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Продуктите от проект GEPVET  
 

 Онлайн инструментариум от обучителни 
материали, създаден в подкрепа на препода-
вателите от ПОО организации и курсове за 
безработни.  Инструментариумът ще съдържа 
ръководство, серия от упражнения и методики 
за развитие на предприемаческите умения, 
които ще дадат възможност на обучителите да 
избират най-подходящите модули, в зависи-
мост от учебната програма и нуждите на уча-
щите се. 

 Обучение за обучители,  което  ще обясни 
логиката на онлайн инструментариума. В до-
пълнение обучението ще даде повече насоки 
за комбиниране на учебните модули. 

 Подробен наръчник ще представя онлайн 
инструментариума и ще разяснява методиката 
и ползите на всички заинтересовани страни. 

 GEP VET ще предложи и методология за 
оценка на компетентностите на обучаемите, 
базиран на LEVEL 5 подход, също достъпен 
онлайн. 
 

 
 
 
 
 
Контакти и информация:  
 
Анелия Димитрова – Ръководител на проекта 
Email: a.dimitrova@catro.com  

 
Website: www.gepvet.eu  
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За проекта 
       
     Предприемачеството е 

тема от нарастващо зна-
чение във всички държави-
членки на ЕС. Ролята му 
за икономическия растеж, 
заетостта и социалното 
сближаване е призната от 
Европейския съвет още 

през 2000 г. Неотдавна, в своята стратегия Евро-
па 2020, EK подчертава, че  предприемачеството 
е ключов фактор за устойчив и приобщаващ ико-
номически растеж, от значение  за личната реа-
лизация и както и за постигане на социални цели. 
 
Огромното значение на предприемаческите уме-
ния в контекста на професионалното образова-
ние и обучение е отбелязано и в доклад на Евро-
пейския Център за развитие на професионалното 
образование (CEDEFOP). Документът излага 
някои успешни примери по темата от различни 
държави. Независимо от факта, че различни 
програми и инициативи са разработени все още 
се наблюдава липса на цялостна стратегия за 
прилагането им,  а темата рядко присъства в 
програмите за обучения. Това е и причина предп-
риемачеството често да е сочено като една от 
слабо засегнатите теми в учебните планове в 
целия ЕС. 
 
В този смисъл, настоящия проект ще се опита да 
допълни вече започнати инициативи, чрез обмя-
на на опит и трансфериране на добри практики от 
успешни държави като Португалия, като се стре-
ми да насърчи предприемаческата нагласа сред 
учащите в курсове от ПОО, както и в курсове за 
безработни. 
 
Този проект обединява 6 организации с голям 
професионален опит от Португалия, България, 
Германия и Словакия в транснационално парт-
ньорство. 

 
Цели на проекта 
 
Да насърчи предприемаческата култура сред 
обучители, работещи в сферата на ПОО органи-
зациите, така и сред преподаватели в курсове за 
безработни, чрез повишаване на техните умения 
и педагогическа компетентност. 
 
Да насърчи предприемаческата нагласа и по-
ведение сред обучаеми, участващи в курсове, 
предлагани от ПОО институции и бюрата чрез 
приспособяване, допълване и трансфер на обу-
чителен курс и наръчник, разработени в преди-
шен европейски проект, а именно: PECAE 
http://www2.spi.pt/pecae/. 
 
GEP VET ще доразвие и обогати програмата за 
обучение с нови и адаптирани към настоящите 
нужди модули и техники на обучение. Онлайн 
инструментариум ще бъде достъпен чрез интер-
нет страницата на проекта. Той ще позволи на 
обучители и заинтересовани страни да използват 
и комбинират модулите в съответствие с кон-
текста на всяко обучение, както и за обмен на 
опит и ноу-хау между различните икономически 
сектори. 

 
 
Целеви групи 
 
GEPVET е насочен към:  
 

 Учители в сферата на ПОО, преподаватели в 
курсове за безработни и тези в предприятията 

 Учащи в институции за ПОО и курсове за без-
работни, включително активно работещи и 
безработни учащи се; 

 

 
Дейности по проекта 
 
Основните дейности по проекта за периода ок-
томври 2013 – септември 2015 са:  
 

 Проучване и анализ на нуждите на таргет 
групите и националните особености; разра-
ботване на рамка с компетентности, отгова-
ряща на потребностите на 2 таргет групи. 

 Разработване на онлайн инструментариум, 
в който свободно да се комбинират учебни 
материали по предприемачество от обучи-
телите; дизайн на обучението за обучители с 
насоки как да бъде използван инструмента-
риума. 

 Тестване, оценка, усъвършенстване и пилоти-
ране на основните продукти от проекта – 
онлайн инструментариума и наръчник; оценка 
на развитието на компетенциите преди и след 
пилотната фаза с метода LEVEL5; 

 Финализиране на инструментариума и на-
ръчника – оптимизиране на крайните продук-
ти от проекта въз основа на поуките, извлече-
ни по време на пилотната фаза и обратната 
връзка от обучителните сесии; 

 Разработване на план за управление и 
оценка на качеството; 

 Популяризиране на ролята на обучението по 
предприемачество в сферата на ПОО, но съ-
що така и разпространение на проекта и него-
вите резултати; 

 Устойчивост на проекта, включващ и план за 
валоризация на резултатите от проекта; 

 Цялостно управление, мониторинг и финансо-
во отчитане на изпълнението на проекта. 
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