LEarning Outcome-oriented quality mobility
placements to gain transparency and recognition of
qualifications within the Tourism and Catering field

ПАРТНЬОРИ

Проектът включва седем
основни партньора и 17
асоциирани партньора в цяла
Европа.Този проект отразява тяхното мнение и опит в
сферата на професионалното
образование и обучение, в
сектора на туризма и ресторантьорството:

ПОО по туризъм в професионалните училища
Центрове за обучение и обучители в сферата на ПОО
Предприятия в сферата на
туризма и кетъринга.
Държавните органи и упълномощените да вземат решения

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione “Aurelio Saffi”
Via Andrea del Sarto, 6/a - 50135 Firenze - ИТАЛИЯ | www.alberghierosaffi.it

FormAzione Co&So Network
Via Val di Pesa, 4 - 50127 Firenze - ИТАЛИЯ | www.formazionenet.eu

Berufsförderungsinstitut Steiermark
Keplerstrasse, 109 - 8020 Graz - АВСТРИЯ | www.bfi-stmk.at

IHK-Projektgesellschaft mbH - Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b - 15236 Frankfurt (Oder) - ГЕРМАНИЯ
www.ihk-projekt.de

Escuela de Hostelería de A Coruña “Álvaro Cunqueiro”
C/ Félix Acevedo, 5 bajo - 15008 A Coruña - ИСПАНИЯ
www.asociacionhosteleria.org/escuela

Професионална гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон”
ул. Цанко Церковски 10 – 5000 Велико Търново – БЪЛГАРИЯ
www.vtpgt.com

INIT Developments Ltd.
Mecklenburgstrasse 32a - 19053 Schwerin - ГЕРМАНИЯ
www.init-developments.eu

ОБОСНОВКА
И ЦЕЛИ НА
ПРОЕКТА

Една от основните идеи, заложени в европейската
политика за учене през целия живот е, че международната
мобилност следва да се превърне в естествена част от
програмата за образование и обучение. Но това, което все
още възпрепятства достигането на пълния потенциал от
ползата на мобилността с учебна цел в рамките на ЕС са
проблемите, свързани с признаването на обучителните
периоди прекарани в чужбина. Все още съществуват
ограничения, дължащи се на трудностите при валидирането,
признаването, натрупването и прехвърлянето на учебните
резултати, постигнати във формалното, неформалното учене
в чужбина.

Целта на проекта LEO quali-TC е да подпомогне този процес, чрез прехвърляне на
иновативните резултати от ECVET проекта TC NET Leonardo Network project и по този начин
да се разработи оперативна рамка за тестване на ECVET с цел улесняване на валидирането,
признаването и трансфера на единиците резултатите от обучението .
Проектът има за цел да приложи ECVET модела в практиката с оглед на разработване и
тестване на концепциите и процедурите с цел увеличаване на учебните мобилности и
постигане на по-голяма прозрачност и преносимост на получените квалификации, което
от своя страна би довело до по-добро оценяване на опита на отделните индивиди и
усъвършенстване на техните уменията.

ОСНОВНИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ
ПРОЕКТА
1. Европейско проучване и
мрежа на компетенциите

2. ECVET Модел за туризъм и
кетъринг

Европейското проучване
дава общ поглед за исканите
и наличните компетенции в
областта на туризма и ресторантьорството в Европа. То
е в основата на развитието и
финализирането на мрежата
на компетенциите като основен инструмент за представянето на целия набор от
наличните професионални
умения добити в резултат на
обучения и компетенциите,
необходими в областта на туризма и ресторантьорството.

Моделът се основава на
принципите и резултатите
от ECVET TC NET и
компетенциите разработени
от Европейското проучване и
мрежата на компетенции.
3. Меморандум за
сътрудничество и
Сертификат
МС е един от двата централни, съпътстващи документа
при прилагането на ECVET
модела в сферата туризма
и кетъринга . Този документ
съдържа текстово описание

на етичния кодекс, който
всички подписващи партньори приемат и спазват. Нещо
повече-за пълна прозрачност
на резултатите от ученето
и описаните компетенции,
ECVET сертификата прибавен
към националните сертификати формират основната
документация.
4. Тестване на модела на
ECVET: мобилност
Следвайки философията на
споразумението, правилата
и методите за прилагане на
системата на ECVET, моделът на ECVET и неговите

ДОБАВЕНА
СТОЙНОСТ

Проектът се реализира в контекста на Европейския приоритет
и тематика за „ECVET-модел за прозрачност и признаване на
резултатите от обучението и квалификацията“. Развитието
на ECVET започва през 2002 г. след Копенхагския процес,
подчертавайки нуждата от система за трансфер на кредити за
ПОО. LEO quali-TC е проект, основан на конкретни отговори
на въпросите за развитието на ECVET в Европейските страни
членки и съответства на препоръките от 2009г. на ЕС за създаването на Европейската кредитна система за професионално
образование и обучение.

По-специално проектът работи за реализирането на европейската идея за за учене през
целия живот в сферата на туризма и кетъринга.
Основният резултат от дейността на проекта е прилагането и тестването на ECVET модела за
сектора-все по належаща необходимост за цяла Европа. Всички проектни дейности и резултати са подчинени на тази европейска перспектива .Проектът цели да повиши знанията за ECVET
модела и неговите особености и с това да улесни неговото използване и прилагане в Европа.
Европейската добавена стойност на проекта ще е в подкрепа на всички партньори на ЕС при
идентифицирането и съгласуване на фазите на мобилностите и тяхното съдържание. Тя ще насърчи по-задълбочен диалог между партньорите и ще бъде основен инструмент за подобряване на качеството на проектните дейности.Резултатите ще са проекти за мобилност с високо
качество и с по-добри шансове за признаване и трансфериране на резултатите от обучението.

инструментите се тестват в
индивидуалните програми
за мобилност. Валидирането
се извършва под формата на
признаване на цяла единица
резултат от учене, или на част
от нея. Единиците резултат
от учене са част от пълната
квалификация. Знанията се
получават в чужбина и след
завръщането на кандидата с
помощта на местните компетентни органи(асоциирани
партньори) те се признават и
валидират.
5. Тестване на модела на
ECVET: семинари / парт-

ньорски учебни дейности
Предвидени са два семинара
/ партньорски обучения за
всяка страна партньор, с цел :
-да се уточнят нуждите на
двете страни участващи в
процеса-собствениците на
хотели, ресторанти и др. и
хората преминаващи ПОО.
-да се разясни процеса на
прилагане на ECVET модела.
6. Съвместна програма за
обучение на ментори от
хостинг компании
Голяма част от професионално обучение в областта
на туризма и ресторантьор-

ството се провеждат в хотели,
ресторанти, предприятията и
при доставчиците на услуги.
В по голямата си част тези организации не са обучителни
организации и менторите им
не разполагат с достатъчно
опит и компетентност да прилагат европейските инструменти за прозрачност (EQP,
ECVET, Europass). Съвместната програма за обучение е
планирана да ги подкрепи
и напътства в процеса на
прилагане на ECVET и като
резултат от това да се повиши
качеството на програмите за
мобилност.

ПРОЕКТНА
ЦЕЛЕВА ГРУПА

Има няколко целеви групи за този проект:
технически, професионални училища за турузъм и кетъринг
университети, предлагащи курсове за професионално
образование в областта на туризма и ресторантьорството
Центрове за обучение в областта на туризма и ресторантьорството
Предприятия в сферата на туризма и ресторантьорството
Всички, оторизирани да вземат решения на европейско,
национално, регионално и местно ниво
публични и частни институции и органи, отговорни за
проектирането, управлението и предоставянето на професионалните квалификации

LEO qualiTC

Сдружения на стопански субекти в сферата на туризма,
синдикални организации и други заинтересовани страни

Идентификация на проекта:
2013-1-IT1-LEO05-04022

Стажантите, участващи в програми по туризъм и ресторантьорство за ПОО и вземащи участие в транснационални мобилности

Продължителност на проекта:
Ментори от хостинг компаниите
от 01/10/2013
Педагигически персонал/експерти от всички институции,
до 30/09/2015
вземащи участие в проекта

Информация за контакти
+39 055 666383
+39 339 4759072
info@leoqualitc.eu
www.leoqualitc.eu

Lifelong
Learning
Programme

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията
на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който
може да бъде използвана съдържащата се информация

www.ptwmultimedia.com

Телефон:
Мобилен:
Email:
Web:

