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Бюлетин 5 – Резултати от 

пилотната фаза  

 

През последните месеци от реализацията на проект Умения за подкрепа 
на мигранти, партньорите от Франция, Гърция, Кипър, Португалия, 
България, Испания и Турция финализираха пилотната фаза на 
национално ниво чрез прилагане на създадените инструменти и онлайн 
платформа. Основната цел на проекта е да насърчи обучители и 
консултанти в работата им с мигранти за по-добрата им и успешна 
професионална реализация и икономическа и социална интеграция в 
Европа. 
 
Консорциумът успешно проведе пилотната фаза дори в условията на 

пандемия. 

Франция: 
 
През февруари, 2020, ITG проведе пилотиране във Франция. В 
събитието се включиха 4 работещи мигранта и 6 професионалиста, 
отговарящи за обучения и подкрепа на хора с мигрантски произход. 
Те споделиха своите очаквания и удовлетворението си от резултатите 
от съвместната работа на проектното партньорство. За тях е важно и 
че материалите са налични и на френски език и че документите са 

много полезни и подробни.  
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Испания: 
 
SSF проведе 2 пилотни сесии за продуктите, разработени за 
професионалисти и хора с мигрантски произход. Обратната връзка на 
повече от 30 професионалисти и 15 мигранта е изключително 
положителна. Представените инструменти и дейности бяха оценени като 
много полезни и практични и от двете групи участници. 
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Португалия: 
 

В условия на COVID-19, през юни, 2020, Mindshift организира ZOOM 
събитие с 10 професионалисти. Тази онлайн пилотна сесия беше много 
интересна и, освен външното валидиране на проектните продукти, 
участниците имаха възможност да споделят опита си в обучения за 
придобиване на преносими умения. Очакванията са в Португалия да се 
получи мултиплициращ ефект чрез споделяне на информацията с колеги 
и партньори. 

Кипър: 
 
И присъствените, и онлайн пилотните сесии, бяха много успешни! 
Обучителите и хората с мигрантски произход оцениха положително 

дейностите по 
проекта, 

придобитите 
умения, като 
работа в екип и 
управление на 
стреса, както и 
обмяната на опит, 
идеи и 
предложения за 
интеграция на 
мигрантите в 

образователната 
система и на 
пазара на труда. 
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Гърция: 

 

IASIS NGO проведе успешни пилотни сесии и с професионалисти, и с 

мигранти. Беше събрана много положителна обратна връзка: 

 

“обучителните модули покриват широк спектър от тематични 

области, които ще бъдат много полезни за различни аспекти от 

моята работа”, сподели Кириаки в края на обучението. 
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България: 

 

6 кариерни специалисти в България се събраха на 19, декември, 2019 и 

проведоха подготвителна пилотна сесия. Бяха организирани и проведени 

интерактивни работилници, като подготовка за самото пилотиране. То 

беше повлияно от ограниченията, свързани с Covid-19 и процесът 

стартира с прилагане в реална среда на обучителните материали за 

гъвкавост и 

адаптивност 

чрез 

организиране 

на 

пилотирането 

в онлайн 

вариант. 

Проведоха се 

2 сесии – една 

през април и 

една през 

юли. 12 

професионалисти приложиха интелектуалните продукти на проекта и 

високо оцениха тяхната практичност, полезност и професионален 

дизайн. 
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Турция: 

След пилотните сесии, BAU организира уебинар за разпространение на 

резултатите. Обучители, консултанти, студенти от цяла Турция се 

включиха в събитието. По време на събитието беше обсъден начинът на 

работа в условия на пандемия. Участниците получиха подробна 

информация за създадените интелектуални продукти. Обратната връзка 

беше много положителна, като участниците демонстрираха ентусиазъм 

да използват обучителното съдържание. 
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