Информационен лист за специфичните квалификации в сектора Втора
Употреба в Европа и за допълнителни продукти

Иновационният проект „QualiProSH II – Квалификационен профил "Втора
Употреба" по програма Леонардо да Винчи е базиран на стандартизация на
работния процес“
През първата фаза на проекта „QualiProSH II“ бяха разработени в 6 Европейски страни (Германия,
Австрия, Белгия, Финландия, Словения и България) шест подбрани, специфични за сектора
квалификационни модула, създадени на основата на квалификационния профил, разработен в
предишния проект „QuliProSecondHand". Бяха определени квалификационния профил и от там
модулите, базирани на определените общо-европейски работни процеси, както и изискваните за
тях компетенции / умения. Квалификационните модули бяха адаптирани към съответните
специфични условия в различните страни и тествани с съдействието на целевите групи
(предприятия и работещи в сектора Втора Употреба) през първата от общо трите фази на
тестване. В рамките на първата фаза и по време на настоящата втора фаза на тестване, бяха и ще
бъдат тествани от страните / партньорите следните модули:
Модул

Фаза на тестване 1
Страна / партьор

Фаза на тестване 2
Страна / партьор

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

Германия – QAD Dresden
България – TTO Sofia University

Белгия -RESSOURCES
Финландия – Ekokaarina ry

Словения – TSC Nova Gorica
Финландия – Ekokaarina ry
Австрия - RepaNet
Белгия - RESSOURCES

Германия – QAD Dresden
България – TTO Sofia University
Словения – TSC Nova Gorica
Австрия - RepaNet

На основата на общо-европейска квалификация, която да утвърди сектора и да съдейства за
професионализацията му, определените преди това качествени стандарти бяха пригодени към
квалификационните модули, които трябва и да се тестват. Разработените модули бяха освен това
преведени на английски език за външни ползователи и включват:
1. Дидактическа подготовка, която включва първо описание на съдържанието на обучителните
материали и второ концепция за цялостната реализация (както и друга информация за
целия преходен процес, целите и съдържанието на отделните обучителни уроци, както и
използваните материали и методи) и детайлен план на отделните обучителни уроци.
2. Различни обучителни материали.
Освен разработването и тестването на шестте специфични секторни квалификационни модула,
беше тестван и оптимизиран „инструмент за определяне нуждата от квалификация”, който бе
разработен по време на предишния проект. Така че е вече налице нова негова версия - 2010.
За институциите, прилагащи квалификациите, е необходимо да се определи качеството на тяхната
работа,за постигане максимална полза от квалификацията и като се определят дефицитите, тя
непрекъснато да се подобрява. Поради това, беше разработен и тестван „инструмент за оценка на
качеството на квалификациите”, базиран на специфичните качествени стандарти.
Подробна информация за проекта и неговите продукти може да намерите и свалите от сайта
www.QualiProSH.eu.
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Този проект е осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия

