
 

 

Втора партньорска среща по проекта в 

София, юни 2017 

 

 

 

VALITS - Проектът започва да напредва

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА  

След успешната начална среща през 

януари 2017 г. в Саалфелден (Австрия), 

втората партньорска среща се проведе на 

20 и 21 юни 2017 г. в София (България). 

Партньорите бяха приветствани от 

партньорската организация домакин  

"Know & Can" и интензивно работеха по 

време на двата дни.  

По време на втората среща бяха обсъдени 

важни точки от дневния ред – бяха 

представени резултатите от 

документалното проучване, подбор на 

умения и сектори, изготвяне на въпросника 

за теренното проучване в и извън 

туристическия сектор, както и отчетите за 

управленска дейност. Бяха планирани 

бъдещите задачи и дейности, които да 

гарантират правилното развитие на  

Валидационния Инструментариум и 

Приложението за Кариерно Ориентиране. 

Третата партньорска среща е планирана за 

ноември 2017 г в Жешов, Полша.

СЪДЪРЖАНИЕ НА БЮЛЕТИНА 
 Първи резултати. Различни умения за различни професионални сектори: В приложението за 

кариерно ориентиране ще бъдат включени 14 специфични професионални сектора.  
 Проучване на преносимите умения. От 67 различни източника, бяха определени 15 

преносими умения, които ще бъдат включени в следващите стъпки на проекта. 
 Следващи стъпки. Специалистите по човешките ресурси и заинтересованите страни ще 

бъдат включени в изследването. Искате ли да участвате в проекта? Свържете се с нас!  
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ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ  

Първите месеци от работата по проекта 
бяха насочени към първоначално 
проучване на преносимите умения в 
литературата и съществуващите 
проучвания.  

Резултатите от това изследване са в 
основата на теренното проучване и 
разработване на инструментариума за 
валидиране. По време на този преглед 
партньорите следваха основния въпрос:  

“Кои умения биха могли да се прехвърлят 
между различните работни места и 

сектори?” 

 

Различни умения за различни 

сектори 

По време на  прегледа на литературата 

беше забелязано, че е от съществено 

значение да се определи кои преносими 

умения са по-подходящи за различните 

професионални сектори.  

Определянето на конкретни умения за 

конкретните сектори ще бъде от 

съществено значение за разработването на 

Приложението за Кариерно Ориентиране , 

тъй като това ще предостави подробна 

информация относно необходимите и 

ценени умения за конкретни сектори и 

работни позиции. 

Проектът е ориентиран към секторната 

схема на Европейската комисия, за да 

получи интегрирано представяне на 

уменията, които могат да се прехвърлят. 

 

Проучване на пренсимите 

умения 

Изследването откри над 67 

информационни ресурси на различни 

езици, където са упоменати 347 умения и 

компетенции. Допълнителни проверки 

показаха, че някои от термините са 

синоними, изключвайки съвпаденията, 

останаха 31 ключови думи, от които 63% 

отговарят на плана за умения на ESCO. 

Останалите умения и компетенции бяха 

разгледани, ако те биха могли да бъдат 

прехвърляеми между различни работни 

места и сектори. По време на интензивното 

разследване бяха изключени 

допълнителни ключови думи и бяха 

идентифицирани 15 преносими умения. 

 

Избраните 15 преносими умения 

Взимане на решения 

Работа под напрежение 

Езикови умения 

Невербална комуникация 

Желание за учене  

Лидерство 

Мултикултурни умения 

Аналитични способности 

Лоялност и ангажиране  

Работа в екип 

Междуличностни умения 

Генериране и реализиране на идеи  

Следване на план 

Умения за планиране 

Управление на времето 



 

 
 

СЛЕДВАЩИ  СТЪПКИ  

Специалисти от Човешки 
Ресурси се включват в 
проучването  

Партньорството понастоящем работи 

върху теренното проучване, за да постави 

основата за разработването на 

инструментариума за валидиране.  

В следващата стъпка на проекта, общо 

1000 специалисти по човешки ресурси и 

заинтересовани страни ще бъдат поканени 

да допринесат с опита си в проекта, като 

преценят най-подходящите умения в 

различните сектори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньорите изграждат 
отношения с експерти и 
заинтересовани страни  

Друга цел на проекта е да изгради връзки 

между експерти, заинтересовани страни и 

целеви групи. По време на първата среща 

представител на Австрийската търговска 

камара Дитмар Хуфнагл подчерта 

важността на признаването на 

преносимите умения като квалификация за 

противодействие на недостига на умения и 

за възползване от възможността за 

изграждане на транснационални синергии 

чрез VALITS.  

Аеронавтика 
Земеделие и 

градинарство 

Строителство и 
недвижими имоти 

Образование Енергетика 
Хранително 

вкусова 
индустрия  

Здравеопазване и 
социални грижи 

Информационни 
и 

комуникационни 
технологии 

Логистика и 
транспорт 

Морски 
индустрии 

Суровини, 
метали, минерали 

и горска 
промишленост 

Търговия на 
дребно 

Текстилна и 
модна индустрия 

Туризъм 

Човешки ресурси и професионалисти от 

различни сектори в изследването 

Какво мислите за проекта 

VALITS? 

 

Ханес Риеделспъргер, хотелиер и 

председател на TVB Saalfelden-Leogang 

(Австрия), вижда проекта като много 

положителен: "Емпатия, социални умения, 

приятелски отношения с хората, това са 

умения, които са все по-важни за всяка 

компания, предоставяща услуги. Няма да 

можете да се възползвате от целия си 

опит. Видимостта и оценяването на 

трансверсалните умения е важна цел! " 
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How to take 

part in the 

project? 
 

www.valits.eu 

/VALITSPROJECT 

/groups/8593565 

Join us on LinkedIn and Facebook or 
subscribe to our newsletter to get latest 
news about VALITS. 
Profit from the opportunity to get in touch 
with different experts, employers and 
employees all over Europe. 

 Следващи бюлетини 

Можете да очаквате още две издания на 

нашия информационен бюлетин за проекта 

VALITS по време на периода за 

финансиране на проектите до ноември 

2018 г. Следващия бюлетин е планиран за 

ноември 2017 г. За да получите бюлетина, 

моля, запишете се на нашия уебсайт 

www.valtis.eu.  

 

Предстоящи събития 

През ноември 2017  Danmar Computers ще 

бъде домакин на третата партньорска 

среща по проекта..  

 

Партньори в проекта 

 

За проекта 

 

 

 

Чрез разкриването на преносимите умения, 

които са силно прехвърлими между секторите, 

младите сезонни работници ще могат да бъдат 

насочвани към други сектори и ще могат да се 

възползват от техния талант и потенциал. 

Проектът VALITS ще създаде инструмент за 

валидиране на своите неформални 

трансверсални умения и Кариерно 

ориентиране, така че да съответства на 

портфейла от валидирани неформални умения 

с подходящи сектори и кариера, които имат 

необходимост от търсене и умения за тези 

компетенции. 

Печат 

Координатор на проекта Sea Teach S.L.  
Port Petit 324, 07660 Cala d’Or,  
Mallorca, Spain  
Phone: +34 971 648 429  
Fax: + 34 971 64810  
E-Mail: email@sea-teach.com 
Internet: www.valits.eu 
 
Номер на проекта 

2016-1-ES01-KA202-025068 
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