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4.1 МОДЕЛЪТ Q-PLACEMENTS
Моделът Q-Placements е създаден така, че да гарантира, че процесът на мобилност ще
отговори на очакванията на бенефициентите, както и на качествените изисквания на
различните участници, координиращите организации, училища за ППОО, приемащи
фирми, ППОО учениците в изпращащите и приемащите страни:
¾ Модел, чрез който фирмите, ППОО учениците и училища за ППОО могат лесно да
участват в провеждането на международен стаж.
¾ Модел създаващ процедури за всяка дейност, извършвана от участниците.
¾ Модел създаващ условия за минимум отговорности за всеки участник.
¾ Модел създаващ процедури за действие на всеки етап от мобилността, в
съответствие с целите на процеса.
¾ Създава се модел за мониторинг и оценка, като се прилагат различни методи
Този модел има за цел да се превърне в система за качество и база за сравнение, която
ще позволи провеждането на обучение по време на международен стаж да се извършва
при най-добрите условия. Тези условия и изисквания са изложени в модела
Q-placement, с цел улесняване процеса на обучение по време на международен стаж
както за училища за ППОО и ППОО учениците, така и за фирмите, независимо от това
къде се провежда стажът, при спазване на същите изисквания както в собствената им
образователна система.
Ключът за този модел е ролята на координиращите организации в изпращащата и в
приемащата страна, тъй като и двете са най-добре запознати с реалността както в
образованието, така и в бизнеса в съответните страни.

В моделът Q-Placements , координиращите организации играят роля на
свързващо звено във всички фази на процеса на обучение по време на
провеждането на стаж, при извършване на постоянен мониторинг, оценка и
проследяване на процеса.

В същото време всяка координираща организация в изпращащите и приемащите страни
има редица предимства и ползи от модела, които са:
Координиращите организации в изпращащите страни са връзката в тези страни,
улесняваща координацията при провеждането на международен стаж, тъй като:
¾ Говорят един и същ език и са в същата културна среда с училищата за ППОО.
¾ Географски се намират близо до училищата за ППОО.
¾ Улесняват международната координация с училищата за ППОО, тъй като в
повечето случай училищата не разполагат с достатъчно служители, които да
проследяват и ръководят процесът на провеждането на стаж.
¾ Набиране на ППОО ученици и ефективното им ръководене
¾ Участват като единствен посредник между координиращите организации в
приемащата страна и училищата за ППОО, по начин подходящ за установяване на
ясни комуникационни канали.
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Координиращите организации в приемащата страна са връзката в тези страни,
улесняващи координацията при провеждането на международен стаж , тъй като:
¾ Говорят един и същ език и са в същата културна среда както и приемащите фирми.
¾ Географски се намират близо да приемащите фирми и са контактните лица за
учениците по време на провеждането на стажа
¾ Разполагат с познания за културата на приемащата страна.
¾ Набира потенциални приемащи фирми и улеснява правилното свързване на
конкретния ученик, съобразно профилът му, с конкретна приемаща фирма.
¾ Участва като единствен посредник между координиращите организации в
изпращащата страна и приемащата фирма, като по този начин се установяват ясни
комуникационни канали.
За да се създаде по-добро разбиране на модела Q-placement всички задължителни
участници, както и незадължителните такива, са определени в следващия раздел(5) с
техните профили, минималните изисквания, функции и отговорности.
Освен това, като помощен материал в общото ръководство има наръчници за всички
участници. В тези документи участниците ще се информирт по отделно и по ясен начин
за стъпките и процедурите, които трябва да се следват за постигане на оптимален
резултат от обучението по време на международен стаж.
Наръчниците могат да бъдат намерени на web страницата на Q-Placements:
http://www.q-placements.eu/
Наръчник за:
¾
¾
¾
¾
¾

ППОО ученици.
Училища за ППОО/училищни наставници.
Координиращи организации в изпращащите страни.
Координиращи организации в приемащите страни.
Приемащи фирми/фирмени наставници.
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4.2. Идентифициране и дефиниране на различните участинци
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4.2.1. Задължителни участници

25

:

Моделът Q-Placements дефинира минималния брой участници, задължени да осигурят
качество по време на целия процес на обучение, при провеждане на международен стаж.
Различните участници трябва да бъдат опитни професионалисти, за да се гарантира
ползотворно обучение по време на международния стаж.
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Посочени са необходимите участници, техните задачи и минималните изисквания. Може да се окаже, че един
участникът изпълнява повече от една задача.
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ППОО УЧЕНИК ИЛИ ОБУЧАЕМ: ученик или обучаем, който посещава учебни
курсове за ППОО и/или е завършил училище за ППОО преди не повече от 1
година.
УЧИЛИЩЕ ЗА ППОО: учебно заведение, предоставящо ППОО в изпращащата
страна, където обучаемите преминават курс за професионално обучение и което е
ангажирано с търсене за подходящо место за провеждането на международен стаж
на обучаемите.
УЧИЛИЩЕН НАСТАВНИК: учител в училище за ППОО, който координира стажа
на учениците от училището за ППОО.
КОРДИНИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ В ИЗПРАЩАЩАТА СТРАНА: Институция, която
набира информация за провеждането на международен стаж за ученици от
училищата за ППОО от изпращащата страна.
КОРДИНИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПРИМАЩАТА СТРАНА: Институция, която
осигурява съдействие за провеждането на стаж, от страна на приемащата фирма, в
приемащата страна. Тя получава искането за провеждането на международен стаж
от координиращата организация в изпращащата страна.
ПРИЕМАЩА ФИРМА: Фирма, която приема учениците/обучаемите от училището
за ППОО за провеждане на международен стаж.
ФИРМЕН НАСТАВНИК: лицето, назначено да ръководи, обучава и оценява
обучаемия по време на стажа в приемащата фирма.

4.2.2. Незадължителни участници:
¾ СЪДЕЙСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: организация, която обикновено работи на
територията на изпращащата страна и оказва финансова и логистична подкрепа в
процеса на мобилност.
¾ IVET SCHOOL HOST COUNTRY: училище за ППОО в приемащата държава, където
се провежда международният стаж, и което би могло да сътрудничи при
провеждането на обучението по време на стажа.
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