www.uppretail.eu

Newsletter
December 2013

1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ UPPRETAIL
Системите за Професионално Образование и Обучение (ПОО) на южните членки на Еврозоната,
въпреки че претърпяват реформи през последните години, все още показват недостатъци: лоша
мотивацията на студентите / семействата; разминаване между обучението и нуждите на
производствените структури; недостатъчно развитие на чиракуването в предприятията , липсата на
технически познания и опит в организирането на стажовете , както и недостиг на знания сред
преподаватели , чести случаи на отпаднали ученици. По-конкретно , в сектора на търговията на
дребно се чувства липсата на мотивация на обучаващите се, и именно там ще бъде полезно
увеличаването на стажовете по време на обучението.
Чиракуването в сектора на продажби на дребно в южните държави от еврозоната изисква посистематичен подход, квалифицирани в стажуването учители, както и е нужен опита на страните,
които са с добре развити модели на чиракуване .
Осъзнавайки това , UPPRETAIL, предвид опита на развитите в чиракуването страни, с различни
институционални модели на ПОО и социално-икономически модели на обществото ( Германия,
Обединеното Кралство ,Холандия и Франция ) има за цел да развие и изпробва насоки и препоръки
за центровете за професионално обучени и фирмите, да имплементира стажуването в сегашната
система на ПОО в сектора за продажби на дребно на южните членки на Еврозоната .

Първа партньорска среща в Билбао, Испания
На 03 декември 2013г, в Билбао, Испания, се
проведе първа партньорска среща по проекта
UPPRETAIL. В тази среща всички партньори се
запознаха с проекта и работните пакети по него.
Следваща стъпка са изследване и анализ на
предпоставките за развитието на стажуването в
системите на професионалното образование и
обучение в търговията на дребно в Испания,
България, Италия и Португалия.
Тази задача се извършва от партньорите по
проекта на основа на проучвания в комбинация с
пряк контакт с професионалисти в сферата на
ПОО ( Държавни органи и институции, обществени
и частни организации, предоставящи образование
и обучение на предприятия, изследователски
институции).
В резултат на това, ще бъде съставен доклад за
предпоставките за развитието на стажантството в
системите на ПОО на южните членки на
Еврозоната.
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Предстоящи събития
Следващата среща по проекта ще се проведе в Каунас, Литва, на 14 и 15 май, 2014г.. Там ще се
сравнят условията за чиракуване в страните участнички (въз основа на националните доклади) с
добрите практики на Германия, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство. ( Страните с
различни институционални модели на ПОО и социално-икономически модели на обществото).

Партньори

FONDO FORMACION
EUSKADI S.L.L.
Mrs. Marta Palacio
Tfno: 0034 944186050
Fax: 0034 944967590
Email:
marta.palacio@ffeuskadi.net
Website:
http://www.ffeuskadi.net

FEDERACION MERCANTIL
DE GIPUZKOA
Mrs. Rosa Martin Ruiz
Tfno: 0034 943425557
Fax: 0034 943420779
Email: rosa.martin@fmg.es
Website: http://www.fmg.es

THE CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
OF DOBRICH
Mrs. Reneta Palova
Tfno.: +359 58 601472
Fax: +359 58 601434
Email: rpalova@cci.dobrich.net
Website: www.cci.dobrich.net

LINK CONSULTING SRL
Ms. Maria Pina Triunfo
Tfno.: 0039 0971 54742
Email: linkcon@libero.it
Website: www.linkconsulting.it

KAUNAS CHAMBER OF
COMMERCE, INDUSTRY
AND CRAFTS
Ms. Ausra Giedriene
Tel.: +370 37 206679
Fax: +370 37 208330
Email:
ausra.giedriene@chambers.lt
Website: www.chamber.lt

INOVAMAIS – SERVIÇOS DE
CONSULTADORIA EM
INOVACAO TECNOLOGICA
S.A
Ms. Marta Pinto
Tfno: +351 229 397 130
Email:
marta.pinto@inovamais.pt
Website: www.inovamais.pt
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