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Разработване 
на иновативно 
стажуване в 
сектора на 
търговията 
на др ебно

Този проект е финансиран с подкрепата на  
Европейската Комисия. Тази публикация 
отразява само личните възгледи на нейния 
автор и от Комисията не може да бъде 
търсена отговорност за използването на 
съдържащата се в нея информация.   
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 Обобщаване на 

Националните доклади за 

моментното състояние на 

стажуването в южноевропейските 

държави. 

 Извършване на Сравнителен 

анализ на добрите практики в 

стажантските системи в Европа.

 Насоки и препоръки за 

провеждане на чиракуване

 Провеждане обучителни 

семинари за ПОО учители в 

сектора на търговия на дребно

 Тестване на методите 

посредством примерни случаи на 

чиракуване

Какви стъпки ще 
предприемем?

INOVAMAIS – SERVIÇOS DE 
CONSULTADORIA EM INOVACAO 
TECNOLOGICA S.A

Website: www.inovamais.pt

KAUNAS CHAMBER OF 
COMMERCE, INDUSTRY AND 
CRAFTS

Website:  www.chamber.lt

LINK CONSULTING SRL

Website:  www.linkconsulting.it

THE CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY 
OF DOBRICH

Website:  www.cci.dobrich.net

FEDERACION MERCANTIL DE 
GIPUZKOA

Website:   www.fmg.es

FONDO FORMACION 
EUSKADI S.L.L.

Website:  www.ffeuskadi.net

За повече информация, моля посетете 

сайта на UPPRETAIL  : www.uppretail.eu



Стажуването в рамките на южните 

страни в Еврозоната се нуждаят от 

по-систематичен подход, за да се 

развиват качествено иновациите, 

Осъзнавайки този проблем, 

UPPRETAIL има за цел да разработи 

и внедри модерно, иновативно и 

ефективно чиракуване в сегашните 

ПОО системи на южноевропейските 

страни и по този начин да допринесе 

Целта на проекта е да допринесе за 

подобряване на качеството и 

привлекателността на системите за 

Професионално Образование и 

Обучение в търговията на дребно на 

южните страни от Еврозоната. За тази 

цел екипът прави национални доклади 

за текущото състояние на чиракуването 

в южните страни от Еврозоната. 
Разработва се сравнителен анализ на 

Предизвикателството

както и ученето от опита на 

страните, които са с добре развити 

модели на чиракуването.

Решението
за подобряването на качеството на 

квалификациите, за развитието на 

нивото на иновациите, и за 

увеличаване на възможностите за 

реакция при промяна на ПОО. 

Какво целим?

добрите практики в системите за 

чиракуване в Германия, Франция, 

Холандия и Обединеното Кралство, и от 

друга страна на ситуацията в 

партньорските страни по проекта. 
Насоки и препоръки за развитие на 

качеството на стажуването в ПОО 

системите на южноевропейските страни 

са основа  в обучителни семинари за 

над 40 учители по ПОО. Това ще 

гарантира подобрение на качеството и 

атрактивността на ПОО в тези държави, 

което ще допринесе за създаването на 

нови работни места, самостоятелната 

заетост, предприемачеството, 

създавайки квалификация за редовна 

заетост и окуражава ученето през целия 

живот. 


