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СВЕТОВНИ УМЕНИЯ НА СВЕТОВНАТА МЛАДЕЖ  
ЗА ПО-ДОБРА ЗАЕТОСТ 

 
WORLD SKILLS OF WORLD YOUTH FOR BETTER EMPLOYABILITY (WOW) 

 
 

От 18 до 24 септември 2016 г. град Пловдив ще бъде домакин на международния обучителен 
курс на проекта „WORLD SKILLS OF WORLD YOUTH FOR BETTER EMPLOYABILITY“ (WOW) за работещите 
с младежи.  

Сред целите на курса са представянето на образователното съдържание, разработено от 
партньорите в проекта - обучителни сценарии, насочени към развиване на уменията у младежите за 
намиране на работа и по-добра професионална реализация, както и към преодоляване на 
несъответствията между уменията на младите хора и изискванията към тях в света на 
професионалистите. Наред с това, курсът си поставя за цел да повиши опитността на  обучителите, 
работещи с млади хора, в прилагането на методи от сферата на неформалното обучение. 
 

Обучителните сценарии, разработени от партньорите в проекта WOW, включват ролеви игри и 
симулационни сценарии, които залагат на активно участие, работа в екип и „учене чрез преживяване”. 
По този начин младежите биват въвлечени в интерактивно обучение, което симулира реални ситуации, 
в които биха могли да попаднат в процеса на търсене на работа или в самата работна среда. Така 
младите хора придобиват опит, а увереността им в социалната и професионалната им реализация се 
повишава.  

 

 
 

Обучението в Пловдив ще се проведе в рамките на интензивна 5-дневна програма, в която ще 
се включат 50 младежки обучители от Италия, Турция, Румъния, Чили и България. На следващ етап от 
проекта, обучителите ще организират и провеждат семинари с участието на младежи в своите държави, 
използвайки обучителните сценарии, създадени от партньорите в проекта WOW.  
 

Проектът „Световни умения на световната младеж за по-добра заетост" (WOW - World Skills of 
World Youth for better employability) се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия 
в рамките на програмите Erasmus+ и KA2 – Изграждане на капацитет в областта на младежта (реф. No 
566050-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA). Предстоящото обучение се организира от координатора 
на проекта - Сдружение „Център за творческо обучение”, със съдействието на Община Пловдив.  
 

Повече информация за проекта WOW можете да намерите в интернет страницата на проекта: 

http://www.wowyouth.eu/ 

http://www.wowyouth.eu/

