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Мини-конференции за  повишаване на квалификацията на инженерно-

техническия персонал чрез активно учене 
 

Обща информация 

 

Нпосредствено преди края на проекта всяка страна-

партньор (България, Сърбия, Гърция, Полша) 

организира заключителна национална мини-

конференция, на която присъстваха минимум 40 

представители на заинтересованите страни 

(доставчици на ПОО, преподаватели, компании,  

местни / регионални / национални власти, лица, 

вземащи решения и определящи политики и др.). 

Нейната цел беше да привлече възможно най-много 

бенефициенти  и да ги запознае с ползите от 

платформата Общност за активно учене (ОАУ) и 

нейното мобилно приложение, да им предостави 

възможност да взаимодействат помежду си, 

споделяйки знания и опит, да представи резултатите от 

проекта и пилотното тестване.  Освен това проектът 

беше представен като добра практика за 

сътрудничество между доставчиците на ПОО, 

индустрията и академичните среди, чрез която да се 

насърчи подобно сътрудничество извън рамките на 

партньорството. 

 

Мини-конференция, България 

На 18 юли 2022 г. в Пловдив се проведе мини-

конференция на тема "Предизвикателства пред 

индустрията, свързани с недостига на квалифицирана 

работна ръка", организирана от "Клъстер Тракия 

икономическа зона". Участниците се обединиха около 

темата, че уменията на служителите са основният 

капитал на бизнеса. Във форума участваха 51 души - 

представители на държавната администрация, 

местните власти, индустрията, висшето образование, 

неправителствените организации, както и 11 членове 

на екипа на проекта. Бяха изнесени 15 презентации, 

като всички те бяха посветени на липсата на 

квалифицирани технически кадри, които да отговарят 

на стандартите на Индустрия 4.0, на предложенията за 

справяне с този проблем и на това как трябва да се 

промени професионалното образование, за да 

отговаря на изискванията на индустрията. 

  
 

Мини-конференция, Сърбия 

 

На 30 юни 2022 г., с начало 11:00 ч., в аулата на 

Университета в Ниш се проведе заключителната мини-

http://www.allcute.eu/


конференция по проект allCUTE по програма 

ERASMUS+, организирана съвместно от Нишки 

университет - факултета по машиностроене, и 

Търговско-промишлентата палата в Ниш. 

Миниконференция включваше представяне на 

платформата ОАУ, последвано от панелна дискусия, 

на която поканените лектори представиха своите 

виждания по темите за продължаващото образование, 

ученето през целия живот, проблемите, свързани с 

несъответствието между състоянието на пазара на 

труда и нуждите на пазара, както и преносимите 

умения, необходими за съвременната трудова заетост. 

 

  
 

Мини-конференция, Гърция 

 

Мини-конференцията се проведе успешно на 6 юли 

2022 г., в залата за събития на Търговската камара в 

Кавала. Организатори на конференцията бяха 

катедрата по физика на Гръцкия международен 

университет  в сътрудничество с Камарата на Кавала. 

Темата на конференцията беше необходимостта от 

непрекъснато образование с цел повишаване на 

квалификацията на техниците и инженерите, за да 

могат да се справят с предизвикателствата на 

Индустрия 4.0.  

Направени бяха изводи, че постоянно развиващата се 

индустрия оказва голямо влияние върху работната 

сила, особено върху инженерно-техническия персонал.  

Данните обаче показват, че мениджърите в 

индустрията трябва да бъдат подготвени да посрещнат 

горепосочените нови реалности, с "правилните" знания 

и умения, за да придобият експертен опит, без да 

ограничават перспективите за заетост и достъпа до 

качествени работни места. 

 

  

 

Мини-конференция, Полша 

На 4 юли в рамките на официалната 3-та среща на 

Съвета на предприемачите към Факултета по 

машиностроене и корабостроене на Гдансккия 

технически университет се проведе мини-

конференция, на която беше обобщен проектът 

allCUTE. По време на конференцията бяха 

представени резултатите от проучването, посветено на 

изследването на недостига на умения сред инженерно-

техническите служители, заети в сектора на 

машиностроенето и мехатрониката. Заедно с Павел 

Шливински представители от Техническия университет 

обсъдиха примери за добри практики, т.е. обучението 

на инженери и техници в Rockfin. Магдалена Рачинска, 

директор на Центъра за развитие на износа, представи 

възможностите за сътрудничество между бизнеса и 

науката, както и актуалните предизвикателства и нужди 

на местния пазар на труда. 

  

 

ОАУ платформа 

 
Нашата платформа е вече готова и ви очаква. Ако сте 

инженер или техник в компании, опериращи в сектор 

машиностроене или мехатроника, и желаете да 

повишите вашита технически и преносими 

компетенции и умения, изберете нашата платформа, 

достъпна от www.allcute.eu, само се регестрирайте и 

работете върху вашето кариерно развитие.  

 

  

 
Ако предпочитате да учите от телефона си, където и да 

сте, няма проблем, просто свалете мобилното 

приложение от същия уебсайт. 

 

  

 


