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Създаване на блог и интернет-сайт на
проекта.

Адаптиране на интерактивни курсове, както
и платформа за електронно обучение.

Издаване бюлетини и брошури на езиците на
участващите партньори.

Разработване на наръчник „ Професионално
обучение в областта на технологиите за ветрова
енергия - добри практики ".

Организиране на конференции и семинари.

За повече информация:
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http://www.tu-varna.bg/trainwind/
http://www.tu-varna.bg/trainwind/

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Брошурата отразява само личните виждания на издателя и Комисията не поема

отговорност за използването на съдържащата се информация.



ЗА ПРОЕКТА

ПАРТНЬОРИ

ЦЕЛИ

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ПроектътTrainWind предлага организиране на

професионално обучение , базирано на
информационнит е и комуникационни
технологии. Проектът отговаря на търсенето на
пазара на труда и предлага на целевите групи
възможност за професионално развитие .
Европейската асоциация за ветрова енергия
(EWEA) обяви, че очаква сектора на вятърната
енергия на ЕС да създаде над 250 000 нови
работниместапрез следващото десетилетие.

Създаден е мултинационален консорциум от 4
европейски страни, водещи в областта на
професионалното обучение – България, Белгия,
Испания и Великобритания. Координатор на
консорциума е Технически Университет Варна
( Партньори:

FEER-CENIFER,
Embrace,
Syntra West,
APEE,
ABC Wind Farm, .

Проектът TrainWIND ще трансферира и
адаптира иновативна платформа за електронно

обучение на служителите и работниците от
фирмите в областта на използване на ветровия
потенциалв енергетиката.

Ще бъде направен анализ на нуждите и
създаване на мрежа от заинтересовани
институциивобластта.

Прилаган е на информационнит е и
комуникационните технологии (ИКТ) в
професионалнотообразование иобучение

Ще бъдат трансферирани ИКТ-базирани
програми за обучение от партньорите към
България.

Ще се осигури обучение, ориентирано към
действия за предоставяне на базови умения,
съответстващина нуждите на трудовияживот.

Ще се реализира пилотно обучение на
квалифицираниимотивираниработници

Пр омот ир а н е н а т ех но ло г и и т е з а
възобновяемиенергийни източници.

Проектът е в полза на служителите в сектора
на ветровата енергетика, за да адаптират своите
умения към новата техника и технологии и
допълва тяхнотопрофесионалноразвитие.

Обучението е насочено и към младите хора в
процеса на тяхното обучение иобразование.

Изпълнението на проекта ще увеличи
капацитета за дистанционно обучение на всеки
партньор.

Създаване на локални мрежи от
заинтересовани институции и фирми във всяка от
държавите партньори в сектора на ветровата
енергетика.

Подобряване на уменията за работа и по-
добър достъп до "света на труда" чрез електронно
обучение.

Повишаване на конкурентоспособността в
сектора за ветровата енергетика.

Обмен на опит и добри практики между
заинтересованитеинституции ифирмив сектора.

Връзка на националните структури за
квалификация на участвуващите страни и
системата на европейския съюз за професионална
квалификация.

Принос към приоритетите на европейската
програма за 'учене през целияживот'.

Разширяване на партньорството между
заинтересованите страни и образователни
институциинаЕвропейския съюз.

http://www.tu-varna.bg)
www.cenifer.com

www.embracecooperation.org.uk
www.syntrawest.be

www.apeebg.org
www.longman-bg.com











�

�

�

�

�

�

�

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the

information contained therein.


