
  

Главната цел на проекта е да предложи качествена методология и дидактични материали, фокусирани 
върху придобиването на 8-те ключови компетенции за Учене през целия живот, препоръчани от 
Европейската комисия, за възрастни с липси в обучението и образователни пропуски с цел да се засили 
тяхното лично удовлетворение, социално адаптация и достъп до трудова заетост. Придобиването на тези 
компетенции е съществено за достъпа до пазара на труда и/или подобрение на заетостта, а също и за 
адаптирането към новите предизвикателства, възникнали в резултат от глобализационните процеси, чиито 
свидетели сме всички ние. 

Проекта се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Той отразява 
гледната точка само и единствено на партньорите по проекта и Комисията не 
може да бъде подвеждана под отговорност за информацията тук.  

 

КИЙКОМКИТ (KEYCOMKIT) е Многостранен 

проект за разработване на иновации, по 

секторна програма Грундвиг. Създаден е в 

рамките на секторна програма “Учене през 

целия живот” и е управляван от Изпълнителната 

Агенция за Образование и Култура (EACEA). 

Проектът има продължителност 24 месеца (от 

края на 2008 до 2010). 

Фондация «Метал Астуриас», като Координатор на 

проекта ръководи партньорството представлявано от: 

Институт за професионално обучение–Австрия, 

Университет в гр. Крайова–Румъния, Център за 

социални политики–Литва, Институт за социо-научни 

консултации–Германия, Асоциация “Мария Кюри”–

България, Студентско общество за компютърни 

изкуства–България. Генералната дирекция на 

професионалното обучение към Министерството на 

образованието и науката на Регион Астурия участва 

като асоцииран партньор. 

 

Партньори в проекта: 

          

         

        

Асоцииран партньор: 

 

Координатор на проекта: 

 

 

 

www.keycompetenceskit.eu 
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3та Международна партньорска среща 

 

На 15ти и 16ти Март 2010 в гр. Пловдив се проведе третата международна среща 
по проекта.  

 

 

 

Партньорите по проекта дискутираха основната част от работните задачи по 
проекта, а именно статуса на планираните 8 модула в рамките на “Обучителен 
инструмент в областта на ключовите компетенции за учене през целия 
живот”. Детайлно бяха прегледани четири вече създадени модула, както и 
представяне на обучителните програми и статуса по създаването на останалите 4 
модула в рамките на дидактическия принцип на комбинирано учене. 

Обучението по проекта покрива 8-те ключови компетенции за учене на 
възрастни хора (над 18 години) през целия живот както следва:  

 Комуникация на майчин език 

 Комуникация на чужд език (Английски език) 

 Математически компетенции и основни понятия в науката и технологията 

 Компютърни умения 

 Обучение как да се учим. 

 Социални и граждански компетенции 

 Инициативност и предприемачество 

 Културно съзнание и прояви 

Текущата икономическа ситуация в Европа прави все по-важно включването на 
гражданите на Съюза в дълготрайна заетост и най-вече към тези групи в риск 
от социално изключване. Чрез подходящи инструменти за придобиване на 
основни знания, умения и способности те ще могат да се адаптират към бързо 
променящите условия на пазара на труда в Европейския съюз.  

РЕЗУЛТАТИ 

Античен театър, гр. Пловдив 
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Всички модули се считат за еднакво важни във всеки един аспект на работния 
процес и на живота като цяло. Те могат да допринесат за успешно придобиване 
на основните компетенции.  
 
Цялото партньорство по проекта участва активно в процеса на осигуряване на 
качество на разработените модули, както и да даде възможност на крайните 
потребители за самостоятелно оценяване на придобитите умения, както и на 
обсъждане на потенциалните области за подобрение на модулите след 
пилотната им фаза в края на лятото.  

Модул 1/4/8 - откъси 
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Ето някой снимки направени по време на срещата в Пловдив: 

 

 

  

  
Трета международна среща в Пловдив  
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Разработване и употреба на онлайн обучителна платформа за 
дистанционно обучение 

 

Във връзка с предстоящата пилотна фаза на проекта KeyComKit, Студентското 
общество за компютърно изкуство – СОКИ разработи специална онлайн достъпна 
обучителна платформа. Достъп до нея ще получите от официалната страница на 
проекта. Всички модули ще бъдат достъпни на всеки един от езиците на 
партньорските държави по проекта. Към всеки модул има и кратък въпросник за 
самооценка на придобитите умения за да се избегне стандартната процедура за 
изпитване.  

Настоящата платформа е създадена на базата на специфична LMS обучителна 
платформа, която отговаря на всички SCORM стандарти.  

 

 
 

 
Главно меню на платформата 
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Асоциация „Мария Кюри“ продължава всеобхватното представяне и 
разпространение на проекта в рамките на различни тематични събития както в 
България, така и в Европа. Ето някой от събитията, в рамките на които проекта и 
неговите резултати бяха представени: 

■ Валоризационно събитие на Европейско ниво: Конференция "Креативност 
и иновации в обучението, образованието и заетостта“, 25 Септември 2009 
в Брюксел, Белгия.  

■ Конференция “Креативност и нови решения в образованието и обучението 
на хора с увреждания и такива в неравностойно положение” проведена в 
Смолян на 9-ти Октомври 2009г. 

■ Презентация на проекта по време на годишната конференяи на 
университета „Нотингам Трент“, 27 Ноември 2009 година.  

■ Презентация на проекта по време на годишната валоризационна 
конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси (Българската 
Национална Агенция) проведено на 18 Декември 2009 година в София.  

■ Регулярни срещи с бенефициенти в периода 01/03/2010 – 18/03/2010. 

■ Презентация на проекта по време на тематичен семинар на програма 
Грюндвиг в гр. Улм, Германия (8 Март 2010). 

 

 

 
 
 
 Снимки от семинара в гр. Смолян, Южна България 

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ СЪБИТИЯ 
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От друга страна координатора на проекта, Фондация Метал Астуриас, участва и 
представи проекта по време на “Semaine de l’Europe” (3-9 Май 2009г.) 
организиран от Инспекторат по международно сътрудничесто и Европейски 
полутики в гр. Тулуза, Франция. Там бяха разисквани различни методи за 
подобряване на социалното включване на хората в неравностойно положение.  

 

 

 

От страна на координатора г-н Javier Obeso участва и конференцията „ Борба 
срещу бедността и отхвърлянето от пазара на труда“, организирана от 
университета „Le Mirai“. Там проекта KeyComKit бе представен като специфичен 
иновативен методологически и дидактически пример слушещ за социално 
вклюване на пазара на труда за хората в неравностойно положение. Проекта бе 
представен и на специфичен щанд.  

 

 

Употреба на Информационните и Комуникационни технологии за 
промотиране на обучението и възможностите за заетост на имигранти и 
етнически малцинства 

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC57947_TN.pdf 

(екстракт от http://www.elearningeurope.info) 

ИЗСЛЕДВАНЕ ОТОСНО БЪДЕЩЕТО В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО. 
Институтът за иновативни технологии (IPTS) разработва проучване в областта 
на бъдещи иновации в областта на обучението до 2025 основно насочено в 
областта на придобиване на нови умения за нови работни позиции. Повече 
информация можете да намерите на адрес www.futureoflearning.eu .  

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ 

Semaine de l’Europe, Тулуза, Франция 
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Изследването ще обхване крайни потребители и експерти в областта на 
Образованието и Обучението и ще предостави като краен резултат анализ на 
тенденциите в подобряването на достъпа до обучение за възрастни в риск от 
социална изолация.  Ще бъдат разработени различни обучителни сценарии как 
тези проблеми могат да бъдат разрешени в бъдеще.  

Координатора на проекта ще вземе участие в този изследователски процес най-
вече по отношение на темите: Ролята на обучителите в ученето през целия 
живот, Реинтеграция на пазара на труда, Нови умения и нови възможности за 
нови работни позиции.  

 

 

 

През месец Ноември 2009 година „Изпълнителната Агенция по Образование, 
Аудиовизия и Култура“ в Брюксел удобри с висока оценка (8 от възможни 10 
точки) междинния отчет по проекта, който обхваща първата година от неговата 
реализация. Това е сериозна оценка за свършената работа от страна на 
координатора на проекта „Фондация Метал Астуриас“, както и похвала за труда 
и на останалите партньори в рамките на проекта. Всички партньори се 
ангажираха да продължават в същия дух неуморната си работа по проекта и 
през втората година от неговата реализация.  

 

 

 

Финалната среща по проекта последвана и от Финална Конференция ще се 
проведе в гр. Крайова, Румъния на 10ти и 11ти Ноември 2010 година. Местния 
партньор „Университет Крайова“ ще бъде домакин на събитието, в рамките на 
което ще бъдат представени всички крайни резултати след тестващата фаза. 
Планирано е да бъдат поканени представители на всички целеви групи и 
заинтересовани страни.   

Крайова, Румъния (10-11 Ноември 2010) 
ФИНАЛНА СРЕЩА 

УДОБРЕН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ 
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Фондация за обучение, квалификация и заетост в металния сектор в Астурия (Фондация “Метал 
Астуриас”) Испания 

Частна организация с нестопанска цел, фокусирана върху развитието на всякакъв вид дейности в 
социално-трудовата сфера, насочени към насърчаване на обучението и професионалната 
квалификация както и към подобряване на трудовите условия в металния сектор в регион Астурия. Тя 
разработва услуги, свързани с двойката обучение – заетост, и нейната дейност включва 
професионално обучение, учебни планове, проучвания, консултиране, проекти и инициативи на 
Общността. 

BFI – Институт за професионално обучение Австрия 

Това е един от най-големите институти за професионално образование и обучение в Австрия. 
Образователните услуги на BFI са фокусирани върху: обучение и допълнително образование за 
безработни хора с технически, чиновнически, социални професии и професии в третия сектор; 
допълнително професионално образование за заети лица; официално признати училища за заети 
лица и подготовка за влизане в университет; мерки за социална и професионална интеграция на 
групите в неравностойно положение на пазара на труда.  

Университет в Крайова Румъния 

Неговата основна мисия е да насърчава и разработва образователни и изследователски дейности, за 
да допринася за регионалното и националното благополучие. Той се състои от 16 факултета, 
предлагащи голямо разнообразие от учебни програми в областта на хуманитарните науки, 
политехниката, историята, икономиката, земеделието, правото, теологията, изкуствата и т.н.  

Център за социални политики Литва 

Мисията на ЦСП е борбата със социалното изключване чрез популяризиране на принципите за 
устойчивото човешко развитие и ученето през целия живот. Области на специфични познания: 
пригодността за заетост и социалните умения като път за равни възможности за заетост и изграждане 
на общността; синергии между формалното и неформалното образование за възрастни; равенство на 
половете.  

Институт за социо-научни консултации (ISOB). Германия   

ISOB е частна институция за проучване и развитие. Сфера на работа: организационно развитие на 
предприятия от публичния сектор и третия сектор (нетърговски организации); развитие на човешките 
ресурси и професионално обучение в предприятията и учебните заведения; проучване на пазара на 
труда; оценка и осигуряване качеството на проектите; работа с предприятия и учебни институции по 
практически разработки, придружени с научни консултации и формираща оценка.  

Асоциация Мария Кюри. България 

Това е неправителствена и нестопанска организация, имаща обширни познания по въпроси, свързани 
с менторинг, неформално обучение, образование, обучение и заетост. Тя е управлявала и 
координирала редица международни проекти в сферата на създаване на менторинг схеми, отворено 
дистанционно и достъпно електронно обучение, кариерно ориентиране, преквалификация, заетост, 
консултации по трудово законодателство, менторинг, мрежи на социално-активни работодатели, 
валидиране на неформални и информални учебни практики, образование и безработица предимно за 
хора с увреждания.  

Студентско общество за компютърни изкуства (SCAS). България 

Това е национална неправителствена нестопанска организация, която фокусира усилията си върху: 
съвременни медии и комуникации; обработка и доставяне на информация за младежта; обучение и 
консултиране на млади хора и неправителствени организации по теми, свързани с ИКТ и 
съвременните комуникации и медии, работа с младежи в неравностойно положение; интеркултурно 
обучение, професионално обучение, учене през целия живот, управление на проекти, кариерно 
развитие и т.н.  

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА 


