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 ПАРТНЬОРИ 
 

 

 

Университет за национално и 
световно стопанство (УНСС), 
България – Координатор 
https://www.unwe.bg/ 

 

Finance & Banking, Associazione 
per lo Sviluppo Organizzativo e 
delle Risorse Umane, 
(Associazione Effebi), Italy 
https://www.asseffebi.eu/  

 

 Centro Studi per L'innovazione 
D'impresa Srl (CESPIM), Italy 
http://cespim.com/ 

 

 Fachhochschule des 
Mittelstandes (FHM), Germany 
https://www.fh-mittelstand.de/ 

 

 
Bulgarian Industrial Association 
(BIA), Bulgaria 
https://www.bia-bg.com/ 

 
 Przedsiebiorstwo 

Wielobranzowe Interkres Spolka 
Jawna Sylwester Smyk I Zbigniew 
Mazurek (INTERKRES). Poland 
https://interkres.pl/ 

 

 
PAIZ Konsulting, Poland 
https://www.paiz.com.pl/ 

 

 
S.C. Formare Manageriala in 
Turism – (FMT S.R.L.), Romania 
www.sfmt.ro 

 

  
“TO STAY AHEAD OF THE DIGITAL 

TRANSFORMATION CURVE, 
ORGANISATIONS SHOULD BE ACTIVELY 

UPSKILLING THEIR EXISTING RESOURCES TO 

MEET THE CHANGING DEMANDS OF THE 

DIGITAL ENTERPRISE”  

CREAMER MEDIA 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет за национално и световно стопанство 

https://www.digifind.unwe.bg 

 

 

  

ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ДИГИТАЛНИТЕ 

УМЕНИЯ НА 
ВЪЗРАСТНИ В 
МЕБЕЛНАТА 
ИНДУСТРИЯ 
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 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Проблемът, който се разглежда в проекта, е 
необходимостта от обучение на обучители на 
възрастни в мебелната индустрия, с цел 
подобряване на обучението по дигитални 
умения чрез използване на съвременни ИКТ 
инструменти. 

Целевите групи по проекта са: 

 Обучители на възрастни, предоставящи 
обучение по дигитални умения и 
индустрия 4.0 на нискоквалифицирани 
възрастни в сектора на мебелната 
индустрия 

 Организации, предлагащи обучение на 
възрастни и на обучители 

 Обучители по дигитални умения 
 Университети и изследователски 

центрове 
 Изпълнителна власт и нестопански 

организации 

 

 

  

 ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Целта на проекта е да се подкрепят 
обучителите на възрастни в придобиването на 
необходимите компетенции за преподаване 
на дигитални умения на нискоквалифицирани 
възрастни в мебелната индустрия, за да се 
гарантира бъдещото устойчиво развитие на 
мебелния сектор и да се насърчи заетостта, 
социално-образователно и професионално 
развитие. 

Задачите в проекта са да се разработи 
програма за обучение на обучители, 
образователни материали и иновативни 
инструменти: 

 за подпомагане на обучението по 
дигитални умения 

 за нискоквалифицирани възрастни 
служители в мебелната индустрия 

 

  

  

   ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 Програма за обучение на обучители, 

насочена към осигуряване на обучение 
по дигитални умения и Индустрия 4.0 за 
нискоквалифицирани възрастни 
обучаеми в мебелната индустрия 

 Образователен комплект за обучение по 
дигитални умения и Индустрия 4.0 за 
възрастни обучаеми в мебелната 
индустрия 

 DigiFInd платформа за предоставяне на 
учебно съдържание и дейности за 
обучители и възрастни обучаеми в 
мебелната индустрия 

 1 Европейски семинар в Италия 

 5 национални семинара в България, 
Италия, Германия, Полша и Румъния 

 Финална Европейска конференция в 
България 


