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Ключови компетентности, развивани в учебните предприятия 
 
    Грамотност – четене, писане  и     смятане /базови умения/ 

    Базови компетенции – математика,  природни науки, технологии 

    Чужди езици 

    ИКТ умения и използване на технологиите 

    Изграждане на стратегии за учене 

    Социални умения 

    ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

    Обща култура 

 



  

 

 

 

Специфични умения 
 
  Да създават бизнес план 
 
  Да познават административните процедури за създаване на 
собствена фирма 
 
  Да разбират основните принципите на счетоводството, търговското  
и данъчно законодателство 
 
  Да имат съзнание за бизнес етика и социална отговорност 
 
  Да имат ясно разбиране за пазарните механизми 
 
  Да познават техниките за продажби 



  

 

 

 

Целеви групи в България 
 

- Ученици 

- Студенти 

- Младежи, извън пазара на труда 

- Безработни 

- Работещи – преквалификация 

- Жени, които започват работа отново 

- Пенсионери, които желаят да продължат работа 

- Хора със специални потребности 

- Хора, дългосрочно откъснати от пазара на труда 

- Затворници и изтърпяващи пробация 

- Мигранти  и техните деца 
 



 

 

ЗАИТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

 

Образователни институции 

Бизнес организации 

Браншови организации 

Неправителствени организации 

Читалища 

Предприятия 

Министерства  

Агенции 

Общини 

 
 

 



 

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА 

БИЗНЕСА  
МЕНТОРСТВО, НАСТАВНИЧЕСТВО, СЪФИНАСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА 
ОБХВАЩАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА : 

- Достъп до интегрирано практическо образование; 

- Условия за обучение в съвременна среда; 

- Обучение за уязвими групи от хора; 

- Среда за професионално ориентиране  и насочване. 

 

 

 

УСКОРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА УЧЕНЕ, ПРИДОБИВАНЕ НА ОПИТ И 

НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТА 

 

 



  

 

 

 

Добрите практики в Световната организация 

на учебните предприятия  

EUROPEN – PEN INTERNATIONAL 

 

 Центрове за професионално обучение в 

Канада 

 УП в затворите във Франция 

 УП за хора със специални потребности в 

Германия, Швейцария, Италия 

 УП в професионалните гимназии - Австрия 

 Практика на ръководители на УП в реални 

предприятия – Испания! 
 



  

 

 

 

Ползите: 
Модернизиране на образованието – общо и 

професионално 

Увеличаване на процента на практическите дейности в 

програмите за обучение 

Бърза адаптация към нуждите на пазара на труда 

Компенсаторно обучение по ключови компетентности  

Повишаване на конкурентоспособността на отделния 

човек 

Бързо и ефективно включване на бизнеса в 

образованието 

Интегриране на различни дисциплини, компетентности 

и умения  
 

 



  

 

 

 

 

 


