
 
 

Проект CVETNET 

Уебинар за разпространение на резултатите 
2 декември 2021 г. 

10:00 – 11:00 ч. 



 
 

Основна информация за проект CVETNET : 
 
- съфинансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС; 
- Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на 
политиките“; 
- Времетраене: 01.11.2019 – 31.10.2021 г. 
 



 
 

Партньори са 7 ТПП от Чехия, България, Австрия и Испания: 
 
- Чешка търговска палата; 
- Обучителната организация, част от Стопанската камара 

на Австрия; 
- БТПП; 
- Палатата за търговия, индустрия и услуги на Испания; 
- ГБИТК; 
- ТПП на Тераса, Испания; 
- ТПП Добрич. 
 



 
 

Основната цел на проекта е да изгради капацитета на 
организациите за ППОО и да повиши качеството на 
предлаганите от тях услуги за МСП, които се нуждаят от 
обучение за преквалификация или повишаване на 
квалификацията на техните управители и служители с 
оглед адаптирането им към дигитална трансформация. 



 
 

 Целева група на проекта са: 
 
• Търговско-промишлени палати; 
• доставчици и преподаватели в системата на ПОО; 
• МСП, които са в процес на дигитална 

трансформация, техните служители, управители и 
ментори. 



 
 

- Учебни посещения за обмен на опит (study visits) в областта 
на ППОО:  

- Виена – 2019 г.;  
- Прага – 22.07.2021 г. онлайн; 
- Тераса –  14.09.2021 г. онлайн; 
- София –  29.10.2021  г. онлайн. 
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- Доклад за състоянието на ППОО, дигитализацията в МСП и 
добри практики от Австрия, България, Германия, Испания и 
Чехия. 

    
Докладът е публикуван на адрес: 
http://cvetnet.com/publications/cvetnet-best-practices-collection.   
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Разработване на пилотна програма за МСП 
    
Програмата включва 100 индивидуални програми за обучение 
за МСП (управленски персонал и/или служители), които трябва 
да бъдат преквалифицирани или обучени в областта на 
цифровата трансформация и обучението между поколенията.  
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Уебинар на тема „Подобряване на дигиталните учение в МСП“ 
 
Основни акценти: 
• Основни дигитални дейности за бизнеса; 
• В крак с промените; 
• Бариери и притеснения от страна на предприятията. Пропуски в цифровите 

умения; 
• Развиване на дигитална осъзнатост; 
• Дигитална стратегия. 
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Уебинар на тема „Обучение на обучители“ 
 
Основни акценти: 
• Значение на дуалната система на образование; 
• Нормативна уредба; 
• Ролята на ментора; 
• Придобиване на различни видове умения: методологически, 

организационни, социални, мениджърски/ръководни; 
• Комуникацията и нейните аспекти. Влияние на невербалната комуникация в 

работата и обучението; 
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• Тематично и организационно структуриране на обучението; 
• Видове обучителни методи, предимства и недостатъци; 
• Обратна връзка – видове. Даване и получаване на обратна връзка; 
• Мотивация и ръководни стилове; 
• Определяне и оценка на резултатите и контрол на успеха на обучението; 
• Справяне със стрес и напрежение в ролята на ментор. 
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Европейска конференция на проекта CVETNET за дигитализация и обучение 
между поколенията, онлайн на 21.10.2021 г. в Прага 
 
Конференцията бе насочена към МСП и заинтересовани страни, интересуващи 
се от адаптацията към цифровата ера и новите възможности за обучение 
между поколенията на работното място. Експерти и представители от различни 
европейски организации споделиха своите знания и опит в комбинираните 
области на ученето през целия живот и дигиталната трансформация. 
Близо 70 души присъстваха на конференцията и огромното мнозинство 
заявиха, че са много доволни от темите и методологиите, представени и 
обяснени по време на конференцията. 
Повече информация за конференцията може да намерите на: 
https://www.cvetnet.com/index.php/news/european-conference-digital-transformation-

intergenerational-learning  
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Благодаря за вниманието! 

Кармен Вранчев 
Мениджър 
Фирми членове и събития 
karmen.vranchev@ahk.bg | 
https://bulgarien.ahk.de  
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