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ВЪВЕДЕНИЕ
Центърът за развитие на човешките ресурси - българската Национална агенция на
Програмата „Учене през целия живот” и съответно на секторна програма “Леонардо
да Винчи”, поставя като основна цел в своята работа постигане на качество при
управлението на финансираните от Европейската комисия проекти в областта
на образованието и обучението. В тази връзка агенцията организира през 2007
година Валоризационна конференция по програма „Леонардо да Винчи”, на която
са отличени и наградени финансово подкрепени качествени проекти - през 2003
(пилотни проекти) и 2005 (мобилни проекти). Амбицията ни е установената вече от
2004 година традиция да се запази и нашите конференции да са постоянна трибуна за
утвърждаване на качествените резултати от финансираните от Европейската комисия
мобилни, пилотни и езикови проекти.
Като се стреми към утвърждаване на качеството като основен критерий при
управлението и организирането на дейността по проектите, Националната агенция
определи три категории критерии за оценка на качественото изпълнение на
проектите:

ВЪВЕДЕНИЕ

Управление на проекта, което включва:
• ясно разпределение на ангажиментите между партньорите;
• ясна и достатъчно подробна работна програма;
• ясни процедури за управление на всеки етап от проекта;
• провеждане на мониторинг по време на практиката/обмена;
• осъществяване на тюторинг и наставничество по време на практиката;
• иновационни подходи при организирането на управлението, процедурите по оценка
и тестване на крайните продукти (процедура В проекти).
Ползи и резултати от осъществяването на проектите, които се изразяват във:
• фокусиране върху нуждите на крайните потребители от началото на проекта;
• придобиване на нови професионални умения;
• повишаване конкурентоспособността на ползвателите на пазара на труда;
• повишаване на езиковите и културните познания;
• придобиване на сертификат за проведената практика.
Наличие на капацитет за устойчиво и дългосрочно развитие на проекта,
което включва:
• експлоатация на резултатите от проекта;
• приложение на резултатите от проекта на регионално и/или национално ниво;
• последваща професионална реализация на ползвателите;
• капацитет за продължаване и доразвиване на проекта;
• установяване на последващи и дълготрайни контакти между партньорите.
Уважаеми читатели, представените на Вашето внимание проекти са определени от
Центъра за развитие на човешките ресурси като заслужаващи да бъдат отбелязани
заради добрата реализация, успешното партньорство и доброто разпространение на
резултатите.
Екипът на Центъра за развитие на човешките ресурси благодари на всички участници
в програмата за успешното представяне на страната ни. Да си пожелаем по-нататъшни
успехи заедно!
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INTRODUCTION
Human Resource Development centre is the Bulgarian National Agency for „Lifelong Learning Programme”, sectoral programme “Leonardo da Vinci” and considers a main priority in
its work the achievement of quality in management of the financed by the European Commission vocational education and training projects. In this connection the Agency is organizing a Valorization conference in 2007, where good quality projects from 2003(Pilot Projects)
and 2005 (Mobility Projects) have been nominated and awarded. Our goal is to preserve the
tradition and to make our conferences a constant forum for the recognition of quality results
from mobile, pilot and language projects funded by the EC.
In the strife for quality enhancement, the Bulgarian National Agency for „Lifelong Learning
Programme”, sectoral programme “Leonardo da Vinci” defined three categories for successful execution of projects that are applied to project management and organization:
Project Management, which includes:
• Clear distribution of tasks among partners;
• Clear and detailed work program;
• Clear procedures for management of every project stage;
• monitoring activities during the placement/ exchange;
• tutoring and guidance during the placement;
• utilization of innovational approaches in management, evaluation procedures and testing
of final products (Procedure B).

Capacity for Stable and Long-Term Development of the Project, which includes:
• exploitation of project results;
• implementation of project results at regional and/or national level;
• successful career realization of beneficiaries;
• capacity for continuation and further development of projects;
• establishment of long-term contacts between project partners.

INTRODUCTION

Benefits and Results from the project realization that include:
• focus on the needs of final beneficiaries from the very start of the project;
• the acquisition of new vocational skills;
• improving competitiveness of beneficiaries at the labour market;
• enhancing language and cultural knowledge;
• provision of a certificate for the accomplished placement.

Dear Readers, the projects, which have been included in this book were nominated by
HRDC (the Bulgarian National Agency for „Lifelong Learning Programme”, sectoral programme “Leonardo da Vinci”) as projects, which deserve our attention due to their successful execution, solid partnership and good dissemination of project results.
The HRDC (Bulgarian National Agency for „Lifelong Learning Programme”, sectoral programme “Leonardo da Vinci”) team would like to thank all participants in the programme for
the successful participation of our country. We hope to achieve even more in the future!
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Номер на договора:
Тип:
Ползватели:
Приоритет:

BG/05/A/PL - 166062
Практика
Ученици
Създаване на адаптивна и модерна работна сила
и борба с безработицата

МЛАДИ ГОТВАЧИ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

Цели:
• Окуражаване на бенефициентите за пълноценна работа в реална работна среда
при чужд работодател.
• Запознаване със съвременни производствени технологии, ново оборудване и
научаване на нови тенденции в сервирането.
• Разширяване на професионални умения за италианската кухня и натрупване на
полезен опит за бъдеща реализация.
Дейности:
На учениците бяха осигурени работни места в 22 ресторанта в гр. Сенигалия и в
околностите на гр. Анкона. 20 от тях практикуваха в кухнята като готвачи, а 10 от
тях практикуваха като сервитьори. Готвачите усвоиха умения за приготвяне на ястия
с морски дарове, различни видове пасти и пици. Научиха се да приготвят различни
видове сосове и десерти от италианската кухня. Сервитьори – практикуваха различни
от познатите им сервитьорски техники и усвоиха европейски стандарти при сервиране
на различни видове храни и напитки. Всички ползватели подобриха езиковите си
познания и усъвършенстваха възможностите си за работа в чуждестранен колектив.
След оценка от работодателя /чрез атестационни карти/ участниците в проекта
получиха от италианския ни партньор - IPSSART международно признати Сертификати.
Участниците приготвиха и сервираха на официални гости в Италия „Български Парти
Коктейл” за 35 човека. Чрез него те показаха български модел на такова събитие и
популяризираха българската национална кухня.
Ползватели:
30 ученици от 11 и 12 клас

За контакти:
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Контрактор:
Софийска професионална гимназия по
туризъм
1202 София
бул. „Сливница” №182
инж. Васил Гъдев - Директор
Тел.: +359 2 9867778, 9833692
E-mail: thh_sofia@abv.bg

Партньори:
Италиански институт за ресторантьорство,
хотелиерство, търговия и туризъм IPSSART –
гр. Сенигалия, Италия

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

BG/05/A/PL - 166062
Placement
IVT
Creation of adaptive and modern manpower
and fight against unemployment

Activities:
22 working places in restaurants were ensured in the town of Senigallia and in the region of
Ancona. Twenty of the students practiced in the kitchen like cooks, and 10 of them practiced
like waiters. The cooks mastered the skills for preparing seafood dishes; they prepared different kinds of pasta and pizza. They learned to prepare various kinds of sauces and desserts from the Italian cuisine. The waiters practiced different techniques from those they
already know and mastered European standards in serving numerous kinds of foods and
beverages. All of the beneficiaries improved their language skills and refined the possibilities
for working in a foreign team. After the Assessment of the Employer / by the references/ the
participants got from our partner Italian Institute – IPSSART – internationally recognized
Certificates. The students prepared and served to official guests in Italia “Bulgarian Cocktail
Party” for 35 persons.
Beneficiaries:
30 students from 11th and 12th grade from Professional High School for Tourism - Sofia

YOUNG COOKS IN UNITED EUPOPE

Objectives:
• Encourage beneficiaries for complete work in real working environment with a foreign
employer
• Acquaintance with contemporary production technologies, new equipment and learning
up-to date trends in serving.
• Improving vocational skills for the Italian cuisine and accumulation of useful experience
for further realization.
• Overcoming of cultural and language obstacles.
• Raising the competitive power of Bulgarian labor force in the frames of enlarged labor
market at the EU.

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

Partners:
Italian Intitute for Restaurant, Hotel Commerce
and Tourism IPSSART
Senigallia, Italy
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Номер на договора:
Тип:
Ползватели:

Усъвършенстване на професионалните компетенции за отглеждане на лозя и цветя

Приоритет:

BG/05/A/PL- 166064
Практика
Ученици
Развитие на европейски пазар на труда

Цели:
• усъвършенстване уменията и компетенциите на младите хора от начално
професионално обучение в сферата на лозарството, цветарството, растителната
защита и екологичния туризъм чрез обучение, обвързано с практикуване на
подходящо работно място;
• подсилване приноса на професионалното обучение към процеса на иновации
с оглед подобряване на конкурентоспособността на ползвателите на пазара на
труда
Дейности:
• подбор на ползвателите на практиката по предварително уточнените критерии;
• езикова и културна подготовка на ползвателите;
• провеждане на практиката по утвърдената програма;
• текущи и крайна оценка на дейностите по практиката;
• разпространение на резултатите.
Резултати:
Реализирането на практиката допринесе до усвояване на европейския опит в сферата
на екологично производство на грозде и цветя и организиране и осъществяване на
екологичен туризъм.
Ползватели:
30 ученици:
25 от Професионална гимназия по лозарство и винарство “Александър Стамболийски”
- Плевен;
5 от Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” - Плевен.

За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по лозарство и
винарство “Александър Стамболийски”
5800 Плевен, ж.к. Сторгозия
Тел./Факс: +359 64 850658; 850682
Е-mail: vevi@optisprint.net

Партньори:
Биологично стопанство
Fattoria Biologica Patrice Fraz. Unciniano
14806049 Spoleto (PG) Italy
Tel.: +390743 269207
E-mail: fattoria@patrice.it

Number of contract:

BG/05/A/PL- 166064

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of European labor market

Activities:
• selection of beneficiaries on the base of accepted criterions
• language and culture preparation of beneficiaries;
• implementation of placement on the accepted program;
• intermediate and final evaluation of placement activities;
• dissemination of project results;
Outcomes:
Placement realization contributed to acquire of European experience in the field of ecological viticulture and floriculture and organization of ecological tourism.
Beneficiaries:
30 students:
25 students from Professional School in Vine and Wine production - Pleven
5 students from Professional School in Tourism - Pleven

Development of professional competencies for viticulture and floriculture

Objectives:
• improve professional competencies of young people in initial vocational training in the
field of viticulture, floriculture, plant protection and ecological tourism education;
• reinforce contribution of vocational training to innovation process with a view to improve
beneficiary’s competitiveness on the labor market

Contacts:
Contracting organization:
Professional school in vine and wine production
“Aleksandar Stamboliiski”
Storgozia, 5800 Pleven
Теl./Fax: +359 64 850658; 850682
Е-mail: vevi@optisprint.net

Partners:
Fattoria Biologica Patrice Fraz. Unciniano
14806049 Spoleto (PG) Italy
Tel.: +390743 269207
E-mail: fattoria@patrice.it
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166065

Тип:

Практика

Ползватели:

РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ

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

Цели:
Нашият проект има амбициозната задача учениците да усвоят постиженията и опита
на европейската бизнесадминистрация с цел оптимизиране на работата и обучението
им в бъдеще. Не по-малко важно е и практикуване на английски език, а също и
получаването на знания и умения при ползването на испански език.
Дейности:
Практиката представляваше триседмичен престой в Испания, включващ ежедневна
езикова подготовка, практически занятия в местните фирми и предприятия, семинари
и индивидуални консултации, както и богата социално-културна програма.
Резултати:
Проектът допринесе за придобиване на следните професионални компетенции с
оглед осигуряване на устойчива заетост и професионално развитие:учениците да
притежават умения да работят в екип, да осъществяват ефективна комуникация при
изпълнение на трудовата си дейност; да разбират собствената си роля в организацията
и да осъзнават необходимостта от повишаване на квалификацията си; да ползват
съвременните технологии за изпълнение на задачи от професионалната област; да
се справят със задачи на работното място, като осъществяват комуникация на чужд
език.
Ползватели:
30 ученици, обучаващи се по специалността “Бизнесадминистрация”, от 10-12 клас

За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по туризъм и
хранителни технологии
гр. Разлог, ул.”Калиново” №1
д-р Елена Саянова
Тел.: +359 747 80153
E-mail: pgtht@dir.bg; esayanova@yahoo.com

Партньори:
Образователна Агенция ОНЕКО Глобъл
Трейнинг – Севиля, Испания

Number of contract:

BG/05/A/PL- 166065

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Creation of adaptive and modern manpower
and fight against unemployment

Activities:
The placement included a three - week stay in Spain and consisted of everyday Spanish language classes; visits to and practical hours in the local enterprises and businesses; seminars
and individual consultations; social programme.
Outcomes:
The project contributed to developing the following professional competencies that leads to
sustainable employability and career development:the students possess team spirit, communicate effectively while participating in different activities, realize their own role in the
organization as well as the necessity to develop their knowledge and skills, use modern
technologies, cope with the tasks in their working place, communicate successfully in a
foreign language.
Beneficiaries:
30 students from 10th to 12th class, specializing in Business-administration

DEVELOPMENT OF EUROPEAN DIMENSIONS FOR PRACTICAL HOURS OF BUSINESSADMINISTRATION

Objectives:
Our overriding objective of the project is to provide an opportunity to advance our students’
employability, competence and competitiveness. Such a project can help our students meet
their educational needs and their future employers’ wants, which helps our region move into
the global market and away from the formerly failed economic practices.

Contacts:
Contracting organization:
Professional School for Tourism and Catering
1, Kalinovo Str., Razlog
Dr. Elena Sayanova
Tel.: +359 747 80153
E-mail: pgtht@dir.bg; esayanova@yahoo.com

Partners:
ONECO-Global Training, Sevilla, Spain
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Номер на договора:

BG/05/А/PL - 166071

Тип:

Практика

Ползватели:

Нови възможности за иновативно професионално обучение на учениците съгласно стандартите в ЕС

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

Цели:
• Подобряване на качеството на практическите умения на учениците за повишаване
на надеждността и безопасността на обслужваните битови газови съоръжения;
• Повишаване на чуждоезиковата подготовка с оглед бъдещата им работа с чужда
техническа и справочна литература;
• Въвеждане на нови подходи в професионалното образование и обучение в областта
на битовата газификация.
Дейности:
Практиката включи дейности като монтаж на газопроводи в сгради от включването
на домакинството до газомера на газ/въвеждане в конструкцията, измерване на
стойностите, производство на следните връзки- заваръчни връзки, фланци и резби.
Изучаване на различни видове съоръжения, захранвани с газ - използване на
газ/ използване на газови съоръжения при спазване изискванията за опазване на
околната среда и пестене на енергия, пожарни съоръжения/ ресурсни съоръжения.
Чрез посещението на предприятия за инсталационна техника учениците се запознаха
с работата на газовата техника в Германия и стандартите за сигурност в помещенията
със съоръжения, които са захранвани с газ.
Резултати:
• Усъвършенстване на професионалните умения на ползвателите
• Принос към чуждоезикови, поведенчески и междукултурни умения чрез запознаване
с културата и традициите в Германия
Ползватели:
20 ползватели, ученици от 10, 11 и 12 клас от специалността „Газова техника”.

За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по промишлени
технологии „Атанас Ц. Буров”
гр. Русе 7000
ул. „Цар Калоян” 11
инж. Анета Христова
Тел.: +359 82 872218
E-mail: sptum_rousse@yahoo.com

Партньори:
Agricola - Institut GmbH
Zwickauer Straβe 279
09116 Chemnitz
Tel.: (0371) 85 20 23
Fax: (0371) 85 20 51
E-mail: Agricola_Institut@web.de

Number of contract:

BG/05/А/PL - 166071

Type of project:

Placement

Beneficiaries:

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

Objectives:
• Improving the quality of the students’ working skills for increasing the reliability and the
safety of the operated domestic gas appliances.
• Improving the language training of the beneficiaries with a view to their future work
with foreign technical and reference bibliography and for the sake to guarantee their
real skills to work with special literature.
• Introducing new methods in vocational training and education in the sphere of domestic
gasification by using the European system’s experience.
Activities:
The practice included the following activities: gas-mains installing in buildings from the
household switching in to the gas-meter; induction to the construction, measuring the
parameters, production of the following couplings: welding couplings, flanges and threads.
Studying about different kinds of gas - fed appliances, using of gas equipment under the
observation of the requirements for protection of the environment and energy – sparing,
fire facilities and facilities using different resources.The students visited a number of factories producing installing equipment and became acquainted with the circle of tasks and with
the work of the gas machinery in Germany.
Outcomes:
• Improvement of the professional skills of the beneficiaries
• Contribution to foreign-linguistic, behaviour and intercultural skills through acquaintance with the culture and traditions of Germany:
Beneficiaries:
Twenty beneficiaries, students in 10, 11, 12 grade from the Gas techniques specialty.

