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 Да се насърчи предприемаческата култура сред обучителите и 
преподавателите в областта на професионалното образование и 
обучение (ПОО), както и на обучители на незаети лица на пазара на 
труда,  чрез повишаване на техните меки и педагогически умения. 

 

 Да насърчи предприемаческия дух, мислене и поведение сред 
учащите се в сферата на ПОО и участници в програми за           
повишаване на квалификацията, чрез адаптация, разширяване и 
трансфер на обучителна програма, разработена в рамките на 
предишен европейския проект PECAE  http://www2.spi.pt/pecae/  
 

Основни цели на проекта GEP VET 

http://www2.spi.pt/pecae/


Трансфер на иновация от PECАЕ: 

 

 
 Целта на проекта е да насърчи про-активна предприемаческа среда в 

обществото чрез създаване на обучителен курс по предприемачество, 
елементи от който да могат свободно да бъдат включени във всички 
типове обучения за възрастни; 

 Търсеният краен резултат от проекта е в промяна на концепцията на 
обученията за възрастни, предоставяйки подходящи тренинг материали 
на обучителите да стимулират обучаемите да бъдат по-предприемчиви  и 
склонни да към инициативност; 

                    
                    Предприемачеството като концепция в ГЕП ВЕТ стъпва на 

дефиницията на PECAE и обхваща чувството на инициативност, 
предприемчиво мислене, новаторство, креативност, гъвкавост, 
готовността за поемане на рискове за вземане на решения. Всички тези 
умения, съчетани със знанията за оценка на една бизнес 
идея/възможност, както и начините за нейното промотиране залягат в 
основата на предприемаческия потенциал в ГЕП ВЕТ. 



 
 Преподаватели в ЦПО, професионални 

гимназии, както и вътрешни обучители в 
компании 

 

 

 

 Учащи се в ЦПО, професионални гимназии, 
участници в програми за повишаване на 
квалификацията, предлагани на пазара на 
труда, служители в компании, вкл.  хора в 
социално-икономическо неравностойно 
положение. 

 

 

      Предприемаческите умения 
ще позволят на активно 
работещите участници да 
идентифицират и развиват 
нови и иновативни идеи, 
които ще създадат добавена 
стойност в организациите, в 
които работят. 

 

За безработните участници, 
предприемаческите умения 
ще доведат до превръщането 
на техните идеите в действия 
и, евентуално, до форми на 
самостоятелна заетост. 

Основни целеви групи на проекта GEP VET 



     Партньори по проекта 

SPI (Португалия) - акредитиран доставчик на обучения, разработил Global Monitor предприемачески 
доклади за Португалия и Ангола - и създаването на старт-ъп компаниия в ИКТ сектора/ www.spi.pt 
 

The Business Institute (България) - опитен доставчик на обучения, посветени на развитието на 
мениджърски и предприемачески умения. регионален представител на Предприемаческия Институт на 
CICSO/ www.thebusinessinstitute.eu/bg 
 

БГЦПО (България) - признат лидер в областта на професионалното обучение в България, насърчаващ 
ученето през целия живот в пет центрове за професионално образование и обучение в цялата страна/ 
www.bgcpo.bg 
 

BUPNET (Германия) – акредитиран доставчик на обучения за възрастни, както и на широк спектър от 
услуги в сферата на обучението и образованието с разнообразни целеви групи/ www.bupnet.de 

 

dieBerater (Словакия) -  доставчик на обучения за меки, езикови и ИТ умения за различни индустрии. 
Като част от международна група, компанията има широки познания за пазара в Централна и Източна 
Европа/ www.dieberater.com 
 

КАТРО България (България) – част от група австрийски консултантски HR компании с фокус върху 
планиране и предоставяне на широка гама обучения за меки умения,напр. мениджърски и лидерски 
умения, ефективна комуникация, работа в екип, коучинг и т.н. /www.catro.com 
 

 

http://www.spi.pt/
http://www.thebusinessinstitute.eu/bg
http://www.bgcpo.bg/
http://www.bupnet.de/
http://www.dieberater.com/
http://www.catro.com/


 

 

Подходът в GEP VET 

Проучване  и анализ на нуждите на 
целевите групи и добрите практики; 

разработване на рамка на 
компетентностите 

Разработване на модулна програма 
за обучение по предприемачество и 
създаване онлайн инструментариум  

Обучение на обучители на 
европейско и национално ниво 

Пилотиране на онлайн модулите по 
предприемачество в регулярни курсове 

в ПОО, обучения за безработни или 
вътрешнофирмени обучения 

Финализиране на програмите на 
база на обратната връзка от 
обучителите и по-нататъшно 

