
GuideMe! – Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на 

търсещите работа 
 

 

 

 

GuideMe! Мерки за осигуряване на качеството при 

професионалното ориентиране и консултиране 

 

 

Уважаеми колеги, 
 
Представяме на Вашето внимание предложение за участие в семинар за преподаватели и експерти от 
обучаващи институции с интерес в областта на мотивационното обучение, професионалното 

ориентиране и консултиране. Обучението се провежда в рамките на  проект “Guide me! Мерки за 
осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите работа", с финансовата подкрепа 
на програмата на ЕС - Леонардо да Винчи. 
 
Обучението е свързано с работата по проекта “Guide me! Мерки за осигуряване на качеството при 
групово консултиране на търсещите работа". 
 
В рамките на проекта, през 2011 г.  ще се организират 6 семинара – в градовете София, Ловеч, 
Благоевград, Пловдив, Бургас и Монтана, както и валоризационна конференция в София с 
представители на АЗ и НАПОО. 
 
 Обучението ще се проведе на 18 и 19 март 2011 г. в гр. Бургас , конферентна зала, хотел Луксор, 
ул.Булаир № 27 от 14 часа 
 
Заявки за участие се приемат до 15 март 2011 г. на имейл адрес:  projects@znanie-bg.org 
 

На всички, подали заявки за участие, ще бъдат предоставени разработените материали и достъп до 
платформата за обучение и електронната библиотека на проекта.  
 
На участниците ще бъдат възстановени пътните разходи. 
 
 

Проектът „Guide me! Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите 
работа" - е проект за трансфер на иновации в рамките на програмата "Леонардо Да Винчи", с финансовата 
подкрепа на Европейския съюз. Целта му е да разшири вече разработените насоки за осигуряване на качеството 
при провеждане на мерки за мотивиране и професионално ориентиране в контекста на предишния проект 
QUINORA. По този начин в Европейския съюз се създава обща основа за критерии за качество на 
професионалното ориентиране и консултиране, които ще бъдат приложени в повече от десет държави.  
 
Проектът на ЕС QUINORA е отговор на интернационализацията на професионалното ориентиране и кариерното 
развитие. Основната част на QUINORA е разработката на програма за гарантиране на качеството на мерки за 
професионално ориентиране и активиране. В рамките на синтезирани доклади са описани и съществуващите 
стандарти за качество и най-добрите практики в страните от ЕС. 
 
Разработените международни стандарти за качество за мерките за професионално ориентиране и активиране се 
фокусират специално върху нивото на управление на съответните обучаващи институции и други институции на 
пазара на труда. 
 
На базата на общите международни стандарти за качество е  разработена платформа за електронно обучение, 
предлагащо възможност на действащите лица, които участват в политиките по отношение пазара на труда и 
мерките за обучение, да реализират поетапно тези стандарти на системно ниво. Електронна библиотека  
предоставя допълнителна информация и източници в обхвата от различни аспекти от темата “Качество в 
професионалното ориентиране”. 
 
Проектът е насочен към ръководители на мерки за обучение в обучаващи институции, действащи институции 
на пазара на труда и обучението (т.е. служби по заетостта на страните от ЕС), както и обучители. 
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