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

Partners:
Agricola - Institut GmbH
Zwickauer Straβe 279
09116 Chemnitz
Tel.: (0371) 85 20 23
Fax: (0371) 85 20 51
E-mail: Agricola_Institut@web.de

New abilities for modern vocational training of the students according to the European standards

Priority:

IVT
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166075

Тип:

Практика

Ползватели:

Квалификация и интеграция на младите хора от сферата на енергетиката

Приоритет:

Ученици
Взаимодействие между образователните институции и
производствената среда

Цели:
• Подобряване качеството на образование и професионално обучение на младите
хора в държава членка на Европейския съюз;
• Усъвършенстване на практическите умения в реална производствена среда;
• Обучение и работа в модерни предприятия със съвременно оборудване и
технологични нововъведения;
• Подобряване и разширяване на лингвистичните умения в техническата област;
• Актуализиране на професионалното обучение съобразно новите европейски
изисквания на пазара на труда.
Дейности:
• Провеждане на производствена практика в съвременни лаборатории и ателиета,
предоставени от училището домакин;
• Посещения и чиракуване във високотехнологични и модерни предприятия в
областта Рон-Алп;
• Посещение и обучение в Учебен център на атомна централа „Бюже“.
Резултати:
Българските възпитаници се запознаха отблизо с иновациите в професионалната сфера;
усвоиха различен вид учебно-възпитателни подходи, които ги мотивират да учат и
работят по-качествено и ефективно. Те изучиха и усвоиха структурата и особеностите
на пълен производствен цикъл в посетените предприятия. Научиха се да работят с
модерни и съвременни машини, което повиши практическите им и професионални
умения. Младежите изготвиха доклади със сравнителни характеристики за френските
и българските енергопроизводствени мощности, базирайки се както на придобитите
още в България теоретични знания, така и на видяното по време на посещенията.
Ползватели:
15 ученици

За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по ядрена
енергетика „Игор Курчатов”
гр. Козлодуй 3320
ул. „Освободител”
Светла Мондашка
Тел.: +359 973 81127
E-mail: рg_qe@mail.bg

Партньори:
Професионален Регионален лицей
„Александър Берар”
гр. Амберю ан Бюже 01500
бул. „Александър Берар” 223
Франция

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

BG/05/A/PL - 166075
Placement
IVT
Interaction between education institutions
and the production environment

Activities:
• Conduction production placement in modern laboratories, provided by the hosting
school;
• Visits and apprenticeships in enterprises in the region of Ronalp;
• Visit and training in the training centre of the nuclear power stations “Bjuge” and “Sn.
Alban”.
Outcomes:
The beneficiaries had a close look on innovations in professional environment, adopted
different type of education approaches, which motivated them to work more effectively.
They adapted their views with regard to European education and training systems, which
is a prerequisite for their more successful social and professional integration. They learned
the specifics of a full production cycle at the enterprises visited. The beneficiaries prepared
reports with comparative analysis of the French and Bulgarian power stations.
Beneficiaries:
Students form the Vocational school of nuclear energetics “Igor Kurchatov”, 11th grade (1718 years of age).

Qualification and integration of young people in the sphere of energetics

Objectives:
• Improving practical skills in real production environment;
• Training and work in modern enterprises with state-of-the-art equipment and technological innovations;

Contacts:
Contracting organization:
Vocational school of nuclear energetics
“Igor Kurchatov”
Osvoboditel Str.
3320 Kozlodui, Bulgaria
Svetla Mondashka
Теl.: +359 973 81127
E-mail: рg_qe@mail.bg

Partners:
Vocational regional lyceum “Alexander Berar”
223 Alexander Berar Str.,
Amberu an Buje 01500
France
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166102

Тип:

Практика

Ползватели:

Професионални компетенции за развитие на малък и среден бизнес в хранителната промишленост

Приоритет:

16

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Цели:
• подобряване уменията и компетенциите на младите хора, обучаващи се в
сферата на хранителната промишленост за развитие на малък и среден бизнес
чрез практикуване в нова, по-адаптивна работна среда, осигурена от приемащата
институция;
• мотивиране на ползвателите за непрекъснато професионално обучение с акцент
върху укрепването на технологичните и организационни промени.
Дейности:
• откриване на банкова сметка, целева за нуждите на проекта и осъществяване
финансовите операции по изпълнението на проекта;
• информиране и мотивиране на потенциалните ползватели за участие в
практиката;
• избор и подготовка на ползвателите на проекта преди практиката;
• договаряне с приемащата организация, придружаващите лица и ползвателите на
проекта;
• избор и договаряне с фирмата превозвач;
• подготовка на всички документи, необходими при пътуването;
• провеждането на практиката в приемащата организация;
• мултиплициране на усвоения опит;
• изготвяне на отчети за реализирането на проекта.
Резултати:
Ползвателите придобиха нови професионални умения за разгръщане на тяхната
инициативност и предприемачество с цел икономическа, социална, комуникативна и
творческа интеграция в прехода към развита пазарна икономика.
Инициаторът, съвместно с регионалните партньори – малки и средни предприятия
от хранително-вкусовата промишленост и браншови организации от бизнеса,
разпространява резултатите от реализирания проект на регионално и национално
ниво, с цел мултиплициране на опита и осъществяване политиката на Европейската
общност в сферата на професионалното обучение за учене през целия живот.
Ползватели:
30 и 4 придружаващи лица

За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по хранителновкусови технологии “Луи Пастьор”
ж.к. “Сторгозия”
Плевен 5802
инж. Лилия Петкова
Тел.: +359 64 850288
E-mail: thvp_pleven@mail.bg

Партньори:
ОНЕКО, Испания;
“ХМ” – ООД, Плевен;
“Полюс”- ТМ ЕООД, Плевен

Type of project:

BG/05/A/PL - 166102
Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of the European labor market

Objectives:
• improvement of young people’s skills and competences in developing small and average scale business in food industry, with placement in new and more adaptive working
environment, provided by the hosting organization.
• motivating the beneficiaries for continuing professional training with an accent on improvement of technological and organizational changes.
Activities:
• giving information and motivation to the potential beneficiaries of the project
• selecting and training the beneficiaries
• contracting the hosting organization, accompanying people and the beneficiaries
• contracting the transport firm
• preparing all documents, necessary for the traveling
• conducting the placement
• multiplying the adopted experience
• making reports of the project
Outcomes:
The beneficiaries adopted new professional skills in enterprising, aiming at economical,
social, communicative and creative integration during the transition to developed market
economy.The initiating organization and its regional partners- small and middle enterprises
in the food industry disseminated the results on regional and national level. All this will bring
to multiplication of the experience and implementing the European Union’s policy for life
long learning.
Beneficiaries:
30 and 4 accompanying people

Contacts:
Contracting organization:
Vocational School in Food Industry
“Louis Pasteur”
“Sorgozia”, Pleven 5802
Lilia Petkova, Dipl.Eng
Теl.: +359 64 850288
E-mail: thvp_pleven@mail.bg

Partners:
ONECO - the training agency
ES “XM” Ltd, Pleven
“Polus” TM /single member limited company/,
Pleven

Professional competence for development of small and average scale business in food industry

Number of contract:
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166105

Тип:

Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Маркетинг в туризма

Цели:
• Да увеличи знанията, подобри уменията и компетенциите на обучаемите в сферата
на маркетинга в туризма чрез процеса на иновации, което ще им осигури по–добри
шансове за бъдеща трудова реализация;
• Да доведе до усвояване на нова професионална лексика, да разшири мирогледа
им, да улесни личностната им удовлетвореност, да спомогне за по-лесната им
социална и професионална интеграция;
• Да изгради у ползвателите професионална култура, езикови умения в
професионалната сфера, развитие на комуникационни умения, способност за
справяне със ситуации чрез познанията по работния език;
• Участниците в практиката да придобият нови социални контакти и познания за
работа в екип в мултинационална среда с оглед успешна мобилност на работната
сила.
Дейности:
• Избор на партньор – приемаща организация и договаряне на програмата и
условията на практиката;
• Подбор на обучаеми по предварително обявени критерии;
• Културна и езикова подготовка на английски език;
• Педагогическа подготовка в областта на спецификата на туристическия бизнес;
• Провеждане на практика;
• Сертифициране на обучаемите;
• Анализ и разпространение на резултатите на семинар.
Резултати:
• Усъвършенстване на уменията
• Повишаване на интеграцията на пазара на труда
Ползватели:
15 ученици

За контакти:

18

Контрактор:
Професионална гимназия “Асен Златаров”
Видин 3700
Южна промишлена зона
Teл.: +359 94 601797
E-mail: thti_vd@yahoo.com

Партньори:
Work Experience
20 Houndiscombe Road
Plymouth, PL4 6HQ, UK
Tel.: +44 (0) 870 90 33 007
E-mail: nickr@tellusgroup.co.uk

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166105

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

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

Activities:
• Selection of the partner - host organization and negotiating the program and the placement conditions;
• The selection of the trainees will be done by a redefined criteria;
• English language and cultural preparation;
• Educational preparations in the field of tourism marketing;
• Carry out the practice;
• Certifying the trainees;
• Analysis and dissemination of the results of the seminar.
Outcomes:
• Improving skills - Extremely useful for the users are the acquired impressions how to
organize tourist businesses as well as the practiced language skills;
• Improving the integration of the labor market - The specific skills and competencies,
certified by the host organization are additional advantages for the successful realization
of the users on the labor market.

Tourism marketing

Objectives:
• To enhance the knowledge, skills and competencies of the trained in the field of marketing in tourism through the process of innovations which will secure their better chances
for a future career.
• To lead to the acquirement of a new vocational lexical culture, to enrich their worldview,
to improve their personal satisfaction, to facilitate their careers and professional integration.
• To establish among users professional culture, language skills in the professional field,
to develop their communication skills and ability to cope with different situations using
their knowledge of the spoken language.
• To help the participants in the practical session in acquiring new social contacts and
team – playing skills in a multinational environment for a successful future mobility of
the work force.

Beneficiaries:
15 Students (12th grade) from PG ”Asen Zlatarov” – Vidin.

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

Partners:
Work Experience
20 Houndiscombe Road
Plymouth, PL4 6HQ, UK
Tel.: +44 (0) 870 90 33 007
E-mail: nickr@tellusgroup.co.uk
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166108

Тип:

Практика

Ползватели:

Усъвършенстване на изпълнителските кадри в хотелиерското и ресторантьорско обслужване

Приоритет:

20

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Цели:
• Подобряване уменията и компетенциите на хората
• Подобряване на качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение
• Насърчаване и подкрепяне на приноса на професионалното обучение в процеса
на иновации
Дейности:
Иницииращата институция - ПГ по туризъм “Алеко Константинов” организира подбора
и набирането на ползвателите, осъществи партньорството между всички участници.
Сключи договори с ползвателите и организира транспорта им до Испания; реализира
съвместно с приемащата институция практиката на ползвателите в град Севиля –
Испания.
Приемащата институция - СТЕП организира цялостното провеждане на практиката,
съобразно предложената и утвърдена програма. Организацията – домакин издаде
на всички участници сертификати за проведената практика и обучителния курс по
испански език.
Резултати:
От посещенията си в три вида училища по туризъм – държавно, частно и субсидирано
от Европейския съюз, ползвателите добиха преки впечатления от обучението по
практика. Благодарение на подготвителните курсове по английски и испански език,
в които ползвателите получиха допълнителни чуждоезикови познания, успяха да
общуват с членовете на приемните семейства и гостите на хотела и ресторанта по време
на практиката. Усъвършенстваха поведенческите си и междукултурни умения.
Ползватели:
Ученици от Х, ХІ и ХІІ клас на ПГ по туризъм “Алеко Константинов” – Плевен,
специалности “Организация и управление на туризма”, “Организация и управление на
свободното време” и “Мениджмънт в хотелиерството”.

За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по туризъм “Алеко
Константинов”
5802 Плевен
Тел.: +359 64 851020
E-mail: turteh@abv.bg

Партньори:
STEP /Етапи в Европейските програми/
гр.Севиля, Испания
“Ростов - АД” - гр. Плевен
Център за образователни услуги и
квалификация

Number of contract:
Type of project:

BG/05/A/PL - 166108
Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of the European labour market

Activities:
The Initiational institution Vocational School of Tourism “Aleko Konstantinov” organized the
selection and gathering of the beneficiaries and realized the practice of the beneficiaries
together with the accepting organization in the city of Sevilla.The hosting organization-STEP
organized the whole practice according to the approved program. The hosting organization
issued certificates to all the participants for their participation in the realized practice and
the language course in Spanish.
Outcomes:
From their visit in three schools of tourism – A State School, A Private School and one,
subsidized by the EU, the beneficiaries got an idea about the vocational training.Due to
the preparatory courses in English and in Spanish in which the beneficiaries got additional
language knowledge, they managed to communicate with the guests of the hotels and restaurants during the practice. They improved their conductive and cultural skills.
Beneficiaries:
Students in tenth, eleventh and twelfth-grade of Vocational School of Tourism “Aleko Konstantinov”-Pleven, specialties-“Organization and Management in Tourism”, “Organization
and Management in Animation”, “Management in Hotel affairs”.

Improving qualification of executive cadres in the field of hotels and restaurants

Objectives:
• Improvement of skills and competences.
• Improvement of the quality and access to continuous professional training.
• Encouragement and support of the contribution of the vocational training in the innovational process.

Contacts:
Contracting organization:
Vocational School of Tourism
“Aleko Konstantinov”
5802 Pleven, Bulgaria
Тел.: +359 64 851020
E-mail: turteh@abv.bg

Partners:
STEP/ Project Organization in the city of Sevilla
Rostov Joint-Stock Company - Pleven
The Center for services and improvement of the
education
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166117

Тип:

Практика

Ползватели:

Развитие на маркетингови и оперативно мениджърски умения за малки и средни предприятия

Приоритет:

22

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Цели:
• за Ползвателите – усъвършенстване на компетенциите в областта на маркетинга
и мениджмънта и формиране на оперативно-мениджърски умения; създаване на
възможности за преноса им в нови ситуации.
• за Изпращащата организация – повишаване качеството на професионалната
подготовка в ЧПГ ”Банкер”; обогатяване на обучението с нова предметна област
– операционен мениджмънт.
Дейности:
В City Liberal Studies – гр. Солун, Гърция, акцентът беше практическа работа –
маркетингова тренинг игра и компютърна симулация – ползвателите, разделени на
четири “компании”, които работят в конкретна виртуална среда, управляват бюджет,
произвеждат, рекламират и продават продукти за 7 виртуални “години”. В REFA-International – Дармщадт, Германия, акцентът пада върху операционния мениджмънт,
като се използват специализирани тренинг-модули на методиката REFA, специално
селектирани и адаптирани за групата ползватели – казуси, делови игри, упражнения
върху ситуационния метод за решаване на проблеми. Бяха посетени две водещи
предприятия.
Резултати:
Практиките завършиха със защита на крайни продукти пред комисии на приемащите
организации. За потвърждаване и акредитация на практиките на всеки ползвател
бяха издадени Certificate of Attendance. В Солун крайните продукти бяха презентации
на фирмите и тяхното развитие. Всеки ползвател представи и есе на английски език
за мнението си от ползата от практиката и живота в университета City. В Дармщадт
екипите представиха анализ на проблем и предложения за решение в различни
области от дейността на реална българска фирма.
Ползватели:
30 ученици от ЧПГ “Банкер”

За контакти:
Контрактор:
Частна професионална гимназия БАНКЕР
София 1421
ул. Д.Хаджикоцев 44
Тел.: + 359 2 8650321
E-mail: bankerschool@abv.bg
URL: www.banker-school.com

Партньори:
Сити Унивърсити
Адрес: Ул. Цимиски № 13
546 24 гр. Солун, Гърция
Тел.: +30 2310 275 575
E-mail: ekonstantinou@city.academic.gr
REFA - International
Витихщрасе № 2
D-64295 Дармщадт, Германия
Тел.: +49 (0) 6151 / 30 76 60 -12
E-mail: International@refa.de

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166117

Type of project:

Placement

Beneficiaries:

Development of the European labour market

Objectives:
• Тhe beneficiaries – development of competencies in the fields of marketing and management and forming of operational managerial skills; creating of opportunities for their
application in new situations.
• Тhe sending organization - higher quality of professional preparation in PPHS ”Banker”
through developing a referent model of teaching and results’ multiplication; expanding
the field of education by adding operational management in the studies.
• Тhe host organization – learning about the specifics and the standards of Bulgarian
education in the field of economics on a high-school level as well as developing adapted
programs for future beneficiaries.
Activities:
At City Liberal Studies – Thessalonica, Greece the training stressed on practical work – marketing training game and computer simulation – the beneficiaries were divided into four
“companies” working in virtual environment, managing budget, producing, advertising and
selling products for seven virtual years. In REFA-International – Darmstadt, Germany the
training stressed on operational management by using specialized training modules of REFA
methodology selected and adapted for the group of beneficiaries. – case studies, role plays,
exercises of the situational approach for problem solving. Two visits were organized in
leading production companies – Opel (Ruselsheim) and Pirelli (Odenland) where the same
strategies are applied in different production activities.
Outcomes:
The trainings were competed before committees in the host organizations. For confirmation
and accreditation of the trainings each beneficiary was awarded a Certificate of attendance.
In Thessalonica the final products were presentations of the companies and their development. Each beneficiary submitted an essay in English for his/her opinion for the practical
training and the life in City University. In Darmstadt the teams presented problem analysis
and recommendations for solutions in different aspects of the activities of a real Bulgarian
company.
Beneficiaries:
30 students from Private Professional High School BANKER