разпространение 



Основни резултати от Проучване и Анализ 

 
Категория  ключови умения   Конкретни умения във всяка категория 

Умения за вземане на решение 

  

  

Анализ и решаване на проблеми 

Управление на информацията 

Проактивно отношение 

Умения за креативност и иновативност  

  

Креативно мислене 

Гъвкавост 

Интуитивна интелигентност  

Личностни умения Упоритост и  издръжливост 

Умения за самоанализ 

Отговорност 

Комуникационни междуличностни умения 

  

Активно слушане  

Асертивност 

Работа в екип 

Основни бизнес умения 

  

Оценка на бизнес идея и бизнес модел  

Бизнес планиране 

Основни маркетинг познания  

Умения за идентифициране на възможности и 

поемане на риск 

Анализ и толерантност към риска 

Търсене и идентификация на възможности 

Локус на контрол 



Основни моменти: 

 Разработване на модулите от отделните партньори 

 Обучение на обучители на ниво проектен консорциум в Германия – 
октомври 2014 

 Разработване на онлайн инструментариум, oбхващащ  обучителни 
материали  и онлайн въпросник за проучване на конкретните 
потребности в сферата на предприемаческите умения на всяка една 
група от обучаеми, за да може обучителят да избере най-подходящите 
модули и да ги включи в програмата си  

 Национални обучения за обучители в България, Германия и Словакия,  
включващи преподаватели от ЦПО-та,  професионалнии гимназии и 
вътрешнофирмени обучители 

 Измерване и валидиране на компетенциите на обучителите и 
преподавателите по отношение техните педагогически и меки умения 
с с помощта на подхода  LEVEL  5  

Модулна програма за обучение  по 
предприемачески умения 

 



LEVEL 5 модел 

 
В рамките на проекта BUPNET ще       

доразвие и приложи инструмента за оценка 

LEVEL5  (система за оценка и визуализиране 

на компетентности, придобити чрез 

неформално и самостоятелнно обучение) 

 
Инструментът е особено подходящ за 
оценка развитието на  
• персонални, 
• социални и 
• организационни 
компетенции като: комуникация, работа в 
екип, решаване на проблеми, лидерство, 
междукултурни отношения, управление на 
проекти и др. 



В края на проекта GEP VET 
обучителите, взели участие в 
обучението за обучители и в 
пилотирането на онлайн 
инструментариума на 
национално ниво ще  
получат сертификат, .... 

LEVEL 5 - сертификат 

 



LEVEL 5 - сертификат 

... в който е 
визуализирано 
развитието на една или 
повече избрани от тях 
компетентности. 



 
 
Очаквано въздействие 
 

 
 

КРАТКОСРОЧНО  

 Поне 15 ЦПО организации и училища, и 
най-малко 100 преподаватели в ПОО 
сектора, както и вътрешнофирмени  
обучители  в България, Германия и 
Словакия ще тестват продуктите за 
обучение от проекта 

 ЦПО, компании в различни сектори и 
други обучаващи организации на 
пазара на труда ще бъдат 
информирани за проекта GEP VET и 
консултирани относно възможностите  
за промотиране на интеграция 
нпредприемаческите умения в  
учебните планове 

 
 

ДЪЛГОСРОЧНО 

Предвиденото дългосрочно въздействие 
на проекта е чрез последващи обучения, и 
други обучителни институции в България, 
Португалия, Германия и Словакия да се 
разпространяват и  доразвиват продуктите 
на проекта GEP VET. 



 
 
За повече информация: 

 
www.gepvet.eu 

Анелия Димитрова, Ръководител  на 
проекта  
a.dimitrova@catro.com  
Мобилен тел: 00359 879 287966 
 
Антонина Тошева, Координатор на проекта 
a.tosheva@catro.com 
Мобилен тел: 00359 876 479191 
 
КАТРО България, 
ул. Брегалница 45, ет.3, София 1331 
Тел/ Факс: 00359 2/987 30 36 
www.catro.com  

http://www.gepvet.eu/
http://www.catro.com/
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://runswithmarkers.com/2012/12/13/runs-with-markers-is-now-on-facebook/transparent-facebook-logo-icon/&ei=g8R-VJiIN4KuOP_zgLgF&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNH2HbEEHN9FqkJ17TOCon3rIalSbw&ust=1417680385015384
https://www.facebook.com/GEPVET

