Erasmus+ - Стратегически партньорски проект
„QualiProSH Electro“ – Бизнес квалификация за сектор Втора употреба „Специалист по
използвани/употребявани електроуреди”
Базирайки се на резултатите от предишните проекти "QualiProSecondHand" и "QualiProSH II", в
рамките на проект "QualiProSH Electro" и в сътрудничество с 5 Европейски държави (Германия,
Австрия, Финландия, Словения и България) следва да бъде разработена Европейска квалификационна
концепция „Специалист по използвани/употребявани електроуреди” за сектор „втора употреба“).
Квалификационната концепция следва да бъде адаптирана и тествана с целевата група „служители в
сектор втора употреба”. Основа за разработването на квалификацията служи от една страна работният процес, свързан с анализ на резултатите от предишния проект, и от друга страна - вече
разработени квалификационни модули и тяхната структура; както и допълнителни продукти, като
стандарт на качеството, инструменти за идентификация и проверка на качеството, които бяха
разработени в проекта “QualiProSH II”.
В рамките на проекта "QualiProSH Electro" се добавят и нови квалификационни модули - три
специфични и две социални умения за насърчаване (включително обучение и учебни материали) към
квалификационните модули, които трябва да бъдат разработени. Всички модули трябва се обобщават
към определена цялостна квалификационна методика, съдържаща: :
- съхранение и транспортиране на използвани/употребявани електроуреди;
- почистване и ремонт на използвани/употребявани електроуреди;
- разглобяване и отстраняване на използвани/употребявани електроуреди;
- социални умения 1 (лични компетенции);
- социални умения 2 (професионални компетенции);
От общо 10 квалификационни модула и на фона на вече съществуващите стандарти на
качеството на всяка страна партньор, ще се разработи национална квалификационна концепция, като
се вземат предвид специфичните национални условия за тестване и оптимизиране на
квалификационната концепция. Освен това, ще бъде разработена Европейска цялостна
квалификационна концепция „специалист използвани/употребявани електроуреди” за трансфер към
други страни от ЕС. Тази концепция може да се използва по отделно - адаптирана към специфичните
национални условия на системата на професионално обучение и образование за различните държави.
Основното съдържание на разработените 10 модула, ще бъдат ползвано за уебинари и популяризирано
чрез дигитални методи за обучение . В допълнение, ще бъде разработен и инструмент за оценка на
компетенциите, който се фокусира върху получените като добавена стойност професионални и лични
умения, преподавани в модулите (включително практически примери).
Чрез разработването на гореспоменатата квалификация и допълващи се продукти, трябва да се
отвори нова сфера на работа на пазара на труда, за хора в неравностойно положение и да се развие
единна нова квалификация в целия ЕС. На фона на опазването на ресурсите и повторната употреба на
стоки, следва да се допринесе за по-нататъшната професионализация и признаване на сектора „втора
употреба“,
на
конкретните
дейности
и
мобилност
на
пазара
на
труда.

Координатор на проекта :
nordprojekte Kaufmann&Partner
Heike Arold
arold@inba-sh.de
Tel.: +49 (0)4331 148791
Ralf Kaufmann
kaufmann@nordprojekte.de
Tel.: +49 (0)4321 2658020
www.nordprojekte.de ; www.inb-sh.de

Funded by the European Commission

Български партньор:
Център за трансфер на технологии в НИС при СУ „Св.
Климент Охридски“
Златина Карова-ръководител на ЦТТ
бул. „Джеймс Баучер“ № 1-ФХФ –ет.8
България, София 1164
Tel.: +359 887 688 278
zkarova@tto.uni-sofia.bg
http://tto.bg

