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Проект „Европейска подкрепа за професионално развитие“ с номер №
2019-1-BG01-KA102-061289, финансиран по Програма „Еразъм +“ стартира на 01.06.2019
г. и е с продължителност от 12 месеца.

Кандидат по проекта е Център за професионално обучение към „Ди Ай Ви 2016“ –
лицензирана обучителна институция, провежда обучителни курсове в професионално
направление „Администрация и управление“ с директор Димитър Димитров.

В рамките на проекта 18 лица, обучаващи се по професия „Сътрудник в малък и среден
бизнес“, код 345050, специалност „Малък и среден бизнес“, код 3450501 ще имат
възможност да бъдат включени в двуседмична мобилност с цел практическо обучение и
работа в реална работна среда.

Партньор по проекта е германската организация Alfatraining, седалището на която се
намира в гр. Карлсруе. Тя работи в сферата на професионалното обучение и
организира различни курсове, мобилности и практически обучения на високо
технологично ниво в разнообразни тематични области, сред които и специалности от
направление „Администрация и управление“.

В рамките на проекта участниците ще бъдат включени в обучение в реална работна
среда, ще изпълняват различни задачи от ежедневието на работния процес.
Придобиването на практически опит в друга европейска страна ще бъде от полза не
само на курсистите, които ще имат възможност да осъществят своето практическо
обучение в страна с утвърдени професионални традиции и опит, но и ще предостави
възможност на центъра да черпи европейски опит и добри практики, които да приложи
в бъдеще в своите програми на обучение.

С участието си в проектните дейности се очаква обучаемите лица да се запознаят със
специфичните особености на работния процес и да придобият важни умения и
компетенции, свързани с бъдещата им професионална реализация, сред които:
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Развиване на практическите познания на курсистите в областта на малкия и
среден бизнес;

Надграждане и усъвършенстване на професионалните компетенции на
обучаемите лица;

Придобиване на знания и умения за работа с модерни технологии и използване на
иновативни методи и подходи;

-

Подобряване на чуждоезиковите компетенции;

Подобряване на социалните умения като адаптация, комуникация и
сътрудничество;

-

Развиване на комуникативни умения;

-

Разширяване на социалната и гражданска компетентност;

-

Повишаване на самочувствието и самоувереността;

Развиване на личностните способности за формиране на професионални
взаимоотношения с редица лица, групи и общности

-

Изграждане на ключови лидерски, организационни и технологични умения;
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-

Придобиване на умения за работа в работна среда и работа в екип;

Разширяване на хоризонтите, чрез придобиване на знания за други страни и
култури;

Участието на центъра за професионално обучение към „Ди Ай Ви 2016“ по Програма
„Еразъм +“ ще спомогне за увеличаване на качеството на професионалното обучение,
предлагано от него. Придобиването на познания за провеждане на професионално
обучение в страната на партньора ни ще даде възможност за усъвършенстване на
образователните програми и обучителния процес.

The project “European Support for Professional Development” with number
2019-1-BG01-KA102-061289, funded by the Erasmus + Program, started on June 1, 2019 and
has a duration of 12 months.

Candidate for the project is the Center for Vocational Training "DIV 2016" - a licensed training
institution, conducts training courses in the professional field "Administration and Management"
with director Dimitar Dimitrov.

Within the project 18 persons, trained in the profession "Associate in small and medium
business", code 345050, specialty "Small and medium business", code 3450501 will have the
opportunity to be included in a two-week mobility for practical training and work in real working
environment.

The project partner is the German organization Alfatraining, headquartered in Karlsruhe. It
works in the field of vocational training and organizes various courses, mobility and practical
training at a high technological level in various thematic areas, including specialties in the field
of "Administration and Management".

Within the project, the participants will be involved in training in a real work environment, will
perform various tasks from the daily work process. Gaining practical experience in another
European country will benefit not only the students who will have the opportunity to carry out
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their practical training in a country with established professional traditions and experience, but
will also provide the center with the opportunity to gain European experience and good
practices, to apply in the future in their training programs.

By participating in the project activities, the trainees are expected to get acquainted with the
specific features of the work process and to acquire important skills and competencies related
to their future professional realization, including:

Development of practical knowledge of students in the field of small and medium
business;

-

Upgrading and improving the professional competencies of the trainees;

Acquisition of knowledge and skills to work with modern technologies and use of
innovative methods and approaches;

-

Improving foreign language competencies;

-

Improving social skills such as adaptation, communication and cooperation;

-

Development of communication skills;

-

Expanding social and civic competence;

-

Increasing self-confidence and self-confidence;
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Development of personal abilities to form professional relationships with a number of
individuals, groups and communities

-

Building key leadership, organizational and technological skills;

-

Acquisition of skills for work in a work environment and team work;

-

Expanding horizons by acquiring knowledge about other countries and cultures.

The participation of the Center for Vocational Training "DIV 2016" under the Erasmus +
Program will help increase the quality of vocational training offered by it. Acquiring knowledge
for conducting vocational training in the country of our partner will provide an opportunity to
improve educational programs and the training process.
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