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Въведение в проект „Cherish“

Въведение в проект „CHERISH“
Контекст
Проект „CHERISH“
произтича от идеята, че
устойчивостта най-често
се
свързва
с
образованието. Ето защо
е от съществено
значение
тази
дисциплина да бъде
точно представена чрез
разработването на
иновативни методи и
инструменти
за
придобиване на знания
за
устойчивото
управление
на
невъзпроизводимите
блага.

Методология
Проектът ще се
адаптира
към
методологията,
разработена в рамките
на проект „En-VET“,
чиято цел бе да се
подобрят знанията за
е к о л о г и ч н а т а
устойчивост в системата
на ПОО и бе призната
като добра практика в
окончателната оценка,
направена
от
Национална агенция
„Еразъм +“ – Италия.

Цел
Проект „Чериш“ е финансиран от програма
„Еразъм+“, КД 2 „Сътрудничество и иновации за
обмен на добри практики“ и има за цел да
предостави на преподавателите по ПОО
информация, набор от инструменти и
иновативна обучителна програма за
валоризирането и устойчивото управление на
невъзпроизводимите блага.
Иновативната образователна програма ще се
състои от дидактични модули, фокусирани
върху европейското културно и природно
богатство, ще бъде отделено специално
внимание на устойчивия туризъм. Те ще се
разработят на базата на критериите от
Европейската система за кредити в
професионалното образование и обучение и ще
помогнат на учителите да повишат
информираността и да разработят проактивна
нагласа сред учениците за устойчивото
развитие в Европа.
Една от новаторските страни на „CHERISH“ е
силният междудисциплинарен и трансверсален
подход, който дава възможност за постигането
на синергия между обучението, научните
изследвания и предприятията.
Екипът по проекта ще работи заедно за
разработването на нови методи и средства за
интегрирането на устойчивото управление на
културното наследство и природните богатства
в професионалното образование и обучение.
Проектът стартира през ноември 2019 г. и е с
продължителност от 2 години.

Партньорство „CHERISH“
Партньорството по проект „CHERISH“ е богато на знания,
умения и опит, необходими за успеха на проекта. Проектът
обединява висококвалифицирани партньори, начело с
Националния изследователски институт на Италия и 5
партньорски организации от България, Гърция, Испания и
Франция.
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Италия

Европейска добавена стойност
Партньорите по проект „Cherish“ си сътрудничат успешно и
придават европейска добавена стойност, обединявайки
мултидисциплинарните постижения на различните държави
от ЕС. Освен това, резултатите от проекта ще окажат
международно въздействие и ще допринесат за
подобряване на обучението за устойчивото управление на
невъзпроизводимите блага.

CNR - ISB
Институтът по биологични системи [„CNR-ISB“] е един от 115 института
от Националния съвет за научни изследвания (CNR) в Италия. Той е
изграден към Министерството на земеделието, храните и
биологичните изследвания. В него работят 33 служители, от които 21
са изследователи.
Мисията на Института е разработването на устойчиви технологии,
процеси и материали за подобряване качеството на живот и околната среда.
Благодарение на изследователския екип с допълващи се и силно
интердисциплинарни умения, „CNR-ISB“ работи в три основни тематични области:
земеделие и храни, здравеопазване, околна среда и културно наследство. В
допълнение, „CNR-ISB“ притежава богат и утвърден опит в областта на
професионалното и висшето образование, придобит от участието в различни проекти
за професионално образование и обучение, финансирани от програма „Еразъм+“ и от
съвместната работа с италиански средни училища в рамките на Националната
образователна програма „Alternanza Scuola Lavoro « .
Лице за контакти : Piero Ciccioli – Координатор на проекта - piero.ciccioli@cnr.it
Website : www.isb.cnr.it

ERFAP LAZIO
„Erfap Lazio“ е организация за професионално обучение, създадена
през 2000 г. В нея работят 15 души, множество консултанти и
притежава 3 офиса в област Лацио. Акредитирана е от Област Лацио
и притежава стандарт за качество ISO 9001. Основната цел на
организацията е да подкрепя икономическото развитие и заетостта
чрез професионално обучение и ориентиране и социалноикономически изследвания. „Erfap Lazio“ развива дейността си в тясна връзка с
образователната и производствената система в региона, със синдикатите и пазара на
труда. Множество значими проекти, по които работи организацията са предназначени
за заетите и безработните лица чрез провеждането на платени или финансирани от
професионалните фондове обучения и в пряка връзка с работодателите. През
последните години „Erfap Lazio“ работи в партньорство с „Образователния център за
културно наследство“ и с някои училища от региона по проекти, свързани с
технологични иновации в сектори, свързани с културното наследство.
За контакти : Pietro Ragni - ragnigsfe@yahoo.it
Website : www.erfaplazio.org

FUNGUSAL
Фондацията на Университета в Саламанка (FUNGUSAL) притежава
значителен опит в областта на образованието, управлението на знания
и обучението на младежи. Тя е обществена организация с нестопанска
цел, създадена през 1998 г. Основната й цел е да си сътрудничи и
подпомага Университета в неговите дейности и проекти и да съдейства
за опазването на Университета, който е един от най-значимите
паметници на културно-историческото наследство на Испания.
Департаментът за сътрудничество с бизнеса има за цел да насърчава
връзките между Университета в Саламнка и частните и публичните учреждения във
всяка област от взаимен интерес, като например: организиране на фирмени обучения
за ученици и наскоро завършилите професионални училища (в национални,
регионални и международни предприятия), координиране на Институционалната и
бизнес програма на Университета, участие в европейски и международни програми и
проекти, насърчаване на културата и иновациите в МСП.
За контакти: Alberto Hernandez Gudino - Coordinator of European projects ahgudino@usal.es
Website : www.fundacion.usal.es

