
ТHESS	   е	   европейски	   проект,	   насочен	  
към	   установяването	   на	  
квалификационен	   стандарт	   по	  
отношение	   на	   „меките	   умения“	   в	  
областта	   на	   туризма	   и	   хотелиерството.	  
Прочетете	   повече	   за	   този	   интересен	  
проект	  в	  брошурата...	  
	  

THESS Проектът - летец 1 
	  Май	  2014 
	   	   	  
 
 
 
 
 
 
 
Проектът THESS (Tourism & Hotel Мanagement Educational Soft Skills)... 
THESS е съкращение от Tourism and Hotel Мanagement Educational Soft Skills. 
Проектът има намерение да установи работещ  квалификационен стандарт за 
сектора на туризма и хотелиерството, който да бъде нискоразходен и 
спестяващ време, както и достъпен за широк спектър от потенциални 
потребители. Целевата група на THESS включва: учители по туризъм и 
хотелиерство, обучавани, оценители и обучители на бъдещи оценители. 
 
Целите на THESS! 

Целите на THESS могат да се обобщят в девет пункта; 
• изготвяне на национални доклади за съществуващите сертификационни 

модели в сектора на туризма и хотелиерството 
• предлагане на детайлизирана помощ за сертификационния модел чрез 

уебсайта и специално изготвени наръчници 
• осигуряване на онлайн система за оценяване, управление на 

сертифицирането и отпечатване на сертификатите 
• установяване на 6 национални THESS центъра за сертифициране и 

модерация 
• създаване на наръчник за обучение на оценители на езиците на 

партньорите 
• обучаване на 20 учители за обучители 

• изготвяне на нов наръчник за квалификациите, достъпен на 6 езика 

• издаване на 200 сертификата за период от 2 години до края на проекта 
• разпространяване на информация за проекта на национални 

международни информационни събитие 
	  
Резултатите от проекта?	  
Проектът надгражда постиженията на друг европейски проект (INGOT 2010-
2012) в рамките на който беше разработен стандарт за акредитирани 
европейски квалификации, подкрепящи ученето в областта на системи и 
софтуер с отворен код и уеб-базирани технологии. До този момент твърде 
малък брой доставчици на квалификационни услуги поставят 
съответстващото ниво от Европейската квалификационна рамка върху 
издаваните сертификати с национална акредитация. В рамките на проекта 
THESS ние очакваме: 
- да пренесем новаторския модел INGOT към сектора на туризма и 

хотелиерството и да повишим разпознаваемостта и информираността за 



Европейската квалификационна рамка и Европейската система за 
трансфер на кредити в професионалното образование и обучение 

- да демонстрираме на практика как формалното и неформално учене 
могат да бъдат акредитирани при ниски разходи и модел, 
възпроизводим в различни части на ЕС 

- да окажем пряка подкрепа на младите хора и социалните групи в риск за 
получаване на професионални квалификации, подкрепящи личностното 
им развитие 

- да подкрепим подобряването и повишаването на качеството на 
предлаганото професионално образование и обучение чрез иновативни 
модели и практики 

- да подкрепим функционирането на система за сертифициране на 
уменията на хора с увреждания и със специални образователни 
потребности в паралел с Европейската квалификационна рамка	  
	  

Партньорите в THESS: Партньорските организации в THESS са...	  
	  
 
 
Координатор:  

 
Andragoški zavod Ljudska Univerza Velenje (LUV) е 
публична институция с нестопанска цел, 
основана през 1959 година, която предлага 
обучение за възрастни в Словения. LUV участва 
активно в живота на местната общност чрез 
подобряване на образователната структура на 
населението, чрез мотивиране и информиране 
на членовете на общността и чрез въвличането 
им в образователните програми. LUV предлага 
разнообразни програми за обучение, 
адаптирани за възрастни на и извън пазара на 
труда, така че да улесни придобиването на 
формално или неформално образование.	  
 