Contacts:
Contracting organization:
Private Professional High School BANKER
1421 Sofia, Bulgaria
44 D. Hadjikotzev str.
Теl.: + 359 2 8650321
E-mail: bankerschool@abv.bg
URL: www.banker-school.com

Partners:
City University
13 Tsimiski Str.
546 24 Thessaloniki, Greece
Tel.: + 30 2310 275 575
E-mail: ekonstantinou@city.academic.gr
REFA-International
Wittichstrase 2,
D-64295 Darmstadt, Germany
Tel.: +49 (0) 6151 / 30 76 60 - 12
E-mail: International@refa.de

Development of marketing and operational managerial skills for small and middle-sized companies

Priority:

IVT
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166183

Тип:

Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Цели:
• Да подобри уменията и компетенциите на обучаемите в сферата на алтернативния
туризъм, за постигане ново качество на професионално обучение; да придобият
допълнителни знания и опит за туристическите услуги при нетрадиционни видове
туризъм;
• Да доведе до усвояване на нова професионална лексика на чужд език;·
Участниците в практиката да придобият нови контакти и познания за съвместна
работа в мултинационална среда с оглед успешна мобилност на работната сила.
Дейности:
• Подбор на обучаеми по предварително обявени критерии
• Културна и езикова подготовка на английски език
• Педагогическа подготовка в областта на спецификата на хоби туризма
• Провеждане на практика
• Сертифициране на обучаемите
• Анализ и разпространение на резултатите на семинар

ХОБИ ТУРИЗЪМ

Резултати:
• Подобряване на професионалните умения на ползвателите
• Усъвършенстване на езиковите умения
• Развитие на междукултурни и социални умения у бенефициентите
• Подобряване на интеграцията на ползвателите на пазара на труда
Ползватели:
15 ученици (10-ти - 12-ти клас)

За контакти:
Контрактор:
Сдружение “Обществена подкрепа за ТХТИ”
Видин 3700
Южна промишлена зона
Тел.: +359 94 601793
E-mail: opthti_vd@yahoo.com
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Партньори:
Професионална гимназия “Асен Златаров”
Видин 3700, Южна промишлена зона
Тел.: +359 94 601797
E-mail: thti_vd@yahoo.com
AVANTAGES
161 Elm Grove, SOUTHSEA PO5 1LU
Portsmouthр КТ
Тел.: +44 23 92359228
E-mail: info@avantages.co.uk

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166183

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of European labour market

Objectives:
• To enhance the skills and competences of the trained in the field of alternative tourism
through the process of reaching new quality of vocational training, to acquire knowledge
and experience for broadening the nomenclature of tourist services, unconventional
types of tourism.
• To lead users to acquiring new vocational lexicology in the professional field of the spoken language.
• To help the participants in the practical session in acquiring new social contacts and
team – playing skills in a multinational environment for a successful future mobility of
the work hand.

Outcomes:
• Perfecting of the skills
• Improving language skills
• Developing the intercultural and social skills of the participants
• Improving the integration of the labor market
Beneficiaries:
15 Students (10 th - 12th grade)

Hobby-tourism

Activities:
• The selection of the trainees will be implemented by the agreed upon criteria.
• English language and cultural preparations.
• Educational preparations in the field of hobby tourism.
• Carry out the practice.
• Certifying the trainees.
• Analysis and dissemination of the results of the seminar.

Contacts:
Contracting organization:
Association “Social support for THTII”
Vidin 3700
South Industrial Zone
Теl.: +359 94 601793
E-mail: opthti_vd@yahoo.com

Partners:
Vocational School “Prof. d-r Asen Zlatarov”
Vidin 3700, South Industrial Zone
Теl: +359 94 601797
E-mail: thti_vd@yahoo.com
AVANTAGES
161 Elm Grove, SOUTHSEA PO5 1LU
Portsmouthр КТ
Тел.: +44 23 92359228
E-mail: info@avantages.co.uk
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166184

Тип:

Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДОСТАВКА НА ИНТЕРНЕТ

Цели:
• Да подобри уменията и компетенциите на обучаемите в сферата на комуникациите,
което ще им осигури по–добри шансове за бъдеща реализация на Европейския
трудов пазар;
• Да доведе до усвояване на нова професионална лексика;
• Да изгради у ползвателите професионална култура и позитивно отношение към
ученето и стремеж към постоянно усъвършенстване през целия живот;
• Участниците в практиката да придобият нови социални контакти и познания
за съвместна работа в мултинационална среда с оглед успешна мобилност на
работната сила.
Дейности:
• Подбор на обучаеми
• Културна и езикова подготовка на немски език
• Педагогическа подготовка
• Провеждане на практика
• Сертифициране на обучаемите
• Анализ и разпространение на резултатите на семинар
Резултати:
• Усъвършенстване на професионалните умения на ползвателите
• Подобряване на езиковите умения
• Развитие на социални и комуникативни умения у бенефициентите
• Подобряване на интеграцията на ползвателите на пазара на труда
Ползватели:
20 ученици (10-ти - 11-ти клас) – лица в начално професионално обучение от
организацията-партньор ПГ ”Асен Златаров” – Видин.

За контакти:
Контрактор:
Сдружение “Обществена подкрепа за ТХТИ”
Видин 3700
Южна промишлена зона
Тел.: +359 94 601793
E-mail: opthti_vd@yahoo.com
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Партньори:
Професионална гимназия “Асен Златаров”
Видин 3700, Южна промишлена зона
Тел.: +359 94 601797
E-mail: thti_vd@yahoo.com
ALFATRAINIG
Pfinztalstrasse 9076227 Karlsruhe, Germany
Tel.: 0049 - 721 - 1613 20
E-mail: sonja.koch@alfatraining.de

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166184

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of European labour market

Objectives:
• To enhance the skills and competences of the trained in the field of communications;
• To lead users to acquiring new vocational lexicology in the professional field of the spoken German language.
• To help the participants in the practical session in acquiring new social contacts and
team – playing skills in a multinational environment for a successful future mobility of
the work hand.

Outcomes:
• Improving skills
• Improving language skills
• Developing social and communication skills of the participants
• Improving the integration of the labor market
Beneficiaries:
20 Students (10 th - 11th grade) – from the partner institution PG ”Asen Zlatarov” – Vidin.

Internet supply technologies

Activities:
• The selection of the trainees
• German language and cultural preparations
• Educational preparations
• Carry out the practice
• Certifying the trainees
• Analysis and dissemination of the results of the seminar

Contacts:
Contracting organization:
Association “Social support for THTII”
Vidin 3700
South Industrial Zone
Теl.: +359 94 601793
E-mail: opthti_vd@yahoo.com

Partners:
Vocational School “Prof. d-r Asen Zlatarov”
Vidin 3700, South Industrial Zone
Теl: +359 94 601797
E-mail: thti_vd@yahoo.com
ALFATRAINIG
Pfinztalstrasse 9076227 Karlsruhe, Germany
Tel.: 0049 - 721 - 1613 20
E-mail: sonja.koch@alfatraining.de
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166186

Тип:

Практика

Ползватели:
Приоритет:

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

Цели:
Усъвършенстване на професионалните умения в кулинарното изкуство и придобиване
на нови компетенции в областта на средиземноморската кухня.
Дейности:
Транснационална практика в страните на съответния регион, където ползвателите ще
придобият нови познания и овладеят нови техники и технологии в реална среда, ще
обогатят производствената си и езикова култура, както и ще придобият специфични
компетенции.
Резултати:
След завършване на педагогическата и практическата подготовка ползвателите да
получат удостоверение за професионална квалификация с национална валидност, а
сертифицирането на придобитите умения и компетенции от страна на приемащата
институция увеличи възможностите им за бъдещата реализация на европейския
пазар.

Кулинарно изкуство

Ползватели:
35 ученици от специалност “Кулинар” от ФСГ ”Васил Левски”.

За контакти:
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Контрактор:
Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски
Монтана
ул. “Александър Стамболийски” 37
Тел.: +359 96 300415
E-mail: fsg@abv.bg

Партньори:
Vocational school EPRALIMA
Portugal
AMTransnational
Spain

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166186

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

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

Objectives:
The aim of the project is to improve the professional skills of young people undergoing
initial vocational training, in culinary art and to obtain new competencies in the field of
Mediterranean cuisine.
Activities:
Four-weeks practice of 35 students in the field of Culinary from FEHS “Vasil Levski”
Outcomes:
At the end of the training period the beneficiaries will receive the Certificate for vocational
qualification with National importance as well as Certificate from the receiving partnerBoth
certificates will give them opportunity for future realization at the labor market.

Culinary art

Beneficiaries:
35 students in the field of Culinary from FEHS “Vasil Levski”

Contacts:
Contracting organization:
Finance and Economy High School “Vasil Levski”
37 Alexander Stmboliiski Str.
Montana, Bulgaria
Теl.: +359 96 300415
E-mail: fsg@abv.bg

Partners:
Vocational school EPRALIMA
Portugal
AMTransnational
Spain
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166203

Тип:

Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейски пазар на труда

Европа на познанието – пазарни възможности и конкурентоспособност

Цели:
Проектът е адресиран към младите хора от сферата на началното професионално
обучение. Има за цел да насърчи и засили приноса на професионалното обучение за
процеса на иновация с оглед подобряването на професионалните умения и езиковите
компетенции на младите хора чрез приложението му в различна работна среда. Това
улеснява интеграцията на учениците на професионалния европейки трудов пазар и
допринася за придобиване на чувство за европейска идентичност.
Дейности:
Практиката е осъществена в хотелски комплекс “Lungomare” - гр. Червия, Италия.
Ползвателите имат възможност да усъвършенстват професионалните си умения,
работейки в кухните и търговските зали на комплекса, като едновременно с това се
запознават с особеностите и богатството на италианската кухня. Обогатяват езиковите
си умения, създават социални контакти с връстници от други страни - Италия, Румъния
и Словения. Усъвършенстват уменията си за работа в екип. Успяват бързо да се
адаптират към новата културна и социална среда. Запознават се с много културни и
исторически забележителности в гр. Червия, региона и Република Сан Марино.
Резултати:
Обменът на информация, използваните педагогически техники и професионални
умения при работа с лица от системата на началното професионално обучение
допринася за повишаване на сходството между системите за професионално обучение
в Европа.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. Генериране на полезни идеи и положителен
опит като стратегия за развитие на училището и повишаване на имиджа му.
Ползватели:
Ползватели по проекта са млади хора - момичета и момчета, на възраст 16-18 години
в сферата на началното професионално обучение.

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

Партньори:
Sistema Turizmo S.R.L.
Italy

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166203

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of European labour market

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

Europe of knowledge – market possibilities and competitive power

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

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

Partners:
Sistema Turizmo S.R.L.
Italy
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166210

Тип:

Практика

Ползватели:

Прилагане на европейски стандарти в областта на организацията и управлението на вътрешната търговия

Приоритет:

Ученици
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

Цели:
Основната цел на проекта е да насърчи и подкрепи приноса на професионалното
обучение в процеса на иновации с поглед към новите възможности за реализация
в търговски предприятия и стартиране на бизнес. Подцелите на проекта включват
осъществяване на практики в полето на образование с цел да се разшири
взаимодействието между професионалното обучение и последващите изисквания.
Посредством връзката между образованието и практическото му приложение в страна
членка на ЕС учениците да се запознаят със спецификата на работа в различна пазарна
среда, да опознаят конкретната фирмена политика и иновациите в търговската
дейност, също така и да усъвършенстват езиковите си умения като предпоставка за
интегриране на националния и на международния трудов пазар.
Дейности:
Изпълнението на настоящия проект даде възможност на 15 ученици да изпълнят
професионалната си практика в реални сфери на търговската дейност. Реализацията
на практиката в търговски фирми с висок престиж на италианския вътрешен пазар
доведе до усъвършенстване на професионалните им умения; подобри познанията им
по италиански език; даде им се шанс да реализират контакти с техни връстници от
страни-членки на ЕС. Чрез придобитите знания и умения в полето на първоначалното
професионално обучение ползвателите увеличиха шансовете си за по-добра
реализация на пазара на труда след завършване на училище.
Резултати:
• придобит професионален опит и умения;
• подобрена езикова подготовка в професионалното направление на практиката;
• установяване на трайни взаимоотношения за проектно сътрудничество с
организацията домакин.
Ползватели:
Бенефициенти: 15 ученици от 11-ти клас на Професионално училище по икономика
„Алеко Константинов”, град Кърджали.

За контакти:
Контрактор:
Професионално училище по икономика
„Алеко Константинов”
Окръг Веселчане
Кърджали
Кристина Капсамунова
Тел.: +359 361/ 62312, 62479
E-mail: pgi_2004@abv.bg
pgi_2004@hotmail.com

Партньори:
Sistema Turismo S.R.L.
Potenza, Italy

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166210

Type of project:

Placement

Beneficiaries:

Interaction between educational institutions
and production environment

Objectives:
The main goal of the project is to encourage and give support to vocational training in the
process of innovations with a view to the new opportunities for realization in commercial
enterprises and starting of business. Subgoals include implementation of practices in the
field of education with the purpose to extend the correspondence between the vocational
training and post requirements. By means of the connection between education and its
practical application in EU member -state , the students have to become familiar with the
specific character of working in different market field and the concrete company policy and
innovations in the business activity as well as improve their language skills as a precondition
for integration of the national and international labour market.
Activities:
The implementation of the present project gave the opportunity for 15 students to perform
their professional practice in real areas of business activity. The realization of the practice
brought to perfection their professional skills by working in commercial firms with high
prestige in Italian domestic market; improved their knowledge in Italian language; gave
a chance for making contacts with their coevals from other EU countries. Through the
acquired knowledge and skills in the filed of the initial vocational training the beneficiaries
increased their chances for better realization on the labour market after their graduation
from school.
Outcomes:
• acquired professional experience in the field of domestic market
• contacts with the partner - host.
Beneficiaries:
Beneficiaries: 15 students from 11th grade of “Aleko Konstantinov” Vocational School of
Economics , Kardzhali

Contacts:
Contracting organization:
“Aleko Konstantinov” Vocational School
of Economics
Veselchane District,
Kardzhali
Kristina Kapsamunova
Tel.: +359 361/ 62312, 62479
E-mail: pgi_2004@abv.bg
pgi_2004@hotmail.com

Partners:
Sistema Turismo S.R.L.
Potenza, Italy

The use of European standards in the field of Home Trade and Commerce Organization and Management

Priority:

IVT
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166222

Тип:

Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитието на европейския пазар на труда;
Създаване на модерна и адаптивна работна сила
и борба с безработицата

Иновационни технологии в разработката на уеб сайт

Цели:
• Формиране на компетенции у ползвателите за разработване на Web site: да
използват ноу-хау техники и подходи на работа при разработката на Web сайт в
европейска страна с широко внедрени ИКТ; да познават и използват уеб стандарти;
да могат да редактират визуално и текстово с професионалния инструмент за Web
разработване Dreamweaver; да интегрират Flash анимации и др.;
• Задоволяване на регионалните и отраслови нужди от обучени кадри за използване
и интегриране на информационните и комуникационни технологии в областта на
телекомуникациите.
Дейности:
• Селекция на кандидатите: набирането на ползватели бе извършено чрез прецизна
селекция, включваща изпити по английски език за проверка на граматиката,
способността за слушане с разбиране и др., информaционни и комуникационни
технологии – теория и практика и мотивационно интервю, извършено с помощта
на психолог;
• Предварителна подготовка на ползвателите, която включва:Специализиран
английски език – по учебника InfoTech на издателство Cambridge;
• Културна подготовка и педагогическа подготовка;
• Разпространение на резултатите, използвайки различни подходи.
Резултати:
22 ученици от начално професионално обучение преминали производствена практика
в страна от Европейския съюз и са придобили компетенции за разработване,
актуализиране и публикуване на уеб сайтове, използвайки съвременните стандарти и
нови технологии на работа.
Ползватели:
Ученици от гимназията

За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви”
6300 Хасково
бул.Съединение 46
Тел.: +359 38 622331; 624887
E-mail: k.borisova@mail.bg; pgmet@breza.net

Партньори:
Образователен център Алфатрейнинг
76227 Karlsruhe, Pfinztalstr. 90
Тел.: +49 721 16 13 20

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166222

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of the European labour market

Activities:
• Selection of the candidates: gathering the beneficiaries was done by precisely made
selection, including English language examinations for checking grammar, skills for listening comprehension etc., examinations in ICT skills – theory and practice, Motivation
written test and interview, prepared by a psychologist;
• English, cultural and pedagogical - preparation;
• Monitoring of the practice: monitor and control from both partners and final evaluation
of the practice by previously determined methodology;
• Dissemination of the results, using different approaches – panels, presentations, brochures, publishing the Web sites on School site etc.
Outcomes:
22 students in initial vocational training, completed practice in EU country and acquired
knowledge for developing, updating and publishing Web sites, using certain standards innovation technologies, editing images and inclusion animations; improved language training and abilities for foreign language communication, which give them advantage in labour
market for realization.
Beneficiaries:
22 students

Innovation technologies in development of Web sites

Objectives:
• Acquiring competences in beneficiaries for developing of Web sites; to use know-how
techniques and approaches in developing of Web sites in European Country with wide
integrated ICT; to be familiar and use Web standards; to edit visual and text elements
with professional instrument for Web development Dreamweaver; to include animations
etc;
• Meeting regional and branch needs of trained specialists for using and integration of ICT
in telecommunication field;
• Improving the chance for the beneficiaries for easier and successful inclusion in labour
market and acquaintance with the work organization and working reality in EU, as well
as improving their skills in using the foreign language for their profession.

Contacts:
Contracting organization:
Professional Mechano-Electrical High School
“Stoycho and Kitsa Marchevi”
46, Saedinenie Blvd.
6300 Haskovo
Теl.: +359 38 622331; 624887
E-mail: k.borisova@mail.bg; pgmet@breza.net

Partners:
Alfatraining Bildungszentrum
76227 Karlsruhe, Pfinztalstr. 90
Tel.: +49 721 16 13 20
E-mail: info@alfatraining.de
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166234

Тип:

Мобилност

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

ПРАКТИКАТА В ЕВРОПА – НОВОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Цели:
• Повишаване квалификацията на младите хора чрез надграждане на придобитите
знания и умения
• Обогатяване на езиковите и комуникативни умения
• Практикуване в различна работна среда във фирми от сферата на туризма в страна
членка на ЕС.
Дейности:
Подготовка на ползвателите
В България:
• Педагогическа, езикова и културна подготовка.
• Педагогическа подготовка - насочена към по-добра адаптация на ползвателите в
страната домакин.
• Подготовка по италиански език.
• Културна – запознаване с географското положение, културата и историческите
забележителности на област Умбрия.
В Италия:
• Езикова подготовка - изучаване на италиански език с професионална насоченост.
Провеждане на практиката.
• В периода 26.06.2006 г. до 21.07.2006 г. в град Перуджа – Италия – провеждане
на практиката в 10 реномирани заведения за хранене, съвместно с италиански
ученици по утвърдената работна програма.
• Културна подготовка в Италия - посещения до Рим, Асизи и Сан Марино.
Резултати:
• Запознаване на младите хора с различна работна среда.
• Усъвършенстване на езиковите компетенции и практически умения и усвояване на
актуални за бранша компетенции.
• Развитие на комуникативните способности и умения за работа в екип.
• Повишаване шансовете за професионална реализация с получения сертификат за
придобити езикови и професионални умения.
Ползватели:
Ученици от 11 клас

За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по туризъм
Хасково, ул. „Добруджа” №79
Пенка Петкова Георгиева
Тел.: +359 38 622296
E-mail: pgthas@abv.bg

Партньори:
Национално училище по хранене Университет по вкуса
град Перуджа - Италия

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166234

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Interaction between educational institutions
and production environment

Activities:
• pedagogical preparation- aimed at improving adjustment of the users toward the new
environment in the host country.
• preparation in Italian language
• cultural-introduction to geographical location, historical and cultural attractions of Umbria Region
• language training, emphasizing on professional terminology usage
• practical training in 10 local high category catering establishments jointly with Italian
students according to the confirmed working program within the period of 26.06.to
21.07.2006 in PerugiaCultural preparation in Italy
• trips to Rome, San Marino and Assisi.
Outcomes:
• Introducing different working environment to the youths
• Refining professional and language skills
• Acquiring up-dated competences
• Developing communicative abilities and skills for working in a team
• Improving communication culture and behavior
• Increasing chances for professional realization on the grounds of the certificates of language and professional skills acquired
Beneficiaries:
Students from 11th grade.

Practice in Europe- New Dimension of Professional Training

Objectives:
• increasing qualification of the youths through building over knowledge and skills acquired.
• adding to language and communicative skills
• improving adjustment and competitiveness
• practice in a different working environment - companies involved in tourism in a country-member of the EU

Contacts:
Contracting organization:
Professional School of Tourism
Haskovo, Bulgaria
79, Dobruja Str.
Penka Petkova Georgieva
Теl.: +359 38 622296
E-mail: pgthas@abv.bg

Partners:
National School of Nutrition University of Flavor - Perugia, Italy
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166236

Тип:

Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на Европейския пазар на труда

Професионално обучение и работа със софтуер Surfcam на CAD/CAM системи

Цели:
Проектът ни кореспондира с първата цел - “подобряване уменията и компетенциите
на хората,…” и третата цел от Поканата - “насърчаване и подкрепяне на приноса на
професионалното обучение в процеса на иновации…” .
Дейности:
І етап - подготвителен
ІІ етап – осъществяване на практиката с продължителност 3 седмици
ІІІ етап – разпространение на резултатите
Резултати:
Повишена квалификация – професионални и езикови знания, умения и компетенции.
Повишена производствена култура. Работа с нови обучителни материали. Запознаване
с методите на преподаване, изпитване и начини на оценяване в страна от ЕС.
Запознаване с нова култура и бит. Всичко това води до повишена конкурентоспособност
с оглед увеличаване на шансовете за трудова заетост.
Ползватели:
Ползватели по проекта са 22 момчета на възраст 17 и 18 години от специалности
Електронна техника и Електрообзавеждане.

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

Партньори:
Държавно професионално училище
“Рудолф Дизел - 2 “
Germany, Erfurt - 99089
Salmenstraβe 141
Tel.: 0361/7314409, 0361/7467538

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166236

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of European labour market

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

Outcomes:
The qualification of the beneficiaries in the field of the German language has been enhanced. The students have improved their knowledge, skills and competences. The placement enabled them to work with new educational materials. The beneficiaries have been
acquainted with the rich diversity of new educational and practical approaches in Germany
and with German way of life and culture. All these resulted in students’ enlarged competitiveness and better chances on the labour market.
Beneficiaries:
Beneficiaries of the project are 22 boys at the age of 17 and 18 years studying Electronics
and Electrical equipment.

Vocational training and work with software Surfcam CAD/CAM systems

Activities:
1. Stage – preparatory
2. Stage – accomplishment of the placement, duration 3 weeks
3. Stage – spreading the results

Contacts:
Contracting organization:
Vocational school of mechanical
and technical engineering
Mizia Blvd.
5500 Lovech, Bulgaria
Теl.: +359 68 603969; Fax: +359 68 603970
E-mail: pgmet_lv@abv.bg

Partners:
State vocational school Rudolf Diesel - 2
Germany, Erfurt - 99089
Salmenstraβe 141
Tel.: 0361/7314409, 0361/7467538
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Номер на договора:
Тип:
Ползватели:

Новите технологии в професионалното обучение - критерий за мобилност на пазара на труда

Приоритет:

40

BG/05/A/PL - 166237
Практика
Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Цели:
Този проект е мотивиран от необходимостта учениците да придобият нови умения
и навици, свързани с работа в съвременно европейско предприятие, работещо в
условията на развита пазарна икономика, както и от необходимостта от повишаване
степента на съответствие между професионалното образование и обучение и
изискванията на европейския пазар, регламентирани от европейските стандарти за
технология, маркиране и т.н. в сферата на текстила и облеклото.
Дейности:
Стаж във френско професионално училище и партниращите му производствени
предприятия
Резултати:
Подобряват се уменията и компетенциите на ползвателите,
да се
улесни
професионалното им интегриране, като им се осигури изпреварващо и иновационно
обучение, отговарящо на европейските стандарти за производство на текстилни
продукти и облекла.
Ползватели:
В проекта участват ученици от ХІ, XIІ и XIІI клас на ПГ по текстил и моден дизайн
– Варна, специалност “Моделиер конструктор” с разширено изучаване на френски
език.

За контакти:
Контрактор:
Професионална гимназия по текстил
и моден дизайн
Варна, бул. Осми приморски полк 115
Тел.: +359 52 303115; 302430
E-mail: pgtmd@vizicomp.com

Партньори:
Частна професионална техническа гимназия
“Мириам”, Франция

Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

BG/05/A/PL - 166237
Placement
IVT
Development of European labour market

Objectives:
Ces apprenants doivent être en mesure de travailler dans une entreprise européenne, employant les nouvelles technologies. La nécessité de ce projet vient aussi du besoin urgent
d’harmonisation de la formation professionnelle avec les exigences du marché européen,
fixées par les standards européens de la technologie du textile et de l’habillement. Futur
membre de la Communauté européenne, notre pays s’est engagé a suivre strictement ses
standards. L’industrie de l’habillement en Bulgarie qui est en train de se moderniser nécessite des spécialistes connaissants les pratiques européennes dans ce domaine. Malheureusement le programme au lycee ne prevoit pas des cours de CFAO. C’est la raison pour laquelle
nous avons élaboré ce projet dans le cadre de la mesure “Mobilité” du Programme européen
“Leonardo”. La cooperation transnationale assurera à nos eleves une augmentation de leurs
compétences.
Activities:
En suivant des cours au Lycée “Myriam” et en réalisant un stage en entreprise les bénéficiaires pourront prendre connaissance de l’éducation professionnelle en France et de
l’organisation du travail et de l’emploi de differents logiciels de CFAO dans l’industrie de
l’habillement en Europe.
Outcomes:
Le partenariat entre le Lycée professionnel de textile et de mode à Varna et le Lycée professionnel et technique privé “Myriam” à Toulouse dans le cadre du programme européen
“Leonardo da Vinci” amènera l’équipe pédagogique de notre lycée à l’ouverture à l’Europe,
à l’integration et à l’exploitation dans nos enseignements d’innovations. Cette expérience
aidera l’integration de l’enseignement professionnel en Bulgarie dans les pratiques européennes et améliorera l’image de marque de notre lycée devant les entreprises.
Beneficiaries:
Les bénéficiaires de ce projet suivent une formation professionnelle au Lycée professio√nnel
de textile et de mode à Varna. Ils sont en quatrième, cinquième et sixième année en couture-modelisme. Au cours de leur formation ces jeunes étudient des disciplines liées au dessin d’art appliqué aux métiers de la mode, la construction et la fabrication de vêtements.

Contacts:
Contracting organization:
Lycee professiionnel de textile et de mode
115 Osmi Primorski Polk Str.
Теl.: +359 52 303115; 302430
E-mail: pgtmd@vizicomp.com

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA MOBILITE AU MARCHE DU TRAVAIL

Number of contract:

Partners:
Lycée professionnel et lycée technique privés
Myriam
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166242

Тип:

Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

Професионално обучение в областта на електронните комуникации /VTECOM/

Цели:
Подобряване уменията и компетенциите на хората
Дейности:
Практиката включва: 3-седмична практика в предприятия и фирми на приемащата
организация и едноседмична езикова и социално-културна програма. По време
на практиката ползвателите се запознаха със структурата и организацията на
производствената среда, получиха реални знания за йерархията във фирмата,
мениджмънта и маркетинга на малки и средни фирми, работа в екип и в мултинационална
среда, социално-битовите и културни навици.
Резултати:
Усъвършенстване на професионалните и езикови компетенции на участниците в
практиката, което съществено подобри тяхната конкурентоспособност и мобилност
на трудовия пазар. Ползвателите получиха сертификат за проведена практика за
конкретно работно място /фирма/ и сертификат за завършен езиков курс. Сертификатът
за осъществена практика е признат от СПГЕ ”Джон Атанасов” за производствена
практика или за практика на конкретно работно място, задължителни по учебен план
за всички професии в гимназията.
Ползватели:
30 ученици - ползватели и 6-ма учители - придружители.

За контакти:
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Контрактор:
Софийска професионална гимназия по
електроника “Джон Атанасов”
София 1113
ул.”Райко Алексиев” №48
Инж. Иглика Неделчева
Тел.: +359 2 8720047; 8720781
E-mail: spgelectron@yahoo.co.uk

Партньори:
Volkshochschule fur den Landkreis Regen
Германия
North West Academy
Великобритания

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166242

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of European labour market

Objectives:
Improving skills and competences

Outcomes:
Improving professional and language competences of beneficiaries, which improved considerably their competitiveness and mobility on the labour market. They received certificates
for the participation in the placement for the concrete working place (company) and a certificate for the participation in a language course. The placement certificate was recognized
by the Sofia vocational school of electronics “John Atanasov” as a production placement or
as a placement at a concrete working place, which is compulsory according to the curriculum for all professions in the school.
Beneficiaries:
30 students and 6 accompanying teachers.

Vocational training in the field of electronic communications /VTECOM/

Activities:
The placement consists of a 3-week placement in enterprises and companies in the hosting
country. During the placement the beneficiaries get to know with the structure and organisation of production environment, received practical knowledge about hierarchy structures,
management and marketing in small and medium sized firms.

Contacts:
Sofia vocational school of electronics
“John Atanasov”
48 Raiko Aleksiev Str.
1113 Sofia, Bulgaria
Eng. Iglika Nedelcheva
Теl.: +359 2 8720047; 8720781
E-mail: spgelectron@yahoo.co.uk

Partners:
Volkshochschule fur den Landkreis Regen
Germany
North West Academy
Great Britain
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166253

Тип:

Практика

Ползватели:
Приоритет:

Ученици
Развитие на европейския пазар на труда

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС В ДИЗАЙНА

Цели:
• Придобиване на професионални компетенции, съобразени с европейските
стандарти;
• Усъвършенстване на езиковата подготовка и комуникативните умения на учениците
в междукултурна среда;
• Повишаване авторитета на училището ни.
Дейности:
Продължителността на проекта е една година и се осъществи в три етапа: избор
и подготовка; практика и разпространение на резултатите. Ползвателите бяха
подбрани според предварително утвърдени критерии – добра мотивация, изпити
по английски, немски език и работа с компютър. Подготовката включваше езикови
курсове в училища “Европа”, разширена компютърна подготовка, тренинги, лекции,
конкурси. Практиката в Германия се състоеше в използването на компютърен софтуер
за обработка и създаване на изображения и анимации при реализацията на собствени
проекти. Заниманията включваха работа в модерен компютърен кабинет, съвместна
работа с немски студенти от Висшето училище по дизайн и работно посещение в
държавната манифактура за порцелан и керамика “Майолика”.
Резултати:
Ползвателите по проекта усвоиха нови компютърни програми, получиха персонални
сертификати за езикова и компютърна подготовка и за участие в европейски проект.
Практиката в Германия е призната като учебно-творческа практика на учениците.
Създадените нови социални контакти повишават мотивацията на учениците за успешна
професионална реализация на европейския пазар на труда. Участието им в проекта
допринесе за придобиването и усъвършенстването на междукултурни и поведенчески
умения. Създаден е Web сайт за проекта.
Ползватели:
За участие бяха одобрени 20 ученици на възраст 16-18 години с явни способности в
областта на дизайна, изявена мотивираност за участие, неконфликтни личности, с
възможност за работа и живот в чужда страна и в колектив.

За контакти:

44

Контрактор:
Професионална гимназия по пластични
изкуства “Акад. Дечко Узунов”
ул.”Ген. Радецки” №80
6100 Казанлък
Стефка Дамянова
Тел.: +359 431 63575; Факс: +359 431 63430
E-mail: pgpi@mail.bg; steda_kz@dir.bg
URL: creativity.develop.bg

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

Number of contract:
Type of project:

BG/05/A/PL - 166253
Placement

Beneficiaries:
Priority:

IVT
Development of European labour market

Activities:
The project extended one year and it comprised three stages: selection and training, placement and dissemination of the outcomes. The beneficiaries were selected according to
criteria approved in advance: good motivation, as well as good scores in the tests in English, German and computer work. The preparation included a language course in “Europe
Schools”, advanced computer studies, training sessions, lectures and contests. The placement in Germany included lessons in a modern computer lab, practice together with German students from University of Design – Karlsruhe and working visit to Majolika State
ceramic manufacture. Another important factor in the students’ preparation for their professional life as European designers was their language, cultural, and social experience in the
foreign country.
Outcomes:
The beneficiaries learned new computer software, obtained personal certificates for language and computer training and participation in a European project. The placement in
Germany is recognized as an educational placement. The new social contacts created raise
the student’s motivation for successful professional realization on European labour market.
Taking part in the project contributed to the acquisition of intercultural and behavioral skills.
Developed Web site of the Project.
Beneficiaries:
The selection procedure ended in approving 20 students at the age of 16-18 with outstanding abilities in the field of design, who were also highly motivated to participate in the project, and proved to be cooperative and sociable, as well as potentially able to work and live
in a team and a foreign country environment.

EUROPEAN DIMENSIONS OF DESIGN CREATIVITY

Objectives:
• Acquisition of vocational competences, in accordance with European standards;
• Improving students’ language competence and communication skills in an intercultural
environment;
• Enhancing the school’s reputation.

Contacts:
Vocational High School for Plastic Arts
“Academician Dechko Uzunov”
6100 Kazanlak, Bulgaria
80, Gen. Radetski Str.
Stefka Damyanova
Теl.: +359 431 63575; Fax: +359 431 63430
E-mail: pgpi@mail.bg; steda_kz@dir.bg
URL: creativity.develop.bg

Partners:
Alfatraining Bildungszentrum Karlsruhe
Pfinztalstrasse 90
76227 Karlsruhe, Germany
URL: www.alfatraining.de
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166272

Тип:

Практика

Ползватели:

Повишаване на професионалните знания и умения на бъдещите хлебари и сладкари

Приоритет:

Ученици
Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

Цели:
Целта на инициатора е учениците от гимназията, чрез провеждане на производствена
практика в Германия, да се запознаят с:
• положителния европейски опит и традиции в областта на хлебопроизводството и
сладкарството;
• иновативни технологии и техника, специфична за изучаваната професия;
• европейските стандарти за качество и методите за организация на дейността;
• нови, по-разнообразни форми и методи на обучение.
Дейности:
Практиката на учениците беше с продължителност 3 седмици и се проведе в
големи хлебозаводи, няколко малки фирми за производство на хлебни и сладкарски
изделия, фирма, създала и внедрила технология за изпичане с инфрачервени лъчи и
произвеждаща нагреватели за пещи с инфрачервени лъчи, както и в професионален
учебен център в гр. Кемниц, създаден със средства на ЕС. Посетиха също специализиран
склад за комплексно снабдяване със суровини на хлебопроизводители и сладкари.
Паралелно с практическото обучение се проведе и теоретично под формата на
лекции.
Резултати:
• Усвояване на нови знания и практически умения в сферата на изучавана професия;
запознаване с нови, по-разнообразни и прогресивни техники и технологии, с
действащите норми и стандарти за качество и безопасност на храните и добри
производствени практики;
• Наблюдаване, сравнение и изучаване на специфични за Германия технологии на
хлебни и сладкарски изделия;
• Реализиране на професионален, езиков и междукултурен обмен;
• Мотивиране на участниците да развиват съществуващите и да изграждат нови
компетенции;
• Повишаване конкурентоспособността им на пазара на труда.
Ползватели:
20 ученици

За контакти:
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Контрактор:
Софийска гимназия по хлебни и сладкарски
технологии
София 1373
ул. „Суходолска”12
Тел.: +359 2 8221096; 9200703
E-mail: sghst@abv.bg

Партньори:
Agricola Institut GMBH
Euro Consult & Education;
Zwickauer Straße 279;
09116 Chemnitz, Deutschland

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166272

Type of project:

Placement

Beneficiaries:

Relation and interaction between educational institutions
and industrial environment

Objectives:
The initiator’s objective is acquaintance of the students through the practical training carried out in Germany with the following:
• European experience and traditions in the field of confectionary and bakery industry;
• innovative technologies and techniques, specific for the profession;
• modern and more diverse training methods and types of education;
Activities:
The student’s practical training took 3 weeks and it was carried out in several big breadmaking plants, several small bakery and confectionary enterprises and in a firm that has
developed and introduced technology for infrared-ray baking.
Outcomes:
• Mastering new knowledge and practical skills in the field of the studied profession;
• Acquisition of advanced techniques and technologies, current quality norms and standards for food safety;
• Observation, comparison and studying of the specific German bakery and confectionary
technologies;
• Professional, linguistic and international exchange achieved;
• More professional and personal experience gained;
• Enhancement of their competence on the labor market;
• The school gained a great experience in the effective cooperation with other similar
European firms and educational institutions, which will be developed and extended in
the future.
Beneficiaries:
20 students.

Contacts:
Sofia High School on bread and confectionary
technologies
1373 Sofia
12, “Suhodolska” Str.
Теl.: +359 2 8221096; 9200703
E-mail: sghst@abv.bg

Partners:
Agricola Institut GMBH
Euro Consult & Education;
Zwickauer Straße 279;
09116 Chemnitz, Deutschland

Enhancement of the professional knowledge and skills of the future bakers and confectioners

Priority:

IVT
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Номер на договора:

BG/05/A/PL - 166129

Тип:

Практика

Ползватели:

Студенти

Приоритет:

Повишаване на заетостта

Усъвършенстване на професионалните умения при създаване на
интернет– базирани мултимедийни приложения за обучение и реклама

Цели:
Проектът цели развитие и усъвършенстване на професионалните умения на студенти
от факултет “Електротехника и електроника” на Технически университет – Габрово
и запознаването им с европейските изисквания и стандарти в областта на интернетбазираните мултимедийни приложения за обучение и реклама.
Дейности:
Практиката се провежда в три водещи в областта на ИКТ немски фирми.
Планираната продължителност на практиката от три месеца е напълно достатъчна, за
да се придобият практически компетенции и умения.
Успешната реализация на проекта се обуславя и от добрите условия, които
приемащите организации предоставят на практикантите. Според спецификата на
приемащите фирми ползвателите са разделени на 3 потока. Първият поток практикува
в създаването на мултимедийни приложения за нуждите на фирменото обучение
на кадри, вторият поток - в създаването на рекламно-информационни интернетбазирани медийни приложения, а третият – в използването на ИКТ в областта на
електрозадвижванията.
Резултати:
Дейностите допринасят за:
• развитие на собствената инициативност и професионално израстване на
ползвателите в областта на ИКТ и мултимедийните приложения;
• създаване на умения за работа в екип и усвояване на определени трудови навици
в работна среда, отговаряща на технологичните стандарти на ЕС;
• усъвършенстване на езиковите познания на ползвателите.

За контакти:
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Контрактор:
Технически университет - Габрово
Габрово 5300
ул. Хаджи Димитър 4
доц. Любомир Лазов
E-mail: lazov@tugab.bg

Партньори:
QN Media Pool, VITALIS

Number of contract:

BG/05/A/PL - 166129

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Increasing employability

Activities:
The placements are conducted in three leading ICT German companies. The duration is
planned to be three months, which is sufficient for acquiring practical skills and expertise.
The successful implementation of the project is also a result of the good conditions that
the host organizations provided to the students. According to the specific profile of the host
companies, the trainees are divided into 3 flows. The students in the first flow are trained
in creating multimedia applications for the needs of company staff training, the second flow
– in developing advertisement and information Internet-based media applications, and the
third one – in using ICT in the area of electric drives.
Outcomes:
The project activities will contribute to:
• the development of the trainees’ own initiative and professional development in ICT and
multimedia applications;
• acquiring skills for team work and discipline in a working environment conforming to the
EU technological standards;
• improving the trainees’ language competence

Improvement of the Vocational Skills in Creating
Internet-based Multimedia Applications for Training and Advertisement

Objectives:
The project aims to develop and improve the vocational skills of students from the Faculty
of Electrical Engineering and Electronics at the Technical University of Gabrovo and to introduce them to the European standards and requirements in the area of Internet-based
multimedia applications for training and advertisement.

Contacts:
Contracting organization:
Technical university - Gabrovo
Gabrovo 5300, Bulgaria
4, Hadji Dimitar Str.
doc. Lubomir Lazov
E-mail: lazov@tugab.bg

Partners:
QN Media Pool, VITALIS
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Номер на договора:
Тип:

Практика

Ползватели:

Студенти

Нови методологични умения в областта на архитектурата, строителството и геодезията

Приоритет:

50

BG/05/A/PL - 166199

Взаимодействие между образователните институции
и производствената среда

Цели:
• да предостави реални възможности на своите студенти за преддипломен стаж по
специалността, която изучават, в предприятия с дейности в същата професионална
сфера в страни членки на ЕС, за да могат да приложат на практика знанията, които
са придобили в университета;
• да превърне своите възпитаници в млади специалисти, адекватни и
конкурентоспособни на трудовия пазар;
• да предостави възможности на своите възпитаници да се запознаят с опита на
Германия и Франция, да го придобият и усвоят, да се поучат от него и като се
завърнат в България, да го разпространят и приложат при постъпване на работа
след дипломирането си;
• да предостави възможности на своите възпитаници по време на практиката да
си изберат интересни и нестандартни теми за дипломните си работи, както и
да започнат да ги разработват под ръководството на немските и френските си
наставници и българските си ръководители от университета;
• да установи ползотворно сътрудничество с немския (Agricola-Institut) и с френския
партньор (SupEuropa), с предприятията и организациите, приели ползвателите
на практика, за да може да се намери приложение при инициирането на други
съвместни проекти, инициативи, размяна на гостувания и обмен на специалисти;
• да популяризира и разпространи резултатите от проекта и проведените студентски
практики.
Дейности:
Провеждане на 13-седмична практика по специалността на 20 студенти от Университета
по архитектура, строителство и геодезия във Франция и Германия.
Резултати:
Всички посочени цели са изпълнени.
Ползватели:
20 студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия, София,
четвърти и пети курс, редовно обучение от факултетите Архитектурен, Строителен,
Хидротехнически, Геодезически и Транспортен. От ползвателите 15 от тях провеждат
практика във Франция, а 5 в Германия.

За контакти:
Контрактор:
Университет по архитектура,
строителство и геодезия
бул. “Христо Смирненски” 1
София 1046
доц. д-р инж. Иван Тотев
Тел.: +359 2 8665810
E-mail: itotev_fce@uacg.bg

Партньори:
Агрикола Институт
Zwickauer Strabe 279,
09116 Chemnitz, Germany
Tel.: +49 371 852023
Tel.: +49 371 852051
E-mail: Agricola_institut@web.de
СупЕвропа
10, rue du Tir, BP 80295
F 68005 Colmar Cedex, France
Tel.: +33 389 23 51 61
Tel.: +33 389 23 85 81
E-mail: supeuropa@supeuropa.org

BG/05/A/PL - 166199

Type of project:

Placement

Beneficiaries:
Priority:

Students
Interaction between educational institutions
and production environment

Objectives:
• give real opportunities to its students for prediploma placements in enterprises from
EU member countries in the same professional area like their specialties, which they
follow in the university, in order to apply their knowledge (gained in the university) into
practice;
• change its students into young specialists, adequate and competitive on the labour
market;
• give real opportunities to its students for meeting the experience of Germany and France,
for gaining and acquiring it and when they come back in Bulgaria to disseminate and
apply it into practice when they start work after their graduation;
• give opportunities to its students to choose an interesting and non-standard diploma
themes due to the placement, as well as to start work on them under the German and
French tutors together with the Bulgarian ones from the university;
• establish fruitful collaboration with the German partner (Agricola-Institut) and French
partner (SupEuropa), with the enterprises and the organizations accepted the beneficiaries for placement, in order to take place in future joint projects, initiatives, exchange
of visits and specialists;
• popularize and disseminate the project results and experience.
Activities:
Implementation of a 13-week placement in the area of the specialties of 20 students from
the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy in France and Germany. All
activities are directly or indirectly connected to the beneficiaries and the realization of their
placements. It is paid especially attention to the activities connected to the dissemination of
the results and the experience gained by the successful implementation of this project.
Outcomes:
All goals set are achieved.
Beneficiaries:
Twenty students – 4th and 5th grade from the University of Architecture, Civil Engineering
and Geodesy, Sofia, from Faculty of Architecture, Faculty of Structural Engineering, Faculty
of Hydrotechnics, Faculty of Geodesy and Faculty of Transportation Engineering. Fifteen of
the beneficiaries carry out the placement in France and five in Germany.

Contacts:
Contracting organization:
University of Architecture, Civil Engineering and
Geodesy (UACEG)
1, Hristo Smirnenski Blvd
Sofia 1046, Bulgaria
Assoc. Prof. Dr. Eng. Ivan Totev
Теl.: +359 2 8665810
E-mail: itotev_fce@uacg.bg

Partners:
Agricola-Institut
Zwickauer Strabe 279,
09116, Chemnitz, Germany
Теl.: +49 371 852023
Теl.: +49 371 852051
E-mail: Agricola_institut@web.de
SupEuropa
10, rue du Tir, BP 80295
F 68005 Colmar Cedex, France
Теl.: +33 389 23 51 61
Теl.: +33 389 23 85 81
E-mail: supeuropa@supeuropa.org

New methodological skills in Architecture, Civil Engineering and Geodesy

Number of contract:
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Номер на договора:

BG/05/A/EX - 166107

Тип:

Обмен

Ползватели:
Приоритет:

Мениджъри на човешки ресурси
Насърчаване развитието на професионалното ориентиране

Продължаващо обучение на младежи с висше икономическо образование без трудов опит

Цели:
• Подобряване уменията и компетенциите;
• Подобряване на качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение;
• Насърчаване и подкрепяне на приноса на професионалното обучение в процеса
на иновации.

52

Дейности:
Проектът се осъществи в рамките на 2 седмици в гр. Берлин, Германия, а дейностите
бяха изпълнени на 2 етапа:
Първи етап: - посещения и работни срещи с представители на Международната
академия за продължаващо обучение и преквалификация /F+U Berlin International
Academy gGmbH/.
Посещение и срещи в: Федерална Агенция по труда – център EURES (EURopean Employment Services); Бундесрат; Хумболдт Университет (HUMBOLDT-UNIVERSITÄT
ZU BERLIN); Централа на CDU (Християндемократическата партия); Министерство
на отбраната; Център по кариерата на Университет Хумболдт; Централата на SPD
(Социалдемократическата партия на Германия); Бюро за безработни “JOB POINT”;
Център LERNLADEN (“Магазин за обучение”) и други.
Втори етап: - разпространение на резултатите.
Резултати:
Ползвателите повишиха професионалните си умения и разшириха познанията си
в областта на подготовката, реализацията и икономическата оценка на проекти и
програми за продължаващо обучение в страните от ЕС. Придобиха нови знания и
идеи в областта на продължаващо обучение на младежи с висше икономическо
образование без трудов опит.
Ползватели:
10 - Ползвателите по проекта бяха преподаватели, консултанти и научни работници.

За контакти:
Контрактор:
Отделение “ИСК” при УНСС
София, бул. “Климент Охридски” №2
Таня Димитрова Димитрова
Тел.: +359 2 689204
E-mail: T.Dimitrova@ips.bg

Партньори:
В приемащата страна - Международната
академия за продължаващо обучение и
преквалификация /F+U Berlin International
Academy gGmbH/ - гр. Берлин, Германия
Център за сравнителни изследвания

BG/05/A/EX - 166107

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:
Priority:

HR-Managers
Development of the professional orientation

Objectives:
• Skills and competence improvement;
• Quality improvement and long-life professional training;
• Еncouragement and supporting of professional training in innovation process
Activities:
The exchange was for 2 weeks in Berlin, Germany and the activities had been carried out
in 2 stages:
First phase: - realization of exchange – visits and working meetings with representatives of
F+U Berlin International Academy gGmbH.
Meetings in: Federal Labour Agency – Center EURES (EURopean Employment Services);
Bundesrat; HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN; Head office of CDU (Christian-democratic party); Ministry of Defence; Career center – University of Humboldt; Career center of
SPD (Social-democratic party of Germany); Agency for unemployed “JOB POINT”; Center
LERNLADEN and others.
Second phase: - dissemination of results
Outcomes:
The beneficiaries increased their own skills and improved their knowledge in the field of
preparation, realization and the economic evaluation of projects and programs for continuing education in the countries of European Union. They acquired new knowledge and ideas
in the field of continuous education of young people with degree in Economics and business
and lack of working experience.
Beneficiaries:
10 - The beneficiaries were lecturers, consultants and science workers.