CCI DOBRICH
Търговско-промишлена палата – Добрич е неправителствена
организация, регистрирана в обществена полза. Тя е най-голямата
бизнес организация в област Добрич и е създадена за подпомагане
на местния бизнес и за повишаване на регионалното икономическо
развитие и благосъстояние в региона. Основната цел на Палатата е
да насърчава международната търговия и инвестиции. Тя е
надежден представител на местния бизнес на национално и международно ниво.
Търговско-промишлена палата – Добрич притежава богат опит в работата по
проекти, свързани с ученето през целия живот и насърчаването на
предприемачеството, заетостта и междукултурния обмен. Като социален партньор,
Палатата е член на Съвета за развитие при Областния управител и участва при
вземането на решения, свързани с регионалните политики за развитие, здравословни
и безопасни условия на труд, заетост, ПОО и др. ТПП е член на Консултативния съвет
по туризъм в Община гр. Добрич.
За контакти: Веселина Стоянова - vstoyanova@cci.dobrich.net
Website: www.cci.dobrich.net

ALLWEB SOLUTIONS
„Allweb“ е основана през 1992 г. и се занимава с професионални ИТуслуги. Фирмата разработва високотехнологични решения, които
отключват в организациите силата на историческите данни и на
данните в реално време и им дават възможност да подобрят своята
работа, като същевременно намалят своите оперативни разходи.
„Allweb“ е информационно-технологична компания, предоставяща
специализирани консултации в областта на големите технологични
масиви, бизнес анализи, внедряването на интернет на нещата и електронно обучение
(съдържание, приложения, игри).
„Allweb“ притежава богато портфолио от технологични платформи и професионални
услуги под формата на инструменти за управление на данни, табла за управление,
високоскоростни бази данни, системи за бюджетиране и предлага напредничави
решения, които дават възможност на фирмите да управляват и анализират данните в
реално време. Нашите консултанти са част от мултидисциплинарен екип от
професионалисти, притежаващи солидна подготовка по бизнес анализи, анализи на
данни, управление на проекти, разработване на софтуер и системна интеграция.
За контакти : Lekkas Athanasios - alekkas@allweb.gr
Website : www.allweb.gr

EUROTRACKS
„Евротракс“ е френска организация за професионално обучение,
специализирана в управлението на европейски проекти в областта
на образованието и мобилността. Офисът на фирмата е в Париж и
предметът й на дейност е изследователска и развойна дейност в
областта на образованието, обучението и развитието на човешките
ресурси; обмен на ноу-хау, умения и компетентности чрез
европейски образователни програми и мобилност на младежи и възрастни, като
„Еразъм +“ във Франция и Европа. Основната цел на „Евротракс“ е насърчаването
и споделянето на знания и умения на европейско равнище и постигането на
качество в обучението и ученето през целия живот.
За контакти : Virginie Boutier – Мениджър Европейски проекти - contact@eurotracks.fr
Website : https://eurotracks.fr/

За повече информация :

www.cherish2020.eu

Резултати по
проект „CHERISH“:
01- Добри
практики
За устойчива валоризация
на невъзпроизводимите
блага

02 – Дидактични
модули за
начинаещи
За устойчивото
управление на
невъзпроизводимите
блага

03 – Дидактични
модули за
напреднали
За устойчивото
управление на
невъзпроизводимите
блага

04 – Географски
информационни
системи
За интегрирано
териториално управление

05 - Насоки
Препоръки за образование
по устойчиво развитие в
професионалното
обучение

Партньорите в действие:

Първа международна
среща по проект
„CHERISH”,
гр. Варна, България

Първата работна среща по проект „CHERISH“ бе
организирана от ТПП – Добрич през ноември 2019 г.
в гр. Варна. В нея взеха участие всички партньори.
Основната цел на срещата беше да се гарантира, че
всички партньори познават и ясно разбират
основните цели на проекта, както и каква е тяхната
роля и отговорности. По време на срещата
партньорите се запознаха, представиха своята
организация и добавената стойност, която тя внася
в развитието на дейностите. Водещият партньор
представи проекта и дейностите, бе очертана
работата през първите осем месеца, както и
очакваните резултати. Проект „CHERISH“ се
финансира от НА „Еразъм+“ – Италия и е с
продължителност 26 месеца.

Представяне на Целите за устойчиво
17-те Цели за устойчиво развитие бяха приети в края на 2015 г. от
всички държави членки на ООН. Дневен ред 2030 има амбицията
да постигне тези Цели през следващите години. Това е
уникално предизвикателство, както за всички
правителства, така и за частния сектор, за
организациите на гражданското общество и за хората,
които заедно могат да ускорят този процес.
Целите за устойчиво развитие са дефинирани в три
измерения - икономическо, социално и екологично.
Разработваните по проект „CHERISH“ продукти също се
определят в тези три измерения, както и в съответствие
с онези цели, които са специално насочени към
подобряване на устойчивото управление на невъзпроизводимите
блага в държавите членки.

Научете повече за първите 6 Цели :
Цел 1 : Прекратяване на бедността във всичките й форми навсякъде.
Цел 2 : Край на глада и постигане на хранителна сигурност.
Цел 3 : Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието за всички.
Цел 4 : Осигуряване на качествено образование за всички и учене през целия живот.
Цел 5 : Постигане равенство на половете и овластяване на момичетата и жените.
Цел 6 : Чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички.

Повече информация за 17-те Цели:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

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

