
  
PILOT PROJECT “CONSTRUCT – IT GREEN “ 

ПРОГРАМА „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” 
„МУЛТИМЕДИЙНИ И ЕЛЕКТРОННИ ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА 

ЕВРОПЕЙСКОТО СБЛИЖАВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И 
СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ СГРАДИ” 

 
 ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА: 

• Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „ Христо Ботев” 
• Българска асоциация за изолации в строителството ( БАИС ). 
• Национален форум за професионално образование и обучение (НФПОО ) . 
• ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ Холдинг. 

 МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: АСОЦИАЦИИ, 
ИНСТИТУТИ, УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
ГЪРЦИЯ, ИТАЛИЯ. 

 АНГАЖИМЕНТИ НА БАИС: 
• Утвърждаване и разпространение на продукта в професионални организации. 
• Екологосъобразно проектиране и строителство. 
• Прилагане на нова технология на работното място.  

 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 
• Въвеждане на образователна методика за професионално обучение в областта на 

строителството, свързано със зелената архитектура и екологичното 
строителство. 

• Увеличаване ползата от ICT обучение в строителния сектор, който на моменти 
не се използва. 

• Разработване на материал за обучение в нова област. 
• Подкрепяне създаването на транснационална отворена система за дистанционно 

професионално обучение. 
• Свързване на професионалното обучение с изискванията на пазара на труда за 

високо квалифицирана работна сила. 
• ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 
Продължителност на Проекта: 01. 10. 2006 г. – 30. 09. 2008 г. 
Регистрационен  номер: UK/06/B/F/PP – 162 – 605 
Интернет страница: www.construct-IT-Green.org
Държава инициатор на Проекта: Великобритания, Уелс 
Начало на Проекта: 2006 г.  
Инициатор на Проекта: Bridgend college – Bridgend 
Координатор на Проекта за България: Софийска гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия „Христо Ботев” 

 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 
• 16 – 19 годишни ученици, които ще получат професионално строително 

образование. 
• Студенти. 
• Кадри, обучаващи се на работното място. 
• Преподаватели, които нямат познания в областта на тази нова технология. 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
• Разработване на пилотен учебен материал за проектиране на еко – строителство 

за начално ниво на професионално обучение в следните области: Еколого – 
съобразна сграда, съхраняване на енергия. 

http://www.construct-it-green.org/


• Разработване на пилотен учебен материал за проектиране и еко – строителство 
на средно ниво на професионално обучение в следните области : Средства и 
материали, Енергийна ефективност. 

• Разработване на пилотен учебен материал за проектиране и еко – строителство 
на професионално ниво в следните области: Строителни отпадъци, Площадката 
– проектиране и ориентация включваща типа сгради, Интегриране на нови 
енергийни системи. 

• Създаване на информационна база за съвместна работа на партньори на web – 
site използвайки форума и електронния софтуер. 

• Web – site, CD и ръководства. 
 ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”: 

• Пилотни проекти – РР, които допринасят за стимулиране и развитие на 
иновациите и качеството на професионалното обучение и образование и 
професионалното ориентиране. 

• Резултатите на Пилотните проекти са реални продукти – методики, ръководства, 
учебни програми и т. н. При този вид проекти, както и при всички останали 
мерки , се насърчава използването и прилагането на съвременни 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението. 

• Тематичните дейности – ТН са Пилотни проекти, които покриват теми от особен 
интерес за ЕС, указани в поканата за предложения за текущия период.  

 НОВОТО В ПРОГРАМАТА: 
• Учене през целия живот. 
• Наблягане на използването на съвременни информационни и комуникационни 

технологии 
• Засилено участие на малки и средни предприятия 
• Поддържане на неравностойните групи на пазара на труда, в т. ч. хора с 

физически и други увреждания. 
• Предоставяне на равни възможности за мъже и жени на пазара на труда. 
• Засилване на партньорството между различните участници от различни области 

на професионалното обучение 
 


