Италия: Теоретично и практическо обучение, чрез използване на информационните технологии; Индивидуална работа с компютърни системи в катедра „Мобилност”, университет Калабрия; Работа в конструкторски бюра; Посещение на фирми; Подготовката на
проект на изделие за серийно производство. Изработване на работен проект и документация.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Практиката изгради у учениците умения и навици за самостоятелно вземане на решения, мобилност и интерес към професията;
• Ползвателите усвоиха принципите на двуизмерно и триизмерно проектиране и тяхното
приложение;
• Усвояването на професионални компетенции изгради умение за изготвяне на документация, отговаряща на изискванията на ISO;
•
Провеждането на неформално обучение в компютърни фирми и в университетската катедра, работещи с проектиращите компютърни програми, доведе до придобиване на
практически умения за решаване на конкретни задачи в областта на производството на промишлени изделия;
• Ползвателите придобиха знания за представяне на информация и резултати от пресмятания в графичен вид, както и умения да създават и редактират различни чертежи с
графичната програма;
• Проектът допринесе за развитието на умения за работа в екип.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по промишлени
технологии „Атанас Ц. Буров”
Русе 7000, ул. „Цар Калоян” № 11
Тел./факс: +359 82 87 22 18
e-mail: sptum_rousse@yahoo.com
website: www.pgpt.org

EUROFORM RFS
Piazza della Liberta, 40
87036 Rende /CS/, Italy
Tel: +39 0984467735; Fax: +39 06233232407
e-mail: info@euroformrfs.it
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Име на проекта:

Квалификация и адаптация на младите
туристически кадри в eвропейските
реалности

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166055

Тип проект:

Мобилност - практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Основната цел: Предоставяне на добавена стойност към предлаганото в България професионално обучение чрез придобиване на професионални компетенции в реална среда
по действащи Европейски стандарти.
Подцели: Да подкрепи участниците в обучението, с цел улесняване на персоналното им
развитие и по-добрата им адаптивност на европейския пазар на труда; да подобри качеството на професионалното обучение на младите хора, ангажирани в проекта чрез мобилност и практика в различна работна среда;
Дейности:

В България: Предварителна подготовка /професионална - 90ч.; езикова и културна - 90ч.;
психологическа -60ч./; сертифициране на обучаемите – връчени сертификати за придобити професионални и езикови умения и работа в екип; издаден документ EUROPASS
Мобилност; разпространение на резултатите – изготвена презентация за практиката, пресконференция с медиите, издадена брошура;
В Италия: Практика в туристически предприятия на различни позиции, където успяха да
станат част от работните колективи, демонстриращи гостоприемството на туристическия
бранш. Стажантите бяха оценени от италианските работодатели с Атестационни карти
по 4 показателя:интерес към професията, точност, изпълнителност, проявен професионализъм; сертифициране - На базата на Атестационните карти представени от работодателите, ползвателите получиха от италианския ни партньор Сертификати за придобити
професионални умения.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Усъвършенстване на практическите умения и усвояване на нови; обогатяване на езиковите компетенции; развитие на междукултурни и социални умения у бенефициентите; развитие на умения за работа в екип и справяне в различна среда; подобряване на интеграция
на пазара на труда.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по туризъм
„Алеко Константинов”
„Сторгозия” 100, 5802 Плевен
Тел./факс: +359 64 681020/
Е-mail: turteh@abv.bg
website: pgt-pleven.hit.bg

AZZURA,Societa Cooperativa Soziale
064049 Spoleto/PG/, italy
tel.: +39 0743 224936
e-mail: lisa@leonardomobiliti.it

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Интернационални и локални практики в
бизнес етикета и деловото общуване

Номер на проекта:

LLP-LdV-IVT-07-BG-166058

Тип проект:

Мобилност - практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Основната цел на проекта е обогатяване на знанията и уменията на участниците за управлението на корпоративния имидж. За реализацията й насочихме работата си към овладяване на основните комуникативни системи и роли при деловото общуване, развитие на
уменията за управление на конфликти и за ефективно водене на преговори и към приобщаване на участниците към качествените европейски и световни практики в бизнес
етикета и деловото общуване.
Дейности:

В хода на предварителната подготовка участниците в проекта обогатиха уменията си в
сферата на социалното и деловото общуване и знанията си за организацията и поведението на разнообразни бизнес събития; овладяха изискванията на бизнес етикета, съгласно
най-разпространените европейски практики и с оглед на иницииране на благоприятни
взаимоотношения с чуждестранни бизнес партньори. Развиха умения за разрешаване на
деликатни проблеми в деловото ежедневие и за управление на конфликти. Обогатиха професионалната си лексика на работния език по проекта, запознаха се с културата на страната домакин – Германия, и нейния принос в европейската история и цивилизация.
Проведена бе триседмична практика в Германия, при реализацията на която бяха затвърдени, приложени и обогатени натрупаните знания и доразвит реалния опит в областта на
бизнес етикета и деловото общуване.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

След приключване на практиката участниците в проекта споделиха своя опит и впечатления с ученическата общност в града, с представители на нашите регионални партньори и
на обществените и бизнес средите в Плевен, както и с медиите. Те отчитат ефекта на своите знания и опит както в сферата на ежедневното социално общуване, така и в ситуации,
налагащи делови стил на поведение.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Държавна финансово-стопанска гимназия
„Интелект”
Плевен, ж.к. Дружба ІІІ
тел.: +359 64 870014, факс: +359 64 872895
e-mail: dfsgintelekt@abv.bg

VITALIS GmbH – Германия
Община Плевен
Регионален инспекторат по образование - Плевен
Първа инвестиционна банка - клон Плевен
СМ Консултинг ЕООД - София
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Име на проекта:

Европейска визита в професията –
шанс за професионално израстване на
младите хора

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166062

Тип проект:

практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Целите на проекта са:
1. Увеличаване привлекателността на професионалното образование и обучение;
2. Подкрепяне на участниците в обучението в усвояването и използването на знания,
умения и квалификации за улесняване на професионалното развитие, пригодността за
заетост и участие в европейския пазар на труда.
В допълнение предложението за проект допринася за:
1. Подобряване качеството и увеличаване обема на мобилностите в Европа на хора, преминаващи първоначално професионално образование;
2. Развитието на иновативните практики в областта на професионалното образование и
обучение и техния трансфер от една участваща страна към друга.
Дейности:

Изпълнението на настоящия проект дава възможност на 20 ученици да проведат производствената си практика в реална работна среда в периода от 28.06.2008 г. до 19.07.2008 г.
в хотелски комплекс "Lungomare" - гр. Червия, Италия. Ползвателите имат възможност да
усъвършенстват професионалните си умения, работейки в кухните и търговските зали на
комплекса, като едновременно с това се запознават с особеностите и богатството на италианската кухня. Обогатяват езиковите си умения, създават социални контакти с връстници
от други страни - Италия, Румъния и Словения. Усъвършенстват уменията си за работа
в екип. Успяват бързо да се адаптират към новата културна и социална среда. Запознават
се с много културни и исторически забележителности в гр. Червия, гр.Равена и Република
Сан Марино. Чрез придобитите знания и умения в сферата на началното професионално
обучение и езиковите си компетенции ползвателите повишават шансовете си за бърза и
успешна интеграция на пазара на труда.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Разработеният проект и предвидените по него дейности са насочени към прилагането на
придобитите професионални знания и умения в реална работна среда, с цел съответствие
между професионалното образование и изискванията на работното място. Това ще доведе до засилване на връзката между образователните институции и производствена среда
и до запознаване с европейските изисквания и стандарти за обучение и професионална
квалификация. В бъдеще това ще се отрази на нивото на предлаганите услуги, чрез прилагането на новоизучените методи и новото отношение към професията.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по туризъм
"Проф. д-р Асен Златаров”
Кърджали 6602 , кв. "Веселчане"
тел.: + 359 361 62469 факс: + 359 361 62310
e-mail: pgt_kj@abv.bg

Sistema Turizmo S.R.L., ITaly

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Обучение без граници

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166067

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Целите на проекта са:
• Стимулирането на участието в обучение с цел усвояването и прилагането на нови
знания, умения и квалификации в подкрепа на личностното развитие;
• Повишаване на привлекателността и постигане на по-високи нива на качество и иновации в професионалното образование и обучение за конкурентоспособност на европейския пазар;
• Повишаване на мобилността;
• Повишаване на знанията за културата, бита, традициите на друга европейска държава;
• Изграждане на гражданска позиция по проблемите на Европа, свързани с Глобалното
затопляне и екологичното използване на природните ресурси.
Дейности:

Проектът се реализира в периода 01.09.2007–01.09.2008 година. Практиката протече в рамките на три седмици през м.юли 2008 г. в различни предприятия в гр.Севиля, Испания.
В групата бяха включени 20 ученика от ПГЕЕ от 11 клас, обучаващи се в направления:
„Електротехника и енергетика” и „Електроника и автоматизация”.
Приемаща организация е AELV– Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci, със седалище гр. Кадис.
Дейностите на проекта са насочени към усвояване и използване на знания и умения за
улесняване на индивидуалното развитие, към пригодност за заетост и участие в европейския пазар на труда и насърчавне към изучаване на модерни чужди езици.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Реализирането на проекта:
• усъвършенства началните професионални знания и умения на учениците от ПГЕЕ;
• усъвършенства езиковите им познания по испански език;
• запознава учениците с културата, традициите, начина на живот и работа в страна
членка на ЕС;
• създава връзка между професионалното образование в училище и реалното приложение на знанията в работна среда;
• ще подпомогне интеграцията на учениците на европейския трудов пазар.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по електротехника и
електроника „Капитан Петко войвода”
Кърджали 6600, ул. „Мара Михайлова” 5
Тел.: +359 361 62931
Е-mail: pgee_kj@abv.bg
website: www.pgee-kardjali.com

ASOCIACIÓN AMIGOS DE EUROPA LEONARDO DA VINCI
C/ FORTUNA 1-1ºA
11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)
tel.: +34 687695685, +34 956540469
e-mail: info@aelv.org
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Име на проекта:

Социалната ангажираност на бизнеса
като елемент на фирмените стратегии –
иновативни практики

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166069

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

УЧЕНИЦИ

Цели и задачи:

Основна цел на проекта е участниците да разширят професионалната си подготовка с една
сравнително нова за българските условия проблематика, недостатъчно застъпена в задължителните учебни програми – социалните измерения и отговорности на бизнеса;
Задачите, които поставихме в проекта, бяха свързани с осигуряване обучение на участниците, чрез което да усвоят иновативни стратегии за социална ангажираност на бизнеса, да
приложат теоретичните знания в производствени условия, предложени от немски фирми,
да повишата езиковите си умения.
Дейности:

Предварителна езикова, културна и педагогическа подготовка.
В хода на предварителната подготовка участниците повишиха езиковото ниво на разговорен немски език и обогатиха професионалната си лексика; запознаха се с основните
правила и норми на поведение в междукултурна среда, с начина на живот в странатадомакин. Поредица от посещения в плевенски фирми дадоха възможност на участниците да се запознаят с водената от тях социална политика и да дискутират по проблемите
на социалната ангажираност на бизнеса в България. Чрез екипни проучвания ползвателите систематизираха и подготвиха кът в училище за българските фирми, номинирани
през 2007г. за социално отговорен бизнес. Всеки ползвател получи Помагало и Работна
тетрадка, специално изготвени за нуждите на проекта.
Производствена практика в гр. Кемниц, Германия.
Триседмичната производствена практика даде възможност на ползвателите да затвърдят и разширят професионалните си компетенции във фирми и организации от различни сфери в гр. Кемниц, Германия - страна, възприела социалната отговорност на
бизнеса като нов подход във фирмената дейност и въвела успешни практики. Участниците имаха възможност да усвоят нови професионални компетенции в четирите основни направления на социално отговорния бизнес – пазар; условия на труд; опазване на
околната среда; отговорност към общността, в която бизнесът функционира.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Придобитите знания и умения от участниците бяха признати чрез Сертификат за осъществена предварителна подготовка, Сертификат от F+U Sachsen gGmbH – Кемниц за проведена производствена практика, Сертификат Europass Мобилност; Чрез рекламни папки
и брошури участниците „разказаха” на свои съученици, приятели и познати за преживяното и за своите впечатления. Компютърна презентация пред съученици и местни медии
представи посетените немски фирми и реализацията на практиката.
Чрез осъществяването на проекта до голяма степен ще се „отговори” на новите изисквания пред професионалното обучение за рязко повишаване качеството на компетенциите
и за формиране на нови елементи в ценностната система.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Държавна финансово-стопанска гимназия “Интелект”
Плевен, ж.к. Дружба ІІІ
тел.: +359 64 870014, факс: +359 64 872895
e-mail: dfsgintelekt@abv.bg

F+U Sachsen gGmbH – Кемниц, Германия
“Вапцаров” АД - Плевен
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Евростандарти в квалификациите

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166070

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

1. Разширяване на професионалните знания и умения на учениците чрез практическо
обучение. Практиката съдейства за подготовката им за реализация на българския и европейския пазар на труда .
2. Подобряване качеството на професионалното образование - дава се възможност на
учениците да проведат практическо обучение в Германия и да приложат придобитите в
училище знания на практика, в конкретна производствена среда.
3. Усъвършенстване на професионалната езикова лексика и обогатяване на културните
познания на учениците и разширяване представата им за държавите - членки на Европейския съюз.
4. Подобряване прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите .
Дейности:

1. Подбор на участници в практиката – подбор по документи по изработени критерии
и чрез конкурс. 2.Обучителни дейности-провеждане на курсове по: Езикова подготовка
- Немски език 120 часа; CISCO мрежова академия - 50 часа; Електрически инсталации –
40 часа. 3.Сключване на договори с приемащата организация, уточняване на работната
програма,подготовка на групата за отпътуване, организиране и провеждане на родителска
среща с ползвателите и техните родители с цел разясняване на условия-та на пътуване;
сключване на договор с ползвателите. 4.Осъществяване на практиката в Германия-20 ученика проведоха практическо обучение в периода 31.03.2008г. – 11.04.2008г. като изградиха
компютърна мрежа в партньорската организация. Провеждане и на културна подготовказапознаване с бита и културата на приемащата страна. 5.Сертифициране -участниците
получиха сертификати за всички проведени курсове на обучение , сертификати за проведената практика от приемащата организация както и Europass-мобилност издаден от
двете партньорски организации. 6.Анализ и разпространение на резултатите.Подготовка
и подаване на отчет.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Показаният професионализъм от нашите ученици спомогна за повишаването на качеството на професионалното обучение и доказа, че българската образователна система
подготвя професионално младите хора и спомага за тяхната успешна реализация на пазара на труда.Положително въздействие на проекта върху учениците - увеличаване на мотивацията им за опознаване на чуждите култури и засилване на контактите с приятели от
сродни учебни заведения- ново умение и за ученици, и за учители може е комуникирането на чужд език с партньорите.Развитие на уменията и повишаване на знанията в дадена
област-учениците развиват уменията си в областта на специалните предмети, специфични за училището, подготовка за рекламна дейност, изготвяне на сайт , информационни
табла , работа в екип. Придобиват нови умения в областта на компютърните мрежи, на
базата на опита на партниращата страна. Работата по проекта дава широко поле за изява
на възможностите на учениците.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

ПГЕЕ ”М.В.Ломоносов”
5100 Горна Оряховица, ул. ”Никола Петров” 31
Тел.: +359 618 60618
E-mail: mvl@mail.bg

Überbetriebliches Ausbildungszentrum
Warendorfer Strase 18 / 17192 Waren
tel.: +3991 150211
e-mail: ueaz-waren@t-online.de
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Име на проекта:

Повишаване на ИКТ уменията, насочени
към нуждите на компютърната и
електронната индустрия /ITCOMEL/

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166074

Тип проект:

Мобилност

Целева група:

Ученици, преминаващи първоначално професионално обучение

Цели и задачи:

Да подкрепи участниците в обучението, пригодността за заетост и участие в европейския
пазар на труда; да подобри качеството и да увеличи обема на мобилностите в Европа на
хора, преминаващи първоначално професионално образование и обучение с цел да се
увеличат практиките в предприятия до 80 000 годишно в края на Програмата „Учене през
целия живот”.
Дейности:

Програмата се осъществи през лятото на 2008г. Ползвателите бяха организирани в две
групи по 10 ученици-ползватели и 2-ма придружаващи учителя. Всяка практика бе с
продължителност 3 седмици и се проведе в средни и малки предприятия, фирми и организации на приемащата страна. Дейностите и задачите на учениците бяха планирани от
организацията-домакин. Учениците бяха разпределени в работни групи, според техните
знания и умения, в следните дейности: Работа по проекти за осъвременяване на съществуващи WEB-сайтове и добавяне на ново съдържание, превод на български език - работа
с Dreamweaver, HTML-Editors, Adobe Photoshop; Работа за асемблиране на компютърни
конфигурации; Работа по проектиране на бази-данни и управление; Интернет и визуално
програмиране - програмиране на C++, JAVA и др; Работа с Microsoft Office Software като
поддръжка на персонала в офиса - Excel, Power Point, Internet услуги и др.
По време на практиката ползвателите се запознаха със структурата и организацията на
производствената среда, получиха реални знания за структурата на фирмата, мениджмънта и маркетинга на малки и средни фирми. Езиковата подготовка подпомогна ползвателите да се адаптират в новата социална среда, както и да се запознаят с културно-битовите
особености на държавата-домакин.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

На сайта на СПГЕ”Джон Атанасов” в рубриката „Проекти” / http://www.spge-bg-com /са
инсталирани два нови сайта като резултат от ПЕК и практиката на ползвателите, създадени от групата в гр. Реген, Германия и гр. Дери, Северна Ирландия, Великобритания.
Ползвателите получиха сертификат за проведена практика за конкретно работно място
/фирма/ и за проведен езиков курс. Сертификатът за осъществена практика е признат
от СПГЕ”Джон Атанасов” за производствена практика, задължителна по учебен план за
всички професии/специалности в гимназията. Натрупаният опит от реализацията на мобилния проект разшири и обогати знанията на ползвателите. Проектът е естествена среда
за културен обмен, за натрупване и обогатяване на опита и компетенциите на партньорите като образователни институции на професионалното обучение.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Софийска професионална гимназия
по електроника”Джон Атанасов”
София 1113, Ул.”Райко Алексиев”№48
Тел. +359 2 8720047
e-mail: SPGElectron@yahoo.co.uk
website: www.spge-bg.com

North West Academy of English, North Ireland, UK
10, Northland Road, BT48 7JD DERRY, NORTHERN IRELAND
website: northwestacademy.net
Volkshochschule und Bildungszentrum fứr den
Landkreis Regen, Germany
website: vhs-regen.de
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Умения за екологично и ефективно
лозаро-винарство - ключ към
реализация на пазара на труда

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166076

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

УЧЕНИЦИ

Цели и задачи:

• Повишаване на професионалните компетенции на ползвателите чрез усвояване на водещия европейски опит в сферата на лозаро-винарско производство на екологична основа;
• Провеждане на подходяща практика във водещи лозаро-винарски стопанства от европейски тип;
• Взаимстване на нови професионални компетенции чрез съвместна работа на ползватели от различни специалности;
• Подготовка на ползвателите за реализация на трудовия пазар на територията на цяла
Европа.
Дейности:

1. За целия проект : подбор и подготовка на ползвателите, организиране на практиката,
логистична подкрепа, реализиране на практиката, сертифициране на резултатите, разпространение на придобития опит след практиката, отчитане на дейностите;
2. За периода на практиката – работни посещения и практически дейности в учебноопитни стопанства на 3 земеделски училища и 3 лозаро-винарски стопанства в централна
Австрия. Ползвателите се запознаха детайлно с начина на производство, след което участваха в провеждане на практически дейности.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• усъвършенстване на професионалните компетенции на ползвателите в сферата на
екологичното лозаро-винарство и реализиране на продукцията от него;
• усвояване на иновативни подходи за производство на грозде и вино, прилагани в стопанствата в Австрия;
• личностно обогатяване – повишаване на адаптивността в нова непозната среда, усъвършенстване на комуникацията на немски и английски език;
• задълбочаване на сътрудничеството между иницииращата и приемащата институция
- взаимстване на опит за иницииране и реализация на европейски проекти.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по лозарство и винарство
“Александър Стамболийски”
Плевен
Тел.: + 359 64 680658
Е-mail : pglv@mail.bg

Кариере клуб
Виена, Австрия
Теl.: + 43 1 718 49 42
Е-mail : mobility@karriere-club.at
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Име на проекта:

Повишаване на професионалните
умения в ресторантьорството

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166078

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Целта на проекта е ползвателите да подобрят качеството на компетенциите си чрез усъвършенстване на знанията и уменията си в реална работна среда.Постигането и ще допринесе за повишаване конкурентоспособността и интеграцията на младите хора на единния
европейски пазар на труда.
Дейности:

Ползвателите бяха подбрани по определени критерии.За всестранната им интеграция в
страната-домакин, в България бяха проведени езикова,педагогическа и културна подготовка.Практиката бе реализирана в един поток от 23.06 до 19.07 в град Валенсия. През
първата седмица бе проведено обучение по испански език с професионална насоченост.
Практическото обучение бе проведено в двата ресторанта на училището по хотелиерство
и туризъм. Учениците взеха участие при приготвянето и сервирането на традиционни
испански ястия, морски дарове и коктейли. По време на пребиваването в Испания ползвателите посетиха много исторически и културни забележителности във Валенсия и Барселона.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Практиката във Валенсия даде възможност на ползвателите:
• да усъвършенстват практическите си умения и усвоят нови,специфични за професията;
• да обогатят езиковите си компетенции;
• да развият личностните си качества и способността за работа в екип;
• да обогатят общата си култура и създадат контакти с връстници от други европейски
страни.
Получените сертификати за допълнителна квалификация, прибавени към дипломите за
средно образование,ще повишат шансовете на учениците за професионална реализация.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по туризъм
„Александър Паскалев”
Хасково, Ул. „Добруджа” № 79
Тел./факс: +359 38 622296

Училище по туризъм
Валенсия, Испания
Тел.: +34 963155250
Факс: +34 963155925

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Придобиване на знания и умения за
обслужване и ремонт на подемна,
строителна и транспортна техника

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166079

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Целите на проекта са да се подкрепят участниците в обучението за усвояване и използване на знания, умения и квалификации за улесняване на персоналното им развитие; да се
подобри качеството и да се въведат иновации в системата на професионално образование
и обучение; да се подобри качеството и да се повиши нивото на сътрудничеството между
институциите и организациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията,
социалните партньори и други подобни организации в Европа; да се улесни трансфера на
иновации в областта на професионалното образование и обучение от една участваща страна към другите; да се насърчи изучаването на чужди езици.
Дейности:

ПГ по ПСТТ проведе кампания сред учениците от 11 и 12 клас за набиране на участници
по проекта. Критериите за подбор бяха организирани в 2 групи: първата група включваше молба за участие, представено медицинско свидетелство и декларация от родителите.
Втората група включваше срочните оценките от първи учебен срок, оценките от практика
по специалността, оценките от специалните предмети, наложено наказание по чл.139, ал.1,
т.2 от ППЗНП и резултатите от психотеста /проведен от педагогическия съветник Даниела
Бекирска/.
Тъй като в ПГ по ПСТТ не се изучава немски език беше организирано чуждоезиково обучение по немски език на подбраните ползватели от Езиков център „Хепи тайм” – 60 часа.
Ползвателите бяха запознати със следните лекции от Даниела Бекирска: „Културни стереотипи в Германия”, „Стил на общуване в Германия”, „Обичаи и етикет в Германия”, „Архитектурни забележителности на гр.Магдебург и околността”.
Първата група ученици проведе практиката си от 01.04. до 15.04.2008г. в гр.Магдебург. Втората група проведе практика от 01.07. до 15.07.2008г. в гр. Магдебург.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Съгласно програмата, по време на практиката учениците придобиха практически знания и
умения за работа с нови технологии и машини в областта на подемно-транспортната и пътностроителната техника. След приключването на обучението ползвателите получиха сертификат
от INBIT, удостоверяващ придобитите знания и умения.Повиши се качеството на професионалното образование и привлекателността на предлаганите в ПГ по ПСТТ специалности.
В Германия ползвателите се запознаха и с нов бит и култура, с други културни стереотипи, което насърчи толерантността и уважението към други култури и народи, разви се европейския
междукултурен диалог. След завръщането на първата група ползватели беше публикувана
статия във в-к ”Марица” за проведената практика в гр. Магдебург. Беше изготвено информационно табло с богат снимков материал.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по подемна,
строителна и транспортна техника
Пловдив, ул. ”Делянка” №27
Тел.: +359 32 953985, Факс: +359 32 953913
E-mail: pg_po_pstt@abv.bg

Институт за фирмена и производствена организация
и информационна техника
Магдебург, Германия, ул. ”Андер щайн куле” №2А
тел.: +49 391 2587879
E-mail: uve.jahn@inbit.de
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Име на проекта:

Саниращи техники и системи

Номер на проекта:

LLP-LdV-IVT-07-BG-166082

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Преминаващи първоначално професионално образование

Цели и задачи:

Целта на проекта е да улесни развитието на иновативните практики в професионалното
обучение с оглед на подкрепа на участниците в обучението, в усвояването на нови знания
и умения, което пък от своя страна предоставя възможности и по-добра пригодност за
заетост на европейския пазар на труда след дипломирането на нашите ученици. Проектът
е свързан и с изискванията на ЕС за енергийно саниране и нуждата от кадри за изпълнението му, т.к. в тази област липсва такъв тип обучение. Целта на ПГСТ “Пеньо Пенев” и
нашите партньори е чрез това иновационно практическо обучение по саниращи техники
и системи, както и насърчаването за изучаването на чужди езици, в случая - немски език
да се осигури на учениците по-добро професионално обучение и усвояването на нови знания и умения, да се съдейства за увеличаване на привлекателността на професионалното
обучение от гледна точка на пригодността и конкурентоспособността на европейския пазар на труда, да се подпомогне развитието на междулултурния диалог и интеграцията в
европейското общество.
Целим всички ученици да овладеят по-голяма част от предвидените практически знания и
умения и да подобрят своите персонални качества като прецизност, точност, отговорност,
толерантност и уважение към другите народи и култури, технологична и трудова дисциплина, адаптивност към нови условия.
Реализирайки практиката се осъществи обучение на кадри с европейски практически
умения и адаптирането и трансферирането на добри практики в българското професионално обучение.
Дейности:

Бе проведена практика и езиково обучение по немски език, като по този начин се подготвиха кадри по новите за нас саниращи техники и системи, които ползвателите ще прилагат
в санирането на панелни сгради, в довършителните работи на хотели, ресторанти и новопостроени сгради, свързано с изискванията на ЕС за енергийна ефективност.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Овладените немски технологии и системи ще се приложат в така наложащото се саниране на панелни сгради, в довършителните работи на хотели, ресторанти и новопостроени
сгради, свързано с изискванията на ЕС за енергийна ефективност. Саниращите технологии и овладените компетентности ще подпомогнат пригодността към европейския пазар
на труда, като изучаването на чужди езици от своя страна подпомага толерантността и
уважението към други култури в рамките на обединена Европа. Чрез практиката обучените ученици получиха практически знания и умения за саниране и могат да изпълняват
шумоизолация, топлоизолация и саниращи техники и системи във връзка с изискванията
на ЕС за енергийна ефективност.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по строителни технологии
„Пеньо Пенев”
4000 Пловдив , ул. "Богомил" 73
тел.: +359 32 624887

Verein zur Berufsförderung der Bauindustrie in
Sachsen-Anhalt

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Проучване и приложение на
кетъринговия бизнес

Номер на проекта:

LLP-LdV-IVT-07-BG-166083

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, преминаващи първоначално професионално образование

Цели и задачи:

С влизането на България в ЕС, предстоящото изграждане на Дунав мост 2 и круизите до
Виена по р. Дунав, все повече граждани, фирми и туристически групи търсят услугата
кетъринг. Предвид това, целите на проекта са насочени към: Провеждане на практика с
младежи, преминаващи първоначално професионално образование за подобряване на
връзката между професионалното обучение и европейските изисквания в сферата на
обслужването; Чрез осъществяване на връзката между професионалното образование и
практическото му приложение в страна от ЕС, младите хора: да проучат механизмите на
действие на кетъринговия бизнес и иновации в неговото осъществяване, да се запознаят
със спецификата на работа в страна с традиции в кетъринговия бизнес, да усъвършенстват професионалните си езикови умения като добра предпоставка за интегриране на
международния трудов пазар.
Дейности:

Проектът се реализира в периода 01.09.2007-01.09.2008г. с 12 ползватели на възраст 15-18
години от Професионална гимназия по облекло и хранене – Видин. Практиката протече
в рамките на 4 седмици в гр. Плимут UK в различни заведения за кетъринг, осигурени от
WEUK part of Tellus Group Ltd – Plymouth. Ползвателите вземаха дейно участие в работата
на кухните и търговските зали на заведенията, като едновременно усвояваха нови методи,
запознаваха се с особеностите и богатството на английската и чуждестранна кухня и подобряваха езиковите си комуникативни умения в контактите си с представители на други
страни.
В края на практиката всеки ползвател получи документа Europass и сертификат за проведена практика от организацията домакин.
Като инициатор ПГОХ – Видин изигра основна роля при осъществяването на проекта с
подготовката, провеждането, координирането и контролирането на дейностите.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Проведената практика помогна на ползвателите: да обогатят знанията си за европейските
добри практики в кетъринговото обслужване; да приложат и усъвършенстват професионалните си умения в нови технологии; да се почувстват по-уверени и убедителни при отстояване на европейските приоритети в сферата на обслужването и в същото време да
бъдат удовлетворени от постиженията си; да приложат и обогатят езиковите си познания
в професионална среда и в контакти с носителите на езика; да се докоснат до традициите,
бита и културата на Великобритания, което да обогати кръгозора и разбирането им за
езиковото и културно многообразие като условие за напредъка на човечеството.
На партньорските организации практиката даде възможност да представят и популяризират опит, умения и традиции в областта на кетъринга.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по облекло и хранене
3700 Видин, ул .”Гладстон” 42
тел. +359 94 601737/8/9
Е-mail: vidin_toh@abv.bg

Tellus Group Ltd
Tellus House, Bedford Park Villas, Plymouth, PL4 8HL, UK
tel.: +44 870 9033007, fax: +44 870 9033008
e-mail: accounts@tellusgroup.co.uk
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Име на проекта:

Микробиологичен контрол и иновации
при производството на храни и напитки

Номер на проекта:

LLP-LdV-IVT-07-BG-166085

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

• Подобряване на професионалните и езикови умения и компетенции на ползвателите в
областта на микробиологичния контрол, НАССР и GMP в реална производствена среда.
• Проучване на Европейските изисквания и стандарти за производство на безопасни
храни.
• Поощряване на активното използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалното обучение по микробиологичен контрол при производството на храни и напитки.
• Превръщане на младите бенефициенти в специалисти-лаборанти адекватни и конкурентноспособни на Европейския трудов пазар.
Дейности:

• Подбор и предварителна подготовка на бенефициентите.
• Провеждане на практиката в град Карлсруе, Германия в Учебен център „Алфатренинг”.
• Посещения и обучение в модерни лаборатории на предприятия и институти като: винарска изба Durlaher Turmberg, Bier Brauerei, Badische Backstub, Forshungszentrum, "Max
Rubner"- Institut, училище за биолаборанти “Karl Engler”.
• Сертифициране на ползвателите.
• Презентация и разпространение на резултатите на семинар, училищния вестник, радиоклуб ”Клио”, национален ежедневник, уебсайт.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Ползвателите се запознаха отблизо с микробиологичния контрол и иновациите в професионалната сфера. Всички ученици подобриха езиковите си познания и усъвършенстваха
възможностите си за работа в екип., както и интеграцията на пазара на труда. Създаде се
трайно партньорство между ПГХТТ и УЦ „Алфа тренинг”.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по хранителни технологии
и техника
4003 Пловдив, Бул. „Васил Априлов” 156
Тел.: +359 32 955 018
Е-mail: thvp_pv@yahoo.com

Учебен център „Алфатренинг”
76227 гр. Карлсруе
”Пфлинцтал щрасе” 90
Е-mail: info@alfatraining.de

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Електронно – комуникационен мост
през Дунава

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166086

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

• подкрепа на младите хора в по-нататъшните обучителни дейности, в усвояването и
използването на знания, умения и квалификации за улесняване на персоналното развитие
и участие в европейския пазар на труда;
• повишаване качеството и увеличаване обема на мобилността на младите хора в Европа;
• обмяна на опит в организирането и изпълнението на производствена практика, съобразена с условия и изисквания в реална среда;
• постигане на привлекателност на професионалното образование и обучение;
• подобряване на прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите
при неформално и ежедневно обучение;
• младите хора усъвършенстват умения за електрически, механичен монтаж и функционална проверка на електронни възли и детайли;
• чрез участието си ползвателите се адаптират към европейските условия на труд;
• насърчава се изучаването на чужди езици
Дейности:

Запознаване с базата на Приемащата организация; Разпределяне на бенефициентите по
работни места; Начален инструктаж; Контролни проверки на цифрови схеми; Тестване,
откриване и отстраняване на повреди в цифрови схеми; Конфигуриране на компютърни мрежи; Тестване на процесорно управление с програмно осигуряване; Провеждане
на междинен тест за постигнати резултати; провеждане на семинар на тема: ‘’Съвместна
работа на телекомуникационни и компютърни мрежи за организиране на мултимедия и
използването й’’; Организацията и провеждането на входящия контрол на материали, елементи и детайли. Повърхностен монтаж на платки. Електрическия монтаж и довършителните работи на изделие; Провеждане на краен тест за постигнати резултати.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Пригодност за заетост и участие в европейският пазар на труда; адаптация към нови, непознати условия и контакти във европейския пазар на труда; спазване на здравословните
и безопасни условия на труд и оценка на риска при тяхното неспазване; извършване на
механичен и електрически монтаж и демонтаж; разчитане на техническа документация;
съответствие на измерените параметри със зададените норми; използване на компютърна
техника; анализ на текущата информация за състоянието и функционирането на електронното устройство; работа със специализирани средства за измерване.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по електроника
„Александър Степанович Попов”
Велико Търново, ул. „Никола Гинев” № 2
Тел.: +359 64 644977
E-mail: te_popov@hotmail.com
Website: www.pge-vt.hit.bg

Технически Колеж „Едмонд Николау”
Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, STR. Dimitrie Pompei
№ 3, Bucuresti, Romania
Теl.: +40 21 233 15 41, +40 21 233 19 10
E-mail: edmond_nicolau2005@yahoo.com
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Име на проекта:

Eвропейски стратегии в маркетинга
за интегриране на ученици в нова
професионална среда

Номер на проекта:

LLP–LdV–IVT–07–BG-166087

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

ученици

Цели и задачи:

Целта на проекта е да се развият практическите умения и езиковите компетенции на ползвателите чрез запознаване с утвърдени практики и модели на съвременните достижения
в областта на маркетинга и рекламата. Проектът се отнася до усвояване на стратегии за
проучване, планиране и управление на маркетингови дейности във фирмите. Провеждането на практика във фирмени офиси има за цел увеличаване на съответствието между
професионалното образование и новите технологии, запознаване със спецификата и оборудването на фирмения офис, усвояване на европейски опит в областта на маркетинга,
усъвършенстване на езиковите умения като предпоставка за интегриране на националния
и международен пазар на труда.
Дейности:

Изпълнението на настоящия проект даде възможност на 20 ученици на възраст 16-18 години от различни етнически групи да проведат производствената си практика в реална
бизнес среда в офиси и фирми в две европейски държави – Австрия (в гр. Виена) и Италия (гр. Римини). Практиката протече в рамките на три седмици през месец юли 2008 год.
Ползвателите бяха подбрани по предварително определени критерии и след премината
предварителна културна, професионална и езикова подготовка. Като инициатор Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов", гр. Кърджали изигра основна
роля за реализирането на проекта. Работната програма на практиката бе съгласувана с
партньорите. За разпространение на информация за проекта и резултатите от него са изготвени презентация, сайт на проекта и брошура с подробна информация, в местната преса бе публикувана поредица от статии.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Проведената практика доведе до усъвършенстване на професионалните умения на ползвателите чрез работа в областта на маркетинга в европейски фирми с утвърдено име;
създаде възможности за осъществяване на непосредствената връзка между придобитите
знания и прилагането им в практиката; спомогна за усъвършенстване на езиковите познания на учениците по немски и италиански език; даде възможност на ползвателите да
се запознаят с културата, традициите, начина на живот и работа в страните партньори по
проекта. Ползвателите получиха документ EUROPASS мобилност за проведена практика
в европейска държава.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по икономика „Алеко
Константинов”
Кърджали 6602, кв. „Веселчане”
Тел.: +359 361 62479, 62312, 64948
E-mail: pgi_2004@abv.bg, pgi_2007@hotmail.com

„Amadeus Association”
Виена, Австрия
“Sistema Turismo S.R.L”
Потенца, Италия

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Предприемачески умения и
предприемачески дух

Номер на проекта:

LLP–LdV–IVT–07–BG-166088

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Проектът цели усъвършенстване на придобитите до момента професионални умения в
областта на икономиката, както и усвояване на знания и умения в посока личностното
развитие в областта на предприемачеството.
Основни задачи:
• Усвояване на иновационен опит и качествено нови начини на взаимоотношение между предприятието и окръжаващата среда;
• Запознаване с европейските норми и правила за организация на работата в предприятията;
• Запознаване с възможността за приложението на новите информационни технологии
в областта на бизнес -комуникациите;
• Придобиване на реална представа за качествата, които трябва да притежава един
бъдещ предприемач.
Дейности:

Педагогическа подготовка по: Предприемачество и мениджмънт, Проектен мениджмънт,
Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация; Управление на човешките ресурси;
• Осъществяване на триседмична практика във Вусте Енвис - приемащ партньор - Чехия;
• Езикова подготовка по Чешки език – 40ч.;
• Личностно развитие на ползвателите и изграждане на предприемачески дух, чрез провеждане на тематични семинари;
• Запознаване с икономиката на Чехия, чрез делови срещи , посещения на фирми, Американската и Канадската търговски камари и Българското посолство в Прага;
• Запознаване с културата и обичаите на Чехия- Посещения на исторически забележителности и подготовка на презентации.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Повишаване на професионалните компетенции в областта на предприемачеството;
• Практическа подготовка в благоприятна институционална среда;
• Нови личностни компетенции в предприемачеството, подпомагащи основната професия;
• Познания за чужда култура и европейските ценности;
• Осъзнаване необходимостта от учене през целия живот;
• Усъвършенстване на придобитите умения по Английски език;
• Начални професионални езикови компетенции по Чешки език.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Финансово-стопанска гимназия ”Васил Левски”
3400 Монтана, ул. “Александър Стамболийски” № 37
Teл.: +359 96 300415, факс: +359 96 300435
E-mail: fsg@abv.bg

Vuste Envis,spol.s.r.o.
Чехия, Velflikova 10,16041 Prague 6
Tel.:+4202242486913, Fax: +4202242486914
E-mail: envis@vuste-envis.cz
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Име на проекта:

Добри иновационни практики в туризма

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166089

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

ученици

Цели и задачи:

Целта на проекта е повишаване на професионалните умения и компетенции на учениците чрез провеждане на обучителна практика в Германия. Идеята е, чрез запознаването с
друга култура и практикуването на чужд език, да се подобрят междукултурните и езикови компетенции на младежите. Очакванията са реализирането на проекта да повиши
възможностите за мобилност на възпитаниците, да им даде повече шансове за реализиране на пазара на труда в страната и Европа.
Дейности:

При първия етап на проекта бяха организирани интензивна подготовка по немски език,
културна подготовка за запознаване с традициите и националните особености на страната домакин-Германия. Чрез интерактивни методи бяха изградени умения за работа в екип,
чувство за отговорност, повиши се е нивото на комуникативност. Учениците изготвиха
проекти, свързани с историческия аспект от развитието на туризма в България и Германия, запознаха са се с историята на българо-германското туристическо сътрудничество,
проучиха особеностите на характера и отличителните черти на немските туристи, откроиха съвременните тенденции и перспективи в развитието на бранша в страната и Европа.
При самото реализиране на практиката в Интернационален съюз, практикантите участваха в курсове по филетиране, транжиране, фламбиране и декантиране. Изучиха нови
техники и усвоиха нов опит. В рамките на две седмици учениците практикуваха в реномирани хотели и ресторанти на утвърдени фирми в областта на туризма, придобиха
нови практически умения от немската кухня, обогатиха езиковите и професионалните си
знания и умения.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Участието в проекта стимулира изучаването на чужди езици, повиши гражданското
съзнание и самочувствие за принадлежност в европейската духовност, обогати комуникационните способности на практикантите и им даде възможност да добият нови, специфични умения в своята професионална област.Това им откри нови перспективи за заетост
в сферата на обслужването. Атрактивната непозната среда, съвременните условия на труд,
модерното техническо обезпечаване и различните взаимоотношения в реална работна
обстановка накараха младите хора да се почувстват отговорни и ги амбицира да покажат
най-доброто от подготовката и възможностите си. Престоят в Германия ги превърна в
личности, които са много по-взискателни към уменията си в избраните професии.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по туризъм
“Проф. д-р Асен Златаров”
Бургас, бул. “Стефан Стамболов” №53
тел.: +359 56 544141
е-mail: toh_bs@abv.bg

Internationaler Bund
Glacisstr. 9
76726 Germersheim
Tel.: 07274-702535 Fax: 07274-778644
е-mail: Info@internationaler-bund.de

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Агроекологичното земеделие – дълг към
бъдещето на ЕС

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166096

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Общата цел на проекта на секторно ниво е да подкрепи усилията на националните и регионалните власти в разпространението на познания и умения за прилагане на щадящи
околната страна земеделски практики от една страна, а от друга – да насърчи ученето през
целия живот, като повиши качеството на обучението и поощри прилагането на иновациите
чрез разпространяването на успешни професионални практики в ЕС. Специфичните цели
на проекта са свързани с повишаване на професионалните и езикови компетенции на 20
завършващи средното си образование специалисти от аграрния сектор и увеличаване капацитета на училището бенефициент.
Дейности:

Организационни дейности – договаряне на ангажиментите между партньорите и на
съдържанието на програмата за практиката; избор на обучаваща организация; дейности по
логистичното осигуряване на преките бенефициенти; Дейности по информиране и мотивиране на целевата група - обща среща с випускниците на гимназията за изясняване целите
на проекта и преките ползи за преките бенефициенти; дискутиране на потребностите на
потенциалните преки бенефициенти; провеждане на мотивационно обучение на целевата
група; Дейности по подбор и подготовка на преките бенефициенти – извършване на първоначален подбор /І етап/ на преки бенефициенти, в зависимост от резултатите от мотивационното обучение и заложени в проекта критерии; Окончателен подбор /ІІ етап/ на групата
от 20 преки бенефициенти по комплекс от показатели, заложени в проекта; Провеждане на
практиката, според договореното съдържание в програмата й; тестване, оценка и сертифициране на практикантите /от приемащата организация/ и документ за езикова подготовка /от
изпращащата организация/; Дейности по мониторинга и вътрешната оценка – прилагат се в
продължение на всички етапи от изпълнението на проекта от специално създадените органи
по мониторинг и оценка. Дейности по разпространение на проектните резултати – включват
различни форми като публикации в информационни средства; провеждане на дискусионен
форум /Кръгла маса/ за представяне и обсъждане на проектните цели и резултати пред заинтересовани лица, институции и организации.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

1. Повишени компетенции на 20 крайни бенефициенти в областта на съвременните европейски агроекологични практики; 2. Увеличен капацитет на гимназията за въвеждането на нови
специалности, свързани с екологичното земеделие и за разпространението на неговите практики в област Русе. 3. Повишено ниво на сътрудничество между партньорите от две страни
на ЕС в проектната област. Устойчивото въздействие на проекта се измерва с неговия принос
на секторно ниво – подкрепа на националната и регионалната политика за разпространение
на познания и умения за прилагане на щадящи околната страна земеделски практики от една
страна, а от друга – за насърчаване на ученето през целия живот и прилагането на иновациите чрез разпространяването на успешни професионални практики в ЕС.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Сдружение „Партньорство”

Verein fur Europaishe Integration
ПГСС „А. Кънчев”
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Име на проекта:

Европейски опит в прилагането на
международните счетоводни стандарти

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166113

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Проектът "Европейски опит в прилагането на МСС” се реализира в партньорство между
Сдружение “Обществена подкрепа за ТХТИ”, Професионална гимназия “Асен Златаров” Видин и Asociación Amigos de Europa "Leonardo da Vinci".
Той е насочен към младите хора от сферата на началното професионално образование,
чрез практика в приемаща институция от Испания на 15 /петнадесет/ ползватели – от ПГ
“Асен Златаров”, изпратени от инициатора Сдружение “Обществена подкрепа за ТХТИ”.
Основните цели, които си поставя проекта са:
• обогатяване на опита и по-нататъшно професионално развитие на лица от начално
професионално образование и обучение на професионално ниво;
• да получат международно признати професионални квалификации и да реализират
своя потенциал;
• да доведе до усвояване на езикови компетенции и нова професионална лексика на
чужд език;
• успешно съчетаване сферите на образованието и професионалното обучение от една
страна и културата от друга чрез междукултурния диалог при подготовката и провеждане
на практики.
От голямо значение за ползвателите е възможността да придобият тези професионални компетенции и езикови умения чрез прилагане на нови методи, базиращи се на
провеждане на практика, които отговарят на изискванията на пазара и са адекватни на
Европейските стандарти в областта на МСС в условията на друга Европейска страна, което ще доведе до повишаване на самочувствието им и увереност в собствените знания.
Практиката е с продължителност от три седмици и ще се реализира през месец юли 2008
година в Испания.
Дейности:

Подбор на бенефициенти; Езикова подготовка; Педагогическа и културна подготовка; Техническа подготовка на пътуването и окончателно договаряне на програмата на практиката Провеждане на практиката; Анализ и разпространение на резултатите.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Разширяване на практическите умения за работа в областта на счетоводството; Получаване на сертификат Европас за мобилност; Усъвършенстване на езиковата подготовка
в специфичната професионална област и подобряване на комуникативните им умения;
Обогатяване на културния мироглед.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Сдружение ОПТХТИ
Видин, Южна промишлена зона
Тел. +359 94 601 793
e-mail: opthti_vd@yahoo.com

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

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Професионална реализация и
конкурентност чрез използване
на модерни хранително-вкусови
технологии

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166117

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

УЧЕНИЦИ

Цели и задачи:

• Да се улесни бъдещата професионална реализация на младите хора и повиши тяхната
конкурентост чрез осигуряване на възможност за усвояване на нови модерни хранителновкусови технологии;
• Да се подобрят уменията и способностите на участниците при работа в нова производствена среда;
• Да се повиши качеството на професионалното образование и обучение в съответствие
с Копенхагенския процес, като се прилагат иновативни подходи в обучението и се насърчават младите хора за учене през целия живот и в отговор на Лисабонската конференция
за засилване ролята на образованието и обучението, с цел насърчаване не само на конкурентостта, но и на устойчивия икономически растеж и социалната кохезия.
Дейности:

• Информиране и мотивиране на потенциалните ползватели;
• Професионална, езикова и културна подготовка на участниците за престоя в чужбина;
• Подбор на участниците в проекта;
• Проучване възможностите за оптимален транспорт и избор на фирма-превозвач;
• Подготовка на всички необходими документи за пътуване и пребиваване в чужбина;
• Провеждане на практика в приемащия партньор;
• Разпространение на усвоения опит;
• Постоянен мониторинг на реализираните дейности;
• Непрекъсната комуникация между участниците в проекта, партньорите, НА „Леонардо да Винчи” и други институции;
• Отчитане на постигнатите резултати.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Постигнатите резултати са свързани с обмяната на опит между участниците в проекта и
европейски специалисти в сферата на модерните хранително - вкусови технологии. Младите хора придобиват нови професионални компетенции, международно признание за
повишената си квалификация и стават по - мобилни и адаптивни. Всичко това допринася
за подобряване на тяхната професионална, технологична, социална интеграция, до конкурентост на пазара на труда както у дома, така и зад граница и ги мотивира за учене през
целия живот.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен
тел.: +359 64 680243
e-mail: thvp_pleven@mail.bg

Futurum-Полша
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Име на проекта:

Ресторант и Туризъм – печеливша двойка
за реализация в Европа. Храненето от
Европа в Европа

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166118

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

ученици

Цели и задачи:

• Да подкрепя участниците в личностното им развитие като професионалисти. Да им
даде възможност за професионална изява при чужд работодател, благодарение на придобитата професионална подготовка в България;
• Да подобри комуникативните умения на участниците на новоизучаваният италиански
език, да повиши личната им мотивация за професионално усъвършенстване и да повиши
мобилността на младите хора;
• Усъвършенстване на умения за работа в чуждестранен екип и адаптация към нова
културна и социална среда;
• Да се създадат и развият партньорски мрежи между Български и Италиански обучителни институции и работодатели.
Дейности:

• Разгласяване и поканване на потенциални участници в проекта;
• Извършване на подбор на участници и получаване на официално одобрение от ПС на
СПГТ;
• Уреждане на формалности по заминаване за практиката в Италия;
• 3 седмична практика в 4 звезден хотел в гр. Калтаджироне, Италия – 3 готвачи и 2
сервитьори;
• Оценяване на професионални възможности от Италиански работодател;
• Сертифициране от Италиански Партньор в гр. Месина;
• Провеждане на културна програма;
• Завръщане в България;
• Изготвяне на отчети и доклади за преминалата практика;
• Презентация на научено от проекта – изпълнение на меню от италианският регион
на практиката – сицилианска кухня, изготвяне на диск на програма Photodex и Pro Show.,
публикуване на статия в образователни медии.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Придобиване на допълнителни умения по професията и мотивация за работа;
• Повишаване на личната култура и комуникацията на чужди езици;
• Получаване на нови перспективи за трудова заетост;
• Формиране на умения за работа в чуждестранен екип;
• Развиване на международни партньорски мрежи между образователни и работодателски организации в България и Италия.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Софийска Професионална Гимназия по Туризъм
1202 София , бул. „Сливница” № 182
Тел: + 359 2 986 777 8
e-mail: thh_sofia@abv.bg

Държавен Професионален Институт по Хотелиерство,
Ресторантьорство, Търговия и Туризъм „Антонело”
Месина
тел.: +39 090 573 1583
Факс: +39 090 371 0776

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Традиции, професионализъм,
реализация – европейски измерения в
професионалното обучение в България

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166119

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Първоначално професионално обучение

Цели и задачи:

Да подобри езиковата компетенция на участниците в професионалната сфера – ресторанти и хотели в Германия и Италия; Да формира професионални компетенции които да им
помогнат за бъдеща реализация на европейския пазар на труда; Учениците да усвоят европейски стандарти за работа и живот в ежедневието; Да повиши личната и професионална
култура на участниците и да повлияе за повишаване на тяхната мобилност; Да мотивира
участниците за повишаване и надграждане на компетенциите които притежават.
Дейности:

Информиране на ученици и обявяване на критерии за участие; Провеждане на Езикова, Педагогическа и Културна подготовка; Изпит по езикова подготовка – немски, италиански; Получаване на официално одобрение от Педагогически съвет на СПГТ; Организиране на срещи с родители, участници и ръководство за подписване на договори и
уреждане на формалности по заминаване; Заминаване; Италия – 3 седмична практика
като готвачи,сервитьори и сладкари в елитни ресторанти и хотели; Германия – 4 седмична
практика като готвачи и сервитьори в престижни хотелски вериги и ресторанти; Сертифициране на участниците от чуждестранен партньор; Завръщане и изготвяне на отчети
и доклади на проведената практика; Презентация на проекта – подготвяне и сервиране
на меню от италианска и немска кухня пред родители, образователна и местна общественост.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Повишени професионални компетенции и успешно интегриране в чуждоезикови социални и работни среди; Овладяване на тънкости от немска и италианска кухни; Разширени
езикови говорими възможности на италиански и немски езици; Формиране на траен интерес към избраната и практикувана в чужбина професия – готвач, сервитьор, сладкар;
Изготвяне на диск на програма Photodex и Pro Show който отбелязва различни дейности
от изпълнението на проекта.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Софийска Професионална Гимназия по Туризъм
1202 София , бул. „Сливница” № 182
Тел: + 359 2 986 777 8
e-mail: thh_sofia@abv.bg

Istituto Professionale di Stato Per Servizi, Alberhieri
della Ristrorazione, Commerciali e Turistici “Alfredo
Panzini”
Via Capanna 62/a
60019 Senigallia(An), Italy
Tel.: ++39 71 7911270, Fax: + 39 71 7924570
e-mail progetti.europei@panzini-senigallia.it
Internationaler Bund
Glacisstr.9
76726 Germersheim Deutschland
Tel.: +49 7274 702535, Fax: +49 07274 778644
e-mail : rwerner@internationaler-bund.de
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Име на проекта:

Анимация в уеб сайтове - Flash

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166120

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Проектът „Анимация в уебсайтове - Flash” се базира на използването на компютри при
професионалното обучение на 15 ползватели – хора, преминаващи първоначално професионално образование в ПГ „Асен Златаров” – Видин, инициатор на проекта. Темата
на проекта е насочена към работа с графичен дизайн и по-конкретно с Flash анимация.
Бенефициентите се обучават чрез практика в приемаща институция ALFATRAINING –
Karlsruhe, Германия. Мобилността се проведе през месец юли 2008 година и е с продължителност 3 седмици.
В България и в много от страните членки на ЕС има сериозен недостиг на специалисти в
сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Необходимостта от
този проект е продиктувана именно по тази причина.
Основните цели са:
• Институцията инициатор ПГ”Асен Златаров” да предложи ново качество на професионално обучение в динамично развиващата се сфера на ИКТ чрез осигуряване подбор
на ползватели, оценяване и разпространение на резултатите от проекта;
• Приемащата институция Alfatraining да осъвремени опита си при партньорство с новоприета страна членка на Европейския съюз в сферата на ИКТ;
• Ползвателите да обогатят уменията и познанията при използването на компютри в
сферата на Flash анимация; да изградят технически език в професионалната сфера; да изградят позитивно отношение към постоянно усъвършенстване и учене през целия живот;
да придобият нова професионална култура и социални контакти с оглед равнопоставеност на Европейския трудов пазар.
Проектът се реализира в периода септември 2007 – февруари 2009.
Дейности:

Подбор на бенефициенти; Езикова подготовка; Педагогическа и културна подготовка;
Техническа подготовка на пътуването и окончателно договаряне на програмата на практиката; Провеждане на практиката; Анализ и разпространение на резултатите.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Разширяване на практическите умения за работа с Flash; Усъвършенстване на езиковата
подготовка в специфичната професионална област и подобряване на комуникативните
им умения; Обогатяване на културния мироглед.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

ПГ “Проф. д-р Асен Златаров”
Видин, Южна промишлена зона
Тел.: +359 4 601 797
e-mail: thti_vd@yahoo.com

Alfatraining Bildungscentrum – Karlsuhe
Pfinztalstrasse 90
tel.: +49 721 161320, Fax: +49 721 1613229
e-mail: leonardo@alfatraining.de

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Иновативни европейски подходи при
производство и реализация на вино

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166121

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

1. Повишаване на професионалните компетенции на ползвателите чрез получаване на
нови знания и умения за затворен цикъл на производство и реализация на грозде и вино;
2. Подпомагане на персоналното развитие на ползвателите чрез придобиване на повисока професионална квалификация с осъщественото неформално обучение;
3. Повишаване пригодността на ползвателите на проекта - лица, преминаващи начално
професионално обучение - за пазара на труда след приключване на обучението им;
4. Улесняване мобилността на младите хора, като им осигури равнопоставеност и конкурентоспособност на европейския пазар на труда и им предостави възможност за продължаващо професионално обучение;
5. Даване на стимул на бъдещите млади специалисти за осъществяване на собствен бизнес в посочения професионален сектор.
Дейности:

За целия проект : подбор и подготовка на ползвателите, организиране на практиката, логистична подкрепа, реализиране на практиката, сертифициране на резултатите, разпространение на придобития опит след практиката, отчитане на дейностите;
За периода на практиката – работни посещения и практически дейности в лозаро-винарски
предприятия – частни, кооперативни и държавни, в района на Бавария. Ползвателите се
запознаха детайлно с начина на производство, след което участваха в провеждане на практически дейности.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• усъвършенстване на професионалните компетенции на ползвателите в сферата на лозарството, овощарството, винарството и реализиране на продукцията от тях;
• усвояване на иновативни подходи за производство на грозде и вино, прилагани в стопанствата в Бавария;
• усъвършенстване на комуникацията на немски и английски език;
• задълбочаване на сътрудничеството между иницииращата и приемащата институция
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по лозарство и винарство
“Александър Стамболийски”
Плевен
Тел.: +359 64 680658
Е-маil : pglv@mail.bg

Berufsbildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes
Германия
Тел.: + 43 17184942
Е-мail: BBV.Azubi@BayerischerBauernVerband.de
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Име на проекта:

Развитие на управленски маркетингови
умения за стратегическо пазарно
планиране

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166122

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

• В съдържателен план акцентът падна върху надграждане на специализираните маркетингови и мениджърски умения и формирането на специфични компетенции в областта
на маркетинга, в т.ч. и умения за стратегическо пазарно планиране;
• В методически аспект тренингите и симулативни сесии, казусите и развитието на
стратегии бяха използвани за усъвършенстване на маркетинговите и управленските умения на ползвателите;
• Иновационното в проекта беше придобиването на знания и умения, приложими в
широк спектър от икономически сектори и типове пазари;
• В личностен аспект целта беше формиране и усъвършенстване на маркетингови умения и качества, необходими във всички нива на управление.
Дейности:

Практиката беше реализирана в две паралелно развивани теми:
• Маркетингова игра (Marketing Game) - Играта целеше развитието на качества и умения, необходими за вземане на стратегически решения за развитие на бизнеса в условията на конкуренция. Ползвателите бяха разделени на четири отбора (“компании”), които
работеха в конкретна виртуална среда в 7 виртуални „години”. Крайният резултат беше
анализ на стратегията, целите и резултатите на виртуалните фирма през “годините” и за
целия „период на дейност”.
• Стратегическо маркетингово планиране и разработване на концепция (Strategic
Market Planning and Concept Development) - ползвателите бяха запознати подробно с всички етапи и методи на анализ, през които преминава разработването на концепция и маркетингов план. Всеки екип разработи концепция за внедряване на нов продукт или услуга.
Екипите представиха във вид на PowerPoint-презентация проектите си пред комисия на
приемащата страна.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Ползвателите – запознаване с Европейските практики в маркетинга и усъвършенстване на управленски умения за стратегическо пазарно планиране;
• Изпращащата организация – повишаване качеството на професионалната подготовка
чрез обогатяване на обучението по предмета „Управление на маркетинга”;
• Приемащата организация – запознаване със спецификата и стандартите на средното
икономическо образование в България и разработване на адаптирани програми за бъдещи ползватели.
Резултатите от практиката са отразени в две специализирани списания „Човешки ресурси” (бр. 9/2008) и „Exhibit” (бр. 9/2008).
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

ЧПГ „Банкер” - София

City University – Affiliated Institution of the
University of Sheffield - Солун, Гърция

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

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

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166123

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Проектът е насочен към придобиване на теоретични знания ,практически умения и компетенции, свързани с прилагането на модерни компютърни технологии в селското стопанство. Целта е ползвателите да могат да търсят и намират, правилно да интерпретират
и прилагат необходимата за конкретните им стопански дейности информация, както и
усвояване на съвременни ИКТ, прилагани във водещи европейски страни, като Германия.
Успешно преминалите обучение ученици могат да се реализират на пазара на труда като
мениджъри и консултанти в областта на аграрната икономика.
Дейности:

Работната програма включва дейности на ползвателите, свързани с основните цели на
проекта. По време на триседмичния си престой в Германия бенефициентите усвояват нови
знания и практически умения за прилагането на модерните компютърни технологии, като
GPS системи за изследване и предварително планиране, и програми за пренос на данни в
земеделието. Запознават се със стопанства, прилагащи софтуерни продукти и маркетингови системи за реализация на продукцията. Получават подробна информация за:
• пазарните стратегии;
• задължителните държавни осигуровки и частните осигурителни фондове;
• връзката между туризма и селското стопанство;
• ролята и задачите на държавните земеделски служби;
• подготовката на учениците в професионалните земеделски училища и дуалното професионално образование.
Подобряват езиковите си компетенции чрез непосредствена комуникация, запознават се
с историята, културата, бита и традициите на Германия.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Транснационалната практика е предпоставка за усъвършенстване комуникативността
на ползвателите, доизграждането на маркетинговите им познания и мениджърските им
умения. Тя съдейства за формиране на личностно и национално самочувствие, и доказва
необходимостта от учене през целия живот.
По време на практиката учениците показват добра адаптивност и толерантност, увереност
в собствените си възможности.
Добре подготвените специалисти и умението им да изградят ефективно информационно
общество ще осигури на българското земеделие международна конкурентоспособност.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по селско стопанство
Чирпан 6200, бул. „Георги Димитров” № 78
тел.: +359 4163123, факс: +359 4162413
e-mail: pgss_ch@abv.bg
website: www.pgss-chirpan.com

Agricola-Institut GMBH EURO CONSULT&EDUCATION
Chemnitz, 09116, Zwickauer Strabe 279
Tel.: +49 3718102173, Fax: +49 371852051
e-mail: Agricola_Institut@web.de
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Име на проекта:

Иновативни умения за производството
на качествени и безопасни хранителновкусови продукти

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166124

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

УЧЕНИЦИ

Цели и задачи:

Основните цели на проекта са усъвършенстване на професионалните компетенции на
ползвателите чрез усвояване на иновативни умения и прилагане на тези умения в производството на качествени и безопасни хранително-вкусови продукти, отговарящи на изискванията на европейския пазар, в съответствие с европейското законодателство, системата НАССР и международните стандарти ISO.
Привеждане и поддържане на професионално-квалификационното равнище на младите
хора в динамично съответствие с изменящите се условия и потребности на европейската
икономика.
Дейности:

При реализирането на проекта са извършени конкретни дейности:
• информиране, мотивиране и подбор на участниците в практиката;
• педагогическа, езикова и културната им подготовка;
• договаряне с партньорите;
• подготовка на документи и организиране на пътуването до страната – домакин;
• постоянен мониторинг на проекта;
• изработване на сертификат Europass – мобилност.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Резултатите от реализирането на проекта са свързани с нуждите на ползвателите от нови
професионални умения за производство на качествени и безопасни хранително-вкусови
продукти. Проведената практика с реално участие в нова производствена среда улеснява
професионалното развитие на ползвателите и възможностите за успешна трудова реализация. Подобрена е мобилността на младите хора в резултат на всекидневните комуникации с производители на различни хранително-вкусови продукти, с което се улеснява пригодността им за заетост. Ползвателите придобиват организационни умения за
координиране на производствено-технологичните процеси и работа в екип. Постигната е
мотивация за продължаващо образование и обучение.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен
ТЕЛ.: +359 64 680243
E-MAIL: thvp_pleven@mail.bg

STEP-Испания

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Проект за усъвършенстване чрез
сътрудничество, мобилност, иновации
и валидиране на компетенциите на
обучаемите

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166128

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Проектът включва триседмична практика в банкови институции в гр.Марсилия, Франция
и е подчинен на два от приоритетите на Програма „Учене през целия живот”: първо, да
подкрепи участниците в обучението и по-нататъшните обучителни дейности, в усвояването и използването на знания, умения и квалификации за улесняване на персоналното
развитие, пригодността за заетост и участие в европейския пазар на труда и второ, да подобри качеството и да повиши нивото на сътрудничество между институциите и организациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията, социалните партньори
и други подобни организации в Европа.
Конкретните цели на проекта са: Подобряване на уменията и компетенциите на участниците; Използване на иновативни подходи и техники; Повишаване на адаптивността и
интегрирането в международна среда; Развиване на социални умения и контакти.
В съответствие с нуждите на обучаемите, проектът си поставя следните задачи:
Адаптиране на обучаемите към нови условия на труд; Използване на опита на френски
банкови институции и прилагането му в обучението; Повишаване на качеството на обучението в региона; Предоставяне на нови възможности на участниците за личностна промяна и израстване.
Дейности:

Проектът ще се реализира в рамките на 18 месеца (01.09.2007-01.03.2009) и ще включва
три етапа: 1. Подготвителен – информиране, избор на ползватели, договаряне с партньорите, педагогическа, езикова и културна подготовка. 2. Същински (междинен) – подготовка за пътуване, практика (септември 2008) и мониторинг. 3. Финален – отчитане на
резултатите и разпространението им.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Чрез пресъздаване на условията на труд в чуждоезикова среда се дава възможност на
участниците да осъзнаят и конкретизират резултатите от ученето, изразени от гледна точка на знания, умения и компетенции.Достъпът до новости в информационните технологии и използване на езиковите умения разширяват учениковия мироглед. Очакванията са
за социализиране, промяна и израстване на личността, както и за формиране на европейско гражданско съзнание.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по икономика
”Г. С. Раковски”
Ямбол, 8600, Ул.”Пирин” 4
Тел.: +359 46 663109
e-mail: pgi_iambol@abv.bg
website : www.pgi-yambol.com

Association”Provence-Bulgarie”
14, av.M.Pagnol, 13880, Velaux
tel.: +33 610202187
e-mail: afb.13@laposte.net
website : www.france-bulgarie.org
Banque “Société Générale”
Banque “ Le Crédit Lyonnais”
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Име на проекта:

Иновации и модерни технологии в
областта на сградните инсталации

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166129

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

• Целта на проекта е усвояване на нови иновации и модерни технологии за преодоляване на техническата изостаналост на младите специалисти в областта на автоматизация
на сградни инсталации и по-специално Европейската инсталационна шинна система (BUS
system).
• Надграждане на знания, конкретно в сферите на инсталационната шинна система и
новите технологии и иновации при автоматизацията на инсталациите. Това надграждане
е важно да се извърши чрез обучение и практикуване в подходящи европейски фирми и
центрове за обучение.
• Разширяване и задълбочаване на професионалното образование, като се уеднаквят
изискванията му с тези на Европейския съюз.
Дейности:

• Подбор и предварителна подготовка на бенефициентите.
• Провеждане на практиката в град Карлсруе, Германия в Учебен център „Алфатренинг”.
• Сертифициране на ползвателите;
• Презентация и
разпространение на резултатите на семинар, училищния
вестник,радиоклуб ”Клио”,национален ежедневник, уебсайт.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Ползвателите се запознаха отблизо с европейската инсталационна шинна система и иновациите в сградните инсталации. Всички ученици подобриха езиковите си познания и
усъвършенстваха възможностите си за работа в екип., както и интеграцията на пазара на
труда. Създаде се трайно партньорство между ПГХТТ и УЦ „Алфа тренинг”
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по хранителни
технологии и техника
4003 Пловдив		
Бул. „Васил Априлов” 156		
Тел.: +359 32 955 018
Е-mail: thvp_pv@yahoo.com

Учебен център „Алфатренинг”
76227 Карлсруе, ”Пфлинцтал щрасе” 90
Е-mail: info@alfatraining.de

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

ИТ и стратегия на фирма за ефективното
и утвърждаване в пазарната среда на ЕС

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166133

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Разширяване и повишаване квалификацията и специализацията на целева група ученици
в областта на подбора,обработката и използването на информационните потоци от данни,
ползването на подходящ софтуер и превръщането на ИКТ в средство за ефективна пазарна стратегия в силно конкурентна среда. Учебната практика в развити европейски страни
имаше за цел да се усъвършенстват и моделират конкурентни умения, подходящи не само
за националния, но и за европейския пазар на труда. По конкретно учениците фокусираха
своите усилия върху следните задачи:
• Проучва използването на ИКТ за формиране на ефективна рекламна стратегия на
фирмите и организациите;
• Запознаване с управлението човешките ресурси /подбор, обучение, квалификация,
кариерно развитие и пр./ чрез използване на ИКТ;
• Приложение на ИКТ в корпоративни условия - използване на интернет, интранет, локални мрежи и пр.;
• Управление на производството и реализацията на продукцията чрез ИКТ.
Дейности:

• Участие в реален производствен процес в хардуерни и софтуерни фирми;
• Посещение на фирми и предприятия с висока степен на приложение на ИКТ;
• Участие в курсове за разширяване на езиковата подготовка и запознаване с културноисторически обекти в свободното време.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Усъвършенстване на компетенциите в областта на хардуера, софтуера и приложението
на ИКТ при решаването на разнородни задачи и проблеми на съвременните предприятия
и фирми/производство, реклама, управленчески капацитет, фирмени връзки/;
• Запознаване с използването на съвременни ИКТ и с организацията на труда на различни работни места в управлението на фирмата и в производствените дейности;
• Формиране на увереност в собствените знания и умения,усъвършенстване на езиковата подготовка и на тази база постигане на по-добра мобилност и разкриване на нови
възможности за транснационално сътрудничество;
• Мултиплициране на добрите практики и опит в условията на реалния учебен процес в
училище и в сродните учебни заведения.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Частна професионална гимназия „Акад.Л.Илиев”
Пловдив 4000, ул. „Филип Македонски” №29
тел.: +359 32 642596
Е-mail: rusev@school-inform.com

Work Experience UK - Plymouth, UK
Tel.: +44 870 90 33 007
E-mail: admin@workexperienceuk.com
iCall Espana, S,L. - MS Barcelona
Tel.: +34934673584
E-mail: incoming@msbarcelona.com
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Име на проекта:

Европейски иновации в архитектурните
визуализации

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166135

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

• Разширяване на професионалните знания и умения на ползвателите
- обогатяване на знанията и уменията на учениците за използване на програмни продукти при чертане и проектиране на сгради;
- придобиване на практически умения в триизмерната графика и визуализирането на
строителни чертежи;
- запознаване с европейските стандарти при компютърното създаване на строителни
чертежи;
- придобиване на ключови компетенции като мобилност, толерантност и отговорност
при изпълнение на поставените задачи и възможност за работа в интернационален екип.
• Усъвършенстване на езиковите компетенции по немски език
• Обогатяване на културните познания
• Засилване на взаимодействието между образователните институции от различни
страни
Дейности:

Реализацията на проекта започна с избор на ползватели – 20 ученици от гимназията. Те
преминаха предварителна подготовка, която включваше: езикова подготовка по немски
език, педагогическа и културна подготовка. Партньор по проекта беше фирма „Виталис” –
гр. Лайпциг, Германия. Практиката беше с продължителност четири седмици и се проведе
в професионален център „Роботрон” – гр. Лайпциг, Германия. Съдържанието на практиката включваше обучение по тримерна графика при строителни чертежи и изпълнение на
конкретни самостоятелни проекти. Участниците се научиха да дефинират 3D-координати,
перспективни изображения и да правят триизмерни чертежи на сгради. В края на практиката се проведе изпит и учениците получиха сертификат Европас Мобилност с оценка
за своите постижения. За разпространение на резултатите от проекта бяха публикувани
статии в български и немски вестници, а също и разработена уебстраница. Проведен беше
заключителен семинар, на който присъстваха представители на варненски строителни
фирми, които се запознаха с постигнатото от учениците.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Учениците се научиха да чертаят триизмерни повърхнини и обемни тела в AutoCAD и подобриха езиковите си умения по немски език; Практиката подобри възможностите им за
намиране на работа и реализация на пазара на труда; Разработените от ползвателите проекти се използват в часовете по специални предмети в гимназията; Засили се интересът на
строителните фирми към кадрите, обучавани в нашата гимназия.

34

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по строителство,
архитектура и геодезия „Васил Левски”
9000 Варна, бул. „Сливница” № 189
teл./факс +359 52 745 937
e-mail: tcc_varna@yahoo.com
website: www.pg-sag.hit.bg

VITALIS GmbH
Gut Wehlitz, 04435 Leipzig-Schkeuditz - Germany
tel: +49 342 04 77 40 00, fax: +49 342 04 77 40 21
e-mail: Leonardo@gut-wehlitz.de
website: www.gut-wehlitz.de

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Развитие на маркетингови умения в
Кулинарния туризъм

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166139

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

• Запознаване с специфичните особености на итлианската кухня
• Участниците да получат начални езикови познания по италиански език
• Участниците да получат сертификат за успешно преминала практика
• Усъвършенстване уменията и компетенциите на младите хора чрез обучение пряко
свързано с практикуването на подходящо работно място
Дейности:

• Подбор на ползвателите на практиката по предварително уточнени критерии;
• Езикова и културна подготовка на ползвателите;
• Провеждане на практика на 15 бенефициента в 7 хтела в град Флоренция, Италия;
• Организирани и проведени посещения в Галерия Уфици, Галерия дел Академия, двореца Пити в град Флоренция, посещение на ферма за производство на вино и зехтин в
околностите на града , екскурзия до град Пиза и Рим;
• Текущи и крайна оценка на дейностите по практиката;
• След защита на практиката си участниците плучиха сертификати EuroPass;
• Разпространение на резултатите.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Ползвателите приложиха на практика получените знания и умения от предварителната си подготовка
• В реална среда практикуваха италиански и английски език
• Успешно проведена практика на 15 ползвателя в град Флоренция, Италия
• Получени сертификати
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по туризъм
“Д-р Васил Берон”
Велико Търново, Ул.”Цанко Церковски” 10
Тел.: +359 62 62 15 16; +359 62 63 05 11
E-mail: ewi123@abv.bg

Eidema Academy - Florence, Italy
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Име на проекта:

Усъвършенстване на професионалните
умения за програмиране на език С++

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166141

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

• Формиране на компетенции у ползвателите за програмиране на език С++ и подходи на
работа в друга европейска страна с широко внедрени ИКТ;
• Задоволяване на регионалните и отраслови нужди на работодателите от обучени кадри за използване и интегриране на информационните и комуникационни технологии в
промишлената електроника;
• Осъществяване на успешно и дълготрайно партньорство с други организации от ЕС
за придобиване на професионален опит от ползвателите и подпомагане на практическото
им обучение;
• Мотивиране на учениците за целенасочена работа; задълбочено овладяване на учебния материал по професията и познания по чужд език, което е съществено важна за бъдещата им реализация;
• Повишаване възможностите на ползвателите за по-успешно включване в пазара на
труда.
Дейности:

20 ученици в първоначално професионално образование проведоха задължителната си
производствената практика във фирма "Алфатрейнинг" - Германия.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Ползвателите на проекта, получиха актуална професионална подготовка чрез стажуване в
чужбина както и сертификат, който ще им даде реални шансове за по–бързо интегриране
на европейския пазар на труда.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по механоелектротехника
“Стойчо и Кица Марчеви”
E-mail: pgmet@breza.net
Website: www.pgmet.breza.net

“Alfatraining” Bildungszentrum
Karlsruhe
Теl.: +49 721 1613 20
E-mail: info@alfatrаining.de

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Приложение на новите технологии в
изработването на облекло – критерий за
мобилност на пазара на труда

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166155

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

Основните цели на настоящия проект са: обучение и практика в реални работни условия
в международна производствена среда; запознаване с организацията на работа и етапите
при изработване на облекла; с принципа на работа на различни видове специализирани
машини; придобиване на езикови умения за комуникация и овладяване на професионална терминология.
Дейности:

Проектните дейности включват езиково обучение и производствена практика в сферата
на шивашкото производство, допълнена от професионални визити в различни фирми и
ателиета от бранша.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Стажантите придобиват нова представа за организацията на работа и етапите и процесите при изработване на различни видове облекла: панталони, поли, рокли, блузи, бельо,
чорапи. При визитите си в ателиета за бутикови облекла, те се запознават с дизайнерски
разработки на известни марки – Dolce&Gabana, Marella, Max Mara. Учениците повишават
познанията си за съвременни автоматизирани машини за различни операции, придобиват умения за изпълнение на някои видове спомагателни дейности и операции, както и
новостите в технологичното им изпълнение. Обогатяват знанията си за програмните продукти, използвани в конструкторските отдели за компютърно създаване и размножаване
на кройките на моделите.
При ежедневните си контакти със служителите, учениците повишават комуникативните
си умения за изразяване на италиански език, усвояват професионална терминология, придобиват умения за работа в мултикултурна среда.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по облекло и дизайн
„Евридика”
6600 Кърджали, Ул. „Капитан Петко войвода” №60
Тел.: +359 361 62598
e-mail: pgod_evridika@abv.bg

Sistema Turismo s.r.l.
Via Pienza 88
85 100 Potenza
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Име на проекта:

Запознаване с белгийския опит в
хлебопроизводството и сладкарството

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166160

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

• Разширяване и усъвършенстване на професионалните компетенции на учениците
чрез усвояване на нови знания и практически умения за производство на хлебни и сладкарски изделия;
• Изучаване на различни технологии за изработка на изделия от шоколад, фигури за
украса и др.;
• Формиране у младите хора на стремеж за постоянно професионално развитие и
усъвършенстване;
• Повишаване шансовете за по-успешна адаптация и реализация на пазара на труда;
• Разширяване на езиковите компетенции на бенефициентите.
Дейности:

• Подбор на ползватели по определени критерии;
• Предварителна езикова, културна и професионална подготовка;
• Провеждане на двуседмична производствена практика в хлебопекарни и сладкарски
фирми и професионални училища, подготвящи кадри с подобен профил в Брюксел, Брюж
е Антверпен;
• Запознаване със институциите на ЕС в Брюксел - Икономическия и социален комитет,
Комитета на регионите и Европейския парламент, провеждане на среща с български евродепутат;
• Запознаване с културно-историческите забележителности на градовете;
• Сертифициране на ползвателите;
• Разпространение на резултатите от проекта.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Разширяване и обогатяване на професионалните знания по изучаваната професия;
• Запознаване с нови технологии, усвояване на различни умения, натрупване на разнообразни впечатления, интересни идеи и нова информация;
• Базови знания за художественото оформяне и декорацията на изделията с шоколад и
карамел;
• Запознаване с образователния процес в три професионални училища;
• Усъвършенстване на езиковите познания.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски
технологии
София 1373, ул.”Суходолска” 12;
Тел.: +359 2 822 10 96, Факс: +359 2 920 07 03
E-mail: sghst@abv.bg
website: www.sghst.com

BXL Puglia Europe a.s.b.l.
8, Av. Milcamps
B-1030 Bruxelles
Tel.: +32 2 7438455, Fax: +32 2 7438491

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

На трудовия пазар в Европа

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166171

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

1. Разширяване и усъвършенстване на професионалните умения на учениците;
2. Участие в практика с професионални консултанти и мениджъри на човешки ресурси
от Германия;
3. Запознаване със съвременния пазар на труда в Германия;
4. Интегриране на младите хора на пазара на труда чрез използването на ИКТ;
5. Усъвършенстване и надграждане на теоретичните знания и практическите умения;
6. Подобряване на професионалните умения и навици на учениците за адаптация към
европейския пазар на труда;
7. Приложение на образованието в реална работна среда и усъвършенстване на езиковите компетенции на учениците в областта на професионалното обучение;
Запознаване с културата, традициите, начина на живот и работа в Германия
Дейности:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подбор на ползватели;
Предварителна езикова, културна и професионална подготовка;
Провеждане на триседмична практика в Германия;
Текуща и крайна оценка на дейностите по време на практиката;
Сертифициране на ползвателите от приемащата организация – партньор;
Анализ, изготвяне на отчети и разпространение на резултатите от проведената.

РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

1. Подобряване на професионалните умения на ползвателите и придобиване на нови
практически умения;
2. Усъвършенстване на езиковите умения и усвояване на специализирана немска езикова терминология;
3. Подобряване на интеграцията на ползвателите на пазара на труда;
4. Ползвателите получиха сертификати за проведената подготовка по немски език, по
уеб дизайн, за проведена културна подготовка и за успешно участие в европейски проект;
5. Практиката в Германия се признава като редовна учебна практика на учениците;
6. Публикувана информация в Web сайт и изготвяне на рекламни материали.
Организиране на презентации и изложения за популяризирането на резултатите от проекта. В резултат ще нарастне публичния интерес към нашето училище.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Старопрестолна гимназия по икономика
5000 Велико Търново, ул. „Панарет Рашев” №24
Тел.: +359 62 620 587
Факс: +359 62 653 164
e-mail: itvt@hotmail.com
website: sgi.net-bg.info

AGRICOLA INSTITUT GMBH
09116 Кемниц
Zwickauer Str. 279
Teл.: +49 371 852023, fax: +49 371 852051
e-mail: Agricola_Institut@web.de
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Име на проекта:

Класически и алтернативни източници
на електроенергия

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166175

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Ученици

Цели и задачи:

• Да се повиши качеството на практическите умения на учениците от сферата на електропроизводството, чрез работа в предприятия ;
• Да се усвоят технологичните европейски постижения и да се приложат в
професионалното обучение;
• Да са усъвършенства чуждоезиковата техническа терминология.
Дейности:

• Участниците в проекта, изучаващи специални предмети от областта на енергетиката,
имаха практическа възможност да работят с макетна установка за производство на електрическа енергия, чрез слънчеви колектори и вятърни инсталации;
• Стажантите изготвиха съпоставителни протоколи за разлики и прилики между енергийните параметри на един и същ тип класически водородни атомни централи - АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Бюже;
• Проведоха производствената си практика в модерно оборудвани предприятия;
• Запознаха се с друг тип професионална образователна система в европейска учебна
институция и усъвършенстваха чуждоезиковите си умения;
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Реализирането на проекта допринесе за трансфер на технологични нововъведения в сферата на професионалното образование. Учениците надградиха теоретичните си и практически познания в областта на алтернативните и конвенционални методи за производство
на електроенергия и имаха достъп до различен вид учебно-възпитателни подходи. Това
доведе до повишаване мотивацията им да учат, да се самоусъвършенстват и да се приспособяват по-гъвкаво в реална производствена среда.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по
ядрена енергетика „Игор Курчатов”
Козлодуй 3320, ул. „Освободител”
Тел.: +359 973 81127
Е-mail: pg_qe@mail.bg

Професионален лицей „ Александър Берар”
Амберю ан Бюже 01500
бул. „Александър Берар” 223

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Усъвършенстване на професионалните
компетенции в сферата на
туристическото обслужване

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166190

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

УЧЕНИЦИ

Цели и задачи:

• 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 си 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.
Дейности:

• Изготвяне и поддържане на уеб сайт на проекта: http://braingroup-leonardo2008.hit.bg;
• Подбор на ползватели съгласно заложените критерии;
• Езикова подготовка по испански език в рамките на 152 учебни часа, приключила със
сертифициране на ползвателите;
• Професионална подготовка за надграждане на теоретични знания и практически умения по професиите: сервитьор, рецепционист и барман. Изготвени презентации за специфичните дейности по всяка от професиите;
• Производствена практика в Испания;
• Вечер на България в Испания /в края на производствената практика/ за работодателите, осигуряващи работните места на ползвателите и демонстриране на придобитите умения по време на практиката;
• Разработване от участниците в производствената практика на презентация на проекта и на наученото в Испания;
• Организиране на вечер на Испания, на която учениците да приготвят и сервират пред
официални гости /работодатели от сферата на туризма, професионалисти, учители от направление туризъм и представители на регионалния инспекторат/ испанско меню.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• 10 ползватели сертифициране за владеене на испански език ниво А1;
• 10 ползватели провели производствената си практика в заведения за настаняване и
хранене в Пуерто де ла Круз и получили сертификати Europass Mobility;
• Практиката осигури придобиване на нови техники и ноу-хау, гарантиращи по-висока
конкурентоспособност;
• Подобри качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение и придобиване на умения и компетенции през целия живот.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Сдружение “Брейн груп”
Видин, ул. „Чепино” № 2
Тел./факс: +359 94 601092

Gestourism - Gestión de Formación Turística S.L.
C/ Ramón Matías 64 , 38390 Santa Úrsula –Tenerife, España
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Име на проекта:

Европейска практика за трудова заетост

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166191

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

ученици

Цели и задачи:

Нашата цел от секторната програма „Леонардо да Винчи” е:
Да подкрепя участниците в обучението и по-нататъшните обучителни дейности, пригодността за заетост и участие в европейския пазар на труда; Да подобри качеството и да
увеличи обема на мобилността в Европа.
Обща цел на проектът е: Повишаване на професионалните знания и компетенции на
ученици от ПГХЗ, преминаващи през НПО чрез специализирано практическо обучение.
Специфичните цели и задачи на проекта са:
1 Усвояване на нови стандарти. 2. Развиване на езиковите компетенции. 3. Възможност за
осигуряване на квалифицирани и компетентни кадри, работещи по Европейски стандарти. 4. Равен достъп до практическо обучение във Великобритания на ученици от ПГХЗ от
всички малцинствени групи.
Дейности:

На Професионална гимназия по хранене и земеделие :Избор на подходящ партньор ползвателите; Разработване на работна програма; Организиране и провеждане на педагогическа, културна и езикова подготовка; Оценка на проекта; Популяризиране на резултатите от проекта.
На AVANTAGES организация – партньор: Съгласуване на работна програма съвместно
с инициатора; Организиране на практика и издаване на сертификати; Мониторинг; Изработване на крайния доклад;
Езикова подготовка чрез провеждане на английски езиков курс с професионална насоченост. За езиковата подготовка се използваха материали за чуждоезиково обучение, разработени и одобрени от МОН.
Културната подготовка - учениците се запознаха с културните традиции на страната домакин.
Кодекс на поведение - с кодекса на поведение се запознаха учениците и родителите, като
спазването му е задължително.
Педагогическа подготовка. Ползвателите бяха запознати с основните дейности и процедури
като обучението се извърши с помощта на предварително разработен план за обучение.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

І оценка - постигнатото ниво на педагогическа, езикова и културна подготовка до стартирането на практиката е много добро. ІІ оценка –направен е отчет при приключването на
практиката, който анализира извършената работа в съответствие с европейските стандарти и изисквания за работа в бранша. ІІІ оценка – определи се: съответствието между поставените в проекта цели и получените резултати и нивото на мотивация на ползвателите
и желанието им за кариерно развитие.
Методологията на извършваното оценяване е базирано на: непрекъснато сравнение между цели и получени резултати; оценяване придобитите професионални умения и компетенции на секторно ниво; оценка на сътрудничеството.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по хранене и земеделие
“Дм. Ив. Менделеев”
ул. Славянска 148, Лом
тел.: +359 971/60265; факс: +359 971/60268
E-mail: g.georgiev@abv.bg

AVANTAGES
63 Castle Road, SOUTHSEA PO5 3AY
Tel.: +44 23 9235 9228, Fax :+44 23 9287 7804
e-mail : info@avantages.co.uk
website: www.avantages.co.uk
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Приложение на информационните
технологии в мебелното производство

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166198

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

ученици

Цели и задачи:

Основната цел на проекта първоначално обучение на ученици в използване на графична
програма за проектиране на мебели за вътрешно обзавеждане АУТОКАД. Проектът е насочен към запознаване с новите информационни технологии в мебелното производство и
подобряване на качеството в тази сфера на производство. Чрез използването на придобитите знания и умения в съвременните технологии при проектиране на мебели стажантите
ще се наложат като предпочитани кадри от региона.
Дейности:

Изпълнението на настоящият проект дава възможност на 10 ученика да проведат учебната производствена практика в гр.Вроцлав Полша, да бъдат обучени за работа с триизмерна
графична програма за производство и проектиране на мебели, да получат сертификат за
това обучение. Стажантите ще работят в реална производствена среда в страна с развити
нови технологии в мебелното производство.
В процеса на реализиране на проекта учениците ще усъвършенстват своите езикови умения и ще надградят своите езикови знания. Ще обогатят своите знания за Полша и за
Европейския съюз.
Децата ще придобият нови компетенции които ще ги направят конкурентно способни
както на Европейския пазар на труда така и в традиционната и структурно определяща за
региона област – мебелно производство.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

1. Усвояване на нови знания в използването на специализираната софтуерна програма
AUTOKAD.
2. Надграждане на усвоените професионални компетенции за работа с новите материали и технологии в проектирането и производството на мебели.
3. Подобряване на чуждоезиковите знания по английски и полски език.
4. Запознаване с основните културни и икономически области на Полша и Европейския
съюз.
5. Изграждане на социалните умения за работа в междукултурен и международен екип.
6. Придобиване на сертификат за работа в ЕС.
7. Придобиване на Европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към Европейската общност.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална Гимназия по горско стопанство и
дървообработване „Сава Младенов”
Тетевен 5700, обл.Ловеч
ул.”Първи май” №4
тел.: +359 678 2411
e-mail: pggsd_teteven@abv.bg
website: www.gorskia.com

Футурум - Координатор на проекти от ЕС-Полша
Вроцлав 52-209, Полша
Ул. Мотилкова 25/9
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Име на проекта:

Професионално развитие и мобилност и
за нас

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166203

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

ученици

Цели и задачи:

Проектът ни беше насочен към мобилността и професионалното обучение за усвояване
на допълнителни знания и умения на 10 ученика с увреден слух, обучаващи се по специалност „готвач-кулинар”. Проектът ни се основаваше на опита ни при работа с тези ученици
и детайлизирано изследване на трудностите, породени от техните увреждания, с които те
се сблъскват по време на своето обучение и впоследствие при трудовата си реализация.
Проектът наблегна на мобилността на тези младежи. Поради уврежданото си те живеят
като аутсайдери, контактуват само с хора със слухови увреждания и се страхуват да осъществяват контакти. Младежите с увреден слух жадуват за внимание и контакти, но от
страх, а не поради увреждането си не ги осъществяват. Мобилността даде възможност не
само за усвояване на допълнителна квалификация, но и възможност за работа и срещи с
хора извън тяхната среда. Убедени сме, че транснационалната мобилност помогна на младежите с увреден слух да разширят социалните си контакти, което спомогна за цялостното
им интегриране в обществото.
Дейности:

Планираните дейности по проекта бяха насочени към изпълнение на общата стратегическа цел на всички партньори, а именно да се даде конкретен израз на желанието и позитивната политика на цялото ни общества и Европейската общност за подкрепа на професионалното обучение и трудова реализация на младежите с увреден слух.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Резултатите от практическото обучение напълно съответстват на целите на проекта, а
именно:
• Развитие на професионални и социални умения и на умения в професионалната адаптация;
• Запознаване с Европейския опит и добри практики, техника и технологии в областта
на готварското изкуство;
• Развитие на умения за вземане на решения, свързани с трудовата реализация;
• Придобиване на допълнителни умения и квалификация и подобряване на плановете
за трудова реализация на младежите със слухови увреждания;
• Предоставяне на уникалната възможност да се запознаят с европейската практика
в редица дейности по приготвяне и представяне на ястия като реализират придобитите
умения и художествен усет.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Фондация „За младите хора”
пловдив

Средно професионално училище
гр. Варнсдорф -Чехия

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Европейският опит за внедряване на
информационните и комуникационни
технологии в учебния процес

Номер на проекта:

LLP-Ldv-IVT-07-BG-166227

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

ученици

Цели и задачи:

Проучване приложението на съвременните информационни и комуникационни технологии в системата на средното образование в Германия и на тази основа повишаване ефективността на обучението в различните му форми - самостоятелна, дневна, дистанционна
и пр.Проектът има за цел да се формират компетенции у учениците на по високо ниво и
да се открият възможности за оптимизиране на учебния процес по всеки учебен предмет.
Този проект е поредна стъпка в проучването на добрите практики в европейските страни
и допринася за модернизацията на обучението, което пряко се отразява върху равнището на подготовка и квалификацията на учениците. Учебната практика има за задача да
моделира конкурентни умения у учениците и да ги направи по пригодни както за националния, така и за европейския пазар на труда. По конкретно учениците фокусираха своите
усилия върху следните задачи:
• Проучване използването на ИКТ в учебния процес по основни учебни дисциплини.
• Запознаване с приложението на ИКТ в управлението на училището /подбор на учители и ученици,,квалификация, кариерно развитие, рекламни дейности и пр./ .
• Приложение на ИКТ - използване на интернет,интранет, локални мрежи, електронни
дневници и пр.
• Проучване на системата за подготовка на специалисти по ИКТ, както и на системата за
повишаване на квалификацията им.
Дейности:

• Участие в реален учебен процес с висока степен на използване на ИКТ;
• Посещение на учебни центрове ,средни и висши училища, където има висока степен
на приложение на ИКТ.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Усъвършенстване на компетенциите на учениците по отношение приложението на
ИКТ в учебния процес в различните му форми.
• Запознаване с използването на съвременни ИКТ в училище, както и с добрите практики в това направление в напреднали страни на европейската общност.
• Мултиплициране на добрите европейски практики и опит в нашите условията на реален учебен процес в училище и в сродните учебни заведения.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Частна професионална гимназия „Акад.Л.Илиев”
Пловдив 4000, ул. „Филип Македонски” №29
тел.: +359 32 642596
Е-mail: rusev@ school-inform.com

AIFATRAINING
76227 Karlsruhe, Germany
Tel.: +49 721 161320
E-mail: info@alfatraining.de
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Име на проекта:

Усвояване на европейския опит
в професионалното практическо
обучение по връзки с обществеността и
рекламата в сферата на туризма

Номер на проекта:

LLP –Ldv-IVT-07-BG-166230

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

УЧЕНИЦИ

Цели и задачи:

Проектът цели да подпомогне професионалното израстване на младите хора – икономистмениджъри с практическа насоченост на приложението на рекламата и PR в туризма и да
задоволи в голяма степен регионалната необходимост от местни квалифицирани кадри.
Една от важните цели е задоволяване на нуждите от усвояване на европейското измерение
на професионална подготовка и познаване на европейските изисквания за рекламата и
PR. По време на практиката учениците усъвършенстват своите знания по рекламата и PR
в областта на туризма; развиват умения за работа с програмни продукти, използвани при
събиране на информация; за проучване на общественото мнение и нагласи; изработване
на рекламни материали; работа в екип, диалогичност и комуникативност.
Дейности:

Практиката се проведе в гр. Карлсруе от “ Alfatraining ” - агенция за обучение на специалисти в различни професионални сфери, която осъществява дейността си в тясно сътрудничество с многобройни Европейски образователни институции.
Работата по проекта премина през три етапа. Подготвителен етап: намиране на партньорите по проекта, подготовка на документите; уточняването на финансовите и техническите подробности по реализирането на проекта; сключване на договор с “ Alfatraining ”
и с ползвателите на проекта; специализирана подготовка по английски и немски език. Вторият етап: триседмичен престой в гр. Карлсруе, включващ ежедневна езикова подготовка,
технически визити на местни хотели и туристически агенции, семинари и индивидуални
консултации. Този етап приключи с провеждане на изпит от “ Alfatraining”, ученическите
презентации и издаване на съответния сертификат. Последният етап: подробен анализ и
оценка на постигнатите резултати, както и тяхното разпространение; разработка на рекламни материали и PR кампании за нашите партньори в проекта – хотел „България” – гр.
Банско, хотел „Перун” – гр. Банско и хотел „Разлог” – гр. Разлог.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Проектът предлага нови възможности за намиране на работа за учениците ни на европейския пазар, заедно с необходимите знания и умения да организират бизнес с международни партньори.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по туризъм и хранителни
технологии
Ул. „Калиново” № 1, Разлог 2760
Teл.: +359 747 80153, факс: +359 747 80151
e-mail: pgtht@dir.bg

Alfatraining training-centre
PfinztalstraSSe 90
D-76133 Karlsruhe - Germany
Tel.: +49 721 161320, Fax: +49 721 1613229
e-mail: leonardo@alfatraining.de
website: www.alfatraining.de

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Практика в туризма – нови знания и
умения за професионалното развитие на
безработните младежи

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166060

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Конкретните цели на проекта са ползвателите да придобият:
• Съвременни и качествени професионални знания и умения, необходими за постигането на високо качество в тяхната бъдеща работа;
• Езикови умения по чужд език, което е задължително условие за успешна комуникация
и висококачествено обслужване на чуждестранни туристи;
• Практически опит, който ще се придобие чрез учебна практика в действащи хотели и
ресторанти и ще повиши пригодността на завършилите обучението за започване на работа във фирми или стартиране на собствен бизнес.
Дейности:

Проекта е с подкрепата на бюрата по труда в гр. Добрич и гр. Кюстендил, съвместно с които се опитахме да достигнем до тази част от регистрираните в териториалните дирекции
по труда, като търсещи работа или безработни, млади хора, които отхвърлят своя настоящ
статут и желаят да използват предизвикателствата и възможностите на развиващия се
сектор на туризма, за подобряване на собственото си положение и перспективна реализация. Сключени бяха споразумения с бюрата по труда. Направен бе качествен подбор на
кандидатите пред четиричленна комисия. Направен бе избор между три оферти на фирма,
която да проведе езикова, културна и педагогическа подготовка.След като подготовката
приключи ползвателите получиха по два сертификата. Извадени бяха от кипърския партньор документи за легален престой на групата. Подготовката в България по проекта приключи със закупуване на самолетни билети и застраховки на ползвателите. Практиката
вече протича в Р. Кипър и всички ползватели за доволни от представената им възможност
за развитие и реализация. По проекта на място в Кипър бе направен мониторинг от експерти в НА ”Леонардо да Винчи”.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Резултатите до момента напълно се покриват с целите и задачите, които си е поставил
АЕОК. Комуникацията между практиканта и преките ръководители е на едно добро ниво,
за което спомага и предварителната подготовка проведена по проекта. Придобитите знания и умения по време на практиката ще спомогнат, след нейното приключване, ползвателите да добият професионални умения и самочувствие, за да си намерят по-лесно работа,
а защо не да помислят и за малък частен бизнес в сферата на туризма.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

„Асоциация за европейско обучение и
квалификация”
София, ул. „Кривина ”33
тел.: +359 88 6794907;
e-mail: аеок@abv.bg

Бюро по труда - Добрич
Бюро по труда - Кюстендил
KNOWLEDGEGATE Association Ltd. - Nicosia-Cyprus
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Име на проекта:

Чрез туристически практики към
успешна професионална заетост

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166063

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

В следствие на диалога с потенциалните работодатели и бюрата по труда, АРЮР дефинира
специфичните си цели по проекта в контекста на нуждите на ползвателите:
• организиране и предлагане на работна програма съдържаща добри европейски практики в областта на хотелиерството и ресторaнтьорството;
• пълноценно ангажиране на ползвателите в работния процес на туристически обекти
и налагането им на установения в Европа ритъм и атмосфера на работа за изграждане на
добри работни навици;
• въвличане на бенефициентите и представянето на добри европейски практики в
предлагането на продуктите на туристическия обект за изграждане на добър маркетингов
усет;
• осигуряване на добра чуждоезикова подготовка.
Дейности:

Проекта е с подкрепата на бюрата по труда в гр. Добрич и гр. Кюстендил, съвместно с които се опитахме да достигнем до тази част от регистрираните в териториалните дирекции
по труда, като търсещи работа или безработни, млади хора, които отхвърлят своя настоящ
статут и желаят да използват предизвикателствата и възможностите на развиващия се
сектор на туризма, за подобряване на собственото си положение и перспективна реализация.След като се подписаха споразуменията с бюрата по труда, на тяхна територия бяха
поставени обяви за летен стаж. В обявите ясно личи кой е инициатор на проекта, кой
финансира проекта, кой може да участва и какви документи е необходимо да представи,
както към кой да се обърне и къде да го направи. След като минаха около 25 кандидати
и комисията направи съответните изводи за всеки един от тях, се направи обсъждане на
кандидатурите и се достигна до единодушния избор на 12 кандидата.
Успоредно с подбора на ползватели се направиха питания до фирми на територията на
гр.Добрич, които отговарят на критериите за провеждане на езикова, културна и педагогическа подготовка на гръцки език. Получихме три оферти и изпълнител на курса бе
одобрен.
На кипърския партньор се изпратиха комплект документи за да се издаде разрешително
за практика от МВнР на Р.Кипър, за да е ясен статута на практикантите в Р. Кипър.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Придобитите знания и умения по време на практиката ще спомогнат, след нейното приключване, ползвателите да добият професионални умения и самочувствие, за да си намерят по-лесно работа, а защо не да помислят и за малък частен бизнес в сферата на туризма.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

„Асоциация за развитие на югозападния район”
Кюстендил
ул. „България” 44
тел.: +359 88 3324618
e-mail: arur@abv.bg

Бюро по труда - Добрич
Бюро по труда - Кюстендил
KNOWLEDGEGATE Association Ltd. - Nicosia-Cyprus

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Чрез туристически практики към нова
заетост

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166094

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Основни цели на проекта са:
1. Даването на ползвателите на компетенции, които биха им осигурили възможността за
работа в бранша или самостоятелно стартиране на собствен семеен туристически бизнес,
с оглед на преодоляване на безработицата в селските райони.
2. Увеличаване на информираността на хората за възможностите на продължаващо професионално образование и обучение в предприятия за постигане на нови, иновативни
знания, умения и компетенции.
В рамките на проекта конкретните задачи са обучение на бенефициентите в: какви са
видовете дейности в сферата на туристическото обслужване; кои са добрите европейски
практики в обслужването на клиенти в хотелиерството и ресторантьорството; кои са добрите маркетингови стратегии за представяне на дейността; как се комуникира с клиентите; кои са традиционните източници на финансиране на дейността и как се стига до тях;
как се работи в екип; солидни знания на модерни чужди езици.
Дейности:

Обслужване на клиенти в търговското помещение на ресторанта.
Елементи на основната дейност:
Лична подготовка за работа; подготовка на сервитьорския офис; техническо оборудване
при сервирането; посрещане на клиент; представяне на менюто; вземане на поръчка и предаването и в кухнята; маркиране на поръчка; сервиране на храни и напитки; изпращане
на клиентите;
Допълнителна информация през периода на практиката:
Реклама на търговския обект; управление и маркетинг на търговския обект; информационни бази данни; алтернативни форми на туристическа дейност предоставяна от туристическия обект.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Преодоляване на основните дефицити на туристическата индустрия по отношение на:
качеството на предлаганите услуги и наличието на квалифициран персонал в туризма;
неефективността на професионалното обучение на персонала в областта на туризма; нови
подходи при представяне на туристическия продукт; ефективност на комуникацията с
клиентите с цел максимизиране на печалбите от дейността.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Сдружение „Евробизнес”
Ямбол 8600
Ул. „Димитър Благоев” бл.2, вх. Г, ап. 74
e-mail: evrob@abv.bg

KNOWLEDGEGATE Association Ltd.
Str. Foti Pitta 7, Apr. 303, Nicosia 1046 Pallouriotissa
Дирекция "Бюро по труда"
Ямбол, ул. "Ал. Стамболийски" 2
Счетоводна къща Интер - ООД
Албена, Агенция за посредничество по наемане на
работа, ул. "България" 3, ет. 1, офис 17
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Име на проекта:

Аграрен туризъм - създаване на заетост в
селските региони

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166100

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Проектът предвижда теоретично и практическо обучение в областта на аграрния туризъм
за наскоро завършили младежи с или без професионална квалификация в посочената
сфера. Младежите ще бъдат подбрани от изостанали планински и селски райони от Южен
централен район, като 30 % част от тях ще бъдат възпитаници на домове за деца без родители. След завършване на средно образование тези младежи са изправени пред проблема
за намиране не само на работа, а и на квартира, поради отсъствие на семейства, които да
ги подкрепят. Посочените региони са с високо ниво на безработица и младите хора нямат
шансове за професионална реализация. Участието им в предложената практика ще им
даде възможност да започнат работа в действащи фирми, предоставящи услуги в областта
на аграрния туризъм, запознавайки ги в реална работна среда с характерните особености
на аграрния туризъм: норми на поведение и комуникация, норми и похвати за сервиране
и обслужване, продукти и нови изисквания в сферата на общественото хранене. Главната
цел е да се позволи на участниците да се приближат до представата за новата визия на
аграрния туризъм чрез представяне на опита и организацията на структурите опериращи
в сферата на аграрния туризъм на европейско ниво.
Предлаганият проект ще даде възможност за придобиване на опит в основната специалност, но с насоченост към селски туризъм, при който туристическия продукт има допълнителна специфика. Участието в обучението и практиката ще увеличи възможностите
на младежите за реализация на пазара на труда, включително и за стартиране на собствен
семеен бизнес.
Дейности:

Теоретично обучение в областта на селски туризъм и провеждане на практика във фирми,
които работят в областта на селския туризъм в Северна Италия;
Езикова подготовка в рамките на 100 часа обучение и 50 часа специализирана лексика в
областта на туризма и ресторантьорството.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

15 ползватели ще придобият теоретични и практически умения в областта на селския туризъм. Тримесечната практика в Италия ще даде възможност на участниците за по-добра
адаптивност на общия европейски пазар на труда. Езиковата и културна подготовка ще
допринесат за по-добра професионалната реализация на младите хора в страната и в чужбина.

50

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Асоциация за устойчиво развитие и анализи
Пловдив 4000, бул. „Христо Ботев” 48
e-mail: auraplovdiv@lycos.com

MOST CONSULT SRL
Via Anfossi, 23, 20100 Milano
e-mail: alberto.bonisoli@mostconsult.com

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Енергийна ефективност чрез използване
на алтернативни енергийни източници

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166102

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Основната цел на проекта беше подкрепа развитието и обучението на бенефициентите
при създаването на международни контакти със сродни фирми и организации, и съдействие за навлизане на нови технологии и работа с най-модерните такива, и предпоставки
за по-високо качество на труда и създаване на професионално самочувствие.
Дейности:

Извърши се обучение на група от 10 бенефициента от нашите фирми. Проектът задоволява нуждите на фирмите с така необходимите квалифицирани специалисти в областта на
иновативните технологии по използването на алтернативни енергийни източници.
Практиката в Германия е особено полезна за всеки ползвател. Германия е постигнала значителни резултати в използването на АЕИ, а също така в производството и използването
на съответните съоръжения. Производството на енергия от АЕИ в страната ще се разраства, като основание за това можем да посочим факта, че Германия има специален закон за приоритет на възобновяемите енергии, който има за цел удвояване на дела им в
енергопотреблението до 2010г., тоест петорно увеличение. Затова познаването на немския
технически език и работата с най-новите технологии дават предимство на тези ползватели
пред останалите специалисти и за период от три седмици те имаха възможност да свържат
теоретичното обучение с практиката, а също и работейки в реална среда да проследят
технологичните процеси и поддръжката на оборудването при реални условия и при евентуални профилактики и ремонти.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Обучението на такива млади специалисти в България и последваща практика в Германия
ще допринесе за добрата им професионална реализация и внедряване на АЕИ и повишаване конкурентоспособността на фирмите. По време на престоя ползвателите повишиха
езиковата си подготовка и се запознаха с културните забележителности на Германия.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

НАЦИОНАЛЕН ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ
Пловдив 4000, Ул. „Иван Вазов” 25,
Тел.: +359 32 625918, Факс: +359 32 625976
e-mail: nis@dir.bg
website: www.nisbg.org

Bildungsvebund Haustechnik Sachsen-Anhalt
Магдебург, Германия
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Име на проекта:

Френският опит и практика в
разработване и управление на
европейски проекти

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166127

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Специфичните цели на проекта са: Повишаване практическите умения и знания на млади
хора в сферата на разработване и управление на европейски проекти; Формиране на професионални умения и квалификация; Повишаване конкурентоспособността на пазара на
труда; Усвояване на европейски практики в сферата на проектната дейност; Подобряване
информираността на участниците в проекта, относно възможностите за реализиране на
проекти, финансирани по европейски програми; Стимулиране на изучаването на чужди
езици.
Дейности:

Проектът стартира с информационна кампания за подбор на кандидати за участие в мобилността. Франкофонски клуб за развитие, чрез своята партньорска мрежа разпространи информация за осъществяването на проекта сред широк кръг от млади специалисти в
сферата на управление на европейски проекти с основни познания по френски език, което доведе до 17 кандидатури за участие в проекта. Селектираните ползватели преминаха
езикова подготовка по френски език. Мобилността се осъществи в рамките на 3 седмици,
като партньорската организация Асоциация Руаж подготви всички необходими материали, ресурси и квалифициран персонал, за осъществяването на практиката.. Мониторинг
експерти от страна на Франкофонски клуб за развитие, партньорската организация, както
и самите ползватели изразиха висока удовлетвореност от съдържателните резултати на
практиката. Бяха проведени редица дейности, сред които и подготовка на презентационни материали, за популяризиране на резултатите от реализацията на проекта.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Резултатите от реализацията на проекта са: Повишена квалификацията и придобити нови
професионални умения в сферата на управление на европейски проекти; Подобрени
възможности за професионална реализация на 10 млади специалисти в сферата на управление на европейски проекти; Придобити практически знания и умения за разработване
и управление на европейски проекти; Повишено ниво на владеене на френски език; Проектът въздейства положително като отговори на нуждите на целевата група от практика на знания и умения в сферата на разработване на управление на европейски проекти,
което допринася за реализацията на участниците в целевата група като професионалисти
в областта. В следствие на осъществената практика и придобитият практически опит, трима от ползвателите в проекта вече стартираха своята професионална реализация в организации работещи в сферата на управление на европейски проекти.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Франкофонски клуб за развитие
тел.: +359 88 7214401
e-mail: viara_ilieva@yahoo.com
website: www.clubfd.org

Асоциация Руаж, Франция

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Европейски практики в обработването и
консервирането на зеленчуци

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166130

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Целта на проекта е да се изпрати група от 15 млади безработни на тримесечно професионално обучение-практика в Гърция в областта на охлаждане, замразяване, консервиране
и маркетиране на зеленчуци, в съответствие с европейските стандарти, в частност ISO
22 000:2005. Обучението е планирано в четири насоки: 1) технологии за охлаждане и замразяване на зеленчуци с цел дълготрайно съхраняване и запазване на качеството; 2) технологии за консервиране, съгласно европейските стандарти; 3) маркетингова система за
реализация в страната и на международните пазари; 4) Практическо приложение на ISO
22000:2005 "Системи за управление на безопасността на храните - изисквания към организациите от хранителната верига".
Дейности:

В рамките на шест седмици ползвателите преминават педагогическа и културна подготовка, както и обучение по гръцки език в България.
Следва тримесечна практика в производствените помещения на приемащата организация
в Агиос Атанасиос - Гърция, по време на която младите безработни се обучават в нови
технологии на охлаждане и замразяване с цел дълготрайно съхраняване на зеленчуци,
технологии на консервиране в съответствие с европейските стандарти, в частност ISO 22
000:2005 и маркетингова система за реализация в страната и на международните пазари
при запазване качеството на зеленчуците.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Предвидената езикова, културна и педагогическа подготовка преди започването на практиката предоставя възможност на ползвателите не само да подобрят езиковите си познания, но и да разширят културния си мироглед относно нормите, традициите и стандартите на гръцкото общество. След приключване на подготовката и издържан изпит,
участниците получават сертификати, удостоверяващи успешно завършване на 1-во ниво
по гръцки език.
Тримесечната практика в реални производствени условия дава възможност на бенефициентите да получат практически умения и знания за охлаждане, замразяване, консервиране
и маркетинг на зеленчуци, съгласно съвременните технологии и европейските стандарти
и ноу-хау. Чуждестранното обучение е предпоставка за по-добра и успешна интеграция на
младите безработни на пазара на труда. Практическите умения и опит, които участниците
придобиват в тази сфера се удостоверяват със сертификати, което значително разширява
професионалните възможности на младежите.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Европейски център за качество ООД
София 1784
Бул. „Цариградско шосе” 135, Офис Експрес, ет. 4
тел.: 9718932, 9718930, факс: 9718091
е-mail: office@ecq-bg.com
www. ecq-bg.com

Асоциация за обработване на зеленчуци
Агиос Атанасиос, Гърция
Дирекция “Бюро по труда - Родопи”
Пловдив
тел.: +359 32 642871, факс: +359 32 642871
е-mail: dbtrodopi@mbox.contact.bg
website: www. btrodopi.org
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Име на проекта:

Транснационална мобилност - работа
със съвременни комуникационни
технологии за управление на автопарка

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166134

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Проектът има за цел подобряване на качеството на предлаганите транспортни услуги от
Меридиан - 21 ЕООД и респективно повишаване на конкурентоспособността на предприятието на европейския пазар, посредством:
• Разширяване на опита и повишаване на професионалната компетентност на участниците в проекта;
• Усъвършенстване на чуждоезиковите им умения;
• Усвояване на умения за работа с модерни технологии и методи за управление на транспортната дейност;
• Подобряване на мотивацията за учене и професионално развитие на участниците;
• Ползотворно сътрудничество с чуждестранни партньори.
Дейности:

Обучение и практика в сферата транспорта: запознаване и работа със сателитна информационна система за следене, комуникация и управление на автомобилите.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Всички бенефициенти успешно преминаха 3 седмичен практически курс за работа със
сателитна система за управление на автопарка;
• Придобитите умения участниците прилагат в ежедневната си работа;
• Участниците демонстрират удовлетвореност от престоя си в чужбина, подобрено самочувствие и мотивация за професионално развитие. Благодарение на това и споделянето
на опита от участието си в мобилността, програмата „Леонардо да Винчи” е вече добре
позната и за техните колеги;
• Всички бенефициенти преминаха предварителен езиков курс по немски или полски
език. За част от тях полският език се оказа трудно предизвикателство;
• Съвместно с партньорските организации бяха разработени обучителна програма и
референтни материали, които можем да използваме при бъдещи обучения.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Меридиан-21 ЕООД
1138 София, ул. „Самоковско шосе” 1
тел.: +359 2 9356322, факс: +359 2 9743968
e-mail: dpopova@meridian-21bg.com

Виена Транспорт ООД, Австрия
e-mail: demand@aon.at
ПОЛ-МАТ ООД, Полша
тел.: +48 664050749

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Продължаващо обучение за служители
на Албена АД чрез практика във френски
заведения за хранене

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166147

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

• Осъществяване на транснационална мобилност и междукултурно сътрудничество;
• Промотиране на ученето през целия живот;
• Подобряване и разширяване на френските лингвистични умения на 6 сервитьори и 6
готвачи, чрез провеждане на обучителен курс;
• Усъвършенстване на практическите умения на бенефициентите в реална производствена среда, чрез провеждане на практика във френски ресторанти;
• Придобиване на нови социални контакти и познания за работа в екип в мултинационална среда с оглед успешна мобилност на работната сила.
Дейности:

По време на реализацията на проекта се осигуриха работни места на 12 бенефициенти
в 8 ресторанта на френският партньор. 6 от тях практикуваха в кухня като готвачи, а
останалите 6 практикуваха като сервитьори. Готвачите усвоиха умения за приготвянето
на ястия, сосове и десерти от френската кухня. Сервитьорите практикуваха различни от
познатите им сервитьорски техники и усвоиха европейските стандарти при сервиране на
различни видове храни и напитки.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Подобрени езикови и културни умения на 12 бенефициенти, заети в к.к. Албена;
• Осъществена мобилност на 12 бенефициенти;
• Увеличена професионална пригодност на 12 бенефициенти в специфичната област на
френската кухня и сервиз;
• Подобрeнo качеството на учебната програма на ЦПО към к.к Албена;
• Мултиплициранe на придобитите умения сред други служители на к.к Албена;
• Насърчаване прилагането на принципите на учение през целия живот, залегнали в
Лисабонската стратегия.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Албена АД
Балчик 9620, КК Албена
Административна сграда
тел.: +359 579 62721
e-mail: k.bogdanova@albena.bg

Restoleil societe de restauration
8, Rue Honore de Balzac,3 7000 Tours
tel.: +33 2 4760 6571
e-mail : Frederic.brehier@restoleil.com
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Име на проекта:

Продължаващо обучение за служители
на Албена АД чрез практика във френски
заведения за хранене

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166149

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Да подкрепя участниците в обучението, в усвояването и използването на знания, умения
и квалификации за улесняване на персоналното развитие, пригодността за заетост и участие в европейския пазар на труда ; Да съдейства за увеличаване на привлекателността на
професионалното образование и обучение ; Да постави обучаваните в реална бизнес и административна среда и да им позволи да натрупат и първоначален практически опит, което улеснява тяхната интеграция на пазара на труда, както и да се запознаят с европейската
практика в сферата на административното обслужване и процедури ; Да подобри прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите, включително получените при
неформално и ежедневно обучение ; Да усъвършенства лингвистичните компетенции на
бенефициентите; Да запознае бенефициентите с европейските административни стандарти
за качество и изисквания за трудова квалификация.
Дейности:

Бенефициентите осъществяват тримесечен летен практическия си стаж. Нашите стажанти
биват ефективно натоварени и включени в професионалния живот на фирмите и държавните институции. Стажантът е натоварен с истински професионални отговорности. Професионалният стаж се провежда в различните отдели на фирмите или държавната администрация: финансов, счетоводен, логистика, маркетинг, управление на човешките ресурси и
т.н. Проведената теоретична и допълнителна, когато се налага, лингвистична подготовка им
позволява безпроблемна интеграция и комуникация с колегите им от приемащата фирма.
Бенефициентите се поставят в реална среда, което ги стимулира към бърза адаптация заради възложените им отговорности. Всеки стажант е поверен на отговорник от приемащата
страна, който има задачата да го насочва и подпомага по време на стажа, както и да следи
доколко стажанта успешно изпълнява възложените задачи.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Тази програма позволява на студента да приложи в реална фирмена среда усвоеното на теория; Адаптация в непозната среда на студентите, както и преодоляване на културните разлики, както и към работа с хора с различна култура и националностм Запознаване с европейските административни стандарти за качество и изисквания за трудова квалификация ;
Придобиване на практически опит в предприятия и административни учреждения на други
страни – членки на ЕС ; Създаване на основи за бъдещо партньорство, обмен на опит и в
един по-широк аспект, приятелски отношения за сътрудничество.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Франкофонски Институт по Администрация и
Управление
1618 София, Овча Купел, Ул. Монтевидео 21
ТЕЛ.: +359 2 9559571
E-MAIL: ifag@refer.bg

Генерален Комисариат по международни отношения
на френската общност в Белгия
пл. Сенктелет, В-1080, Брюксел, Белгия
ТЕЛ.: +32 2 421 8211, +33 2 421 8787
E-MAIL: cgri@cgri.cfwb.be
Университет в Нант Франция, Институт по Икономика
и Мениджмънт
Ул. Сензитив дьо Тертр П.К 62 232 44 322 Нант, Франция
ТЕЛ.: +33 2 40 14 12 20, + 33 2 40 74 61 83
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Компетенции в образователните и
обучителните дейности за терапевтични
общности

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166169

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Обучение на базисни умения за психотерапевтична работа в общности от наркозависими
клиенти.
Придобиване на познания в областта на Гещалттерапията.
Запознаване със системата на работа в италианските терапевтични общности.
Усвояване на иновативни терапевтични методи, тренингови модели и практически умения в реална терапевтична среда.
Популяризиране на опита в българските терапевтични общности.
Дейности:

Езикова и културна подготовка.
Педагогическа подготовка в областта на психотерапията на зависими от дрога клиенти.
Провеждане на практическо обучение 6 седмици в Центъра по зависимости “Дон Лоренцо
Милани” – Венеция.
Анализ и подготовка на научен доклад.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Ползвателите повишиха уменията и разшириха познанията си в областта на психотерапията и клиничната работа с наркозависими клиенти в реална среда.
Подобриха езиковите си умения по италиански език.
Ползвателите получиха сертификати, които им дават предимство за реализация в областта на психотерапията.
Опитът ще бъде разпространен чрез доклад на Национална конференция.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”
велико търново, ул. “Т.Търновски” № 2
тел.: +359 62 621682
e-mail: hadjiskims@yahoo.com

Centro di Solidarieta’ Don Lorenzo Milani
Franco De Pieri
Viale San Marco 172
30173 Venezia-Mestre
tel.: +39 41 15316403
e-mail: europianproject@cogescoop.it
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Име на проекта:

Артрити на колянна и тазобедрена стави
- Артроскопия и Артропластика Кога и как?!

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166176

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Проектът е насочен към обучение на лекари, дипломирани през последните години и
специализиращи или вече взели специалност ортопедия и травматология със задълбочен
интерес и известен опит в колянната и тазобедрена хирургия. Цели се усвояване на диагностични техники и терапевтични методи, които да подобрят работата им по отношение
на бърза и навременна диагностична и точен подбор на метода на лечение. Целите на проекта са: подобряване на професионалната квалификация; участие в екипа на отделението
ще подобри уменията за работа в международен екип и ще позволи пренасяне на усвоените практики в работата в България. Двумесечната работа на всеки от участниците в чужда
езикова среда ще подобри езиковите и комуникативните им умения.
Дейности:

Участниците бяха разделени на групи по двама лекари, които работиха в продължение
на осем седмици като част от екипа на клиниката по травматолози и ортопедия на УБТР
Вирген де лас Ниебес. Работата се състоеше по конкретно в участие в сутрешните рапорти
и дискусии на клиниката; участие като асистенти в ортопедични операции; запознаване
с организацията в приемните центрове на болницата по диагностициране подготовка и
приемане на болните за хирургично лечение с артрити на големите стави. Обсъждани са
съвместно по сложни случаи. Участие в следобедни семинари на клиниката по темата на
практиката. Посещение на болницата за еднодневна хирургия Сан Хуан де Диос. Участие
в арторскопските операции и участие в прегледите и проследяването на оперираните пациенти в клиниката.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Придобит голям оперативен опит по отношение на колянното протезиране и реендопротезиране. Усвоените техники се прилагат от участниците в болници в София. Резултатите от практиката са базирани въз основа на докладите на участниците и прилагането на
практика новостите научени от участниците.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

ПСД КОМЕРС
София 1612, Бул.Бъкстон 40
тел.: +359 2 9305727
е-mail: bpetrakieva@psdcommerce.com

„Унипроже” - Испания
C/Fontiveros,31Esc.I-3B.Dch-18008, Granada-Spain
Tel.: +34 958 183
e-mail: info@uniproje.com
Университетска Болница по Травматология и
Рехабилитация Вирген де лас Ниебес- Гранада,
Испания –База за провеждане на практиката
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Иновативни туристически практики за
безработни

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166189

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Проектът има за цел предоставяне на нужните умения и компетенциите на незаетите млади хора за да могат те да заемат своето място в туристическия сектор на ЕС.
Задачи: Придобиване на специализирани практически знания и умения за присъщите
дейности на обслужващия хотелски персонал – камериерки, технически персонал. Усъвършенстване на езиковите умения, което е задължително условие за успешна комуникация
и културно обслужване на чуждестранни туристи. Натрупване на първоначален практически опит, придобит чрез стаж в действащи туристически фирми и който ще повиши
пригодността на завършилите обучението за започване на работа без въвеждащо практическо обучение в наемащите ги фирми.
Дейности:

Дейностите по проекта са пряко свързани с технологиите, базовите знания и основните
тенденции в професиите камериер, помощник готвач, рецепционист. Те включват подготовка за работа; първична, вторична и крайна обработка на храни и продукти; посрещане
на клиенти и попълване на хотелски регистър и др. Бенефициентите ще придобият базови
знания, които включват добри комуникационни умения, комбинативност и коректност,
способност да се справят с възникнали проблеми, любознателност и осведоменост.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Участието в проекта ще даде на ползвателите възможност да се запознаят с опита и добрите практики на водещи в туристическото обслужване в Европа фирми, което ще е
тяхно изключително пазарно предимство. Реализирането на целите на проекта ще доведе
до стимулиране на подготвеността за работа и професионална реализация навсякъде в
Европа, повишаване на конкурентоспособността на МСП в туристическия сектор, както
и увеличаване обема на мобилностите в Европа на хора, преминаващи първоначално и
продължаващо професионално образование.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Център за подпомагане на частната инициатива
Благоевград , Ул. „Христо Чернопеев” 35
е-mail: capi_bg@mail.bg

KNOWLEDGEGATE Association Ltd.
Str. Foti Pitta 7, Apr. 303, Nicosia 1046 Pallouriotissa
Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил
Кюстендил, ул. „Демокрация” 44
Счетоводна къща Интер - ООД
Албена- Агенция за посредничество по наемане на
работа, ул. "България" 3, ет. 1, офис 17, Добрич
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Име на проекта:

Повишаване професионалната
квалификация на работници в областта
на високите технологии

Номер на проекта:

LLP-Ldv-PLM-07-BG-166226

Тип проект:

Мобилност - Практика

Целева група:

Хора, намиращи се на пазара на труда

Цели и задачи:

Целта на проекта е чрез практическо обучение в специализирана немска фирма както да
се развият и усъвършенстват професионалните знания и умения на работници от Високотехнологичен център EООД – Габрово (ВТЦ), така и те да се запознаят с най-новите
тенденции на развитие в областите: металорежещи машини, ел.двигатели и индустриални приложения на лазерните технологии. и чрез които ефективно да се решават производствени проблеми във ВТЦ. Овладяването от бенефициентите на най-новите постижения
в съответните области е предпоставка за повишена конкурентоспособност на изделията
на Високотехнологичен център EООД и за по-добър шанс на пазара на труда на бенефициентите. При наличие на предварителна организация и съгласуваност между инициатора,
Високотехнологичен център EООД, и приемащата фирма, планираната продължителност
на практиката е напълно достатъчна за придобиване на практически компетенции и умения.
Дейности:

Чрез дейностите по проекта ще се подпомогне процеса на адаптиране на квалификацията на
специалистите от Високотехнологичния център EООД към върховите достижения и технологии в машиностроителния бранш, както и възможността за тяхното прилагане у нас. Добавената стойност от реализиране на проекта е и усвояването на спецификата и условията
на работа съобразно немските норми и стандарти, закони и директиви. Ползвателите придобиват квалификационен опит и компетенции при трудови условия, нормативно определени от немското законодателство.
Съобразно професионалните области бенефициентите са разделени на 3 потока: 1-ви поток
ще практикува в областта на металорежещите машини с цифрово-програмно управление,
а 2-ят поток – ще се запознае и практикува в лазерните приложения за промишлени цели,
a 3-ти поток – в производството и монтаж на нови модели електродвигатели и съответните
системи за управление. Ползвателите ще бъдат разпределени на малки групи, за да могат
практически да разработват и изпълняват поставените им задачи, работейки в екип.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Дейностите по проекта ще допринесат: за повишаване професионалната квалификация
на бенефициентите в областта на върховите технологии; за личностното професионално израстване на ползвателите; за развиване на европейско самосъзнание; за усъвършенстване на езиковите познания по немски език и придобиване на междукултурен опит на
ползвателите; за развиване на умения за работа в екип и усвояване на определени трудови
навици в една работна среда, изградена по технологичните стандарти на ЕС.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Високотехнологичен център EООД
5300 Габрово, Ул. „Х. Димитър” 4
тел.: +359 66800224
e-mail: lazov@tugab.bg

Arnold Muller GmbH&Co.KG
Antriebs- und Steuerungstechnik
Gaussstrasse 37-39, D-73221 Kirchheim
Fax: +49 7021 5005199
e-mail: info@amak-antriebe.de
website: www.amk-antriebe.de
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

EUROTEACH-2007 /Европейски стандарти в
професионалното образование /

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166053

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

10 учители от Национална Професионална Гимназия по Прецизна Техника и
Механика „М. В. Ломоносов” /НПГПТО/

Цели и задачи:

1. Повишаване на професионалните компетенции на учители инженери от НПГПТО
„М. В. Ломоносов”.
2. Осъвременяване на учебните програми и усъвършенстване на учебния процес в
НПГПТО „М. В. Ломоносов”.
Дейности:

1. Запознаване с новите тенденции и стандарти в професионалното образование в Европейския съюз. Учачстие в семинар с представители на професионалното образование в
Германия, Европейската Комисия за образование, Агенцията по труда и Професионалния
Информационен Център.
2. Запознаване с най-новите технически постижения в професионалните области на
НПГПТО. Посещение в Технологичния парк в гр. Берлин и водещи компании в областта
на оптиката, прецизната техника и кинотехниката - Kombinat Carl Zeiss Jena (www.zeiss.
com ), Optische-technik Company ( http://berlin.cylex.de ), Company GIVT VIDEO Production
(www.videopraesentation.de), Feinmechanik- company BBPT (www.bbpt.com ).
3. Запознаване с учебния процес в професионалното училище по комуникационни, информационни и мултимедийни технологии и техническото училище в гр. Берлин.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Повишаване на професионалните и езикови компетенции на учителите в НПГПТО,
усъвършенстване на учебния процес и достигане на качествено ново ниво на обучение,
повишаване авторитета на гимназията като професионално държавно училище, което
подготвя високо квалифицирани специалисти. Посещенията на водещи фирми в Германия в областта на оптиката, механиката и кинотехниката даде възможност на участниците
в обмена да се запознаят с най-новите технологични постижения в тези области. Учителите получиха информация за необходимите компетенции на работните места, която ще
използват за актуализиране на учебните програми по теория и практика.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Фондация за европейско образование и
професинална квалификация /ФЕОПК/
София 1111, ж.к. яворов, бл. 42A
тел.: +359 2 8437725
e-mail: euro_education@abv.bg
website: euro-education.hit.bg

GEB – Gesellschaft fur Europabildung – Association for
European Training - Берлин
website: www.europabildung.org
Национална Професионална. Гимназия по Прецизна
Техника и Механика „М. В. Ломоносов”
website: www.lomonosov-bg.com

61

Име на проекта:

Управление на професионални гимназии

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166056

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Директори на професионални гимназии

Цели и задачи:

Подобряване качеството на професионалното образование.
Запознаване със съвременни тенденции в сферата на професионалното обучение.
Практическо обучение – видове, начини на осъществяване, връзки с бизнеса.
Компетентен подход при спецификациите за професии.
Дейности:

Запознаване с германската образователна система и компетенциите на училищните директори в Германия. Участие в лекционни занятия, организирани от Института за икономически науки, Олденбур, в сферата на професионалното образование в Германия и
подготовката на преподаватели за професионални училища. Обучение на директори –
управление на качеството; представяне на видовете професионални училища, гъвкавост
на тяхната система, както и иновативни подходи за обучение. Посещение на местни образователни институции свързани с професионалното обучение. Участие в семинарни занятия за практическо прилагане и обсъждане на лекционните занятия.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Практическо запознаване със съвременни методи за обучение;
• Сравнителен анализ на организацията на професионалното обучение в Германия и
България;
• Идеи за иновативни практики приложими в българските условия;
• Осмисляне на промените, предприети на национално ниво, съпоставяйки ги с положителния (и отрицателен) опит на германската образователна система;
• Практическо запознаване със семинарния принцип на работа – семинар на тема
“Управление на качеството”с три работни групи, които разработиха методология за оценка на удовлетвореност на клиента и колектива, както и управленски качества на директора.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Национален институт за обучение на директори
Банкя 1320, ул. „Княз Борис I” 7
E-mail: niod_2006@abv.bg
website: www.niod.bg,
vocationalschoolmanagement.piczo.com

Институт за икономически науки, Олденбург,
Германия

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Училищно управление

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166057

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Управленски екип и обучители в НИОД

Цели и задачи:

Подобряване качеството на предоставеното от Националния Институт за Обучение на
Директори, обучение за училищни лидери.
Промени в съвременните компетенции необходими на училищните директори.
Обмен на опит в сферата на управлението на училищата в Италия и България.
Дейности:

• Участие в лекционни занятия, организирани от AZZURRA Societa Cooperativa Sociale,
в областите:
- Образователната система в Италия;
- Промени в системата за училищно образование в Италия – съпоставяне с промените и тенденциите в България;
- Подготовка на учители – теоретична и практическа подготовка;
- Квалификационни и поддържащи курсове за директори – организация, съдържание.
• Управление чрез проектна дейност;
• Посещение на местни образователни институции в сферата на училищното образование: обмен на опит в сферата на финансовото управление, управление на човешки ресурси;
• Работа с деца със СОП, деца от етнически и малцинствени групи;
• Участие в семинарни занятия за практическо прилагане и обсъждане на лекционните
занятия.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Практическо запознаване със съвременни методи за обучение;
• Сравнителен анализ на организацията на училищното обучение в Италия и България;
• Идеи за иновативни практики приложими в българските условия – управление чрез
проектна дейност, работа с деца от малцинствени групи;
• Осмисляне на промените, предприети на национално ниво, съпоставяйки ги с опит от
италианската образователна система.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Национален институт за обучение на директори
Банкя 1320, ул. „Княз Борис I” 7
E-mail: niod_2006@abv.bg
website: www.niod.bg,
vocationalschoolmanagement.piczo.com

AZZURRA Societa Cooperativa Sociale,
Сполето, Италия
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Име на проекта:

Учебни програми за модулно обучение
по туризъм в помощ на икономически
изостанали райони

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166059

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

10 специалисти човешки ресурси в областта на професионалното образование
и обучение

Цели и задачи:

• Ползвателите да придобият знания за европейски практики при осъществяването на
дейности, свързани с професионалното образование и обучение; какви организации се
занимават с такава дейност, какви са техните отговорности, с какви средства се осъществяват;
• Ползвателите да придобият умения за ефективна консултантска дейност, насочена
към потребителите на образователна услуга в областта на професионалното образование
и обучение;
• Ползвателите да формират компетентности за организиране и управление на процеса
по въвеждане на модулни учебни програми по туризъм за постигане на по-добра мотивация на обучаемите от гледна точка на резултатите от ученето.
Дейности:

• Договаряне с приемащия партньор;
• Информиране, подбор и подготовка на ползвателите;
• Съгласуване на програмата и графика на дейностите по време и обема с организацията- домакин;
• Осъществяване на мобилността;
• Изготвяне на отчетната документация по проекта;
• Популяризиране на резултатите от проекта.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Ползвателите придобиха знания за европейски практики при осъществяването на
дейности свързани с професионалното образование и обучение в областта на туризма в
различни по вид учебни заведения във Великобритания;
• Установиха полезни контакти за бъдещо партньорство в посока реализиране на практики на ученици в областта на туризма;
• Съдействаха за организиране на кампанията за професионално ориентиране и реализиране на държавен план-прием по нови професии в областта на туризма в регион
Враца;
• Получиха сертификати от организацията-домакин и изпращащата организация;
• Реализираният обмен осигури условия за прилагането и надграждането на чуждоезиковата подготовка на ползвателите.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Регионален инспекторат по образованието
3000 Враца, ул.”С.Врачански” №6
тел.: +359 92 622282
Е-mail: riovr@abv.bg

Loughborough college
Redmoor road,
Loughborough, Leics, LE11 3BT
Tel.: +1509618057

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Европейският професионален опит в
сферата на туризма

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166061

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

преподаватели

Цели и задачи:

Повишаване качеството на професионално обучение,чрез актуализиране знанията и уменията на преподавателите, усъвършенстване на специалната им квалификация с акцент
върху иновациите, и обогатяване на методите и формите на преподаване.
Дейности:

Преподавателите бяха подбрани в зависимост от мотивацията им за повишаване на квалификацията, педагогическото им творчество в обучението, подготовката на ученици за
национални състезания. Обменът се реализира от 7.04 до11.04. в град Валенсия по съгласувана с партньора работна програма.Участниците се запознаха с организацията на професионалното обучение и ново технологично оборудване в училището по хотелиерство
и туризъм, методиката на поднасяне на известни марки испански вина и особеностите в
технологията на традиционни за област Валенсия ястия. Проведена бе среща с представители на хотел „Las Arenas”.В свободното време бяха посетени исторически и културни
забележителности на града-домакин.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

В резултат на обмена преподавателите :
• актуализираха професионалните си знания и умения;
• запознаха се с европейските стандарти за качество на услугите в туризма;
• повишиха специалната своята квалификация;
• обогатиха междукултурната си образованост.
По време на обмена в Испания, преподавателите създадоха лични и професионални контакти с колеги от училището по хотелиерство и туризъм.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по туризъм
„Александър Паскалев”
Хасково, Ул. „Добруджа” № 79
Тел./факс: +359 38 622296

Училище по туризъм
Валенсия, Испания
Тел.: +34 963155250, Факс: +34 963155925
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Име на проекта:

Развитие на професионалните умения
в използването на възобновяеми
енергийни източници

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166066

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

преподаватели

Цели и задачи:

Подкрепа на подобряването на качеството и иновациите в системите, институциите и
практиките за професионално образование и обучение. Улесняване развитието на иновативните практики в областта на професионалното образование и обучение и техния
трансфер от една участваща страна към другите. Подкрепа на развитието на иновациите,
основани на информационните и компютърните технологии, както и услуги, подходи на
преподаване и практики за учене през целия живот.
Дейности:

Участниците в проекта са обучители /преподаватели/ в СПГЕ „Джон Атанасов. Бяха проведени две едноседмични посещения съответно за 5 учителя в гр.Стокхолм, Швеция и
за 5 учителя в гр.Мюнхен, Германия. Участниците проучиха шведския и немски опит в
областта на използването на ВЕИ с цел учебно-методическата подготовка на новата специалност “Соларна техника” в СПГЕ. Запознаха с добрите практики в Стокхолм и Мюнхен за изучаване и използване на възобновяеми енергийни източници, професионалното
обучение и технологии в областта на ВЕИ и мерките за енергийна ефективност, целящи
запазването екологичния баланс на планетата - използване на екологичните енергии на
слънцето, вятъра, биомасата, биогоривата, както и акумулиращи, помпени, вентилационни и други технически съоръжения.
Участниците получиха познания за инстуционалната подкрепа на ВЕИ-индустрията, за
пазарните продукти в сферата на ВЕИ и ЕЕ в страните-домакини.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Проектът повиши квалификацията и обогати професионалната и езикова подготовка на
учителите във връзка подготовката за въвеждане на ново професионално обучение в сферата на ВЕИ и рационалното използване на енергията.
Учителите ще приложат в своята бъдеща работа придобитите знания и умения по време
на подготовката и реализацията на проекта. Също така те разработват електронно учебно
съдържание за част от обучението по специалността “Соларна техника”. Информация за
проекта и неговите резултати са обявени на сайта на гимназията.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Софийска професионална гимназия
по електроника”Джон Атанасов”
София 1113, Ул.”Райко Алексиев”№48
Тел.: +359 2 872 00 47
e-mail: SPGElectron@yahoo.co.uk
website: www.spge-bg.com

AMLEDO&CO
Box 46, 17721 Jarfalla (Stockholm), Sweden
e-mail: patrick.arlemalm@amledo.co
website: www.amledo.com
BAUZENTRUM DER LANDESHAUPTSTADT MUENCHEN
Willy-Brandt-Allee 10; D 81829 Munchen, Germany
e-mail: Bauzentrum.rgu@muenchen.de
website: www.muenchen.de/rgu

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Европейски иновационни методи и
стандарти в професионалното обучение

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166071

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Учители по професионална подготовка

Цели и задачи:

Основната цел на проекта е подобряване качеството и иновациите в системите за професионално образование и обучение. От тук произтичат и специфичните цели:
• Осъществяване на обмен в сферата на професионалното образование и обучение, с
цел усъвършенстване професионалните компетенции на учителите;
• Запознаване с образователната политика на страната – домакин;
• Запознаване със специфичните особености на учебните програми;
• Запознаване с материално – техническата база и организацията на провеждане на
практическото обучение в сферата на храненето и туризма;
• Увеличаване на конкурентоспособността на ползвателите на трудовия пазар чрез прилагане на придобитите иновационни методи.
Дейности:

Изпълнението на настоящият проект даде възможност на 10 учители от Професионална
гимназия по туризъм „Проф.д-р Асен Златаров” – гр.Кърджали, да проведат обмен в образователни институции в Римини, Италия, да се запознаят с особеностите на професионалното образование в Италия и да усвоят успешни практики в областта на професионалното обучение.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Проектът стимулира развитието на професионалните компетенции на учителите и синхронизира професионалната им подготовка с европейските изисквания. Запознаването с
иновативни обучителни модули подобри системата за практическо обучение на учениците и направи учителите по адаптивни в променящите се пазарни условия. Запознаването с
европейските стандарти в професионалното образование допринесе за подобряване процеса на планиране на учебната дейност и начина за оценяване на знанията и уменията и
тяхното сертифициране.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по туризъм
"Проф. д-р Асен Златаров”
Кърджали 6602 , кв. "Веселчане"
Тел.: +359 361 62469, факс: + 359 361 62310
e-mail: pgt_kj@abv.bg

Sistema Turizmo S.R.L., IT
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Име на проекта:

Адаптивни подходи за взаимодействие
между професионалното аграрно
обучение и практическото му
приложение

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166077

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Експерти – професионално обучение

Цели и задачи:

Подобряване на качеството и иновациите в системите и институциите за професионално
обучение. Повишаване нивото на сътрудничество между институциите и организациите
за професионално обучение в Европа.
Специфичните нужди на ползвателите (6 експерта - 5 преподаватели в областта на лозаровинарското производство и икономиката на земеделското стопанство и един администратор /директор/ реализиращи професионално обучение в организацията инициатор
- ПГЛВ - Плевен) са обогатяване на преподавателските и административни подходи за
атрактивно и модерно обучение, базирано на практическа реализация.
Дейности:

Като приемащ партньор “Фатория Патриче ” се ангажира с организиране на работната
програма и провеждане на дейностите по време на обмена на ползвателите – посещения
на лозови масиви, винарски изби, училища и университет в района на Умбрия.
Съпътстващите организационни дейности, свързани с обмена, като посрещане на групата, настаняване и храна, също са ангажимент на приемащия партньор.
Оценяването и сертифицирането на придобитите компетенции от ползвателите ще се
извършат също от приемащия партньор, който има създадена система на база изпълнени
проекти с експерти от други европейски страни.
Разпространяването на резултатите от проекта и дейностите за мултиплицирането им са
съвместна задача на двете партниращи си институции.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Взаимстване на професионалния опит на експерти в друга европейска страна и повишаване на професионалните компетенции за взаимовръзка между теория и практика
още в процеса на обучение;
• Повишаване на квалификацията на ползвателите чрез усвояване на модерния европейски опит за обучение на млади хора в сферата на селското стопанство;
• Личностното изграждане на ползвателите и отговор на потребностите им за непрекъснато развитие и осъвременяване на професионалните им умения и компетенции.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по лозарство и винарство
“Александър Стамболийски” - Плевен
Тел.: +359 64 680658
Е-mail : pglv@mail.bg

Биологично стопанство “Фатория Патриче”
Тел.: + 39 743 268008
Е-mail: fattoria@patrice.it

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Обмяна на опит в сферата на санирането
на стоманно-бетонни и панелни сгради

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166081

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Специалисти в областта на професионалното образование и обучение

Цели и задачи:

Пряката цел на проекта е участниците да получат технически иновативни за България
знания, умения и компетенции, съобразени с изискванията на ЕС, да получат практически знания за санирането на стоманно-бетонни и панелни сгради и за изискванията на
ЕС за здравословни и безопасни условия на труд на строителните обекти, да се запознаят
с опита на Саксония-Анхалт в санирането, планирането на необходимите кадри и подготовката им за саниране. Проектът цели също така да подпомогне развитието на иновативни практики в сферата на професионалното образование и техния трансфер и адаптиране към българските условия на обучение на ученици и възрастни. По-дългосрочните
цели са свързани с това да се засили взаимодействието на ПГСТ ”П.Пенев” Пловдив и
строителните фирми и да се осъществи трансфера и прилагането на добри практики при
подготовката на кадри за саниране на строителни фирми съобразно европейските изисквания и нуждите на фирмите. Така ще се гарантира съответствието между нуждите на
европейския работен пазар и професионалното образование и обучение.
Дейности:

Бе проведен обмяна на опит в сферата на санирането на стоманно-бетонни и панелни
сгради, като по този начин се подготвиха кадри-обучители за ученици и възрастни по
новото за нас саниране на панелни сгради и в довършителните работи на новопостроени
сгради, свързано с изискванията на ЕС за енергийна ефективност.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Бяха обучени кадри-обучители във връзка с изпълнение на изискванията на ЕС за намаление на енергийното потребление и националните нужди от саниране на всички панелни сгради в страната. Чрез проекта бяха запознати и обучени учителите-строителни
инженери, обучители и специалистите – учители, занимаващи се с планирането на програми за професионално обучение по саниране на стоманно-бетонни и панелни сгради
и в последствие се трансферира придобития опит и иновативните практики в областта
на професионалното образование и обучение. По този начин се повиши и качеството на
взаимодействие и сътрудничество между ПГСТ ”П.Пенев” и предприятията, които след
дипломирането на нашите ученици ги наемат за работници.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по строителни технологии
„Пеньо Пенев”
ул.Богомил 73, 4000 Пловдив
тел.: +359 32 624887

InBIT-Institut für Betriebs- und Informationstechnik
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Име на проекта:

Европейски опит в обучението по
пластични изкуства Евро-Арт-Трейнинг

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166092

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Учители професионално обучение

Цели и задачи:

Подобряване компетенциите на обучаващи в областта на изкуствата, с оглед осигуряване
на професионално личностно развитие и устойчива трудова заетост в отговор на новите
образователни изисквания:
• Получаване на знания и усвояване на нови методи за преподаване чрез ИКТ;
• Повишаване на знанията по преподавания предмет;
• Подобряване на езиковите способности на учителите;
• Установяване на делови контакти в образователната и творческата сфера.
Дейности:

• Провеждане на семинар “Образователни системи в Испания и България”;
• Работни срещи с колеги от различни нива на обучение и реализация на кадри от художественото образование – училище по дизайн, ателие за производство на музикални
инструменти, рекламно студио, лятно училище по живопис, център за продължаващо
обучение;
• Практическо обучение в компютърен клас върху образователен софтуер;
• Културна програма, свързана с художественото образование – родна къща Пикасо,
художествена галерия, Катедрала;
• Провеждане на информационен ден за България, Казанлък и НГПИД;
• Провеждане на отчетен семинар с презентации на всички ползватели;
• Популяризиране на резултатите чрез открити уроци, методическа помощ, рекламна
брошура, сайт, интервюта и статии.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Надграждане на професионалните компетенции на учителите;
• Създаване на Европас портфолио, съдържащо: Европас Мобилност, автобиография и
езиков паспорт;
• Подобряване на уменията за общуване на чужд език – английски и испански;
• Придобиване на умения за работа с ИКТ и образователен софтуер;
• Заздравяване на работната атмосфера в гимназията;
• Мотивация за продължаваща професионална квалификация;
• Повишаване авторитета на гимнацията ни.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Национална гимназия по пластични изкуства и
дизайн “Академик Дечко Узунов”
Ул.”Генерал Радецки” № 80
6100 Казанлък
тел./факс: +359 431 63575
e-mail: pgpikk@abv.bg

IPF / INICIATIVAS DE PROYECTOS DE FORMACIÓN
Calle Granada, 6 – 29015; Малага ; Испания
Tel./ fax: +34 952281357
e-mail: coordinacion@ipfinternational.com;
website: www.ipfinternational.com

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Професионалното образование и
обучение на българските специалисти
по земеделие – на конкурентно
европейско ниво

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166095

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Специалисти по професионално образование и обучение в областта на
земеделието от професионална гимназия и земеделски колеж в област Русе

Цели и задачи:

Общата цел на проекта е насочена към изпълнението на приоритетната за България политика за устойчиво развитие на земеделието и селските райони чрез осъвременяване на
професионалното образование и обучение, в съответствие с европейските стандарти на
водещи в тази област страни на ЕС. Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на професионалната квалификация на бенефициентите в областта на агроекологичното земеделие чрез обмен в Германия; повишаване капацитета на институциитебенефициенти за въвеждане на нови специалности и ново учебно съдържание, свързани
с агроекологичното земеделие и с разпространението на иновационни агроекологични
практики.
Дейности:

Дейности по подготовка на групата преки бенефициенти в три области – теоретична, мотивационна и културна. Обменът се провежда съгласно договорената програма, бенефициентите се сертифицират от приемащата организация. Мониторинг и вътрешна оценка
са извършвани, съгласно процедурите по проекта и договорените ангажиментите между
партньорите. Разпространение на резултатите чрез публикации в електронни и печатни
средства за масова информация и сайтовете на партньорите по проекта. Създаване и разпространение на проектно издание. Организиране на финално проектно събитие за представяне и дискутиране на проектните резултати със заинтересовани организации.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Повишени компетенции на бенефициентите в областта на професионалното образование и обучение по агроекологично земеделие; увеличен капацитет на институциитебенефициенти за въвеждането на нови специалности, свързани с екологичното земеделие
и за разпространението на неговите практики в област Русе; повишено качество на професионалното образование и обучение по професии и специалности, свързани със земеделието и околната среда в област Русе; повишено ниво на сътрудничество между партньорите с досегашен съвместен опит в проектната област, разширяване на партньорския кръг
с привличане на нови организации. Устойчивото въздействие на проектните резултати се
свързва с приноса на проекта за изпълнението на приоритетната за България политика
за устойчиво развитие на земеделието и селските райони чрез осъвременяване на професионалното образование и обучение, в съответствие с европейските стандарти на водещи
в тази област страни на ЕС.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Сдружение „Партньорство”

Verein fur Europaishe Integration
Висше училище „Земеделски колеж” Пловдив, Учебнонаучен център Русе
ПГСС „А. Кънчев”
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Име на проекта:

Динамично адаптиране на
продължаващото професионално
обучение към изискванията на пазара
на труда

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166103

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

преподаватели, изследователи и консултанти в областта на икономиката и
управлението

Цели и задачи:

Подобряване качеството и нивото на сътрудничеството между институциите и организациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията, социалните партньори
и други подобни организации в Европа. Подкрепа на участниците в обучението и понататъшните обучителни дейности, в усвояването и използването на знания, умения и
квалификации за улесняване на персоналното развитие, пригодността за заетост и участие в европейския пазар на труда. Улесняване развитието на иновативните практики в
областта на професионалното образование и обучение и техния трансфер от една участваща страна към другите. Организиране и ефективно управление на проекти за продължаващо професионално обучение, които следват алгоритъм от провеждане на първоначално
изследване на потребностите на пазара на труда, през диагностика и оценка на реалните
потребности от обучение, прилагане на съвременни методи за обучение до оценка на качеството и конкретните резултати от обучението.
Дейности:

Проектът се осъществи в рамките на 2 седмици в гр. Евора, Португалия и 2 седмици в
гр. Париж, Франция. Бяха проведени посещения и срещи с представители, ръководители и преподаватели от Университета на Евора, училище по икономика и бизнес администрация (FCEE) – факултет на Португалския католически университет; предприятие за
производство на кафе “Нова Делта”, Campo Maior; винарска изба Adega Mayor, Alentejo;
биологично стопанство в Freixo do Meio; професионален център, гр. Евора; института по
заетост и професионално обучение. Бяха проведени и срещи в кметството на гр. Евора,
посещения в Университета Париж; IFRI – френски институт за международни връзки;
център за обучение BIOP към френската търговско-промишлена палата; UNESCO; университет в Amien; частен университет ESSCA, както и среща с посланик Ирина Бокова.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Осъществяването на обмена доведе до увеличаване на знанията на ползвателите по отношение на европейските практики в управлението на професионалното обучение и образование; създаване на възможност за въвеждането на европейски измерения в сферата на
професионалното обучение; стимулиране прилагането на успешни европейски практики
в България в сферата на професионалното ориентиране; разпространение на усвоения
опит.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Отделение “ИСК” при УНСС
София, бул. “Климент Охридски” №2
тел.: +359 2 8689204, факс: +359 2 8627447
e-mail: G.Dimitrova@ips.bg

Universidade de Evora
Largo dos colegiais 2, 7000 Evora
tel.: +351 266 740 800, fax: +351 266 740 831
e-mail: equipadoportal@uevora.pt
Université Sorbonne Nouvelle Paris
13, rue Santeuil, 75005 Paris, France
tel. +33 1 43 29 38 27
e-mail: xrichet@gmail.com
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Допирни точки

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166104

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Специалисти в областта на професионалното образование и обучение, работещи
в Национален център за рехабилитация на слепи – гр. Пловдив

Цели и задачи:

Основна цел на проекта бе повишаване квалификацията на екипа и качеството на учебнорехабилитационната и професионално-рехабилитационната дейност със зрително затруднени лица, осъществявани от НЦРС. Обмен и популяризиране на добрите практики при осъществяване на основната рехабилитация и професионално обучение на
зрително затруднени лица. Обмен и популяризиране на учебни програми, ръководства,
входно-изходни тестове, дидактични материали. Осъществяването на целите се базира на
изпълнение на следните задачи: извършване на сравнителен анализ на учебни програми,
индивидуални учебно-рехабилитационни планове; методики на обучение; диагностично
оценяване; инструментариум за оценяване; ползване на специални технически средства;
методи за връзки с обществеността; ефективно протичане на пост-рехабилитационния
период; професионално ориентиране и трудова реализация; мотивационно обучение. Адаптиране и внедряване на добрите практики в учебно-рехабилитационната и
професионално-рехабилитационната дейност на НЦРС. Преглед на съществуващите индикатори за качество на обучението при зрително затруднени. Качество на професионалното обучение. Разпространение на резултатите.
Дейности:

Посещения на учебни часове и извънкласни занимания, разглеждане на училището и пансиона, специализираните кабинети и пособия, специализирано Предприятие за слепите
в гр. Краков, запознаване с професионалното обучение и образование, предоставяни от
полската организация и с полското законодателство, отнасящо се до инвалиди.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Специалистите се запознаха с полската система на образование и извънкласно обучение
на зрително затруднени деца и юноши, с нови и лесно приложими техники и методики на
преподаване, с работата с държавни, частни и неправителствени институции; взаимоотношенията с работодатели; адаптация на работни места. Извърши се цялостен анализ на
методите на комуникация със социалните партньори в Полша и България.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Национален център за рехабилитация на слепи
Пловдив, ул. Ландос 24
тел./факс: +359 32 281156
website: www.rehcenter.org

Институт за слепи
Краков, Полша, ул. Туниецка 6
тел.: +48 12 266 66 80; +48 12 266 86 22,
e-mail: sosw@blind.krakow.pl
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Име на проекта:

Съвременните технологии. А дали можем
да ги използваме пълноценно?

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166106

Тип проект:

Мобилност на обучители в сферата на професионалното образование и обучение

Целева група:

Служители на Райкомерс Конструкшън, работещи с машини за безизкопно
полагане на тръбопроводи

Цели и задачи:

Повишаване на квалификацията на 5 служители на фирма Райкомерс Конструкшън АД, за
работа с машини за безизкопно полагане на тръбопроводи.
Дейности:

• Организиране на обмена на опит в Германия;
• Провеждане на едноседмичен обмен на 5 ползватели в германската фирма Tracto –
Technik, базиран на дискусии и разрешаване на казуси, подкрепена с практически занимания;
• Оценка на резултатите и придобитите знания и умения.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Повишено ниво на професионална квалификация на индивидуалните ползватели в
сферата на ремонта и поддръжката на хидравличните и електро-системи на машините за
безизкопно полагане на тръбопроводи;
• Подобряване на обученията, които ползвателите предоставят;
• Райкомерс Конструкшън, изпращащата организация, има екип от 5 професионалисти,
притежаващи познания за безизкопните технологии, запознати с най-новите технологии
и добрите практики в сектора;
• Tracto-Technik, приемащата организация, е получила обратна връзка за качествата на
машините, които произвежда.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

„Райкомерс Конструкшън” АД
1324 София , бул. „Джавахарлал Неру” 28,
Силвър център, ет. 3
Тел.: +359 2 925 13 33, Факс: +359 2 925 12 13
e-mail: office@raicommerce.bg
website: www.raicommerce.bg

Tracto-Technik GmbH & Co. KG
ReiherstraSSe 2, D-57368 Lennestadt, Germany
tel.: +49 27 238080
e-mail: export@tracto-technik.de
websitewww.tracto-technik.de

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Обществено здраве и здравен
мениджмънт-новости и приложение в
българското здравеопазване

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166108

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

преподаватели

Цели и задачи:

Запознаване със структурата на здравеопазването в Испания, проблеми и постижения в
областта на медицината и прилагане на видяното и наученото при решаване на сходните
с тях проблеми у нас. Запознаване със законовите уредби, с трудовото законодателство и
нормативните актове на испанското здравеопазване.
Дейности:

Програмата включва семинари по посочените теми, както и посещения в здравните заведения. Нагледно ни бяха демонстрирани схемите и начина на работа на отделните здравни
заведения.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Проведеният обмен повиши професионалната квалификация и конкурентоспособността на бенефициентите спрямо нуждите на трудовия пазар. Проектът даде възможност да
обогатим нашите познания, както за страната домакин така и за здравеопазната система
на Испания и след присъединяването ни към ЕС да бъдем подготвени за подобни реформи и у нас.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

ЕТАСМП ”Орт. И тр.” ИП Д-р В.Дочков
Белоградчик ул.Христо Ботев”34
Тел.: +359 936 4022, Факс: +359 936 3360

UNIPROJET C.B - Granada-Spain
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Име на проекта:

Обмяна на опит на преподавателски
кадри в образованието за възрастни в
областта на занаятите и опазването на
паметниците

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166109

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Специалисти в областта на професионалното образование и следдипломна
квалификация (VETPRO)

Цели и задачи:

• Подобряване на качеството и разширяване на сътрудничеството между институции,
организации, социални партньори и сродни организации в Европа;
• Развитие на иновационните методи и практики на професионално образование и обучение и техния трансфер от една страна-участник към другите;
• Признаване на квалификациите и компетенциите, включително на придобитите при
неформално и ежедневно обучение.
Задачи:
• Обмен на опит между обучаващи кадри в областта на паметниците на културата от
страните България, Полша, Словакия и Швеция;
• Посещения на квалификационни центрове, институти и училища;
• Посещения на завършени и в процес на реставрация обекти;
• Запознаване с учебните програми и практики на посетените по т.2.
Дейности:

Посещение на „Bohaterov II Armii Wojska Polskiego”, Zgorzelec – Полша; професионално
училище със специалности: електротехници, автомеханици, зидари, бояджии, мебелни
дърводелци, реставратори и архивари. Езиково обучение по немски, руски, английски
и чешки език. Посещение на “Stredne odborne uciliste stavebne”, Кosice, Словакия. Професионално средно училище за обучение на младежи и девойки: гипсаджии, бояджии,
дърводелци, реставратори, мазачи, зидари, каменоделци.
Посещение в гр.Хю, Швеция – особен вид школа с различни форми на обучение с насока
„Възстановяване и опазване на културното наследство”.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Обмен на технологии и методи за реставрация,обмен на учебни планове.Установяване
нивото на компетенции.Хармонизиране с европейското ниво.Засилено сътрудничество в
професионалното образование.Получаване на европейски сертификат за обмена.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Фондация ”Княз Борис І”
София 1111, ул. ”Лидице” 31

Zespol szkol Zawodowych in Zgorzelec
Im. Bohaterow II Armii Wojska Polskiego 16
59 900 Zgorzelec
e-mail: zsz2awpzgorz@pro.onet.pl
Stredne odborne uciliste stavebne
Kukucinova 23
04001 Kosice
e-mail: soustav@isternet.sk
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Прилагане на практики за работа с
деца със специални образователни
потребности, обучавани в
професионални училища

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166125

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Специалисти в областта на професионалното образование и следдипломна
квалификация (VETPRO)

Цели и задачи:

Основна цел на проекта е запознаването, в теоретичен и практически аспект, на десет
експерти от Министерство на образованието и науката и от Регионален инспекторат по
образованието, София- град, с водещи практики, прилагани в професионална подготовка
на деца със специални образователни потребности в Република Турция. Подготовка на
българските експерти като обучители на директори и учители за прилагането на елементи
от тези практики в конкретната учебна работа с деца със специални образователни потребности в пилотни училища на територията на София- град.
Дейности:

Проектът е планиран с продължителност от шест месеца - от 1 септември 2007 г. до 1
февруари 2008 г. В периода от месец октомври до 21 януари той е реализиран. Проведеният обмен в Република Турция в периода 12-19.12.2007г. създаде необходимите условия
за осъществяване на целите на проекта. Визитата в гр. Анкара, Република Турция, даде
възможност на специалистите и ангажираните с проблемите на професионалното обучение на деца със СОП да се запознаят в методически и приложно – практически аспект
с добри практики, които да споделят с колеги, с други специалисти, да разпространят в
български училища, в които се обучават деца със СОП.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Реализирането на целите на проекта, придобитият опит, изготвените материали създават
необходимите предпоставки настоящият проект да се развие и идеите му да прераснат в
проект за иновации в професионалното образование в България, насочен към прилагането на тези практики в условията на българските училища, ангажирани с професионалната
подготовка на ученици със специални образователни потребности и създаването на приложим в българските условия продукт.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Регионален инспекторат по образованието, Софияград
Ул. Антим І №17 п.к.1000, София
Тел.: +359 2 9356050; фаkс: +359 2 9870418
e-mail: inspektorat@mail.bg

Inspektorate of Edukation
M.E.B. Teftis Kurulu Baskanligi
Bakanlikllar Ankara 06648
TURKEY
Tel.: +9003124251438, Fax: +9003124171437
e-mail: davutolgun@meb.gov.tr
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Име на проекта:

Европейско партньорство за
повишаване капацитета на общините за
усвояване на средства от фондовете на
ЕС и от други източници

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166126

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Десет ръководители и специалисти от общинските дирекции “Устойчиво
развитие и Евроинтеграция” и “Устройство на територията” на Община Видин

Цели и задачи:

Обмяна на опит, знания, идеи и добри практики между ръководители и специалисти от
Община Видин и общинската администрация на град Улм, Германия, относно разработването и управлението на проекти за привличане на инвестиции за регионално развитие.
Съответствието на проекта с нуждите от обучение на ползвателите се основаваше на необходимостта от допълване на базисното им образование с нови умения и по-голям практически опит за ефективно разработване и управление на бъдещи проекти за усвояване
на средства за регионално развитие, финансирани от Европейските структурни и кохезионни фондове и от други източници.
Дейности:

Провеждане на срещи с ползвателите за запознаване по-задълбочено, както с целите, задачите и работната програма на проекта, така и с дейността на партньора – Община Улм,
Германия. Бяха изработени на български и немски език брошури с информация за проекта и плакати, предназначени за разпространение в България и Германия. На регулярна
пресконференция на кмета на Община Видин – инж. Румен Видов пред местни медии,
бяха представени целите и дейностите по проекта и групата ползватели от общината.
Съвместно с партньорите от Община Улм беше изработена работната програма за обмена
и уточнени отделните детайли по нея. Обменът се проведе от 06.07.2008 до 12.07.2008 като
ползвателите посетиха различните отдели от Общинската администрация на град Улм и
обекти на място в града, където бяха запознати под формата на лекции от местните ръководители и специалисти с тяхната работа по различни проекти.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Резултатите от дейностите по настоящия проект се изразиха в усвояването от ползвателите на новостите от Германския опит в създаването на модели за привличане на инвестиции и възможността за приложението им в Община Видин. Ползвателите се запознаваха с
моделите за създаване на публично-частни партньорства, с цел осигуряване на средства за
регионално развитие. Повишаването на подготовката и опита на ползвателите в областта
на разработването и управлението на инвестиционни проекти, които бяха постигнати с
настоящия проект, ще допринесе за реализирането на дейности, залегнали в Плана за развитие на Община Видин за периода 2007-2013 г.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Община Видин, България
Площад “Бдинци” 2, Видин 3700
Тел.: +359 94 609416, Факс: +359 94 601129
E-mail: mayorvidin@vidin.net

Община Улм, Германия

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Мобилност и адаптация на
европейските системи за
професионално образование в областта
на туризма

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166138

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Специалисти в областта на професионалното образование и следдипломна
квалификация (VETPRO)

Цели и задачи:

Проектът е насочен към осъществяване на мобилност и запознаване с европейските образователни системи /в частност тази на Германия/ и възможностите за тяхното адаптиране в областта на професионалното образование в сферата на туризма в България. Партньорството по този обмен цели да подпомогне участниците в осъществяването на тяхната
професионална дейност, в получаването на нови знания и умения и подобряването на
компетенциите им, както и в усвояването на иновативни методи и практики в сферата на
професионалното образование и обучение в туризма.
Целта на това сътрудничество е да допринесе за усвояването и прилагането на нови европейски образователни и обучителни алтернативи в областта на туризма.
Възможността за обмяна на опит и адаптиране на вече съществуващи и доказали своята
ефективност европейски практики ще спомогне за развитието на туризма в региона и
успешната реализация на пазара на труда на нашите възпитаници.
Дейности:

Посещения в частни и държавни обучаващи институции в областта на туризма и професионалното образование и обучение.
Запознаване с природни забележителности и естествени паркове. Провеждане на дискусии и срещи с управители и запознаване с организацията на работата, управлението и
начините за привличане на посетители.
Срещи с представители на местната власт в област Саксония и запознаване със социалната и образователната система в Германия.
Срещи и разговори с местни бизнесмени относно развитието на туризма и управлението
на туристически атракциони и природни паркове.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Придобитият иновационен опит e споделен с колеги от други професионални гимназии,
с участие в телевизионни и радио програми и публикации в местната преса. Популяризирането на европейските системи за образование в областта на професионалното обучение
в туризма ще подпомогне трансфера на преподавателски практики и интегрирането в общоевропейската образователна система.
Участието на преподавателите от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца в проекта води до засилване на привлекателността на професионалното
образование и обучение и превръщането му в една привлекателна алтернатива и възможност за професионално развитие.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по търговия и
ресторантьорство
3000 Враца, ученически комплекс, корпус 2

VITALIS GmbH
Gut Wehlitz, 04435 Leipzig-Schkeuditz, Germany

79

Име на проекта:

Европейски системи за професионално
обучение и обмяна на опит между
учители от земеделски училища

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166146

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Специалисти в областта на професионалното образование и следдипломна
квалификация (VETPRO)

Цели и задачи:

Акцентът на проекта е запознаване на преподавателите от Професионална гимназия по
селско стопанство - гр.Чирпан с Европейските програми за земеделско образование и
заложените в тях образователни стандарти и приоритети. Проектът е насочен към ползотворно сътрудничество, чрез заимстване на добри педагогически практики, обмяна
на опит и идеи, иновативни методи и средства, което ще обогати знанията, уменията и
професионалните компетенции на преподаватели от земеделски училища в Испания и
България. Приоритет при реализиране на целите имат европейските образователни системи и възможностите, които те предлагат за качествено професионално образование и
обучение.
Дейности:

Реализиран е обмен на знания и опит в областта на професионалното образование между
преподаватели от земеделски училища и центрове за обучение. Основните дейности на
проведените визити в центровете и образователните институции са: анализ на българската и испанската образователни системи; наблюдаване на нови методи на обучение и
възпитание; начини на проверка и оценка на знанията и уменията на обучаваните; запознаване с учебните планове и програми в направление селско стопанство; прилики и разлики в нормативната уредба на двете образователни системи; стопанисване и обновяване
на материално-техническата база; връзката на образованието и науката с производството
на селскостопанска продукция и решаване проблемите на земеделските производители.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Придобитите допълнителни професионални умения и компетенции от преподавателите
допринасят за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес чрез:
• Използването на добрите практики на испанската образователна система в българските условия;
• Компетенции за самостоятелно разработване на учебни програми в зависимост от
специфичните условия на района;
• Компетенции за прилагане на системата за оценяване на усвоените знания и умения
от учениците;
• Компетенции за разработване на учебни програми за задължително избираема подготовка;
• Компетенции за работа в екип и решаване на проблемни ситуации.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Професионална гимназия по селско стопанство
Чирпан 6200, бул. „Георги Димитров” № 78
тел. +359 416 3123, факс: +359 416 2413
e-mail: pgss_ch@abv.bg
website: www.pgss-chirpan.com

AC Traductores
C/Huertas 122,
23600 Мартос (Хаен), Испания
Tel: +34 953080858
e-mail: actraductores@actraductires.com

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Европейски практики за организиране на
прием и обучение на деца на работницимигранти

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166156

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Специалисти в областта на професионалното образование и следдипломна
квалификация (VETPRO)

Цели и задачи:

Целта на учебната визита е запозанаване на 8 специалисти, които имат пряка отговорност за организиране в рамките на общините на прием и обучение на деца на работницимигранти, с френския опит в тази област, което ще ги улесни при създаването на регионален модел за практическото прилагане на Директива 77/486 на СЕО в България.
Дейности:

Организиране и осъществяване на петдневно учебно посещение във Франция по програма, включваща посещение на Център за информация и ориентация (CIO), където се провежда тест за нивото на владеене на езика (френски) при пристигането на децата; посещение в приемен клас в прогимназията „Амбиция за успех” в Бонди, където се обучават деца,
които не са били обхванати в училище; посещение на приемен клас в прогимназията „Амбиция за успех” в Шампини, където се приобщават новопристигналите деца чрез проекта
„Училище след училището”; посещение на Академичния център за обучение на новопристигналите деца и на децата на пътуващите хора (CASNAV) – представяне на дейността на
Ректората и на Центъра. Също така бяха осъществени посещение в Дома на солидарността и среща с представител на кметството в Бонди, отговарящ за образованието.
Изготвяне на доклад до министъра на образованието и науката с предложения за дейности, свързани със създаване на условия за организиране на обучението на децата на
мигрантите.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Повишаване на квалификацията на образователни експерти, чрез проучване на чуждия опит;
• Осъществяване на сътрудничество между РИО – София-град, и Инспектората по образованието в Кретей, Франция;
• Създаване на работна група в МОН за изработване на проект на нормативен акт, който да позволи практическото прилагане на Директива 77/486 на СЕО;
• Реализиране на пилотен проект в София за допълнително обучение по български
език на деца на чужди граждани за учебната 2008/2009 година при оказване на методическа помощ от специалисти от Инспектората в Кретей.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Регионален инспекторат по образованието - София
1303 София , Ул. „Антим І” №17
тел.: +359 2 9883937
e-mail: inspektorat@mail.bg

Инспекторат по образованието – Кретей
Académie de Créteil
4 rue George Enesco
94010 Créteil cedex
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Име на проекта:

Подобряване на координацията на
медицинското осигуряване чрез
взаимстване на добрите практики на ЕС

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166158

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Мениджъри и медицински специалисти

Цели и задачи:

Целта се изразява във взаимстване на правила и процедури между страните членки на
Общността по медицинско осигуряване при кризи с цел създаване унифициран модел на
поведение за ЕС. Основните задачи на проекта са обогатяване на познания за практиката
по координация и взаимодействие между ръководните звена, отговорни по медицинско
осигуряване при извънредни ситуации в Германия и Испания за подобряване дейността
на НМКЦ ,ЦСМП и РЦЗ.
Дейности:

• Запознаване с нормативни документи (правилници, наредби, методични указания
инструкции и др.), регламентиращи дейностите по медицинско осигуряване на пострадалите при бедствия, аварии, катастрофи и терористични актове;
• Планиране дейностите по медицинско осигуряване на населението при кризисни ситуации;
• Дейности по организация и координация на спешната медицинска помощ при кризи;
• Координация на медицинското осигуряване между отделни структури /ведомства/ и
институции имащи отношение към проблема;
• Експертна оценка за състоянието и възможностите на медицинските сили и средства
на страната на база непрекъсната информация за медицинската обстановка;
• Модели за сортировка /триаж/, обработка на пострадалите и оформяне на потоци за
дефинитивно болнично лечение;
• Организиране обучение на медицинските кадри участващи в медицинското осигуряване на пострадалото население при извънредни ситуации, чрез провеждане на работни
срещи, курсове, семинари, конференции и др.;
• Разработване и участие на национални и международни програми, проекти и учения
по медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Постигнатите договорености с партньорските организации за работа с институциите по
медицинско осигуряване при кризи с Германия и Испания ще допринесат за изграждане на единен координационен механизъм за бърза реакция при извънредни ситуации в
страните на Общността.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Национален медицински координационен център
софия, ул. ”Георги Софийски” №3
тел.: +359 2 8050300
е-mail: nmcc@nmccbg.com

Ореra –Socialis GmbH
Otto-Suhr-Аllee100, Берлин
теl: +49 30 364 119 73
e-mail: a.mueller@opera-socialis.de
QPquality projects s.l.
Francisko Sivela 9, Мадрид
теl:+34 911250119
e-mail: qsantamaria@qpquality.com
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Добрите европейски практики в
обучението по производство и
декорация на хлебни и сладкарски
изделия

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166159

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

преподаватели

Цели и задачи:

• Запознаване с опита и традициите в Белгия за обучение по производство и декорация
на хлебни и сладкарски изделия;
• Подобряване и разнообразяване на използваните методи, средства и форми на обучение;
• Обновяване, допълване и разширяване обхвата и дълбочината на знанията на учителите по преподаваната от тях материя;
• Обмен на идеи, знания, информация за декорация на изделията, нови начини за изработка на изделия за художествена украса, тенденциите в тази насока.
Дейности:

• Подбор на ползватели по определени критерии;
• Предварителна културна и професионална подготовка;
• Провеждане на двуседмичен обмен в професионални училища, подготвящи кадри с
подобен профил и посещения на хлебопекарни и сладкарски фирми в Брюксел и Брюж;
• Запознаване със институциите на ЕС в Брюксел - Икономическия и социален комитет,
Комитета на регионите и Европейския парламент;
• Запознаване с културно-историческите забележителности на градовете;
• Сертифициране на ползвателите;
• Разпространение на резултатите от проекта.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Запознаване с образователния процес в професионални училища;
• Обогатяване на професионалните знания с нови идеи и информация, усвояване на
знания за иновативни технологии за производство на хлебни и сладкарски изделия;
• Усвояване на различни умения за художествено оформяне и декорация на изделията с
шоколад и карамел;
• Усъвършенстване на езиковите познания.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски
технологии
София 1373, ул. ”Суходолска” 12
Тел.: +359 2 822 10 96, Факс: +359 2 920 07 03
E-mail: sghst@abv.bg
website: www.sghst.com

BXL Puglia Europe a.s.b.l.
8, Av. Milcamps
B-1030 Bruxelles
Tel.: +32 2 743 84 55, Fax: +32 2 7438491
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Име на проекта:

Астма и Йога-за по-добър живот

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166162

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Лекари

Цели и задачи:

Повишаване на квалификацията на ползвателите по отношение на методите и средствата за обучение на персонала работещи в белодробни болници, медицински центрове или
асоциации на астматично болните пациенти, начините за разработване и реализиране на
програми за промоция на здраве на болните от бронхиална астма.
Обсъждане на новите тенденции в различните програми за обучение, промоция на здравето, организиране на обучение на други лекари-пневмолози, медицински сестри, рехабилитатори и кинезитерапевти, които активно и ежедневно работят с болни от Бронхиална
астма, както и програми за отстраняване на рисковете фактори, програми за анализ на
здравното състояние на болните и техните предимства пред класическите такива.
Дейности:

Обсъждане на работната програма с партньора; подписване на договор с партньора; избор на ползвателите; подписване на договорите с тях; оказване на логистична подкрепа
на участниците; реализиране на обмена; получаване на докладите и сертификатите от
партньора и ползвателите; разпространение на резултатите; подаване на окончателния
доклад.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Участниците подобриха своите професионални знания. Запознаваха се с други рехабилитационни програми за хора страдащи от бронхиална астма. Имаха възможност да се
обсъждат различни видове критерии за оценка ефекта от прилаганите програми; допълнителни мероприятия свързани с болните от астма /например диета при тези пациенти/; запознаха се как се организира рехабилитацията на тези болни в Англия /структурна
единица, обслужващ екип, финансиране/; бяха им представени презентации на програми
за рехабилитация. Осъществяване на контакт с екип създал въпросници за качеството на
живот на болните от астма; запознаха се със самите въпросници, които се оказаха изключително полезни и бяха преведени на български език, за да се ползват от лекарите пулмолози в нашата страна; обучиха се в изчисляването на тези въпросници и интерпретация
на резултатите. Запознаха се с определени йога практики, за една част, от които можаха
да придобият лично умение; каква е ползата от тях конкретно за пациенти с астма; видове
йога практики, продължителност на приложението им и противопоказания. Ползвателите подобриха своята езикова култура, както професионална, така и комуникативна. Запознаха се с културата на страната домакин.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични
заболявания „Света Петка Българска” ЕООД
Велинград 4600, п.к. 91, местност 4-ти километър

Tellus Group Ltd.
Bedford Park Villas, North Hill, Plymouth, Pl48HL

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО В
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166165

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

10 експерти (5 жени и 5 мъже) с различен длъжностен статус от двата отдела на
специализираната администрация на Националната агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО)

Цели и задачи:

• Обмен на информация за системите за професионално обучение в България, Холандия и Румъния, базиращ се на сходствата между НАПОО, България; СИНОП, Холандия
и Национален борд за обучение на възрастни, Румъния като организации, отговарящи за
осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение (ПОО);
• Проучване на процесите на реформиране на системите за ПОО в държавите партньори. Сравняване на постиженията в трите страни, от гледна точка на европейските приоритети за развитие на ПОО;
• Развитие на контактите между НАПОО и организациите в Холандия и Румъния, отговорни за развитието на системата на ПОО и очертаване на потенциални възможности
за бъдещо сътрудничество.
Дейности:

Основните дейности са свързани с проучване и обмен на опит в сферата на: разработването на стандарти за ПОО; осигуряване на качеството на професионалното обучение;
контрол върху прилагането на стандартите; сертифициране на придобитите умения; прозрачност и признаване на резултатите от неформалното и самостоятелното учене; професионално обучение на възрастни; статут и финансиране на обучаващите организации;
сътрудничество между социалните партньори в областта на ПОО.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Обмени идеи и опит в областта на развитието на ПОО в Холандия и Румъния, с оглед
адаптирането и прилагането им при разработването на Национална квалификационна
рамка, професионални стандарти, базирани на резултатите от ученето, Kационална система за валидиране на знания и умения, придобити при неформалното и самостоятелното
учене;
• Систематизирани успешни практики в областта на: прозрачността и признаването на
квалификациите и компетенциите, придобити в България, чрез използване на Europass
документите; повишаване на качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение; повишаване на атрактивността на ПОО чрез иновативни подходи за сътрудничество между обучаващите институции и организации и социалните партньори;
• Създадени трайни условия за разширяване и развиване на партньорството между
НАПОО и организации със сродна дейност Холандия и Румъния.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Национална агенция за професионално образование
и обучение

СИНОП, Холандия
Национален борд за обучение на възрастни (НБОВ),
Румъния
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Име на проекта:

Обучение за социално-икономическо
възстановяване от затваряне на ядрени
мощности

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166178

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Обучители и практици в сферата на социално – икономическото възстановяване
и развитие

Цели и задачи:

Проектът имаше за цел да надгради обучителните умения на обучители работещи в сферата на социалното и икономическото възстановяване и обновяване на Община Козлодуй, вследствие на социалните последици от затварянето на енергоблокове І – ІV на АЕЦ
Козлодуй. Основните цели на проекта включваха: създаване на модел за обучение на обучители и практици в сферата на социално-икономическото развитие на община Козлодуй;
подобряване уменията в сферата на социално-икономическото развитие и обновление,
чрез обмяна на опит с други европейски държави; създаване на модел на стабилно и практично сътрудничество между обучители и практици от Община Козлодуй и Община Коупланд, Обединено Кралство и подпомагане процесите на културното сближаване на двата
региона.
Дейности:

Основните дейности по проекта бяха насочени към подобряване на градската и селска
среда и развитие и опазване на околната среда, икономическо и социално възстановяване
и развитие и повишаване качеството на образованието и квалификацията.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Проведените обмени задоволиха потребностите на ползвателите от надграждане на
личното им професионално развитие. Преките бенефициенти по проекта откриха нови
възможности за прилагане на иновативни подходи в служебните им задължения и предаване на техния опит на други контрагенти. Един от най-важните резултати от проекта
са контактите, създадени между различните институции от двата региона и възникналите
идеи за бъдещо сътрудничество, които се родиха по време на проведените обмени. Създадоха се устойчиви връзки и обмяна на опит между представителите на изпращащите и
приемащите организации.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” №13
КОЗЛОДУЙ 3320

Общински съвет Коупланд
Catherine Street, Whitehaven, CA28 7SJ, United Kingdom
tel.: +44 845 092 2100, +44 845 210 295
e-mail: bkirkbride@copeland.gov.uk
Звено „Подкрепа за социално- икономическото
развитие на Западна Кумбрия”
Unit 5a, Lakeland Bussiness Park, Cockermouth
CA130QT, United Kingdom
tel.: +44 1900 325922
website: rstcumbria.org.uk
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Професионално обучение на
български експерти по професионално
ориентиране и консултиране

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166194

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Специалисти в областта на професионалното образование и обучение

Цели и задачи:

Основни цели и задачи на проекта:
1. Повишаване на компетенциите на специалисти в областта на професионалното ориентиране с оглед повишаване на качеството на тази услуга в образователния сектор;
2. Запознаване с европейски модели на професионално ориентиране и установяване на
тяхното адаптиране и приложимост в България;
3. Сътрудничество и партньорство между организации от сектора на пазара на труда,
образованието и местните власти за реализиране на ефективно професионално ориентиране.
Дейности:

1. Сключване на договор с ЦРЧР за финансиране на проекта и с партньорите от Факултета по хуманитарни науки в Мелия, Испания за провеждането на обмена;
2. Провеждане на информационна кампания за проекта и подбор на 10 мотивирани специалисти в областта на професионалното ориентиране за участие в обмена;
3. Провеждане на обмена в Мелия:
• посещения в центрове за професионално ориентиране за ученици, студенти, възрастни, хора с увреждания, емигранти, центрове за временно настаняване на малолетни;
• запознаване със системата за професионално ориентиране на приемащата страна;
• провеждане на разговори и дискусии за методите на професионално ориентиране с
различните целеви групи.
4. Мониторинг на проекта;
5. Оценка и отчет.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

В резултат от реализирането на проекта участниците получиха нови знания относно европейските модели на професионално ориентиране и процеса на интервенция (клиничен,
обслужващ, програмен, консултационен). Българските специалисти се запознаха с различни методи на провеждане на ПО (казус, разрешаване на проблем, проектирано обучение), както и с начините за изготвяне на оценка в процеса на ориентиране. Участниците
в обмена се запознаха и с иновативните методи в областта на ПО и консултиране, с програмите по които се работи в приемащата страна.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Национален педагогически център
1303 София, Бул. “Ал. Стамболийски” № 82
тел.: +359 2 5201296
e-mail: npc@abv.bg

Universidad de Granada
Facultad de Educacion y Humanidades
Carretera Alfonso XIII s/n 52005 Melilla Espana
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Име на проекта:

Ефективно функциониращи центрове за
социална рехабилитация и интеграция

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166207

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

10 мениджъри от Фондация “Подкрепа за реализация” отговорни за управлението
на новооткрития от нея Център за социална рехабилитация и интеграция в град
Видин

Цели и задачи:

Обмен на опит, знания, идеи и практики между новосформирания екип на Център за социална рехабилитация и интеграция – Видин, България и екипа на Британската организация “Фронтлайн Партнършип”, за засилване на институционалния капацитет на Центъра
относно ефективността на екипа му и предлаганите от него услуги.
Дейности:

Подготвителен етап:
• популяризиране на Програмата и Проекта - брошури, плакати, информационно табло, пресконференция, текуща информация в медиите;
• организационните дейности с партньора – изготвена работна програма за обмена; договорени условия за транспорт и пребиваване; подписано споразумение с регламентирани отговорности;
• дейностите насочени към ползвателите – процедура по избор на участници в обмена;
сключване на индивидуални договори; подготовка в предварително определени направления; уточняване на отговорности по време на обмена;
• материали за посещението – албум със снимки, книжка представяща дейността на
Фондацията и Центъра, брошури и книжки за града ни.
Осъществяване на обмена - в периода 06-12.07.08 год. По време на него посетихме Социалната служба и Градския съвет на Брентууд, Областния съвет на графство Есекс, Дом за
деца с увреждания, Дневен център за хора с увреждания, Звено за здравни грижи, Център
за услуги за деца с увреждания, Защитено жилище, организация за самозастъпничество,
кафене за творчески занимания за хора с увреждания, вечерен клуб за младежи с увреждания, запознахме се с градинарски и други проект за хора с увреждания, гледахме представление на група за театрални занимания, включваща деца с увреждания в основно
училище.
Разпространение на резултатите - представяне на доклади от ползвателите; провеждане на
информационни срещи и дискусии; печатни издания.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Проведен успешен обмен;
• Повишена професионална компетентност на екипа;
• Възможност за прилагане на придобития Британски опит от ползвателите в управлението на дейностите на ЦСРИ;
• Получени материали, споделено ноу-хау;
• Поставено успешно начало на бъдещи сътрудничества и обмяна на опит.

88

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Фондация „Подкрепа за реализация”
3700 Видин, ул. „Марин Дринов” №22
тел.: +359 94 601986; +359 89 9987634
E-mail: sr_foundation@mail.bg

„Фронтлайн Партнършип” ООД
Брентууд, Есекс, Великобритания
1-2, Seven Arches Road
Тел.: +1277 219802 / 233889
E-mail: frontlinepartnership@tiscali.co.uk
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

БИО?ЛОГИЧНО! Обмен за мениджъри на
фирми, производители и търговци на
биологични продукти

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166209

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

мениджъри в малки фирми производители и търговци с биологични продукти

Цели и задачи:

Подобряване нивото на качество и иновации в програмите за професионално обучение на
заети в производството на биологични продукти, което ще улесни персоналното им развитие и ще ги направи пригодни да участват в европейския пазар на труда. Повишаване на
нивото на сътрудничество между институциите и организациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията и неправителствените организации в България, Гърция
и Испания и ще съдейства за увеличаване на привлекателността на професионалното образование и обучение и увеличаването и улесняването на мобилността на работодатели и
на работещите обучаеми.
Дейности:

Програмата по време на обмена включва еднодневен семинар с представители на държавни агенции в земеделието, сертифициращи органи за биологични продукти, асоциации на
производителите, организации и центрове за обучение на фермери и производители на
биологични продукти; посещения в биологични ферми и фирми производители на биологични продукти; преработватели на храни, търговци и кооперативи за производство и
маркетинг на биологични продукти.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Запознаване с методите за професионално обучение на персонала на малки фирми, производители на биопродукти в Гърция и Испания. Прилагане на стандарти в производството и организацията на работа на фирмено ниво. Интегриране на нови идеи и придобит опит от съвместната работа в бъдещата дейност на организацията. Обмяна на опит с
други икономически структури, които са сред лидерите в производството и маркетинга на
биологични продукти. Повишаване на професионалната квалификация на мениджърите;
повишаването на възможностите за разширяване на бизнеса и подобряване качеството на
предлаганите биологични продукти.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

АКСИС Консултинг ООД
София 1000, ул. „Христо Белчев” № 45, вх.Б, ет. 2
Тел.: +359 2 9898996, Факс: +359 2 9868971
e-mail: office@axisconsulting-bg.com

Фондация за развитие на частното земеделие в
българия (ФРЧЗБ)
София 1000, ул. „Добруджа” №1
Тел.: +359 2 9872055
KEA Vocational Development Centre
Papanastasiou 3, GR 74100, Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +30 28310 50219; fax: +30 28310 54995
website: www.keahellas.org
AMT, Севиля, Испания
Castillo de Constantina 19, 4ºB, 41013 Sevilla, España
Tel: +34 954 232 203, Fax: 34 954 611581
website: www.amt-spain.com
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Име на проекта:

Web2.0 – създаване на интерактивни
платформи за обучение и училищен
мениджмънт

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166211

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Учители по ИТ, английски език, училищни директори

Цели и задачи:

Обучение за създават интерактивни уеб сайтове от тип WEB20. с цел подобряване на административното обслужване и образователните услуги предлагани от училищата. Запознаване с развитието и актуалното състояние на използването на информационни системи в училищата в Чешката Република. Придобиване на умения за работа с платформата
Moodle, като средство за създаване на Web2.0 сайтове. Умeния за работа със софтуерни
продукти ( Hot Potatoes, Compozer, Nicenet) за създаване на интерактивни материали за
обучение. Подобряване на езиковите умения. Подобряване на комуникативните умения,
и уменията за работа в екип. Осмисляне на политиката на МОН и правителството на Република България относно използването на ИКТ в образованието, съпоставяйки ги с опита
на чешката образователна система.
Дейности:

Запознаване с информационната система на университета Мазарик в Бърно. Разработване на идеен модел на училищна информационна система, с цел по-добро управление на
училището, прозрачност на управлението, привличане на родителите, по-добро обучение,
базиращо се на съвременни интерактивни и дистанционни методи за обучение. Обучение
за работа с платформата Moodle с цел създаване на информационна система. Обучение за
работа със софтуерния пакет Hot Potatoes и създаване на интерктивни обучителни материали. Създаване на уеб страници с Compozer. Работа с програми за обработка на снимков, видео и аудио материал.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Практическо запознаване със съвременни методи за обучение. Идеи за иновативни
практики приложими в българските условия – пречки и средства за преодоляването им
(кандидатстване по донорски програми за оборудване на езикови кабинети в училищата). Създадена платформа по време на обмена, съдържаща информация за проведения
обмен, инструкции за работа със софтуерните пакети, банка интерактивни задания за
ученици по различни предмети (ИТ, математика, английски език) www.niod.org/moodle.
Електронна книга със съдържание, получено в резултат от обучението. Разпространение
на е-книгата: по време на обученията провеждани от НИОД. Информация за обмена – на
страницата на НИОД www.niod.bg.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Национален институт за обучение на директори,
Банкя 1320, ул. “Княз Борис I” 7
E-mail: niod_2006@abv.bg
website: www.niod.bg
niod.org/moodle
newtechnologiesldv.piczo.com

Mazaryk University, Faculty of Arts
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Czech Republic
E-mail: sochorov@phil.muni.cz

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Обмяна на опит с експерти от държавите
членки на ЕС за системата на заплащане
и кариерно развитие

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166215

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Експерти от дирекция „Управление на човешките ресурси в държавната
администрация” в Министерство на държавнта администрация и
административната реформа и експерти от Института по публична
администрация и европейка интеграция

Цели и задачи:

Подобровяне на знанията и практическите умения на анализаторите и обучителите от Института по публична администрация и европейска интеграция и служителите работещи в
областта на заплащането и кариерното развитие или в по-общ план работещи в областта
на човешките ресурси в Министерство на държавната администрация и административната реформа. Подобровяне на качеството и нивото на сътрудничество между институциите и организациите, осигуряващи обучителни възможности в Европа.
Дейности:

Обяна на опит (срещи и дискусии) с експерти от държавни институции в Холандия и Белгия. Обучение на тема: „Лидерските умения при атестирането на държавните служители”.
Изготвяне на сборник с добрите практи в другите европейски държави относно кариерното развитие и заплащане на държавните служители.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Срещи и дискусии с експерти и директори от Европейската комисия, директорат ЕПСО,
експерти и ръководители от Белгийския парламент и Канцеларията на Премиер министъра в Белгия. Темите са относно държавната служба, законодателство и системи на заплащане и кариерно развитие на държавните служители. Срещи и дискусии със същата тематична насоченост с експерти и ръководители от Министерство на вътрешните работи,
Министерство на транспорта и Министерство на социалните услуги в Холандия. Обучение на тема: „Лидерските умения при атестирането на държавните служители”. Направен
доклад относно извършения обмен в Белгия и Холандия със съответните изводи и препоръки. Извършени законодателни промени законодателството на Република България:
Постанавление за заплатите в бюджетните организации и дейности, Наредба за служебното положение на държавните служители, Закон за държавни служители и Наредба за
атестиране на държавните служители през 2008 г.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Министерство на държавната администрация и
административната реформа
софия, ул. „Аксаков” № 1
тел.: +359 2 9401303
e-mail: Emilia.Alexandrova@mdaar.government.bg

IDEAS intl – BELGIUM
Veilinglaan 46, B-1861
tel.: +32 486752052
e-mail: info@ideas-reality.com
COMPANY Net – NETHERLAND
Buiten Kadijken 59, 1018 ZS Amsterdam
tel.: +31 628208198
e-mail: P.rood@kpnplanet.nl
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Име на проекта:

Икономика на знанието - обмен
на опит между български и гръцки
професионалисти в сферата на
консултантските услуги и обученията

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166220

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

Специалисти и консултанти в областта на професионалното образование и
обучение

Цели и задачи:

Основна цел на проекта бе обмяната на опит по отношение на методиката на работа, спецификата на актуалните и необходими дискусионни теми на обществото днес и практическото прилагане на съвременни средства за стимулиране на непрекъснатото обучение и
развитие, e-learning, самообучение, иновативни, интерактивни и нетрадиционни форми
на обучение и др. За целта беше планирано, ползвайки опита на Гърция чрез интензивна
комуникация с експертите от Атина да се направи анализ на спецификите на региона на
Балканите и нуждата от промяна в областта на консултантски услуги и професионално
обучение и образование в контекста на Програма „Учене през целия живот".
Дейности:

Акцентът беше поставен върху прилагане на съвременни методи на стимулиране на творческото мислене, стимулационни техники, разработване и решаване на практически и
емпирично ориентирани казуси, обогатяване на учебни програми и разработване на план
за действие относно създаването на мрежа от Балкански обучителни организации. Чрез
създаването на тази партньорска мрежа цели повишаване интеграцията на държавите от
региона ще се засилване на икономическата синергия с цел подобряване капацитета за
съвместно използване на общия регионален потенциал за повишаване на благосъстоянието на региона.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

След приключване на обмена всеки ползвател:
- взе участие в първата он-лайн дискусия в сферата на обучението и консултациите между
колеги от Балканите, както и подготви индивидуален доклад за преките резултати от обмена; взе участие в разработването на учебно-методични материали; участва в подготовката и организирането на информационен материал (публикуван в уеб и разпространен
до медиите чрез БТА) относно резултатите от обмена и новите възможности за работа по
съвместни европейски проекти въз основа на анализ на нуждата от консултантски услуги
и професионално обучение и образование в контекста на Програма „Учене през целия
живот”; участваха в изготвянето на специализирана Интернет страница с пълнокръвно
описание на проекта и стъпките на подготовка и изпълнение, допълнени със снимков материал от различните фази на адрес http://www.moby2.com/page.php?40
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Моби2 ООД
1592 София, Бул. „Асен Йорданов" 14
тел.: +359 2 491 2353 /54/55, факс&: +359 2 491 33 22
e-mail: office@moby2.com
website: www.moby2.com

Fractality A.S.
30 Varnali Str,
15343 Ag. Paraskevi, Greece
tel.: +30 2106010522
e-mail: info@fractality.gr
website: www.fractality.gr

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Рециклиране на строителни отпадъци –
път към устойчиво строителство
(Pro Recycling)

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166223

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

специалистите, занимаващи се с планиране и провеждане на професионално
обучение в БГЦПО

Цели и задачи:

Основна цел: Принос към формиране на съзнание за необходимостта от рециклиране
като рационална реакция на досегашното политико икономическо развитие
Подцели:
• Разширяване на компетентностите и повишаване на професионалния капацитет на 6
от специалистите, занимаващи се с планиране и провеждане на професионалното обучение в направление строителство в БГЦПО;
• Трансфер на иновативни практики, доказали своята ефективност;
• Подобряване на качеството на обучение в БГЦПО с акцент върху екологосъобразността;
• Разширяване и задълбочаване на европейското сътрудничество между партньорите.
Задачи:
• Идентифициране на добри практики за обучение на младежи в неравностойно положение и откриване на нови пазарни ниши за тях, приложими и в национален контекст;
• Запознаване с нови модели, различни методи и инструменти и условия на работа със
сходни целеви групи в друга европейска страна и рефлексия и самооценка на собствените
силни и слаби страни;
• Генериране на идеи за бъдещи съвместни проекти.
Дейности:

Квалификационен семинар „Устойчиво строителство и рециклиране на строителните
материали”, проведен отчасти в предприятия, работещи в областта на рециклирането, и
ориентиран към трансфер обмен на експертни мнения.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Сертификати за завършена квалификация и Europass мобилност за 6 експерти
Въздействие:
• Развитие на специфичната професионална област индивидуално и като цяло за
БГЦПО;
• Развитие на индивидуалните междукултурни компетенции като усъвършенстване на
уменията за зачитане на социални и културни различия;
• Подобряване на индивидуалните знания и умения по чуждия език (немски и английски) и разширяване на запаса от специализирана лексика;
• Утвърждаване на собственото професионално самочувствие и повишаване на мотивацията за учене през целия живот.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Българо-германски център за
професионално обучение
Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 16
Тел.: +359 64 8828 22
e-mail: project@pl.bgcpo.bg
website: www.bgcpo.bg

Neue Arbeit Zollern Achalm e. V. Тюбинген
Wankheimer Täle 7
Теl.: +49 7071 91060
e-mail: info@neuearbeit.com
website: www.neuearbeit.com
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Име на проекта:

Кипър – нов поглед към
професионалното и продължаващо
образование и обучение за експертите от
„Европроект Консулт” ООД

Номер на проекта:

LLP-Ldv-VETPRO-07-BG-166240

Тип проект:

Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и
обучение

Целева група:

5 експерти-консултанти по образователни/обучителни програми и проекти от
„Европроект Консулт” ООД

Цели и задачи:

Основна цел на настоящия проект е да предостави условия за обмен на опит и добри практики между партньора „ТРИСИС” ООД и българската организация. Този обмен се осъществява в сферата на професионалното и продължаващо образование и обучение и развитие на човешките ресурси, обвързани с досегашната практика на партньора в усвояването
на средства по кипърската оперативна програма „Заетост, човешки капитал и социално
сближаване” и участието му като водеща организация и партньор в мащабни проекти по
програма „Леонардо да Винчи”. Проектът предвижда обмяна на опит и добри практики
да бъде осъществен чрез организирано посещение на петимата български експерти при
партньора от Кипър и ипълнение на 5-дневна програма на визитата, която включва семинари, уъркшопи и отворени дискусии по теми от интерес и за двете организации.
Дейности:

Дейностите по проекта включват: избор на участници в обмена и подписване на договори
с тях; организиране на 5-дневна визита в Кипър с логистичната подкрепа на партньора;
организиране на срещи в офиса на фирма „ТРИСИС” ООД според предварително съгласуваната програма; издаване на сертификати Europass Mobility на всеки един от българските
участници; отчитане на проекта.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Благодарение на проведения обмен с кипърския партньор, експертите от „Европроект
Консулт” ООД:
• се запознават детайлно с добрите практики на партньора по изготвянето на концепция
и изпълнението на 5 международни проекта по секторна програма „Леонардо да Винчи”;
• придобиват допълнителни компетенции за възможностите за инвестиция в организации от частния и публичен сектор по линия на национални оперативни програми за
образование, обучение и развитие на човешките ресурси.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

„Европроект Консулт” ООД
София 1407 , бул. „Черни връх” 51Б
e-mail: r.cholakov@fpi.bg

„ТРИСИС”ООД
3 Costa Ourani Str.
CY 1076 Nicosia, Cyprus
e-mail: tringos@logos.cy.net

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Валидиране на менторинга 2

Номер на проекта:

LLP-LDV-TOI-07-BG-166007

Тип проект:

Трансфер на иновации

Целева група:

Хора с увреждания; Млади хора в риск от оставане без работа; Хора в риск от
извършване на престъпления или от социална изолация и възрастни хора в
неравностойно положение; Предприятия; Обучителни организации и др.

