
 Целеви групи  

Целевите групи на модела PURE-H2O за признаване на 

квалификации включват учители, инструктори, 

обучаващи, кариерни консултанти, управители на 

школи/институции и вземащите политически решения. 

 Икономически сектори 

Нужда от професионалисти със съответните актуални 

квалификации, утвърдени чрез PURE-H2O, има в 

химическото и еко-инженерство, опазването на 

околната среда, биотехнологиите, здравеопазването и 

хранителната индустрия. 

 Институционално сътрудничество 

Партньорството PURE-H2O между различни институции 

и националните органи допринася за процеса на 

регулация, прозрачност и признаване на квалификации 

на национално и европейско равнище. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
Алтан Диздар — ALTAN.DIZDAR@ORKON.INFO 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по 
Програмата за учене през целия живот.  

Настоящата листовка е създадена от партньорите по проекта и не следва да се 
разглежда като отразяваща официалното становище на Европейската комисия .  

 
 

 
 

 

Внедряване на ЕКПОО за дизайн на 

квалификациите по пречиствателни 

станции за питейна вода и  

санитарен контрол за чиста питейна вода  

ПРОЕКТ №: 2014-1-TR01-KA202-013113  

ЕРАЗЪМ+ 
ЕС ПРОЕКТ  

— 

PURE-H2O  

PURE-H20 — връзки 



Резултати: 

 Анализ на нуждите от обучение 

 Електронно обучение по PURE-H2O  

 Смесено обучение по базирана на резултатите PURE-H2O учебна програма  

 Паспорт на уменията PURE-H2O 

 PURE-H2O отчет за анализ на тестуването и оценяването 

 Поддържащи обменни събития 

 PURE-H2O отчет за анализ на разпространението и приложението 

 Семинари за разпространение и приложение 

 Брошура „Проект PURE-H2O: предизвикателства и ограничения “   

Въздействия:  

 Икономически сектор: снабдяване с питейна вода 

 Политика на ЕС 

 Финансови загуби 

 Екологични щети  

 Решаване на проблеми 

 Сектор за снабдяване с питейна вода  

 Трудности за разрешаване   

 Образователен трансфер за основана на знанията икономика 

 Проект PURE-H2O прилага инструментите за признаване на  

квалификации в национален и европейски мащаб   

 Европейски и национални квалификационни рамки ( Е КР/НКР )  

 Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образ

ование и обучение ( ЕКПОО) 

 EUROPASS  

 

Целевите групи се възползват от: 

 The GET-GREEN Project  
Right Skills for the Green Jobs  PURE-H2O ползи   

 PURE-H2O обучение онлайн и о

флайн. 

 Набор от резултати от обучение

то.  

 Учебни пътеки и кратки интензи

вни курсове. 

 Примерни документи  

Ползи за регионално развитие от: 

 Международни семинари. 

 Клъстерна дейност със сходни инициативи 

за бъдещо приложение на модела PURE-H2OСтандартизирани ПОО учеб

ни пътеки, фокусирани върху потребителя. 

 Описания на квалификациите в сферата на PURE-H2O,  

които предстои да бъдат въведени в образователния и индустриалния сек

тор 

в България, Холандия и Турция. 

 Глобално достъпен e-портал PURE-H2O. 

 Тестове и сертификати за обучаващите се от България, 

Холандия и Турция. 

 Национални семинари за представяне на  

резултатите от проекта PURE-H2O. 

 Международни семинари. 

 Клъстерна дейност със сходни инициативиза бъдещо приложение на мод

ела PURE-H2O . 

 Интензивна мотивация  

за учене. 

 Внедряване на добри национа

лни практики за 

оценяване на квалификациите. 

 ЕКПОО кредитни точки. 

 e-Схема за паспорти на умения

та PURE-H2O . 

PURE-H2O резултати и въздействия  


