
 

 
 
 
 
 Испания: 
El Vendrell Town Hall– Агенция  по заетостта  
Mediterrania Institut – училище 
Universitat  de Barselona – Унивеситет  Барселона 
 

 България 
Център  на  учебно-тренировъчните фирми, МОН, централа 
на УП 
СОУ “Асен Златаров”, гр. Шабла 
 
 Германия 
EUROPEN-PENInternational - Световна 
организация  на УП 
 
 Италия 
Instituto Don Calabria - Simulipresa, централа  на  УП в Италия 
CEFAL Emilia Romagna - училище 
 
 Литва 
Vilniaus Kolegija - University of Applied Sciences - VIKO-
Simulith Centre, централа на УП 
Kaunas Titas  Masiulis Youth School - училище  

   Fondacio InForm –  централа на УП в Испания 
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 Проект: 

HP  

Провеждане  на проучване  и създаване  на модел  на учебно предпри-
ятие, което  да развива ключови, социални, ИКТ и предприемачески 
умения за  ученици на възраст  14-16  години  с риск  от ранно  напус-
кане на училище, както и приложението на модека  в международен  
контекст.  

 
 
 

Много млади хора напускат преждевременно училище, което води  до 
повишаване  на нивата на безработица. Силната корелация между об-
разование и шанс за заетост  ни карат да вярваме, че чрез подобряване  
на възможностите  за  учене, кариера, знания сред учениците от по-
ранна възраст,  използване  на  иновативни методи  и техники съобра-
зени с изискванията на бизнес средата,  и прилагане на успешни моде-
ли за практическо  обучение ще помогнат на учениците да преодолеят 
предизвикателствата на пазара на труда  и по-конкурентната икономи-
ка.  
 
Акцент на настоящия проект е  „Учебното предприятие”, което пред-
ставлява образователен метод, насочен към симулиране на предприе-
маческия дух и създаването на ключови компетенции, благодарение 
на които учениците да изграждат  разбирания и представи  за възмож-
ностите на пазара, да могат да действат  при рискови  ситуации, да 
проявяват  инициативност  при генериране  на бизнес идеи, планиране 
и стартиране  на бизнес, а също и на неговото управление; 
 

„Entrepreneurship Practice Firms Schools – Innovative education and 
training solution to early school leavers „(Учебните предприятия в 
училище – иновативно образователно решение срещу ранното 
напускане на училище) е фокусиран върху сътрудничеството за 
иновации  в областта на учебните предприятия и обмен на добри 
практики между училищата.  


