Контакти
Партньори по проекта

Координатор на
проекта

България

Балканска агенция за устойчиво развитие
Контакт: Анна Лалковска
alalkovska@balkanagency.org

Франция

AFT - Изследователски департамент по транспорт и логистика
Контакт: Жули Мурат
juliemurat@aft-iftim.com

Люксембург

Luxembourg Institute of
Science and Technology
(LIST)
Контакт: Александър Калев
aleksandar.kalev@list.lu

Италия

Istituto sui Trasporti e la Logistica – ITL
Контакт: Джонатан Росети
jonathan.rossetti@fondazioneitl.org

Словакия

Агенция за регионално развитие Сенец-Пезинок
Контакт: Яна Абрахам
jabraham@rrasenec-pezinok.sk

Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия. Тази публикация
отразява само личните виждания на
нейния автор и Комисията не може да бъде
държана отговорна за всяко използване на
информацията, съдържаща се в нея.

LOGISTICS
SKILLS
TRANSPARENCY
www.logisticsskillstransparency.eu

Европейски стандарти за компетенциите
избрани са 2 позиции:
• Началник на склад (фармацевтичен сектор)
• Работник в склад (бързооборотни стоки)

За всяка от тях:
• Изготвяне на стандарти за компетенциите;
• Представяне на резултати от обучението,
като се използват дескрипторите на ЕКР
(знания, умения, компетенции)
• Разпределение на кредитни точки по
ECVET (Европейската кредитна система за
професионално образование и обучение)

Европейски програми за обучение
Ние ще разработим:

Състояние в страната

•

Обучителните модули се основават на
стандартите за компетенции

•

•

Обучителните модули се основават на
резултатите от обучението и са свързани със
системата ECVET

Произход: проект ЦЕНТРАЛ,
Инициатива по програма
Леонардо да Винчи
Проектът цели да създаде учебни програми,
разработени за двете избрани позиции:

Тъй като ситуацията в страните се
различава, някои модули ще бъдат
ориентирани към специфичните
изисквания в съответните държави

Промените, настъпили в сектор Транспорт и
логистика, водят до увеличаване на потребността
от нови умения. Съществуващото ниво на
квалификация и програми за обучение невинаги
отговарят на изискванията на работодателите и
обучителните организации, и те се нуждаят от понататъшно развитие ...

Чрез координация от страна на LIST ние искаме
да отговорим на тези въпроси в рамките на
проекта „Прозрачност на уменията в логистиката“
Работник в склад (сектор - бързооборотни в сътрудничество с европейски партньори: AFT
от Франция, ITL от Италия, Балканска агенция
стоки)
за устойчиво развитие от България, Агенция за
За тази цел партньорите ще работят,
регионално развитие
използвайки подхода в предишния проект
Сенец-Пезинок
.от
ЦЕНТРАЛ, трансфер на иновации, като
Словакия.
прилагат неговата методология.
Началник на склад (фармацевтичен сектор логистика)

