Информационен лист
Резултати и продукти от иновационния проект по програма Леонардо
да Винчи „QualiProSH II – квалификационен профил „Втора употреба”,
основан на стандарти за работния процес”
В рамките на проекта "QualiProSH II" са разработени, под ръководството на Institute
Technology and Education of the University of Bremen (Германия) в партьорство с 6
Европейски страни
-

Qualifizierungsgesellschaft – und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH
(Германия)
RepaNet – ReparaturNetzwerk Österreich (Австрия)
RESSOURCES (Белгия)
Technology Transfer Office – Sofia University St. Kliment Ohridski (България)
Kaarina Työttömät ry (Финландия)
Technical school center Nova Gorica (Словения)

различни продукти с фокус към практичесото приложение на квалификация в Европейския
сектор втора употреба. Продуктите се основават на резултатите от предишен проект и на
квалификационен профил за сектор втора употреба, който е разработен въз основа на
стандартите, свързани с работния процес преди. Това е един общ пакет, който се състои
от инструмент за идентифициране на необходимостта от квалификация, специфични за
сектора квалификационни модули и качествени стандарти за работния процес за
определяне на рамката на квалификацията, както и инструмент за оценка на качеството
на квалификациите.
Продуктите - описани на следващата страница - са тествани в три тестови фази с
бенефициентите (обучаеми, компании за втора употреба и служители от сектора), както и
същевременно са адаптирани към специфичните условия в страните, оценени,
оптимизирани и изпълнени. Целевата група на проекта, освен посочените по-горе групи,
които са били включени в тестовите фази, са експерти от секторни асоциации и мрежи,
учени за професионално образование и обучение (ПОО) и обществените служби по
заетостта.
Подробна информация за проекта и неговите паьори (контакти) може да бъде намерена
на www.QualiProSH.eu както и от базата данни
www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5292&projLang=de. Освен това, всички
продукти са достъпни за сваляне от тези сайтове, или могат да бъдат получени директно
от паьорите по проекта.
Управление и координация на проекта:
Universität Bremen
ITB - Institut Technik und Bildung
Heike Arold
arold@uni-bremen.de
Tel.: +49 (0)421 218 – 4640
Fax: +49 (0)421 218 - 4743
www.itb.uni-bremen.de

Партньор от България:
Technology Transfer Office Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Zlatina Karova
zkarova@fmi.ui-sofa.bg
Tel.: + 359 2 816 1340
Fax: + 359 2 816 1375
www.tto.uni-sofia.bg

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия

Описание на продукта:
»Качествени стандарти основани на работния процес за специфични секторни
квалификации «
Language: DE/EN/NL/BG/SI/FI
Обобщение на качествените стандарти основани на работния процес, които са необходими за
изпълнението на тестваните и трансферирани квалификационни модули. Факторие за
качество на квалификацията са разделени на входящи, процесни и изходящи фактори и
описват рамката за изпълнението на специфичната секторна квалификация.
» Инструмент за определяне нуждата от квалификация «
Language: DE/EN/NL/BG/SI/FI/FR
Инструментът се използва за идентифициране и оценка на необходимостта от квалификация
на служителите в сектора втората употреба. Тя включва насоки, включително девет
въпросници (работни фокуси и работни зони) и инструмент за анализ за анализиране и оценка
на резултатите.
»Инструмент за оценка качеството на квалификацията «
Language: DE/EN/NL/BG/SI/FI/FR
Инструментът се използва за оценка на качеството на квалификацията от страна на
заинтересованите страни. Основава се на стандартите за качество, които са разработени
в проекта. Инструментът включва насоки, въпросници за оценка, както и инструмент за
анализ за анализиране и оценка на резултатите.
»Подбрани специфички секторни квалификационни модули «
Language: EN (Depending on the country-specific testing: DE/BG/SI/FI/FR)
Общо шест избрани специфични за сектора квалификационни модули със следните теми
са тествани и разработени: Администрация / бизнес процеси, Сдобиване със стоки и
клиенти, Организация на получаването на стоки, Поръчка и получаване на стоки,
Почистване и поправка на дрехи и продажба. За всеки модул са разработени учебни
материали и дидактическа концепция. Дидактическата подготовка включва преглед на
обучителното съдържание и уроците, учебните цели и използваните учебни методи и
материали. Тя предоставя информация за цялостното протичане на отделните
квалификации, както и подробни графици (дневно планиране) за изпълнението им. Всички
модули, включително всички материали са достъпни на английски език и могат да бъдет
изтеглени от посочените по-горе сайтове.

В зависимост от различните фази на тестване, необходимите материали за модулите за
различните страни също са частично достъпни на съответния език и могат да бъдет
поискани от партньорите (виж таблицата).
Модул

Страна

Страна

Страна

Почистване и поправка на дрехи
Организация на получаването на стоки
Администрация / бизнес процеси
Продажби
Сдобиване със стоки / клиенти
Поръчка и получаване на стоки

Германия
България
Словения
Финландия
Австрия
Белгия

Белгия
Финландия
Германия
България
Словения
Австрия

България
Белгия
Австрия
Германия/Австрия
Финландия
Словения

»Насоки с предложения за развитие на мрежа за устойчиво използване на продуктите «
Language: EN (länderspezifische Vorschläge: DE/BG/SI/FI/FR)
Насоките предоставят информация за действителното разпределение на продуктите на
национална и транснационална основа и включват предложения за устойчиво прилагане на
специфична за сектора квалификация на национално ниво за всяка отделна страна-партньор.
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия

