Erasmus+ - Стратегически партньорски проект
„QualiProSH Electro“ –
Бизнес квалификация за сектор Втора употреба
„Специалист по използвани/употребявани електроуреди”
Проектът "QualiProSH Електро" по програма Еразъм + се реализира в сътрудничество с 6
партньорски организации от 5 европейски страни (Германия, Австрия, Финландия, Словения и
България). От септември 2014 те работят заедно, за да доразвият постигнатите резултати от
реализираните по Леонардо да Винчи проект "QualiProSecondHand" и "QualiProSH II" и за да
изготвят Европейска квалификационна концепция "Специалист по използвани/ употребявани
електрически уред". Концепцията бе тествана от целеви групи от Центрове за професионално
обучение (ЦПО) при подготовка на кадри за сектор втора ръка.
В съответствие със заложените по проекта на Еразъм + изисквания всяка от странитепартньори изготви национална концепция, разработена и тествана в специфичните условия на
всяка страна. Въз основа на националните концепции и на съществуващите стандарти за
качество бе изготвена европейска концепция за бизнес квалификацията "Специалист по
използвани/употребявани електрически уреди". Европейската концепция за квалификация е
основа за прилагане и привеждане в изпълнение от ЦПО във всички европейски страни. По
този начин ще бъде създадена възможност за единна европейска квалификация на кадрите.
Освен това към вече съществуващите 5 обучителни модула бяха създадени 6 специфични
квалификационни модули. Цялото учебно съдържание от 11 модула бе разработено като
уебинари заради необходимостта от увеличаване на цифровите оферти за учене.
Уебинарите и учебните модули са допълнени от инструмент за оценка за определяне на
компетенциите на обучаемите, за да се гарантира най-ефикасната квалификация за тях.
Новите модули са:
•

Транспорт на употребявани електрически уреди

•

Съхранение на използваните електрически уреди

•

Почистване и поправка на използвани електроуреди

•

Демонтаж и изхвърляне на употребявани електрически уреди

•

Социални умения I (личностни компетенции)

•

Социални умения II (умения на служител и умения за работа с клиенти)
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Съществуващите 5 модула са:
•

Управление/Aдминистрация на бизнес процеси,

•

Организация за получаване на стоки,

•

Сдобиване със стоки и клиенти,

•

Продажба

•

Закупуване и получаване на стоки

Основа за развитието на квалификацията и допълнителните продукти за ЦПО са създадени на
базата на анализ на постигнатите резултати и на вече съществуващите квалификационни
модули от предишните проекти. В края на проекта бяха създадени насоки за прилагане на
квалификацията на национално ниво.
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