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Цели на
проекта

Разработване на оперативна рамка за
тестване на ECVET с цел улесняване
на валидирането, признаването и
трансфера на единици резултати
от обучението в сферата туризма и
ресторантьорството

Разработване и тестване на
концепциите и процедурите с
цел увеличаване на учебните
мобилности и постигане на поголяма прозрачност и преносимост
на получените квалификации

Признаване на
резултатите от обучението
на гражданите на
ЕС в рамките на
транснационалната
мобилност

По-добро оценяване на
опита на отделните индивиди
и усъвършенстване на
техните уменията с цел
успешна реализация на
пазара на труда

ПАРТНЬОРИ

Проектни
резултати
Европейско проучване и мрежа на компетенциите
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 .

Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione “Aurelio Saffi”
www.alberghierosaffi.it

ECVET модел за туризма и ресторантьорството
този модел се основава на принципите и резултатите от ECVET
TC NET Leonardo Network Model и компетенциите заложени в
европейското проучване и мрежата на компетенциите .

FormAzione Co&So Network
www.formazionenet.eu

Меморандум за сътрудничество и Сертификат
Меморандумът за сътрудничество е рамково споразумение
между партньорските организации от две или повече страни.
С този меморандум те определят процедурите и условията
за сътрудничеството. Нещо повече-за пълна прозрачност
на резултатите от ученето и описаните компетенции, ECVET
сертификата прибавен към националните сертификати
формират основната документация.
Тестване на модела на ECVET мобилност
Следвайки философията на споразумението, правилата и
методите за прилагане на системата на ECVET, моделът на
ECVET и неговите инструментите се тестват в индивидуалните
програми за мобилност.
Тестване на модела на ECVET: семинари / партньорски
учебни дейности
Предвидени са два семинара / партньорски обучения за всяка
страна партньор, с цел:
- да се уточнят нуждите на двете страни участващи в процесасобствениците на хотели, ресторанти и др. и хората
преминаващи ПОО.
- да се разясни процеса на прилагане на ECVET модела.

Berufsförderungsinstitut Steiermark
www.bfi-stmk.at

IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
www.ihk-projekt.de

Escuela de Hostelería de A Coruña
“Álvaro Cunqueiro”
www.asociacionhosteleria.org/escuela

Vocational High School of Tourism
“Dr. Vasil Beron”
www.vtpgt.com

Съвместна програма за обучение на ментори от хостинг
компании
Съвместната програма за обучение има за цел да подкрепи
и напътства компаниите в процеса на прилагане на ECVET и
в резултат от това да се повиши качеството на програмите за
мобилност.

INIT Developments Ltd.
www.init-developments.eu

Информация за контакти
Професионална гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон”
Велико Търново, България
Evgeniya Bardarova
Телефон: 062 630 511
Email:
vtpgt@abv.bg
Web:
www.leoqualitc.eu
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