 
Партньор:	  
 
 
 
 
 
 

 
Фондация и център за добри практики PRO 
WORK подкрепя кариерното развитие на хора, 
отдалечени от пазара на труда, квалифицирани 
работници, и други, които имат нужда от 
насочване, обучение и консултиране в широк 
спектър от сектори и теми на национално и 
европейски ниво. PRO WORK работи в сектори 
като туризъм, ИКТ, устойчиво развитие, 
икономика, здравеопазване, технологии, 
защитена заетост, предприемачество, 
развиване на талантите на млади хора, 
безработица и поколенчески различия. Повече 
информация? Посетете страницата на PRO 
WORK на адрес www.pro-work.nl или ни пишете 
на info@pro-work.nl!  
 

 
 
 

 
 
 



 
Партньор:	  
 
 
	  
 

 
Партньор: Националният учебен център (НУЦ) 
предлага обучение и акредитирани 
квалификации за възрастни в областта на 
бизнес мениджмънта и свързаните с него 
технологии. Основното обучително 
подразделение на центъра е Колежът по 
мениджмънт “Адам Смит”, който предлага 
лицензирани двугодишни програми за обучение 
след средно образование в рамките на 
системата за професионална квалификация. 
Програмите са приравнени на Ниво 5 от 
Европейската квалификационна рамка. 
Колежът е активен участник в проекти за 
разработване и прилагане на иновации в 
образованието и обучение – методики за 
обучение, оценяване и сертифициране на 
компетенции, иновации на обучителната среда, 
учебни игри и симулации. За повече 
информация посетете www.adamsmith.bg!	  
 
 

 
 
Партньор:	  
 

 

 
 

 
 
Партньор: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 
Łodzi (AHE) е акредитирано висше училище в 
Полша, което предлага бакалавърски, 
магистърски, следдипломни и докторски 
програми и курсове за различни целеви групи. 
AHE има 3 департамента с 11 факултета и 
почти 100 специалности. За повече информация 
посетете страницата www.ahe.lodz.pl! 
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Партньор: The Archbishop Sentamu Academy 
(ASA) е училище за деца от 11 до 18 години, 
собственост на Англиканската църква и 
финансирана от диоцеза на Йорк. Академията е 
основана през септември 2008 година в 
сградата на съществуващо училища, а през 
2011 година се премести в съвсем нова сграда 
на стойност 35 милиона паунда. В момента ASA 
има 1400 ученици. 
 
	  
	  
	  



 
Искате	  ли	  да	  имате	  повече	  информация?	  Посетете	  ни	  на	  www.thessproject.eu!	  
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Партньор: Kumburgaz Otelcilik Ve Turizm Meslek 
Lisesi е професионална гимназия в Истанбул, 
един от най-важните туристически центрове в 
Турция. Целта на училището е да предложи на 
учениците съвременно културно и 
професионално образование и да ги подготви 
за кариера в туристическата индустрия. 
Учебната програма, разработена в съответствие 
с целите и принципите на турската национална 
образователна система, дава на учениците 
ключови умения в сектора на услугите: 
пътуване, настаняване и ресторантьорство. 
Теоретичното и професионално образование, 
което училището предлага, гарантира 
обещаващи работни места на завършващите и 
го поставя с една стъпка пред останалите 
училища по туризъм. За повече информация 
посетете www.kumburgazaotml.meb.k12.tr! 
 

 
Асоцииран партньор:  

 
Асоцииран партньор: The Learning Machine е 
сертифицираща организация за професионални 
квалификации, акредитирана от 
правителствения регулатор в Обединеното 
кралство Ofqual. Квалификациите включват: 
използване на ИТ, проектиране и дизайн, 
предприемачество, бизнес мениджмънт, 
безопасност на храните и др. TLM обучава 
учители и оценители и прилага пряко 
оценяване, основано на широк набор от 
критерии. Компетенциите на кандидатите за 
сертифициране се оценяват чрез наблюдение 
на текущата работа, което задължително 
включва обратна връзка и признание за 
постигнатото. Използват се и традиционните 
финални изпити – за тези, които са преминали 
успешно прегледа на текущата работа по време 
на обучението. Моделът за оценяване на TLM 
позволява получаване на оценка от други 
обучавани и предлага онлайн възможности за 
управление на оценяването и поставя особен 
акцент върху наличието на обективни 
доказателства за притежаването на 
съответната компетенция под формата на 
резултати от изпълнени задачи и проекти. 
Напредъкът на кандидатите може, при 
желание, да бъде проследяван, включително 
графично, чрез използване на оценяваните 
доказателствени материали. 
 


