
GEP VET 
Grow Entrepreneurship Potential  

in VET Institutions 
 Развитие на предприемаческия потенциал  

в институции за  
професионално образование и обучение 



∗ Насърчаване на предприемаческата култура на 
преподаватели в областта на професионалното 
образование и обучение (ПОО) и на обучаващи на незаети 
лица на пазара на труда – чрез повишаване на техните 
методически умения и развитие на личностни качества. 

∗ Насърчаване на предприемаческия дух, мислене и 
поведение на оубчаващите в сферата на ПОО и  на 
участници в програми за повишаване на квалификацията - 

Основни цели на проекта GEP VET 



 
∗ Преподаватели в ЦПО, професионални 

гимназии, обучаващи в компании 
(наставници) 
 

 
 
∗ Обучаеми в ЦПО и професионални гимназии, 

участници в програми за повишаване на 
квалификацията, предлагани на пазара на 
труда, служители в компании, хора в 
социално-икономически неравностойно 
положение. 
 

 

Основни целеви групи на проекта GEP VET 

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

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



     Партньори по проекта 

SPI  (Португалия) – акредитиран доставчик на обучения, разработил Global Monitor 
предприемачески доклади за Португалия и Ангола, с опит в 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 

ДП  “БГЦПО” (България) – признат лидер в областта на професионалното обучение  на 
възрастни в България, насърчаващ ученето през целия живот  и заетостта в пет центрове за 
професионално образование и обучение в цялата страна / www.dp.bgcpo.bg 

BUPNET (Германия) – акредитиран доставчик на обучения за възрастни 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.dp.bgcpo.bg/
http://www.dp.bgcpo.bg/
http://www.dp.bgcpo.bg/
http://www.bupnet.de/
http://www.dieberater.com/
http://www.catro.com/


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 и 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 



Резултати от проекта 

Онлайн инструментариум 

Модули за обучение 

Анкета за установяване на  
нуждите от обучение 



LEVEL 5 модел 

LEVEL5 – система за оценка и визуализиране на компетентности, 
придобити чрез неформално и самостоятелнно обучение 
 Кубът LEVEL5  

триизмерен подход за валидиране на 
• когнитивните  
• свързаните с дейността и  
• емоционалните  
резултати от обучението  

Сертификат LEVEL 5 
визуализира развитието на избраната  
за самооценка компетентност 
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