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"Innovative education and training solution to early school leavers"
Учебните предприятия в училище – иновативно образователно
решение срещу ранното напускане на училище
Цел на проекта: Провеждане на проучване и създаване на модел на учебно
предприятие, което да развива ключови, социални, ИКТ и предприемачески
умения за ученици на възраст 14-16 години с риск от ранно напускане на
училище, както и приложението на модела в международен контекст.
Координатор: Inform Fondation (централа на УП в Испания)
Партньори:
Испания:

Mediterrania Institut – училище
El Vendrell Town Hall
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

България:

Център на учебно-тренировъчни фирми, МОН, централа на УП
СОУ „ Асен Златаров“, гр. Шабла

Германия:

EUROPEN-PENInternational – Световна организация на УП

Италия:

Instituto Don Calabria - Simulimpresa (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

В периода септември 2014 – август 2016 г. са проведени:







Пет работни срещи на партньорите – в Ситжес, Испания, във Ферара, Италия, във
Вилнюс, Литва, в София, България и в Мюнхен, Германия;
В България е проведено и обобщено национално проучване за провежданите
Политики и мерки срещу преждевременното напускане на училище в Република
България;
Проведени са срещи, кръгли маса с партньори, анкети с ученици и учители за
причините за ранното напускане на училище в София и в Шабла;
На две срещи с учителите е обсъдена ролята на обучението в учебно предприятие за
превенция на ранното напускане, както и за избор на бъдеща професия;
Планирани са съвместни инициативи с партньори в Националната мрежа на учебните
предприятия.
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