
Как во пред став ля ва про ек тът FooDrinks ?

Про ек тът „По ви ша ва не ка чес твото на обу че ни е то  по про фе си я та  
Тех ник-тех но лог по ка чес твото на хра ни и на пит ки  чрез  об мен на 
ев ро пей ски опит и ино ва ции в обу че ни е то”  – „FooDrinks“  се фи нан
си ра  със сред ства по прог ра ма та за „Уче не през целия жи вот”, сек тор на 
прог ра ма „Ле о нар до да Вин чи”, дей ност „Пар тньор ства”. 

Пар тньор ство то  включ ва ши ро ка мре жа от ин сти ту ции от се дем  дър
жа ви, учас тва щи в Прог ра ма та за „Уче не през це лия жи вот”    Бъл га рия, 
Испа ния, Тур ция, Гър ция, Унга рия, Фран ция  и Ру мъ ния. Про ек тът   ще 
спо могне за раз ви ти е то на ино ва тив ни прак ти ки в об лас тта на про фе
сио нал но то об ра зо ва ние и обу че ние и  тех ния тран сфер от ед на стра на 
към дру гите стра ни,  учас тващи в Пар тньор ство то. 

Про ек тът  е  на со чен  към  ре ша ва не не са мо на спе ци фич ни проб ле ми, 
свър за ни с обу че ни е то по про фе си я та „Тех никтех но лог по ка чес твото 
на хра ни и на пит ки“. Той  це ли да по ка же клю чо ва та ро ля на стан дар ти
те за про фе си о нал на ква ли фи ка ция при под го тов ка та на спе ци а лис ти и 
при иден ти фи ци ра нето на пот реб нос ти те от но ви зна ния, уме ния и ком
пе тен ции, съ от вет ства щи на нуж ди те на па за ра на тру да. 

Включ ва не то в пар тньор ство то  на ор га ни за ции с раз ли чен про фил и с 
бо гат опит в об лас тта на про фе си о нал но то об ра зо ва ние и обу че ние е га
ран ция за ре а ли зи ра не на це ли те и пос ти га не на ре зул та ти те от про ек та.

Цел на про ек та 

Раз ра бот ва не на моду ли за обу че ние по про фе си я та „Тех никтех но лог по 
ка чес твото на хра ни и на пит ки”, пред наз на че ни за обу ча ва щи те ин сти
ту ции от сис те ма та на про фе си о нал но то об ра зо ва ние и обу че ние.

Дей нос ти по про ек та

•	 Ана лиз на съ щес тву ва щи те сис те ми за про фе си о нал но об ра зо ва ние и 
обу че ние в об лас тта на кон тро ла на ка чес тво то на хра ни и на пит ки в 
дър жа ви тепар тньо ри;

•	 Срав ня ва не на стан дар ти те за при до би ва не на ква ли фи ка ция по про
фе си я та „Тех никтех но лог по ка чес тво то на хра ни и на пит ки” в дър
жа ви тепар тньо ри;

•	 Иден ти фи ци ра не на ком пе тен ци и те на ев ро пей ско ни во по от но ше
ние на обу че ни е то на ли ца, свър за ни с опе ра тив ни те про це си на мо
ни то ринг, кон трол и управ ле ние на сис те ми те по си гур нос тта и ка чес
тво то на про из вод стве ния про цес, дис три бу ци я та, тран спор ти ра не то 
на хра ни и на пит ки;

•	 Оцен ка на съ от вет стви е то на при до би ти те зна ния, уме ния и ком пе
тен ции с изис ква ни я та на па за ра на тру да;

•	 Иден ти фи ци ра не на но ви зна ния, уме ния и ком пе тен ции, ко и то обу
ча ва ни те е не об хо ди мо да ус во ят в съ от вет ствие с изис ква ни я та на 
ра бо то да те ли те.

Ключови проблеми, предмет на изследване

•	 Съ от вет ствие на стан дар ти те за при до би ва не на ква ли фи ка ция по 
про фе си я та „Тех никтех но лог по ка чес тво то на хра ни и на пит ки” с 
изис ква ни я та на па за ра на тру да; 

•	 Съ от вет ствие на учеб ни те прог ра ми с „ре зул та ти те от уче не то”, за ло
же ни в стан дар ти те за при до би ва не на про фе си о нал на ква ли фи ка ция, 
как то и с пот реб нос ти те на па за ра на тру да;

•	 Гъв ка вост на учеб ни те прог ра ми с въз мож ност обу ча ва ни те да из пол
зват раз лич ни обу чи тел ни пъ те ки за при до би ва не на ква ли фи ка ци я
та, съ об раз но пот реб нос ти те на ра бо то да те ли те.

Очаквани резултати 

В рамките на проекта ще бъдат разработени следните материали:

•	 Ана лиз на със то я ни е то на обу че ни е то по про фе си я та „Тех никтех но
лог по ка чес тво то на хра ни и на пит ки” в  дър жа ви тепар тньо ри;

•	 Иден ти фи ци ра не на ком пе тен ци и те на ев ро пей ско ни во по от но ше
ние обу че ни е то на ли ца, свър за ни с опе ра тив ни те про це си по кон трол 
на ка чес тво то на хра ни и на пит ки, дис три бу ци я та и тран спор ти ра не
то на хра ни и на пит ки; 

•	 Раз ра бот ва не на два мо ду ла за обу че ние по про фе си я та „Тех никтех
но лог по ка чес твото на хра ни и на пит ки”,  пред наз на че ни за обу ча
ва щи те ин сти ту ции от сис те ма та на про фе си о нал но то об ра зо ва ние и 
обу че ние.
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Този проект се финансира със средства от Европейския съюз по линия на програма 
„Учене през целия живот“.  

Този документ отразява единствено гледната точка на автора и Европейската комисия  
не може да се подвежда под отговорност за употребата на информацията тук.

Партньорска мрежа

Проектът „FooDrinks“ се реализира с подкрепата на следните тихи парт
ньори: Bulgarian Association of Meat Processers, Bulgarian Union of the Proces
sors of Fruit and Vegetables, Club de marketing de la Rioja, Spain, Agricultural 
Association Union of Kavala и Chamber of Kavala, Greеce.


