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ВАРНАВАРНА

Добри практики в Добри практики в областтаобластта на ПОО вна ПОО в

Ирина Ирина ДобрияноваДобриянова,,
национален експерт в ПООнационален експерт в ПОО

Добри практики в Добри практики в областтаобластта на ПОО вна ПОО в
туризма в туризма в резултатрезултат на на успешниуспешни проектипроекти
по по програмапрограма „„ЕразъмЕразъм+“+“-- работещиработещи
подходи, подходи, проблемипроблеми, , препоръкипрепоръки



КД1 Образователна мобилност за обучаеми и 

учители в сферата на професионалното

образование и обучение (ПОО).

РАБОТЕЩИТЕРАБОТЕЩИТЕПОДХОДИПОДХОДИ

образование и обучение (ПОО).

Ирина Ирина ДобрияноваДобриянова,,
национален експерт в ПООнационален експерт в ПОО

Учителите/Учителите/обучителитеобучителите тестват тестват 
средата за обучение и средата за обучение и практикапрактика

Обучаваните попадат в сигурна Обучаваните попадат в сигурна 
среда за провеждане на среда за провеждане на 
мобилносттамобилността



КД1 Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата

на професионалното образование и обучение (ПОО).

РАБОТЕЩИТЕРАБОТЕЩИТЕПОДХОДИПОДХОДИ

Подкрепа за младежи в неравностойно Подкрепа за младежи в неравностойно 
положениеположениеположениеположение

•• Професия: Сервитьор, барман, готвачПрофесия: Сервитьор, барман, готвач
•• Сертифициране: езиково обучение, Сертифициране: езиково обучение, EUROPASS EUROPASS 

mobility, mobility, професионална квалификация по част от професионална квалификация по част от 
професия, оценка по производствена практика.професия, оценка по производствена практика.

•• Чуждестранният опит в работата с целевата група.Чуждестранният опит в работата с целевата група.



КонсорциумитеКонсорциумите



Консорциумите

Проект Проект № 2021№ 2021--11--BG01BG01--KA121KA121--VETVET--000009151 000009151 -- „„ЕразъмЕразъм” ” акредитацияакредитация в в 
областтаобластта на на ПООПОО
Национален Национален консорциум за консорциум за мобилностмобилност : : 
ККоординатор оординатор СдружениеСдружение „С идея за „С идея за бъдещетобъдещето –– спорт, образование, спорт, образование, 
културакултура“ “ -- гр.Санданскигр.Сандански, , 
ПГ ПГ по МСС по МСС гр.Разлоггр.Разлог, ПГССХТ , ПГССХТ гр.Шуменгр.Шумен, ПГСС „Сергей Румянцев“ , ПГСС „Сергей Румянцев“ 
гр.Луковитгр.Луковит и и гр.Луковитгр.Луковит и и 
партньорскипартньорски организации организации SerindformSerindform SrlSrl, , гр.Масагр.Маса, Тоскана, Италия и F+U , Тоскана, Италия и F+U 
SachsenSachsen gGmbHgGmbH, , гр.Кемницгр.Кемниц, Германия., Германия.

30 30 ученициученици от от професионалнитепрофесионалните гимназии от консорциума гимназии от консорциума преминаватпреминават
практическопрактическо обучение в страна и регион с традиции в обучение в страна и регион с традиции в биоземеделиетобиоземеделието и и 
селскияселския туризъмтуризъм –– Тоскана, Италия. Тоскана, Италия. 

Участие Участие на на 6 6 учители от учители от гимназиитегимназиите в консорциума в в консорциума в структуриранструктуриран курс курс 
на тема „на тема „ДуалнаДуална система на обучение в Германия”. система на обучение в Германия”. ОбучителнаОбучителна
организация организация -- F+U F+U SachsenSachsen gGmbHgGmbH, Германия, Германия



ЦПО

 З месеца производствена практикаЗ месеца производствена практика
 финансова подкрепа финансова подкрепа 
 среща с новите технологии в областтасреща с новите технологии в областта



Шест дигитални обиколки из Европа –
популяризиране на местното културно наследство и 
създаване на модерна учебна среда. Изработване на 
видеофилми за туристически курорти, атракции, местна
кухня за всяка от страните партньори. Развитие на 
креативност и дигитални компетенции у учениците.

ОриентираниОриентирани къмкъм качество качество мобилнимобилни

Интерактивно Интерактивно геймифицираногеймифицирано обучение обучение 
за подготовка на за подготовка на обучаемиобучаеми в в 
неравностойнонеравностойно положение за участие в положение за участие в 
международнимеждународни мобилностимобилности в в сфератасферата на на 
гостоприемствотогостоприемството и и туризма туризма /GAME IT/GAME IT//

КД2 в туризмаКД2 в туризма

ОриентираниОриентирани къмкъм качество качество мобилнимобилни
стажовестажове за за прозрачностпрозрачност и и признаванепризнаване на на 
квалификациитеквалификациите в в туризма туризма -- разработена мрежа 
от професионални компетенции за професии: сервитьор, 
готвач, асистент в кухня, рецепционист, асистент продажби
и маркетинг; формулиране на резултати от учене за 
покриване на всяка компетентност. Подпомогне
валидирането и трансфера на единици резултати от 
обучението и внасянето и трансфера на резултата от 
проекта ECVET TC NET от Австрия в две нови европейски 
държави (Италия и България) и в два нови региона —
Испания (Галиция) Германия (Бранденбург).



КД2 в туризмаКД2 в туризма

ИзползванеИзползване на „на „зелени“обучениязелени“обучения в в ХоРеКаХоРеКа индустриятаиндустрията -- ЕНВИРЕКАЕНВИРЕКА
се стреми да подобри стажовете като въведе в тях зелени компетенции като: управление на органични
отпадъци наблюдение на използвани ресурси, постигане на енергийна ефективност и как да насърчава
крайния потребител да не използва вредни за околната среда практики.



•• Организиране на мобилност за учещи и учители/Организиране на мобилност за учещи и учители/обучителиобучители
- Осигуряване на работодатели-партньори в известни туристически центрове
- Обмен на опит 
- Проучване на иновативни технологии и практики
- Валидиране на придобитите умения 
- Разработване на индивидуализирани обучителни пътеки
- Сътрудничество между обучаващи организации в средното образование и в продължаващото обучение

Ирина Ирина ДобрияноваДобриянова,,
национален експерт в ПООнационален експерт в ПОО

- Сътрудничество между обучаващи организации в средното образование и в продължаващото обучение
- Сътрудничество между обучаващи организации и работодатели с иновативни практики
- Организация и провеждане на производствената практика
- Екипна работа

•• Създаване Създаване на методически материали за работа с обучавани със специални на методически материали за работа с обучавани със специални 
образователни потребностиобразователни потребности

•• Създаване на методически материали, резултат на международно Създаване на методически материали, резултат на международно 
сътрудничество и обмен на иновативни практикисътрудничество и обмен на иновативни практики



•• Намиране на коректни партньориНамиране на коректни партньори
•• Различия в трудовото законодателствоРазличия в трудовото законодателство
•• Възрастта на обучаванитеВъзрастта на обучаваните
•• Организацията на мобилността, настаняване, храненеОрганизацията на мобилността, настаняване, хранене

ПРОБЛЕМИ

Ирина Ирина ДобрияноваДобриянова,,
национален експерт в ПООнационален експерт в ПОО

•• Организацията на мобилността, настаняване, храненеОрганизацията на мобилността, настаняване, хранене
•• Предварителните визити не дават ясна картина за реалната ситуация Предварителните визити не дават ясна картина за реалната ситуация 

в приемащите организациив приемащите организации
•• Тежка процедура за валидиране на уменията Тежка процедура за валидиране на уменията –– национално национално 

законодателствозаконодателство
•• Липса на поЛипса на по--широка публичност и разпространение на резултатитеширока публичност и разпространение на резултатите
•• КОВИД ограничениятаКОВИД ограниченията



•• Създаване на училищни екип по разработване, управление и организация Създаване на училищни екип по разработване, управление и организация 
на мобилноститена мобилностите

•• Създаване на училищни кариерни центрове, които да управляват Създаване на училищни кариерни центрове, които да управляват 
дейностите, свързани с проектите по Мобилностдейностите, свързани с проектите по Мобилност

•• Споделяне на опит и добри практики на национално равнищеСподеляне на опит и добри практики на национално равнище

Ирина Ирина ДобрияноваДобриянова,,
национален експерт в ПООнационален експерт в ПОО

Споделяне на опит и добри практики на национално равнищеСподеляне на опит и добри практики на национално равнище
•• Оценка на работодателите, осигуряващи практика и обучение на Оценка на работодателите, осигуряващи практика и обучение на 

европейско равнищеевропейско равнище
•• Създаване на препоръчителни образци на процедури за валидиране на Създаване на препоръчителни образци на процедури за валидиране на 

умения, придобити в рамките на Мобилност умения, придобити в рамките на Мобилност –– практика и обучение практика и обучение 
•• Създаване на консорциумиСъздаване на консорциуми
•• Определяне на квоти за ЦПО по проекти, свързани с Мобилност.Определяне на квоти за ЦПО по проекти, свързани с Мобилност.



Европейското измерениеЕвропейското измерение

На равнище ЕС ще бъдат създадени партньорства за секторни умения в

промишлеността и в сферата на услугите, които впоследствие ще бъдат
въведени на национално (или, когато е уместно, регионално) ниво с цел:

- конкретизиране на секторните стратегии през следващите 5—10 години
в набелязване на необходимите умения и разработване на конкретни
решения, като съвместно разгръщане на повече възможности за ПОО и

партньорства между бизнеса, образователния сектор и научната

Съобщение на комисията до 
Европейския парламент, 
Съвета, Европейския
икономически и социален 

партньорства между бизнеса, образователния сектор и научната

общност;
- когато е уместно, оказване на подкрепа за споразумения за признаване
на секторните квалификации и сертификати.

Подробният план за действие ще бъде финансиран от съществуващите
средства на ЕС, като подготвителните дейности ще започнат през 2016 г.

с първоначален, базиран на търсенето пилотен процес в 6 сектора:

автомобилостроене, морски технологии, космонавтика, отбрана,
текстил и ТУРИЗЪМТУРИЗЪМ.

икономически и социален 
комитет и Комитета
на регионите

Нова европейска програма за 
умения

2016 г.



Европейското Европейското измерениеизмерение

ЕразъмЕразъм++ ии приоритетитеприоритетите нана КомисиятаКомисията 20192019 -- 20242024 гг..
Справяне с предизвикателствата пред Европа:
нарастващата безработица, изменението на климата, икономическата и
следконфликтната миграция, цифровизацията, глобализацията, липсата на
физическа активност и многоезичната структура на обединените, но различни
нации в Европа.нации в Европа.

ПОО ПОО –– как да как да създадемсъздадем устойчивостустойчивост в в бъдещебъдеще? ? 
• Ориентирана към обучаемия гъвкава система на ПОО; 
• Привлекателни програми за ПОО с по-големи възможности за мобилност;
• Развитие на дигиталните умения в ПОО;
• Повече възможности за обучение на работното място;
• Достъпно и приобщаващо ПОО;
• Учебни програми, отговарящи на нуждите на зелената и на цифровата

икономика.



НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ВЪРХУВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ВЪРХУ

РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖТА, ТУРИЗМА И ПОО СЕКТОРА В РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖТА, ТУРИЗМА И ПОО СЕКТОРА В 

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

29.09.202229.09.2022

ВАРНАВАРНА Ирина Ирина ДобрияноваДобриянова,,
национален експерт в национален експерт в ПООПОО,,

dobrijanova@gmail.comdobrijanova@gmail.com


