ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Еразъм + - Стратегическо партньорство Project "QualiProSH Electro" - Business в сферата на
специална квалификация за сектора на втора употреба "Специалист в използването на
електрически уред"
През първия период на проекта "QualiProSH Електро" се разработват в сътрудничество от 5
европейски страни (Германия, Австрия, Финландия, Словения и България) 6 модули за
квалификация. Те се основават на резултатите от предходната Леонардо да Винчи проекти
"QualiProSeconHand" и "QualiProSH II" и заедно с вече съществуващите 5 модулите, които са в
сферата на бизнеса, се събират в общ квалификационен критерий за "специалист цялостна
концепция квалификация за използваните електрически уреди "за сектора на втора употреба. От
общо 11 квалификационни модули, покриващи квалификация ще бъдат тествани и оптимизирани
в практиката на фона на специфичните национални условия. Въз основа на резултатите от тази
фаза тестване ще бъде разработена национална концепция, свързана с националните условия в
системата на професионалното образование и на базата на вече в предишните проекти на
определени стандарти за качество.
За да се гарантира изпълнението на периода на изпитване са съществували определени
конкретни критерии за изпитване в стратегиите за форхенд и индивидуално изпитване,
разработени от партньорите. Тестването включва следните модули:
На 6 нови модули са:







транспорт на използвани електрически уреди
съхраняване на употребявани електроуреди
почистване и ремонт на стари електроуреди
демонтаж и изхвърляне на употребявани електроуреди
социални умения I (лични компетенции)
социални умения (служител и умения свързани с клиента)

допълнителни съществуващите 5 модули:






администрация на бизнес процесите,
получаване на стоката,
представяне на стоки и клиенти,
продажба и
Организация на получаването на стоки

В съответствие с развитието на националната квалификация модули има разработването на
общоевропейска единна квалификационна концепция да се даде възможност за
прехвърляне в други страни от ЕС.
Това дава платформа за евентуални национални адаптации, при това има специфични
съдържание и ключови аспекти в своята сърцевина, които следва да бъдат приети, за да се
гарантира сравнимост на квалификацията през границите.
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Освен това през първата половина на проекта е разработен нов бизнес инструмент за
оценка за записване на компетенциите (включително и насоки за прилагането му) и през
втората половина на проекта се планира развитието на 10 уебинари, които да доведат до по
ефективно и електронно уравление на процеса на обучение (в рамките на проекта са
разработени и насоки за използването на уебинарите).
През м. октомври, в рамките на 13-тото издание на Европейския ден на предприемача се
проведе първото пилотно обучение, съпътствано от конференция по темата. В последствие
предстои да се проведат още две петдневни обучения в гр.Шумен /гр.Нови пазар, гр.Варна
на които с представители на конкретна фирма, безработни лица и млади хора ще се тестват
разработените модули като се акцентира върху социалните умения в сферата на търговията
на електроника –втора употреба.
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