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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Име: Food-ECVET: Предложение за прилагане на модела 

ECVET в хранително-вкусовия сектор.

 Финансиран от ЕК, Програма “Леонардо да Винчи”, 

Трансфер на иновации. 

 Националната агенция на Испания: OAPEE.  

http://www.oapee.es

 Код: 2011-1-ES1-LEO05-35742

 Период на изпълнение: 2011-2013
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ДЪРЖАВИ И ПАРТНЬОРИ

 Центрове за професионално обучение: FESSA 

(Испания), IFES (Испания), IDEAS, (Ирландия), BFW 

(Германия), Improve (Великобритания).

 Университети: CERES (Италия). Под-изпълнител: Grupo 

Cifo-UAB (Испания). 

 Консултанти: Europroject (България); 

 Технически партньори: EMMERCE (Швеция)
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ОБЩИ ЦЕЛИ

 Проектът FOOD-ECVET стъпва върху резултатите на 

проекта Food-Skills и цели:

 Да улесни разбирането и диалога за модела ECVET от 

всички заинтересовани страни (социални партньори, 

обучителни центрове, заети лица и др.);

  Да спомогне за неговото прилагане на пазара на труда 

от 2012 според Препоръката на ЕП, 2009 

(Recommendation of the European Parliament, 2009). 
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КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

 Да идентифицира  прогреса и възможностите за разработване и 

прилагане на молела ECVET в европейските държави по 

отношение на принципите, на които този модел е базиран: 

 Описание на квалификациите и разпределяне на ECVET 

кредити (points), 

 Разработване на единици резултати от ученето, 

 Идентифициране на ролята на компетентните институции за 

прилагане на модела ECVET, 

 Меморандум за разбирателство (Мemorandum of 

understanding), 

 Осигуряване на качество,

 ECVET – ECTS.
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КОНРЕТНИ ЦЕЛИ

 Да анализира възможностите и предимствата за прилагане на модела 

ECVET model в хранително-вкусовия сектор и прави предложения за 

подобряване на професионалното обучение и мобилността на работници. 

 Да създаде пространство за обмяна на мнения и добри практики между 

заинтересованите страни в различни европейски държави относно 

прилагането на модела ECVET в сектора.

 Да разработи e-learning материал за обучение на “обучители” в сектора 

базирано на анализите направени в началото на проекта и конкретните 

нужди на сектора във всяка държава.

 Да бъде разработен пилотен обучителен курс за обучители (training 

officers), който да послужи за създаването на обучителна стратегия за 

хранително-вкусовия сектор. 

 Да валидира, оцени и разпространи резултатите от проекта. 
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7 РАБОТНИ ПАКЕТА И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Work packages Period 

WP1. Working organization Oct 2011 to sept 2013 

WP2. Analysis of the ECVET situation Jan. 2011 to Jun. 2012 

WP3. Exchange of experiences Jul 2012 to Sep. 2012 

WP4. Defining e-learning material Oct 2012 to Feb 2013 

WP5.Testing a pilot elearning course Mar 2013 to Jun 2013 

WP6. Quality plan Oct 2011 to sept 2013 

WP7. Dissemination and valorization Oct 2011 to sept 2013-- 

 

8



МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ

 Мадрид. Wp1. Работна организация

 Великобритания. Wp3. Обмяна на опит и добри практики 

по прилагането на модела ECVET. 

 Швеция. Wp5. Тестване на пилотния онлайн курс. 

 България. Wp7. Разпространение на резултатите (есента 

на 2013 г.) 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

SIRMA.MITOVA@EUROPROJECT.BG 

02/943 11 76

УЛ. ИСКЪР 79

СОФИЯ 1527

WWW.EUROPROJECT.BG 
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