Contacts:
Contracting organization:
Division “IPS” at UNWE
Sofia, 2 Kliment Ohridski Blvd.
Tanya Dimitrova Dimitrova
Тел.: +359 2 689204
E-mail: T.Dimitrova@ips.bg

Partners:
The partner in the host country: F+U Berlin
International Academy gGmbH
Center for comparative researches

Continuous education of young people with degree in Economics and Business and lack of working experience

Number of contract:
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Номер на договора:

BG/05/A/EX - 166109

Тип:

Обмен

Ползватели:
Приоритет:

Мениджъри на човешки ресурси
Проучване и апробиране на нови методи и подходи за
основна рехабилитация и професионална подготовка на
зрително затруднени лица

Обмен на добри практики

Цели:
Целите на ниво партньорство бяха обмяна на добри практики, идеи, методики,
ръководства, помощни средства, дидактически материали, работни програми, форми
на диагностично оценяване, специални постижения в областта на рехабилитацията
и професионалната подготовка. Целите на ниво институция бяха обмен на идеи за
организацията на работа, организация на рехабилитационното и професионално
обучение, работа с държавни и обществени институции, работа с агенции по заетостта
и работодатели. Целите на ниво ползвател бяха свързани с обмяната на идеи и добри
практики в областта на конкретната рехабилитационна и професионална дисциплина,
които да доведат до повишаване квалификацията на ползвателя и подобряване
качеството на услугите, извършвани в Центъра.
Дейности:
• Провеждане на работна среща с екипа на НЦРС и уточняване на работната рамка,
представляваща интерес за ползвателите.
• Запознаване на партньорите с работната рамка, уточнена от ползвателите.
• Договаряне с партньорите на работните рамки за всеки от тях.
• Договаряне на работните програми за всеки един поток и индивидуалните работни
програми за всеки ползвател в зависимост от професионалните му интереси.
Резултати:
Основните резултати за ползвателите са свързани с усъвършенстване на тяхната
професионална подготовка.
Основен резултат за институцията беше проучването и сравняването на следните
дейности: подбор и набиране на курсисти за професионална рехабилитация;
диагностично оценяване; разработване на индивидуални рехабилитационни и
професионални планове; работа с държавни, частни и неправителствени организации;
организация на професионалното обучение; реализация на клиентите, преминали
професионално обучение; работа с работодатели; адаптация на работни места;
валидност на дипломите; подготовка на преподавателите; специални програми за
слепоглухи. Беше направен сравнителен анализ на професионалното обучение по
тапицерство за двете институции – програма, изпитен минимум, сертификати.
Ползватели:
Мениджъри, учители по основна рехабилитация и професионално обучение на слепи
и слабовиждащи.

За контакти:
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Контрактор:
Национален център за рехабилитация
на слепи
4006 Пловдив
ул. Ландос 24
Вероника Кертикова
Тел.: +359 32 682705
E-mail: rehcentr@evrocom.net

Партньори:
Arla Institute for Rehabilitation and Vocational Training of Blind and Visually Impaired
- Финландия

Number of contract:

BG/05/A/EX - 166109

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:
Priority:

HR-Managers
Investigating and testing new methods and approaches
for basic rehabilitation and vocational training
of visually impaired people

Objectives:
The goals at partnership level were exchange of good practices, ideas, methods, aid and
didactic materials, work programs, forms of didactic evaluation, special achievements in the
field of rehabilitation and vocational training. The goals at institutional level were rehabilitation and vocational training, work with state and public institutions, employment agencies
and employers. The goals at beneficiary level were relevant to the exchange of ideas and
good practices in the field of the specific rehabilitation and vocational discipline, in order to
increase the qualification of the beneficiary and improvement of the quality of the services,
provided by the Center.

Outcomes:
The main outcomes for the beneficiaries are relevant to refining of their vocational preparedness. The class attendances gave us the opportunity to compare the curriculums, the
organization of the classes, the use of didactic materials. We improved our language skills
and we got to know a culture of behavior and social life, different from ours.
The main outcome for the institution was the investigation and comparison of the following activities: selection and recruitment of trainees for vocational rehabilitation; diagnostic
evaluation; development of individual rehabilitation and vocational plans; work with state,
private and nongovernmental organizations; organization of the vocational training; realization of the clients who have undergone vocational training; work with employers; adaptation of workplaces; validity of the diplomas; training of the trainers; special programs for
deaf-blind people. A comparative analysis of the vocational training in upholstery for the
two institutions was made – curriculum, test minimum, certificates.

Exchange of good practices

Activities:
• Conducting a work meeting with the team of the NRCB and specifying the work frameworks, which is of interest to the beneficiaries.
• Introducing the partners to the work framework, specified by the beneficiaries.
• Contracting with the partners the work frameworks for each of them.
• Contracting the work programs for each flow and the individual work programs for each
beneficiary in accordance with his/her professional interests.

Beneficiaries:
Managers, teachers in basic rehabilitation and vocational training of blind and visually impaired people.

Contacts:
Contracting organization:
National Rehabilitation for the Blind Center
24 Landos Str.
Plovdiv 4006, Bulgaria
Veronika Kertikova
Теl.: +359 32 682705
E-mail: rehcentr@evrocom.net

Partners:
Arla Institute for Rehabilitation and Vocational
Training of Blind and Visually Impaired - Finland

55

Номер на договора:

BG/05/A/EX - 166121

Тип:

Обмен

Ползватели:
Приоритет:

Мениджъри на човешки ресурси
Насърчаване развитието на професионалното ориентиране

ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ В ПЕНИТЕНЦИАРНАТА СИСТЕМА - ПРАКТИКА

Цели:
Целта на проекта е да бъде проучен, анализиран и оценен като възможности за
адаптиране и приложение у нас конкретният начин на осъществяване на дейности в
тренировъчно предприятие в местата за лишаване от свобода във Франция.
Дейности:
Проектът “Тренировъчните фирми в пенитенциарната система” имаше продължителност
една година, а обменът се осъществи в рамките на една седмица през м. март
2006 г. във Франция и включваше 5-дневна програма с теоретичен модул; срещи
с институции, които осъществяват обучение в местата за лишаване от свобода; с
екипите на центрове за професионално обучение и с ръководители на ТП, с екипа
на Националната централа на ТП – REEP; посещение на два затвора; наблюдение
на работата на 4 фирми за обучение на безработни и младежи с ниска степен на
образование; 2 в затвори – женски и мъжки. В обмена участваха 10 ползватели, от два
сектора; 4 региона; 7 институциии. В цялостното осъществяване на проекта участваха
4 организации партньори от българска страна. Предварителната подготовка беше
осъществена от Центъра на учебно-тренировъчните фирми в България.
Резултати:
Ползвателите получиха сертификат, издаден от Френската централа на тренировъчните
предприятия, за участие в обучение и работни визити за обмен на опит в центрове за
професионално обучение и в места за лишаване от свобода.
Организацията домакин предостави много материали, сподели ноу-хау с ползвателите
и предложи бъдещо сътрудничество.
Представяне на опита на срещи с ГД “Изпълнение на наказанията”; популяризиране
на опита в рамките на училищата към местата за лишаване от свобода и в мрежата на
ТП в България; статии във вестниците.
Създаване на трайно партньорство между Сдружение “Българска тренировъчна
централа”, Център на учебно-тренировъчни фирми-МОН; Пробационна служба Софияград; Затвора Стара Загора и ВПУ “Поп Минчо Кънчев”, Затворите във Варна и Бургас
с цел представяне на иновативни форми на професионално образование, обучение
и ориентиране и въздействие на средата с цел оптимизиране на корекционните
дейности.
Ползватели:
10 представители на сектор “Правосъдие” и сектор “Образование”

За контакти:
Контрактор:
Сдружение “Българска тренировъчна
централа”
1606 София
ул. “Лайош Кошут” 5
Ирина Добриянова
Тел.: +359 2 9531216; 9632272
E-mail: buct@buct.org
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Партньори:
Главна дирекция “Изпълнение на
наказанията”
Затвора - Стара Загора
Вечерно професионално училище “Поп
Минчо Кънчев” към Затвора, Стара Загора
Център на учебно-тренировъчните фирми в
средните професионални училища

Number of contract:

BG/05/A/EX - 166121

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:
Priority:

HR-Managers
Encouragement of vocational orientation development

Activities:
The project “Practice Firms within Penitentiary System” was implemented in a one-year period; the exchange lasted for one week, in March 2006 in France and within its program the
beneficiaries had a theoretical module; working meetings with institutions that work in the
fields of training of prisoners; trainers, teachers and managers from vocational centres with
a training firm module; with the team of the French Central Office REEP; visits of experience
in two prisons; visit of experience in 4 training firms for unemployed and youngsters with
low level of education; 2 in prisons /female and male/. Ten beneficiaries took part, representing 2 sectors; 4 regions; 7 institutions. In the whole implementation of the project there
were 4 partner-organizations in Bulgaria. The preparation part of the visit was implemented
by the Bulgarian Centre of Training Firms
Outcomes:
The beneficiaries received a Certificate, issued by REEP proving their participation in the
training program and in the visits of experience in centres of vocational training and orientation and in prisons.
The host organization has provided each participant with know-how and a lot of materials,
concerning the group objectives and proposed future co-operation.
Presentation of the experience to the General Directorate “Execution of Sentences”; popularization of the experience within schools in prisons and the Bulgarian Practice Firms Net;
articles in newspapers.
Establishment of stable partnership between Association Bulgarian Training Centre, Centre
of Training Firms – Ministry of Education and Science, Probation Centre – the city of Sofia;
the Prison of Stara Zagora; Vocational school “Pop Mincho Kanchev”- the Prison of Stara
Zagora; the prisons of Varna and Bourgas with the aim to introduce innovative models of
vocational education, training and orientation and influence over the environment with the
main objective to optimize correction activities.
Beneficiaries:
10 representatives of sectors “Justice” and “Education”

PRACTICE FIRMS WITHIN PENITENTIARY SYSTEM - PRACTICA

Objectives:
The main objective of the project is study, analysis and evaluation of the experience of
France in the establishment and management of practice firms in penitentiary system; adaptation and application of the activities in the Bulgarian prisons.

Contacts:
Contracting organization:
Association Bulgarian Training Centre
1606 Sofia, Bulgaria
5 Laiosh Koshut str.
Irina Dobriyanova
Теl.: +359 2 9531216; 9632272
E-mail: buct@buct.org

Partners:
General Directorate “Execution of Sentences”
The Prison of Stara Zagora
Vocational School “Pop Mincho Kanchev” – the
Prison of Stara Zagora
Centre of Training Firms in Secondary Vocational
Schools
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Номер на договора:

BG/05/A/EX - 166200

Тип:

Обмен

Ползватели:

Немско-български трансфер на иновативни практики в автоматизацията на производствените процеси

Приоритет:

58

Мениджъри на човешки ресурси
Създаване на адаптивна и модерна работна сила
и борба с безработицата
Трансформация, модернизация и адаптация на европейските
системи за образование и обучение

Цели:
• подобряване уменията и компетенциите на преподаватели
• насърчаване и подкрепяне на приноса на професионалното обучение в процеса
на иновации
Дейности:
Обмен на 1 група от 10 университетски преподаватели, инструктори и специалисти
по професионално обучение в областта на автоматизацията на производствените
практики в Германия.
Осъществяване на 2 седмично обучение в образователния център - фирма МЕА.
Запознаване с образователните практики във фирмата.
Разпространение на резултатите.
Резултати:
• Проведен успешно обмен на 10 експерти – инструктори, университетски
преподаватели в областта на автоматизацията на производствените процеси
• Получени сертификати за професионална квалификация на всички ползватели
• Осъществени контакти с производители на професионална техника за обучение
по автоматизация
• Визита и срещи на немски специалист в България, като резултат от обмена
• Информационни материали за проведения обмен – сайт на проекта и брошури
www.it.fmi.uni-sofia.bg/CIST/GB
• Презентации и срещи на участниците в обмена в България
Ползватели:
Университетски преподаватели

За контакти:
Контрактор:
Център по технологии на информационното
общество (ЦТИО), при Научноизследователски
сектор (НИС), Софийски университет “Св.
Климент Охридски”
бул. “Драган Цанков” №8
1164 София
Тел.: +359 2 8654686
E-mail: info@nis.uni-sofia.bg
roumen@fmi.uni-sofia.bg

Партньори:
MEA - Metall-und Elektroausbildung GmbH
Zum Alten Dessauer 1
D-Kesselsdorf, Germany

Number of contract:

BG/05/A/EX - 166200

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:

Development of adaptive and modern human force
combating unemployment
Transformation, modernization and adaptation of the European
systems for education and training

Objectives:
Improvement of skills and competences of the instructors and university teachers
Encouragement and support of the professional training in the innovation process
Activities:
• Exchange of 1 group of 10 university lecturers, instructors, experts in professional training, all specialists in the area of automation practices in Germany.
• Realization of 10 days training in the educational center MEA GmBH Germany
• Experience –exchange visits in educational centers
• Dissemination of the results in Bulgaria
Outcomes:
• Successful realization of exchange program of 10 experts – instructors, university lecturers
and experts in the area of automation of manufacturing processes
• Achieved certificates for professional training for all participants
• Realization of contacts with manufacturers of specialized professional equipment for training in automation.
• Visit of German expert in Bulgaria and meetings arranged in different universities.
• Information and dissemination materials produced – project site and brochure www.it.fmi.
uni-sofia.bg/CIST/GB
• Presentations and meetings of the project beneficiaries in Bulgaria
Beneficiaries:
University lecturers.

Contacts:
Contracting organization:
Center of Information Society Technologies
(CIST), at Science and Research Department,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
8, Dragan Tzankov Blvd
1164 Sofia, Bulgaria
Теl.: +359 2 8654686
E-mail: info@nis.uni-sofia.bg
roumen@fmi.uni-sofia.bg

Partners:
MEA - Metall-und Elektroausbildung GmbH
Zum Alten Dessauer 1
D-Kesselsdorf, Germany

German – Bulgarian transfer of innovation practices in the field of automation of manufacturing processes

Priority:

HR-Managers
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Номер на договора:

BG/05/A/ЕХ - 166204

Тип:
Ползватели:

Адаптиране на европейската система за професионално образование
и обучение в модулното обучение по газова техника

Приоритет:

Обмен
Учители и експерти по професионално ориентиране
Трансформация, модернизация и адаптация на европейските
системи за образование и обучение

Цели:
• Да се насърчат нови подходи в професионалното образование и обучение
по газоснабдяване чрез използване на учебни програми и добри практики от
Европа;
• Да се обмени опит в практическата подготовка на /между/ специалистите, чрез
преки контакти;
• Да се подобри езиковата култура на ползвателите с цел свободно ползване на
чужда техническа и справочна информация;
• Разработване на програма от практически стъпки за адаптиране на европейската
система за професионално образование и обучение в модулното обучение по
газова техника.
Дейности:
Работната програма включваше лекции, беседи, семинари, дискусии, самостоятелна
работа с приложен софтуер и др. Ползвателите се запознаха със социалната
и с образователната система в област Саксония, Германия. Посетени бяха
образователни центрове в градовете Кемнитц и Лайпциг. Разгледана бе централната
газоразпределителна станция на Панаирната палата в гр. Кемнитц , където бе
отделено внимание на отделни елементи за регулиране и регистриране на налягането
на газ. Ползвателите се запознаха с устройството и начина на работа на битова
газоразпределителна станция в Кемнитц – Запад. Освен наблюдение на ремонт на
газова инсталация за битово потребление, който се осъществява по съвременна
технология с компютърна техника, ползвателите разработиха с приложен софтуер
проект на екологична газова инсталация. Посетена бе фирма Buderus, която се
занимава с производството на отоплителни елементи и котли, работещи с газ. В град
Фрайберг групата ползватели разгледа модерно оборудван завод за производство на
модули за слънчева енергия. Изключително интересни бяха посещенията в централите
за производство на конвенционални и алтернативни видове енергия, намиращи се на
територията на област Саксония.
Резултати:
• Усъвършенстване на професионалните умения на ползвателите
• Принос към чуждоезикови, поведенчески и междукултурни умения чрез запозна
ване с културата и традициите в Германия
Ползватели:
10 ползватели; осем учители по общотехнически и специални технически дисциплини
по специалността „Газова техника” и двама експерти по професионално образование
и професионално ориентиране от РИО, гр. Русе.

За контакти:
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Контрактор:
Професионална гимназия по промишлени
технологии „Атанас Ц. Буров”
Русе 7000
ул. „Цар Калоян” 11
инж. Анета Христова
Тел.: +359 82 872218
E-mail: sptum_rousse@yahoo.com

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

Number of contract:

BG/05/A/ЕХ - 166204

Type of project:
Beneficiaries:
Priority:

Exchange
Teachers and specialists of professional orientation
Transformation, modernization and adaptation
of the European systems for teaching and education

Activities:
The work program contained a series of lectures, talks, discussions, seminars, individual
work with applied software etc. The users (we) were acquainted with the social and the
educational system in the region of Saxony, Germany. We visited some educational centers
in the towns of Chemnitz and Leipzig as well. We also examined the structure and the way
of work of a domestic gas-distributing station in Chemnitz – West. Another place we visited
was the Buderus company, which is occupied with the production of heating element and
cauldrons working with gas. In Freiberg we visited a contemporarily equipped factory for
production of modules for solar energy. We were greatly impressed by the power-stations
for conventional and alternative energy, situated on the territory of Saxony district.
Outcomes:
• Perfection of the professional skills of the users:
• Contribution to foreign-language, behaviour and intercultural skills through acquaintance with the culture and traditions of Germany
Beneficiaries:
Ten beneficiaries; - Eight teachers in technical disciplines from the specialty “Gas technics”
and two experts on professional education and professional orientation from the Regional
Inspectorate of education - Rousse.

Adaptation of the European system for professional teaching
and education in the module study of gas techniques

Objectives:
• Stimulation of new methods in the professional teaching and education in gas supply by
using educational programs and good practices from Europe.
• Exchange of experience in the practical training among specialists through direct contact.
• Improving the language culture of the users for the sake of easy use foreign technical
and reference information.
• Working out a particular program, consisted of practical steps for the adaptation of the
European system of professional teaching and education in the module study of gas
techniques.

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

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

BG/05/A/ЕХ - 166217

Тип:

Обмен

Ползватели:

НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЕВРОХОРИЗОНТИ 2

Приоритет:

Мениджъри човешки ресурси
Създаване на адаптивна и модерна работна сила
и борба с безработицата

Резюме:
Проектът е насочен към 10 преки бенефициенти – тютори /6 наставници по
производствена практика от две професионални гимназии по селско стопанство,
2-ма директори на гимназиите и 2-ма специалисти по професионално ориентиране от
бюра по труда в селските общини на област Русе/, които чрез 6-седмичен обмен по
дейност “Мобилност” на Програмата ще повишат своята компетентност в областта на
екологичното земеделие в Германия през юли-август 2006 г. Общата цел на проекта
е да запълни вакуума по тази проблематика в средните професионални училища в
България, като подготви тюторите, които ще развиват професионалните познания и
умения на учащите, безработните и работещите фермери в една модерна област на
земеделието, която по силата на Общата селскостопанска политика на ЕС задължава
България да създаде подходящите условия за развитие на този аграрен сектор.
Конкретните цели, насочени към преките бенефициенти на проекта, включват два
компонента: придобиване на компетенции чрез трансфер на знания и наблюдения на
успешни практики в производствени единици в областта на органичното земеделие;
обмен на опит по отношение методиката на професионалното ориентиране и обучение
в тази съвременна област на селското стопанство. Придобитите компетенции ще
бъдат сертифицирани. Добавената стойност по проекта ще позволи тюторите от
професионалните гимназии и специалистите по професионално ориентиране от бюрата
по труда да посрещнат предстоящите промени в учебните програми подготвени.

За контакти:
Контрактор:
Сдружение “Партньорство”
7002 Русе
ул. Войводова 72
Милко Иванов
Тел.: +359 82 828269
E-mail: partnerstvo@abv.bg
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Партньори:
Сдружение за Европейска интеграция Билефелд
ПГСС “А. Кънчев”
ПГСС “К. Тимирязев”
ДРСЗ Русе

Number of contract:

BG/05/A/ЕХ - 166217

Type of project:

Austauschung

Beneficiaries:

HR-Managers
Shaffung Adaptiver und Moderner Arbeitskräfte
und Kämpf gegen Arbeitslosigkeit

Summary:
Das Projekt ist an 10 direkte Empfänger – Tutoren gerichtet (6 Lehrer in Berufspraktikum und 2 Direktoren der beiden Berufsgymnasien für Landwirtschaft, und 2 Fachleute in
Berufsorientierung aus den Arbeitsämtern im Gebiet Russe). Das Ziel des Projektes ist, das
Vakuum in dem Gebiet der ökologischen Landwirtschaft in den Berufsoberschulen in Bulgarien durch Vorbereitung der Tutoren auszufüllen, die die Berufskenntnisse und Fähigkeiten
der Lernenden, Arbeitslosen und Farmer auf einem modernen Gebiet der Landwirtschaft
entwickeln werden, da Bulgarien kraft der landwirtschaftlichen Politik der EG verpflichtet ist,
geeignete Bedingungen für die Entwicklung dieses Agrarsektor zu schaffen.
Die konkreten Ziele, die an die Empfänger des Projektes gerichtet sind, umfassen zwei
Komponente: Kompetenzen durch Transfer von Kenntnissen und Beobachtungen von erfolgreichen Praktiken in den Produktionsstätten auf dem Gebiet der organischen Landwirtschaft; Erfahrungsaustausch in der Methodik der Berufsorientierung und Ausbildung
in diesem modernen Bereich der Landwirtschaft. Die erworbenen Kompetenzen werden
bescheinigt. Die Verwirklichung dieses Projekts wird die Tutoren von den Berufsgymnasien
und den Fachleuten in der Berufsorientierung von den Arbeitsämtern für die vorstehenden
Veränderungen in den Ausbildungsprogrammen vorbereiten.

Contacts:
Contracting organization:
Verein “Partnerstvo”
27, Voevodova Str.
7002 Ruse, Bulgarien
Milko Ivanov
Теl.: +359 82 828269
E-mail: partnerstvo@abv.bg

Partners:
Verein Fur Europaishe Integration - Bielefeld

Förderung der Entwicklung der Berufsausbildung auf dem Gebiet der Biolandwirtschaft

Priority:

PGSS “A.Kanchev”
PGSS “K.Timiryazev”
DRSZ Ruse
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Номер на договора:

BG/05/A/EX - 166225

Тип:

Обмен

Ползватели:

Партньорството университет – бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт

Приоритет:

64

Мениджъри човешки ресурси
Насърчаване развитието на професионалното ориентиране

Цели:
• Подобряване уменията и компетенциите на хората;
• Подобряване на качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение;
• Насърчаване и подкрепяне на приноса на професионалното обучение в процеса
на иновации.
Дейности:
Проектът се осъществи в рамките на 2 седмици в гр. Торино, Италия, а дейностите
бяха изпълнени на 2 етапа:
Първи етап: - посещения и работни срещи с представители на Асоциацията за
изследване и обучение /Societa Ricerca e Formazione/.
Посещение и срещи в:
• Асоциация за изследване и обучение;
• Политехнически университет в гр. Торино;
• Център за професионално обучение на област Пиемонте (Centro di Formazione Professionale Piemontese);
• Териториална управа на провинция Торино;
• COREP – неправителствена организация;
• Институт за изследване на образованието в област Пиемонте” (IRRE);
• CSI и други.
Втори етап: - разпространение на резултатите:
• представяне на докладите на ползвателите;
• провеждане на семинар;
• организиране на пресконференция.
Резултати:
Ползвателите повишиха професионалните си умения и разшириха познанията си
в областта на подготовката, реализацията и икономическата оценка на проекти
и програми за продължаващо обучение в страните от ЕС. Придобиха нови знания
за връзката университет – бизнес и професионалното обучение по икономика и
мениджмънт.
Ползватели:
10. Ползвателите по проекта бяха преподаватели, консултанти и научни работници

За контакти:
Контрактор:
Отделение “ИСК” при УНСС
Гр. София, бул. “Климент Охридски” №2
Марина Борисова
Тел.: +359 2 689204
E-mail: ips@mail.prosoft.bg

Партньори:
Асоциация за изследване и обучение
/Societa Ricerca e Formazione/
Център за сравнителни изследвания

Number of contract:

BG/05/A/EX - 166225

Type of project:

Exchange

Beneficiaries:
Priority:

HR-Managers
Promotion of vocational orientation and development

Activities:
The exchange took place for 2 weeks in Torino, Italy and the activities had been carried out
in 2 stages:
First phase: - realization of exchange – visits and working meetings with representatives of
Research Association /Societa Ricerca e Formazione/.
Meetings in:
• Research Association;
• Politechnical University in Torino;
• Professional training center of Region Piemonte;
• Territorial administration of Piemonte;
• COREP- non-profit organization;
• Institute for education research in Piemonte;
• CSI and others.
Second phase: - spreading the results
• presentation of reports from the beneficiaries;
• seminar implementation;
• organizing press conference.
Outcomes:
The beneficiaries increased their own skills and improved their knowledge in the field of
preparation, realization and the economic evaluation of projects and programs for continuing education in the countries of European Union. They acquired new knowledge about
connection between University – business partnership and professional training in Economics and Management.
Beneficiaries:
10. The beneficiaries were lecturers, consultants and science workers.

Contacts:
Contracting organization:
Division “IPS” at UNWE
Sofia, 2 Kliment Ohridski Blvd.
Marina Borisova
Тел.: +359 2 689204
E-mail: ips@mail.prosoft.bg

University – business partnership and professional training in Economics and Management

Objectives:
• Skills and competence improvement of the people;
• Quality improvement and long-life professional training;
• Еncouragement and supporting of professional training in innovation proccess

Partners:
Societa Ricerca e Formazione, Torino, Italy
Center for comparative researches
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Лингвапийс Европа: Разработване на материали за езиково обучение на мироопазващи сили
66

Номер на договора:

BG/03/B/F/LA - 166009

Тип:

Езикови компетенции

Ползватели:

3

Приоритет:

2

Резюме:
В рамките на проекта ще бъдат изградени комплекти от материали, съдържащи
изискванията от европейски нива В1 до С1 за използване на английски език в
различни ситуации в сферата на полицията и мироопазващите операции по света.
Тези обучителни материали ще отразяват комуникационните умения и изпълнението
на поставената задача и ще включват:
• обучителни материали за самостоятелна работа и работа с преподавател в сферата
на неформалното обучение;
• учебник на обучаемия и учебник на обучителя и аудиоматериали за формално
обучение в клас;
• интерактивен многоезичен речник на CD, включващ терминология на 13 европейски
езика в областта на полицията и военното дело;
• материали за чуждокултурно осъзнаване, с цел развитие на интеркултурни
познания в съответния обучителен контекст;
• общоевропейско сертифициране, приравняващо изпитите на НАТО STANAG 6001 с
Общата европейска рамка;
• Академично признаване от Университета в Уестминстър, акредитиращ езиковите
изпити на Министерството на отбраната на Великобритания;
• Европейско езиково портфолио за миротворци, базирано на Общата европейска
рамка;
• уеб-сайт с примерни материалите за изтегляне и опции за самообучение.
Разпространението на дейностите по проекта става чрез отпечатване на материали,
интернет страници, групи, свързани в мрежа, представяне на конференции.

За контакти:
Контрактор:
Европейски център за обучение и
квалификация (OF)
ул. Княз Борис I №135
София 1000
Боян Савчев
Тел: +359 2 9884220
Е-mail: ecet@ecet.bg; ecet@dir.bg

Партньори:
Bournemouth Business School International Burnemouth (OF), UK;
Centre de Recursos de Llenges Estrangeres.
Departement D’ensenyament. Generalitat de
Catalunya (CRLE) - Barcelona (PP), ES;
H-Net Professional Language Studio - Budapest,
HU;
International Certificate Conference - Frankfurt
(OQ), DE;
International House Tallinn - Tallinn (OF), EE;
Lyon Chamber of Commerce and Industry - Lyon
(CC), FR;
Public Service Language Centre - Riga (OF), LV;
Public Service Language Centre - Vilnius (OF), LT;
University of Information Technology and
Management in Rzeszow - Rzeszow (U), PL;
University of Pitesti - Pitesti (U), RO;
University of Westminster - London (U), UK;
Universe Press-Europe - Sofia (PME), BG

BG/03/B/F/LA - 166009

Type of project:

Language competencie

Beneficiaries:

3

Priority:

2

Summary:
The distinguishing features of Linguapeace Europe are that it will provide sets of graded
materials from European levels B1 – C1 containing English used in realistic scenarios, experienced by military and police personnel in peacekeeping operations worldwide. These
training materials reflect communication and task-oriented performance and will include:
• self-study, semi-autonomous and tutor-supported learning materials for informal settings;
• students’ book, teachers’ book, and digital audio materials for formal classes in institutions;
• interactive multilingual glossary on CD of military and police terminology in 13 European
languages;
• cultural awareness materials to develop intercultural competence in this specific vocational context;
• EU-wide Certification matching the NATO STANAG 6001 exams with the Common European Framework;
• academic validation by University of Westminster who accredit the languages examinations of the UK Ministry of Defence;
• European Language Portfolio for Peacekeepers based on the Common European Framework;
• public website with exemplary materials for downloading and self-access study options;
• dissemination activities through print, websites, Network Groups, and conference presentations.

Contacts:
Contracting organization:
European centre for Education and Training (OF)
135, Knyaz Boris I St.
Sofia 1000
Boian Savtchev
Tel.: +359 2 9884220
E-mail: ecet@ecet.bg

Partners:
Bournemouth Business School International Burnemouth (OF), UK;
Centre de Recursos de Llenges Estrangeres.
Departement D’ensenyament. Generalitat de
Catalunya (CRLE) - Barcelona (PP), ES;
H-Net Professional Language Studio - Budapest,
HU;
International Certificate Conference - Frankfurt
(OQ), DE;
International House Tallinn - Tallinn (OF), EE;
Lyon Chamber of Commerce and Industry - Lyon
(CC), FR;
Public Service Language Centre - Riga (OF), LV;
Public Service Language Centre - Vilnius (OF), LT;
University of Information Technology and
Management in Rzeszow - Rzeszow (U), PL;
University of Pitesti - Pitesti (U), RO;
University of Westminster - London (U), UK;
Universe Press-Europe - Sofia (PME), BG

Linguapeace Europe: developing language training and reference materials for peacekeepers

Number of contract:
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Номер на договора:

Обучение по международни счетоводни стандарти и управленско счетоводство за МСП

Тип:

68

BG/03/B/F/PP - 166025
Пилотен проект

Ползватели:

2

Приоритет:

2

Резюме:
Основната цел на проекта е да се подобри счетоводството и финансовото отчитане
на МСП, така че да се осигурява полезна финансова информация за широк кръг
потребители и да се засили положителното възприемане на счетоводството като
средство за управление и развитие на малкия и среден бизнес.
Проектът има за задача също:
• Да задоволи нуждата от материали за обучение, отговарящи на специфичните
потребности от знания на мениджърите и счетоводния персонал на МСП.
• Да помогне за преодоляване недостига на компетентност в МСП чрез предлагане на
подходяща форма за професионално обучение за техните мениджъри и счетоводен
персонал.
• Да подобри достъпа на мениджърите и счетоводния персонал на МСП до
професионално обучение чрез използване потенциала на Интернет и предлагане на
уеб-базирани модули за обучение и ръководство от преподаватели консултанти.
• Да подобри качеството на продължителното професионално обучение на
мениджърите и счетоводния персонал на МСП чрез обмяна на опит, добри практики
и информация между партньори от различни страни и активно сътрудничество
между организации, занимаващи се с обучение, и МСП.
• Да поощри активното използване на информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) в професионалното обучение, както за създаване на материали за обучение,
така и в процеса на учене и комуникиране между обучаеми и преподаватели.
• Да разпространи резултатите от проекта сред партньори от различни страни и
различни групи.

За контакти:
Контрактор:
Технически университет - Габрово (U)
ул. Хаджи Димитър №4
Габрово 5300
Весела Димова
Тел: +359 66 223495
Е-mail: projects_vt@tugab.bg

Партньори:
Economic Faculty, Technical University of Gabrovo - Gabrovo (U), BG;
ASKANA Ltd. - Sofia (PME), BG;
ZALLI Ltd. - Gabrovo (PME), BG;
VUSTE ENVIS Ltd. - Prague (OF), CZ;
Consortium for Training & Development of SMEs
- Bologna (OE), IT;
Kaunas University of Technology Regional Business Incubator - Kaunas (O), LT;
National Council of Private SMEs in Romania
- Bucharest (OE), RO;
Luton Business School - Luton (U), UK

Type of project:

BG/03/B/F/LA - 166009
Pilot project

Beneficiaries:

2

Priority:

2

Summary:
The main goal of the project is to improve SMEs accounting and financial reporting in order
to provide useful financial information to a wide range of users and reinforce the positive
perceiving of accounting as a tool for management and evolution of small and mediumsized businesses. The project aims:
• To satisfy the need of training materials meeting specific learning needs of SMEs managers and accounting personnel.
• To help overcome competence shortage in SMEs by offering a suitable form of vocational training for SMEs managers and accounting personnel.
• To improve the access of SMEs managers and accounting personnel to vocational training by using the potential of Internet and offering of web-based training modules and
tutoring.
• To improve the quality of continuing vocational training for SMEs managers and accounting personnel through exchange of experience, good practices and information
between partners from different countries and active co-operation between training
organisations and SMEs.
• To forward the active use of ICT in vocational training - for design and development of
training materials, as well as in the process of learning and in the communication between learners and trainers.
• To disseminate the project results among partners from different counties and different
parties.

Contacts:
Contracting organization:
Technical University of Gabrovo (U)
4, Hadji Dimitar St.
Gabrovo 5300
Ms. Vesela Dimova
Tel.: +359 66 223495
E-mail: projects_vt@tugab.bg

Partners:
Economic Faculty, Technical University of Gabrovo - Gabrovo (U), BG;
ASKANA Ltd. - Sofia (PME), BG;
ZALLI Ltd. - Gabrovo (PME), BG;
VUSTE ENVIS Ltd. - Prague (OF), CZ;
Consortium for Training & Development of SMEs
- Bologna (OE), IT;
Kaunas University of Technology Regional Business Incubator - Kaunas (O), LT;
National Council of Private SMEs in Romania
- Bucharest (OE), RO;
Luton Business School - Luton (U), UK

Training in International Accounting Standards and Financial Management for SMEs

Number of contract:
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Номер на договора:

Обучение за безопасна месна продукция

Тип:

BG/03/B/F/PP - 166026
Пилотен проект

Ползватели:

2

Приоритет:

2

Резюме:
Целите на проекта са:
• Анализ на необходимостта от обучение на специалисти и работници в МСП във
връзка с изпълнение на директива 93/43/ЕЕС за основните хигиенни изисквания;
• Развиване управленски умения у собственици и управители на МСП от
месопреработвателния сектор за производство на безопасни и качествени месни
продукти;
• Осигуряване на обучаващи материали по ДПП и ДХП за специалисти, работещи в
месопреработвателния сектор в контекста на “Учене през целия живот”.
• Въвеждането на НАССР и ISO 9001:2000 и разработване на модули за обучение във
всяка отделна област;
• Разработване на наръчници и видеофилми за качествено и безопасно
месопроизводство; осъществяване на непрекъснато обучение в сферата на
безопасността на храните;
• Разработване на уеб-сайтове за проекта и методите за дистанционно обучение на
целевите групи на езика на държавите участнички;
• Обучение на обучаващи за разпространение.

За контакти:
Контрактор:
Сдружение “Регионални научно-технически
съюзи с Дом на науката и техниката” (OPR)
ул. Гладстоун №1
Пловдив 4000
Атанас Куюмджиев
Тел: +359 32 622564
Е-mail: nasko@hst.bg

70

Партньори:
House of Science and Technology - Plovdiv, BG;
University of Food Technology - Plovdiv (U), BG;
Association of Meat Processors in Bulgaria - Sofia
(GRE), BG;
Scientific & Educational Center of Chemical Engineers - Kalithea (OF), GR;
Association of Greek Chemists - Athens, GR;
Associated Software Developers Ltd. - Midlothian
(PME), UK

Number of contract:
Type of project:

BG/03/B/F/PP - 166026
Pilot project

Beneficiaries:

2

Priority:

2

Safety Meat Production Training

Summary:
The project has the following goals:
• Analyse the needs for training of both specialists and workers in SME’s with respect to
Directive 93/43/EEC basic requirements for food hygiene.
• Development of managerial skills in owners and managers of meat processing SME’s for
safety and quality meat production.
• The provision of GMP and GHP training materials to specialists employed in the field of
meat processing in order to aid life-long learning.
• The introduction of HACCP and ISO 9001:2000 and training modules in each area.
• The creation of Manuals and Video films for quality and safety meat production.
• The development of web sites in the languages of the participant Countries for the
project and methods for distance training of target groups, there will be two web sites
as follows.
• Training of Trainers for the dissemination of the training materials and concepts to the
target groups.

Contacts:
Contracting organization:
Association Regional Science and Technology
Unions & House of Science and Technology (OPR)
1,Gladstone St.
Plovdiv 4000
Atanas Kuyumdzhiev
Tel.: +359 32 622564
E-mail: nasko@hst.bg

Partners:
House of Science and Technology - Plovdiv, BG;
University of Food Technology - Plovdiv (U), BG;
Association of Meat Processors in Bulgaria - Sofia
(GRE), BG;
Scientific & Educational Center of Chemical Engineers - Kalithea (OF), GR;
Association of Greek Chemists - Athens, GR;
Associated Software Developers Ltd. - Midlothian
(PME), UK

71

Номер на договора:

Интернет базирано, ориентирано към компетентност оценяване
и сертифициране на професионалисти по УЧР

Тип:

Пилотен проект

Ползватели:

4

Приоритет:

1

Резюме:
Целите на проекта са:
• да разработи и пилотира система и съответната среда за оценка на формалното,
неформалното или информалното обучение на професионалистите в областта на
човешките ресурси, чрез сигурни методи за определяне, оценка и признаване на
техните компетенции;
• да подпомогне подготвянето на база за трансфер на иновации и взаимно
признаване на формалните сертификати и дипломи на професионалистите в
областта на човешките ресурси, като по този начин отговаря на изискванията за
транснационални стандарти, разработени на базата на компетенциите;
• да разработи система, която да се използва при оценяването на компетенциите на
други категории професии, например мениджъри, при наличието на съответните
компетенции;
• да прилага иновации в съответния целеви сектор.
За да постигне тези цели, пилотният проект събира партньори от всички подходящи
области, които оказват влияние върху темата.
В допълнение, с участието си в пилотната програма група мениджъри на човешки
ресурси не само ще тестват концепциите, но благодарение на своя професионален
интерес ще допринесат за качествената оценка и крайните изводи.

За контакти:
Контрактор:
Нов български университет
Училище по мениджмънт
бул. Г.М. Димитров No 52А
София 1125
проф. Юри Алкалай
Тел: +359 2 716011
Е-mail: yalkalay@nbu.bg
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BG/03/B/F/PP - 166027

Партньори:
Bulgarian Human Resources Management and
Development Association - Sofia (OPR), BG;
Varna Business Agency - Varna (CR), BG;
GKN International College of Engineering - Rosrath (U), DE;
Europa Consultancy Ltd. - West Malling Kent
(OF), UK;
Glenrothes College - (), UK;
Euro Contact Business School - Budapest (U),
HU;
Grifo multimedia Srl - Valenzano (PME), IT

Type of project:

BG/03/B/F/PP - 166027
Pilot project

Beneficiaries:

4

Priority:

1

Summary:
The project aims to:
• develop and pilot a system and appropriate environment for valuing formal, non-formal
or informal learning of Human Resources professionals (HRP) through reliable identification, assessment and recognition of their competence;
• to support preparation of a base for transfer and mutual recognition of formal certificates and diplomas, awarded to HRP, satisfying the requirements of competency-based
transnational standards;
• to develop a system capable for use in competency-based assessment of other categories of professionals, e. g. managers, when appropriate for competence are available;
• to pilot innovation in the target field.
In order to achieve these objectives The Project brings together partners who are experts
in all the relevant fields that impact on this subject.
Moreover in a pilot programme, using a group of professional human resources managers
who will not only participate in testing the concepts but because of their professional interest will be able to make valuable contributions to the evaluation and final conclusions.

Contacts:
Contracting organization:
New Bulgarian University
School of Management
52A, G. M. Dimitrov Blvd.
Sofia 1125
Prof. Yuri Alkalay
Tel.: +359 2/ 716011
E-mail: yalkalay@nbu.bg

Partners:
Bulgarian Human Resources Management and
Development Association - Sofia (OPR), BG;
Varna Business Agency - Varna (CR), BG;
GKN International College of Engineering - Rosrath (U), DE;
Europa Consultancy Ltd. - West Malling Kent
(OF), UK;
Glenrothes College - (), UK;
Euro Contact Business School - Budapest (U),
HU;
Grifo multimedia Srl - Valenzano (PME), IT

Web-Enabled Competence-based Assessment and Certification of Human Resource Professionals

Number of contract:

73

Номер на договора:

Виртуален инкубатор за преквалифициране на тютори за хора с увреждания

Тип:

74

BG/03/B/F/PP - 166034
Пилотен проект

Ползватели:

5

Приоритет:

2

Резюме:
Проектът повишава квалификацията на безработни педагози или на педагози с
увреждания, като им дава възможност да продължат професионалното си обучение.
Подобна нова квалификация,нови компетенции и умения,ще подобрят възможностите
им за работа,самочувствието им и ще увеличат шансовете им да се реализират
на пазара на труда. От друга страна, те като ресурсни преподаватели за хора с
увреждания ще направят достъпно или ще продължат професионалното обучение
на хора с увреждания. Така проектът ще отговори на осъзнатата необходимост от
специално пригоден, гъвкав и по-ефективен подход за обучение и подготовка на хора
с увреждания.
Проектът създаде нов учебен план за ресурсни учители на хора с увреждания (над 18
год.), които не са имали достъп до образование и обучение. Ресурсните учители ще
бъдат обучавани по различни модули.

За контакти:
Контрактор:
ЗГУРА-М ЕООД (PME)
ул. Магура No 9а
Пловдив 4000
Мария Горанова
Тел: +359 32 628889
Е-mail: zgura-m@evrocom.net

Партньори:
Regional development agency with business centre for support of SMEs – Plovdiv (O), BG;
Department of Education, University of Plovdiv
‘’Paisii Hilendarski’’ - Plovdiv (U), BG;
Department of Education, University of Ioannina
- Ioannina (U), GR;
Association of parents and friends of disabled
people - Ioannina (OP), GR;
Department of Sciences in Preschool Education
and Educational Design, University of the Aegean
- Rhodes (U), GR;
NOS - parents and technicians for inclusion of
people with disability - (O), PT;
EUS Microbeacon – a training centre for disabled
people - Edinburgh (OF), UK

Type of project:

BG/03/B/F/PP - 166034
Pilot project

Beneficiaries:

5

Priority:

2

Summary:
The project raises the qualification of unemployed or disabled pedagogues by offering them
an opportunity to continue their vocational training. The new qualification, competencies
and skills will raise their employment opportunities on the labour market and improve their
self-confidence. On the other hand, the resource tutors will make vocational training accessible for people with disabilities or help them continue their education. Thus the project will
answer the realised necessity of specially tailored, flexible and more effective approach for
education and training of disabled people.
This project will crate a new curriculum for resource tutors for people with disabilities (older
than 18 years old) who have not had the chance to get access to education and training.
Resource tutors will be trained in different modules.

Contacts:
Contracting organization:
ZGURA-M Ltd. (PME)
9a, Magura St.
Plovdiv 4000
Maria Goranova
Tel.: +359 32 628889
E-mail: zgura-m@evrocom.net

Partners:
Regional development agency with business centre for support of SMEs – Plovdiv (O), BG;
Department of Education, University of Plovdiv
‘’Paisii Hilendarski’’ - Plovdiv (U), BG;
Department of Education, University of Ioannina
- Ioannina (U), GR;
Association of parents and friends of disabled
people - Ioannina (OP), GR;
Department of Sciences in Preschool Education
and Educational Design, University of the Aegean
- Rhodes (U), GR;
NOS - parents and technicians for inclusion of
people with disability - (O), PT;
EUS Microbeacon – a training centre for disabled
people - Edinburgh (OF), UK

Virtual Incubator for Prequalification into resource tutors for disabled people

Number of contract:

75

Номер на договора:

Обучение по маркетинг на туризма и приложението на Интернет за реклама на туристическите
забележителности

Тип:

76

BG/03/B/F/PP - 166038
Пилотен проект

Ползватели:

3

Приоритет:

2

Резюме:
Цели на проекта:
• развитие на квалификацията на местните предприемачи, мениджъри и персонал в
МСП в областта на туризма за развитие на успешни маркетингови стратегии;
• развитие и приложение на географската информационна система за потребностите
на местното и регионално развитие;
• обогатяване на съществуващите програми за обучение на студентите по
маркетинг и туризъм чрез въвеждане на нови методи за обучение, за развитие на
професионални маркетингови и рекламни умения в областта на туризма;
• обучение на местните органи на властта и предоставяне на възможност на
местните органи на властта да подпомагат МСП в създаването и приложението на
маркетингови стратегии в малки и недостатъчно добре развити общини.

За контакти:
Контрактор:
Община Каварна (PP)
ул. Добротица No 50
Каварна 9650
Татяна Нейкова
Тел: +359 570 83051
e-mail: obshtina@kavarna.bg
obshtina@enterprise-bg.net

Партньори:
International Business and Consultations - Sofia
(PME), BG;
University of Architecture, Civil Engineering and
Geodesy - Sofia (U), BG;
Asset Technology Ltd. - Athens (PME), GR;
University of Luton - Luton (U), UK

Type of project:

BG/03/B/F/PP - 166038
Pilot project

Beneficiaries:

3

Priority:

2

Summary:
Aims of the project:
• to develop the competencies of local tourism SME entrepreneurs, managers, and their
staff for development of successful marketing strategies
• to enrich the existing training programs for students in marketing and tourism by introducing new training methods for development of professional marketing and promotional skills in the field of tourism
• to train the local authorities and enable them to assist the SMEs in creating and implementing marketing strategies for small, underdeveloped municipalities on local and regional level
• to develop and implement GIS for the needs of local and regional development.

Contacts:
Contracting organization:
Municipality of Kavarna (PP)
50, Dobrotitza St.
Kavarna 9650
Tel.: +359 570 83051
Tatyana Neykova
E-mail: obshtina@kavarna.bg
obshtina@enterprise-bg.net

Partners:
International Business and Consultations - Sofia
(PME), BG;
University of Architecture, Civil Engineering and
Geodesy - Sofia (U), BG;
Asset Technology Ltd. - Athens (PME), GR;
University of Luton - Luton (U), UK

Training in Marketing and Application of Internet for Promotion of Tourism Resources

Number of contract:

77

Номер на договора:

Система за учене през целия живот в областта на молекулярната медицина и хранене

Тип:

78

BG/03/B/F/PP - 166039
Пилотен проект

Ползватели:

3

Приоритет:

2

Резюме:
Основната цел на проекта е разработването на иновативна и ефективна система за
обучение с нов, напреднал подход към храненето като превантивна и лечебна цел,
базирана на познанието за молекулярните механизми на болестите:
• чрез разработване на специфични инструменти за различните целеви групи и
специфични учебни програми;
• чрез разработване на нови обучителни модули и адаптиране на съществуващите
чрез обвързване на последните научни достижения и изследванията върху
механизмите на болестите и съвременното хранене;
• чрез организиране на специфични курсове в партниращите организации на редовни
интервали с цел да се осигури дискусионна платформа за дискусии и да се развият
практически умения;
• чрез разработване на изцяло нова обучителна среда: ефективна, удобна,
разбираема, привлекателна за повторна употреба, мотивираща за учене през
целия живот, култивираща аналитични умения и отговорност;
• чрез разработване на общи правила за кандидатстване, регистрация, обучение и
сертификация на системата;
• чрез предоставяне на по-високо качество и по-добър достъп до продължаващо
професионално обучение посредством използване на нови технологии в
образователния процес, придружени с по-човешко и лично отношение;
• чрез предоставяне на възможност на професионалистите в областта на
молекулярната медицина и храненето, които са извън формалното образование,
да придобият нови компетенции и умения, чрез нова обучителна среда, която е
достъпна и удобна, като създава мотивация за учене през целия живот.

За контакти:
Контрактор:
Висш медицински институт (U)
ул. Св. Климент Охридски No 1
Плевен 5800
Регина Комса-Пенкова
Тел: +359 64 884257
Е-mail: rkomsa@el-soft.com
intern_office@vmi-pl.bg

Партньори:
Nutrisub Asbl - Bruxelles (O), BE;
Alliance Health in our hands - Pleven (O), BG;
Medical University, Faculty of Medicine, Preclinical
University Center - Sofia (U), BG;
Charles University, Department of Metabolic Care
and Gerontology - Prague (U), CZ;
Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universitat, Medizinische Fakultat - Bonn (U), DE;
European Society for Parental and Enteral Nutrition - Geneva (U), CH

Type of project:

BG/03/B/F/PP - 166039
Pilot project

Beneficiaries:

3

Priority:

2

Summary:
The main aim of the project is a development of an innovative and effective learning system
with new advanced approach to nutrition as a preventive and curative measure based on
the knowledge of molecular mechanisms of diseases:
• to develop specific portfolios for different target groups and specific curricula
• to develop new training modules and to adapt those available from the external sources
linking the latest scientific achievements and research on diseases’ mechanisms and
modern nutrition
• to organise specific courses at partner organisations at regular intervals in order to provide a platform for discussion and to develop practical skills.
• to develop a completely new training environment efficient, comfortable, non-stressing,
attracting to participate in the system again, motivating for life long learning, cultivating
analytical skills and responsibility.
• to develop general rules for application, registration, training and certification of the
system
• to provide higher quality and better access to continuous vocational training via utilisation of new technologies in the learning process, combined with a more humanistic and
personalised attitude
• to provide an opportunity to professionals in the field of Molecular Medicine and Nutrition not involved in formal education to acquire new competences, new skills, in a new
learning culture which is user-friendly and non-stressing thus creating the motivation for
life long learning (LLL).

Contacts:
Contracting organization:
Higher Medical Institut (U)
1, St. Kl. Ohridski St.
Pleven 5800
Regina Komsa-Penkova
Теl: +359 64 884257
Е-mail: rkomsa@el-soft.com
intern_office@vmi-pl.bg

Partners:
Nutrisub Asbl - Bruxelles (O), BE;
Alliance Health in our hands - Pleven (O), BG;
Medical University, Faculty of Medicine, Preclinical
University Center - Sofia (U), BG;
Charles University, Department of Metabolic Care
and Gerontology - Prague (U), CZ;
Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universitat, Medizinische Fakultat - Bonn (U), DE;
European Society for Parental and Enteral Nutrition - Geneva (U), CH

Life Long Learning System: Nutrition at the Level of Molecular Medicine

Number of contract:
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Издание на
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