Цели и задачи:

Създаване на нови менторинг програми в три държави за нови целеви групи (възрастни хора
и млади хора в риск), и нови сектори. Осъществяване на успешен трансфер на принципите и
практиките на една ефективна и висококачествена менторинг програма чрез валидирането й
на основата на Кодекса за приложение на менторинг програмите. Разработка и оценка на разбираема система за самооценка. Разработване и разпространение на качествено продължение
на цялостния процес на валидиране на неформалното учене. Създаване и трансфериране в
три нови държави добри практики в провеждането на менторинг програми. Адаптиране и
трансфериране на Кодекса за приложение на менторинг програмите като основа за осъществяването на новите менторинг схеми. Разработване на точна система за оценка, основаваща
се на критериите на Кодекса за приложение на менторинг програмите. Тестване и провеждане
на мониторинг на съществуващите менторинг програми. Събиране на информация за характера и протичането на други програми Доусъвършенстване Кодекса за приложение на менторинг програмите като използва за целта оценките на участвалите в пилотната фаза лица и
данните от други проведени програми. Поддържане по време на проекта на активна кампания
и стратегия по отношение на валоризацията и постигнатите резултати, с акцент върху осъществяването на дългосрочните цели на проекта. Създаване на стриктна система за управление
на качеството на проекта, гарантираща постигането на заложените високи резултати.
Дейности:

Проектът трансферира серия от добри практики в прилагането на менторинг програми,
целейки валидирането на този тип неформално обучение. За целта ще бъдат организирани
нови менторинг програми в нови целеви групи; нови страни и целеви сектори, където Кодексът за приложение на менторинг практиките не е бил тестван и прилаган преди това.
Като резултат от организирането на 3-те нови, менторинг програми в България, Турция и
Великобритания ще се тества вече създадената и доразвита методология и инструментариум за валидиране на менторинг програми. Ще се създадат ревизирани помагала за приложение на менторинг програмите съответно за наставници и наставлявани, организатори/фасилитатори. Ще се ревизира и подобри вече създадената методология на Кодекса за
валидиране на менторинг програми, като се добави и част за самооценка, особено актуална за техните организатори. Ще се създаде модел за външна оценка/верификация който
може да се развие посредством организационна рамка, създаваща условия за продължаване живота на продуктите и след края на проекта. Предвиждат се процедури за проучване
възможностите за създаване на „Качествен знак за добра менторинг програма”.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Наръчник за организации, осъществяващи менторинг програми. Наръчник за наставници и наставлявани. “Кодекс за приложение на менторинг програмите” (адаптирана версия). Система за самооценка, както и официален уеб портал.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Асоциация Мария Кюри
4000 Пловдив, Ул. “Магура” 9а
тел.: +359 32 622128
e-mail: : info@marie-curie-bg.org

Phoenix KM
Европейската мрежа „Workability Europe”
Център за изследвания и консултиране „Bolu”
Търговска камара Единбург
Университетският център за подкрепа на
допълнителното обучение към Университета в Устър
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Име на проекта:

Интерактивно индивидуално обучение
и повишаване на компетенциите за
заетост – JobTool

Номер на проекта:

LLP-LDV-TOI-07-BG-166010

Тип проект:

Трансфер на иновации

Целева група:

Млади безработни с ниска степен на образование, без образование и/или
професионална квалифкация; Безработни над 45 години; Неактивни обезкуражени
в трудоспособна възраст; Неактивни в трудоспособна възраст извън пазара на
труда; Служители от бюрата по труда; Общински и държавни служители, работещи
с безработни; Преподаватели и наставници, работещи с безработни

Цели и задачи:

Главната цел на проекта е да подпомогне целевите групи да намерят работа чрез осигуряване на по-цялостен, индивидуализиран и гъвкав подход за обучение, както и подобряване на техните способности и умения за по-добро включване и позициониране на пазара
на труда.
Конкретните цели по проекта са откриването на цялостно и ефективно решение на комплексния набор от проблеми, с които се срещат хората, трудни за наемане; мотивирането
им да участват в професионални обучения и програми за учене през целия живот; подпомагането на техните умения за работа; повишаването на ефективността на ежедневната
работа на социалните служители, както и подпомагане на комуникациите и взаимодействието между двете главни целеви групи.
Дейности:

Разработване на два наръчника (в печатен и електронен формат) за обучение на безработни от рискови групи как да намерят работа и на симулационно виртуално интервю в
реално време.
Организиране на JobTool курсове с целевата група от безработни, където да бъдат приложени наръчниците и виртуалното интервю в реално време.
След края на курсовете ще бъдат организирани семинари за оценка във всяка партньорска
страна. Информацията получена като обратна връзка ще бъде използвана за изготвяне на
финална версия на продуктите JobTool.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Изучаване на проблемите, нуждите и разработените въз основа на тях подходи за максимална подкрепа на целевите групи при намирането на работа. Разработени наръчници за
безработни от рискови групи под 29 и над 45 години. Проведени курсове с хора от целевите групи с JobTool материали и допълнително подобряване на JobTool наръчниците, уеб
сайта и интервюто в реално време.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Европейски Център за Качество ООД
София 1784 , бул. „Цариградско шосе” 135, Сграда Офис
Експрес, ет. 2
тел.: ++359/ 2 971 89 30/ 31/ 32
факс: ++359 / 2 971 80 91
e-mail: office@ecq-bg.com, уеб сайт: www.ecq-bg.com

Kadis kadrovsko izobraževalni inženiring d.o.o.
FH Joanneum Gesellschaft mbH
Bankovni institut vysoka skola, a.s.
Експерти от Бюро по труда, България

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

SOLE - Подпомагане на малките и средни
предприятия за присъединяване към
отворения трудов пазар на Европа

Номер на проекта:

LLP-LDV-TOI-07-BG-166011

Тип проект:

Трансфер на иновации

Целева група:

Малки и средни предприятия (МСП)

Цели и задачи:

Целта на проекта е трансфер и разширяване обхвата на иновативни помощни средства за
наемането на чуждестранен персонал в МСП. Първоначалният проект Placement Support е
успешно разработен и приложен в 7 страни от ЕС. Основните цели на проекта са:
• Преодоляване на бариерите пред мобилността на трудовия пазар;
• Подпомагането на МСП в интегрирането на нови служители и стажанти;
• Изготвяне на помощни средства за чуждестранните служители, които да ги улеснят при
преодоляването на езикови, културни и други различия в методологията на работата.
Дейности:

Изпълнението на настоящия проект включва превод и адаптация на специални учебни модули и т.нар. профил на компетенциите, разработени от партньорските организации. Профил на компетенциите е набор от изисквания, на които трябва да отговаря съответен служител при започването на работа в чужда страна. Учебните модули представляват кратки
учебни програми по въвеждането на чуждестранния служител в новата работна и житейска
среда. Материалите се състоят от 15 модула по теми здраве и безопасност, процедури и култура в работната среда, необходим речников фонд през първите няколко седмици и др.
Провежда се тестване и адаптиране на програмата към спецификата на местните условия,
както и нейното популяризиране сред МСП.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Работодателите от МСП могат да осигурят на чуждестранните служители възможността
да станат продуктивни, като преодолеят проблемите, свързани с езика, културата и различията в методите на работа.
Продуктът е онлайн инструмент, който помага и на работодателя, и на служителя да
създадат подходяща въвеждаща програма чрез:
• Идентифициране на умения, необходими на служителя, за да работи в чужбина;
• Осигуряване на специално ръководство, което да помогне на служителя да изпълнява
задълженията и отговорностите си;
• Определяне на подходящата езикова база и знания, необходими на служителя;
• Предоставяне на различни помощни материали, които да се използват за ускоряване
на процеса на адаптация.
Помощните материали осигуряват на работодателите цялостна въвеждаща програма, която покрива всички аспекти при работа в нова чуждестранна компания. Системата работи
в няколко езикови версии, онлайн и в реално време.
Основен резултат на проекта е завършена и гъвкава методология по въвеждането на чуждестранен служител в нова работна и житейска среда, която подпомага МСП в процеса по
наемането и интегрирането на чуждестранни служители.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Интермайндс ООД
София 1111 , Бул. Шипченски проход 61Б
Тел.: +359 2 9712042
Е-mail: office@interminds.net

ROC Midden Netherland, Холандия
Community4you GMBH, Германия
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Име на проекта:

“EUFACINET”- Европейска Мрежа на
посредниците в самообучението

Номер на проекта:

LLP-LDV-TOI-07-BG-166012

Тип проект:

ТРАНСфер на иновации

Целева група:

Малки и средни предприятия и техния персонал, обучителни организации,
търговски и промишлени палати

Цели и задачи:

Да допринесе за изпълнението на един от основните приоритети от Копенхаген: “Изменението, модернизацията и приспособяването на европейските системи за обучение и образование...” чрез обмен на иновации и стартиране (в България и Испания) на нов учебен подход,
в който главните действащи лица са самите обучаващи се, подпомагани от нов професионалист - посредникът. Проектът е фокусиран също така ясно върху приоритета: „Продължаващо обучение на учители и обучители”. Затова проектът цели да подпомогне обмена
на новия професионален профил на посредника в обучението, насочен непосредствено към
МСП, чрез по-нататъшно развиване и тестване на пакет от методи и инструменти за посредници в учебните процеси, по-адекватни на процесите на учене през целия живот, и чрез
изграждане на Общност на практиката на посредниците.
Дейности:

В рамките на проекта „Ръководството за посредничество” беше преведено на български
език и допълнено с два нови модула. Предстои тестване на цялото Ръководство в България
и Испани и само на новите модули във всички останали страни, участващи в проекта – в
пет предприятия за всяка страна – през октомври 2008. Бяха създадени уеб сайт на проекта
и информационна платформа на европейските посредници в самообучението на работното
място – www.facilitatinglearning.eu
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

1. Преработена и допълнена версия на ръководството за посредничество, преведено на
два допълнителни езика (български и испански). Отпечатана и електронна версия на книга
(CD Rom плюс on-line през електронната платформа):
- Модул върху оценяването и удостоверяването на компетентностите;
- Модул върху контрола и самооценката на интегрираното на работното място учене.
2. Електронна платформа с материали за Посредници на Ученето през целия живот в Европа
– предназначена за посредници и всички, заинтересовани от продуктите и дейностите.
3. База данни, съдържаща информация за потенциалните клиенти.
4. Европейска общност на практиката на посредниците в Ученето през целия живот - Интерактивна онлайн общност.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Национално сдружение на малкия и среден бизнес
София 1124, ул. „Н. Гогол”, 14А, ет.1, ап.2
тел.: +359 885790421
e-mail: nasmb.bg@gmail.com

ФДРЗ, Федерация на дружествата за разпространение
на знание - София, България
AMU North Jutland – Aalborg, Denmark
City of Munich – Department of Labor and Economic
Development, Germany
GAB, Association for Research and Development in
Vocational Training and Occupations – München, Germany
Isob-GmbH, Institute for socio-scientific Consultancy –
Wenzenbach, Germany
FMA, Foundation for Training, Qualification and
Employment in the Metal Sector in Asturias – Gijón, Spain
MMS, MALTESE MENTORING SOCIETY – Naxxar, Malta
LEDA Partenariat Association – Almere, Nederlands
CECOA - Vocational Training Centre for the Trade –
Lisbon, Portugal
BSGR, Bratislava Self-governing Region – Slovakia
RDA, Regional Development Agency Senec – Slovakia
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

ДИНОКРОКС пътуват до Балканитетрансфер на иновативна методология за
обучение на млади обучаеми

Номер на проекта:

LLP-LDV-TOI-07-BG-166013

Тип проект:

Трансфер на иновации

Целева група:

Предучилищни педагози и учители и обучители, деца и родители

Цели и задачи:

Проектът цели повишаване на качеството и привлекателността на професионалната система за предучилищната педагогика в България, Румъния и Турция чрез адаптиране и
интегриране на иновативна методология за обучение на чужди езици наречена “ наративен
формат”, разработена по 2 проекта на ЕК по програма Сократ, Лингва - “Приключенията
на Хокус и Лотус ” и “Динокрокс порастват” от специалисти на Римския Университет “Ла
Сапиенца” и успешно въведени в Италия, Великобритания, Франция, Испания и Германия.
Основната част на трансфера на иновации от серията продукти носещи марката “Хокус и
Лотус” са семинари за обучение на преподаватели- педагози и обучители от предучилищното ниво на обучение в използването на новата методология и нейният трансфер в страните партньори, подсигуряване на мултимедийните материали, използвани от учителите
и обучителите в тяхната практическа работа – в училище, за децата и родителите за работа
в къщи, материали за излъчване по телевизионен канал, създаване на позитивна връзка
между училището и семейството.
Дейности:

Партньорски срещи:
• за подготовка на дейността
• за обучение на предучилищните педагози – учители и обучители в Италия.
Обучението се осъществи през май 2008 г. от Проф. Трауте Ташнер (носител на златния приз
за Европейски проект в Берлин 2007), професор в департамента по Психология на Римския
Университет. Съгласно резултатите от проведената анкета, обучението премина изключително успешно и сега обучените специалисти се готвят да предадат новопридобитите знания
и умения в техните страни с началото на новата учебна година 2008.
Трансферът цели три нива на предаване на нови знания и умения:a) възможност за кариерно развитие на предучилищните специалисти, b) възможности за нови знания и умения за
студентите от Софийския университет (БГ), Университета в Яши (Ро) и Университета в Гази
(ТК) от специалността ‘начална и предучилищна педагогика и c) възможност за развитие в
професионалната област за учителите, директорите, децата и техните родители обучавани в
детските градини на трите партньорски държави.
Вторият етап (2) на проекта се състои от дейности насочени за превод на: Указания за учителя, първо ниво от сериите “Хокус и Лоту” ’на БГ, РО и ТК, превод на Магическата Книга
на Учителя – теоретична част.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Обучаваните придобиха нови знания и умения необходими за трансфера на наративния
формат и неговата специфична методология при преподаването на чужди езици при деца
от 2 до 6 години.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

„Едюкейшънъл програмс консулт-ЕРС” ООД
София 1729, ул. „К. Раковски” 30
тел.: +359 2 4005908, факс: +359 2 4005909
e-mail: epc@abv.bg
website: www.epcbg.com/European Projects/ Dinocrocs
www.hocus&lotus.edu

Международен Институт за Обучение ДИНКРОКС”(IT)със
съдействието на Римски Университет ‘La Sapienca’
‘Евроинформ’ ООД/ (BG),
‘Евростандарт’ АБГК (BG)
‘EuroEd’ Foundation (RO)
‘Център за обучение по туризъм Фетийе ’ LTD (TK)
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Име на проекта:

Виртуален портал за иновативно обу
чение на преподаватели в областта на
храненето, иновативни образователни
подходи и информационнокомуникационни технологии

Номер на проекта:

LLP-LDV-TOI-07-BG-166014

Тип проект:

Трансфер на иновации

Целева група:

Преподаватели, обучаващи специалисти в областта на клиничното хранене и
здравословния начин на живот; Експерти и изследователи по хранене

Цели и задачи:

Разработване на web портал "Виртуален портал за иновативно обучение на преподаватели в областта на храненето, иновативни образователни подходи и информационнокомуникационни технологии" с цел да се подобрят знанията и уменията на преподавателите
в областта на храненето и да се усъвършенства компетентността им за обучение с иновативни методи и подходи на базата на съвременните компютърни технологии.
Дейности:

• Трансфериране, актуализиране и разширяване на съдържанието на “Програма Учене
През Целия Живот по Хранене" (проект BG/03/B/F/PP - 166039) за нуждите на обучение на
преподаватели в областта на храненето;
• Изготвяне на съвременни ръководства относно критериите, методите и правилата за
обучение на преподаватели;
• Разработване на “know-how" за прилагане на осъвременена методология на обучение:
Интерактивно обучение (форуми, чат, конференции онлайн, въпросници ), Проблемнобазирано обучение, Разглеждане на клинични случаи, Проучвания;
• Създаване на: база данни от материали, разработени за нуждите на преподавателите и
за тяхната бъдеща работа като такива (теоретични и практически тестове, анкети, клинични
случаи, статии, проучвания и изследвания и т.н.)
• Превеждане на учебно съдържание на езика на партньорите;
• Организиране на курсове за тестиране на материали създадени в проекта и промотиране на проекта в партньорски и други европейски държави.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Виртуален портал/университет за обучение на преподаватели в областта на храненето,
компилиращ професионален опит и най-добрите практики на партньорите;
• Ръководство за преподаватели; База данни от учебни материали - тестове и въпросници;
• Иновативни модули по хранене и съвременни компютъризирани методи на обучение;
(преведени на езика на партньорите).
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Медицински Университет – Плевен
Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” №1
e-mail: iro@mu-pleven.bg
Тел.:+ 359 64 884 257; Факс: + 359 64 801 398

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД – София, България
Медицински Факултет на Университета “София
Антиполис” – Ница, Франция
Катедра по Клинична Медицина към Университета
“Сапиенца” – Рим, Италия
Клиника “Сантаришку” на Вилнюската Университетска
Болница, Вилнюс, Литва
Фондация за Биомедицински Изследвания към
Университетска Болница „12 Октомври”, Испания
Център по Гастроентерология и Клинично Хранене,
Университетски Колеж Лондон, Англия
Европейска организация по клинично хранене и
метаболизъм
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

Знания и умения в туризма

Номер на проекта:

LLP-LDV-TOI-07-BG-166015

Тип проект:

Трансфер на иновации

Целева група:

Работещи в МСП в хотелиерския и ресторантьорския сектор, Безработни с опит в
туристическия сектор

Цели и задачи:

Целта на проекта е да адаптира обучението и да оцени съществуващите умения на повъзрастните работници (45+) към Европейския пазар чрез осигуряване на методологии
за усвояване на квалификации, които съответстват на новите изисквания. След анализ на
пазарните тенденции и необходимите умения в страните – партньори проектът ще очертае
новопоявяващите се професии в туристическия сектор и изискваните за всяка от тях ключови компетентности.
Дейности:

• Анализ, адаптиране и подобряване на методологията за акредитация от проект САSТ E/03/B/PP-149018 в туристическия сектор за други страни и други системи на обучение (Словакия, България, Чехия), както и за нова целева група – безработни с професионален опит;
• Анализ, адаптиране и прилагане на методологията за сравнително изследване на уменията от проект CAST - E/03/B/PP-149018 и преглед на последните постижения в новите
страни (Словакия, България, Чехия );
• Подобряване на прозрачността и хармонизирането на квалификациите в мобилността
на работната сила;
• Изследване на съществуващите подходи за обучение на по-възрастните работещи в
туристическия сектор в България, Словакия, Испания и Чехия и изработване на национални доклади;
• Адаптиране на наръчниците за хармонизиране на професионалните компетентности в
хотелиерския сектор;
• Обогатяване на националните квалификационни системи в туристическия сектор в
България, Словакия и Чехия чрез използване едновременно на дейностите на работното
място и критериите за тези дейности за отделните компетентности като отправна точка за
признаването и валидирането им;
• Производство и публикуване на резултати/продукти, получени по време на работата
с цел популяризиране на създадените иновации и стимулиране на транс-националното
сътрудничество в системата на професионалното образование;
• Популяризиране на ефективното разпространение на разработките/резултатите от
съвместната дейност чрез използване на подходящи канали и заинтересовани страни за постигане на дълготраен ефект и удължаване на жизнения цикъл на проекта.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

•
•
•

Сравнително изследване върху уменията в хотелиерския сектор;
Методология за приемане, утвърждаване и акредитация на компетенции;
Карта на компетенциите: наръчник за хармонизация на професионалните компетенции.

КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Международен Бизнес и Консултации ЕООД
1000 София, „Хан Крум” 26
тел.: +359 2 9876869
E-mail: goleminov@ibc-bg.eu
Website: www.ibc-bg.eu

Колеж по туризъм в структурата на Университет „Проф.
д-р Асен Златаров”
Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”
Balear Development and Training Co. Ltd.
The Hospitality Training Institute
PRO-Orava n.o.
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Име на проекта:

Електронно портфолио за вашето бъдеще

Номер на проекта:

LLP-LDV-TOI-07-BG-166018

Тип проект:

Трансфер на иновации

Целева група:

Консултанти в младежки центрове; педагогически съветници и кариерни
консултанти; обучители, които се занимават с обучението на училищни
консултанти; ученици

Цели и задачи:

Основната цел на проекта “Електронно портфолио за вашето бъдеще” е да даде възможност
на консултантите да подготвят учениците да са наясно с компетентностите си, за да могат да
вземат правилно решение за образование или професионално развитие посредством разработка и пилотно въвеждане на онлайн среда, съчетаваща игра за самоопознаване и електронно портфолио.
Конкретните цели на проекта са:
• Да разработи методология за подпомагане на ученици при разработване и поддържане
на електронно портфолио от педагогически съветници/консултанти и да даде възможност
на учениците да определят уменията си с помощта на атрактивна и развлекателна електронна игра;
• Да обучи консултанти/ педагогически съветници от България, Австрия, Ирландия и
Лихтенщайн в разработване и използване на електронно портфолио;
• Да предложи интерактивен инструмент за самооценка и рефлексия, който да намали
несъответствието между образованието и професионалната реализация;
• Да представи иновативно ИКТ– базирана методология за учене през целия живот.
Дейности:

• Разработване на електронно портфолио, което отразява специфичните потребности на
ученика в последните години на средно образование;
• Разработване на методологичен инструмент, който да подпомага консултирането с електронно портфолио;
• Обучение на консултанти, кариерни консултанти, обучители и педагогически съветници
от 4 Европейски страни;
• Разпространение на проектовите продукти сред основните заинтересовани лица в 4 Европейски държави използвайки капацитета на партньорската мрежа;
• Основаване на пилотен тестови център и поддръжка на Електронното портфолио за вашето бъдеще, с цел да се осигури поддържането и доразвиването на проекта.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

• Интерактивен инструмент за самооценка и идентифициране на компетентностите на
ученика (уеб базирана игра за себеопознаване);
• Инструмент за разработване на лично електронно портфолио от ученици;
• Електронно портфолио за вашето бъдеще (среда базирана на електронна игра);
• Наръчник “Консултиране използвайки електронното портфолио”;
• Проучване “Насърчаване на учениците да използват модерните технологии при професионалното ориентиране ”.
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КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/
София 1000, Пл.Народно събрание № 10
Тел: +359 2 9870293
e-mail: rosen@scas.acad.bg
website: www.scas.acad.bg

Salzburg Research Forschungsgeselscaft - austria
Национален педагогически център - българия
Национален студентски информационен и кариерен
център - българия
Fastrack to IT (FIT Ltd.) - ireland
Ardimedia Anstalt - Liechtenstein
ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

Име на проекта:

ЕВРОПЕЙСКО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА
УСТОЙЧИВОСТ – СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И
РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПЛАСТМАСИ ЗА ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Номер на проекта:

LLP-LDV-TOI-07-BG-166023

Тип проект:

Трансфер на иновации

Целева група:

Ученици, преподаватели и тютори, регионални и общински власти

Цели и задачи:

Цел: Предаване на партньорите на датския опит в областта на разделното събиране и рециклиране на отпадъци (като същевременно го адаптира, обогатява и актуализира), с отделяне
на специално внимание на пластмасите. Задачи: 1) Повишаване на качеството на професионалното обучение в областта на събирането и рециклирането на отпадъците, особено
рециклирането на пластмасите и изграждане на професионалисти със знания и умения,
съответстващи на европейския пазар на труда; 2) Повишаване на съзнанието на гражданите
относно събирането и рециклирането на отпадъците; 3) Окуражаване на създаването на
предприятия за рециклиране на пластмаси; 4) Предоставяне на актуализирана информация
и нови идеи на регионалните и общинските власти, отговорни за събирането на отпадъците
и опазването на околната среда; 5) Запознаване на преподавателите от Гърция и Дания с
работещ модел за социална комуникация между хора с различен етнически произход.
Дейности:

Изготвяне и предоставяне на представители на всички целеви групи на: 6 модула за обучение;
комплект за провеждане на лабораторни упражнения по изследване на пластмаси; брошури;
дипляни; постери; обобщена информация от анкети (материалите се предоставят на хартиен,
електронен носител и за безплатно сваляне от създадения сайт на проекта); обучаващи филмчета; презентации. Създаване на изложба от изделия от рециклирана пластмаса, създаване на
база данни от потенциални потребители. Провеждане на дни на отворените врати, уъркшоп и
срещи в училища и общини в региона.
РЕЗУЛТАТИ и въздействие:

Предоставяне на преподавателите и обучаемите на средства за подобряване на качеството
на обучение по опазване на околната среда, разделно събиране и рециклиране на отпадъци,
преработване на пластмаси. Предоставяне на мениджърите от МСП и на регионалните и
общинските власти на информация за действащото законодателство и най-добрите практики по отношение на разделното събиране и рециклиране на отпадъци, преработване и
рециклиране на пластмаса. Подобряване на качеството на обучение и на познанията на населението за разделно събиране на отпадъците, рециклирането и опазването на околната
среда. Повишаване на предприемаческия дух. Натрупаният в хода на проекта опит може да
се използва от малки и средни по големина градове в България и Европа.
КОНТРАКТОР:

ПАРТНЬОРи:

Колеж по минно дело към Минно-Геоложки
Университет
6600 Кърджали, ул. “Георги Кондолов” №24
тел.: +359 361 61789, факс: +359 361 61788
website: www.mgu.bg/KMD
www.plasticsrecycle.eu

ФОРМОПЛАСТ PLC - българия
Technical College of Jutland - Denmark
National Technical University of Athens (NTUA) - greece
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Материалите в настоящата
публикация са отпечатани
от издателите по начина, по
който са предоставени от
самите участници.
The information herein is
printed as presented by the
participants themselves.
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ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
СЕКТОРНА ПРОГРАМА
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
КОМПЕНДИУМ 2007

ЦЕНТЪР ЗА
ЗА РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Е СЕРТИФИЦИРАН
ПО
СЕРТИФИЦИРАН ПО
СТАНДАРТ
ISO 9001:2000
9001:2000
СТАНДАРТ ISO

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

Център за развитие на човешките ресурси
София 1000, ул. ”Граф Игнатиев” 15, ет. 3
тел.: (02) 9155 010; факс: (02) 9155 049
hrdc@hrdc.bg; www.hrdc.bg

