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В началото на учебната година бяха одобрени два проекта за сътрудничество за 

иновации и обмен на добри практики, сектор „Училищно образование по  Ключова дейност 2 

на Програма "Еразъм+",  по които “ПМГ“ Акад. Никола Обрешков“  ще работи: 

Проект  “ The “ruins” of the past to power Europeans future”  с продължителност 24 

месеца и проект  “Students making an enterprise in real time” с  продължителност 36 месеца. 

По проект “Students making an enterprise in real time”   

Списък на членовете на екипа за управление и изпълнение на  проекта, както следва: 

1. Станимир Баев 

2. Жаклин Нейчева 

3. Соня Димова 

4. Гергана Николова 

5. Йовка Николова 

6. Радостина Ганева 

 

Координатор на проекта е Lauttakylän lukio, град Хуитинен, Финландия 

Партньори: 

 

Stredni odborne uciliste a Stredni odborna skola SCMSD, Znojmo, s.r.o., град Зноймо, Чехия 

Ekonomska in trgovska sola Brezice, град Брезице, Словения 

IES Álvarez Cubero, град Priego de Córdoba, Испания 

Istituto Tecnico Economico "Terra di Lavoro", град Касерта, Италия 

 

 

„Учениците правят едно предприятие в реално време“ 

Основната идея е да се повиши у учениците самостоятелната заетост и 

предприемачество, след приключване на училище. Учениците ще изграждат малки 

международни компании на различни теми и ще правят задачите заедно,но в родните си 

страни, като по време на проекта те ще споделят своите знания и опит. Основната цел на 

проекта е повишаване на самочувствието и куража у учениците да започнат собствен бизнес, 

които се насърчават за индивидуална, местна, регионална и евентуално международна 

икономическа дейност. Този метод цели да се представи предприемачеството като 

привлекателен избор за кариера. 

 Учениците ще формират шест малки предприятия във всяка страна на една и съща тема 

и ще управляват тези предприятия за една година. Ще има практическа информация как се 

управлява малка фирма в реалния живот. Учениците ще трябва да се запознаят с това що е  

пазар,да управляват,да си сътрудничат, за да се справят с икономическите въпроси не само в 

местното училище, но и в международен аспект, като всяка страна прави подобни неща 

едновременно. Ще се използват нови платформи за създаване на идеи за фирмите и тези 

платформи включват блогове, еТуининг и социалните медии. 



 
 

_________________________________________________________________________________ 
Третата компания ще се фокусира върху предлагането на пазара на някои регионални 

продукти. Учениците ще проучат продуктите, които се продават извън собствената си страна. Те 

ще изградят рекламна кампания във вестници, видео и уеб реклама. Рекламите във вестник и 

уеб-пространството ще бъдат публикувани на платформата на проекта и коментирани от 

всички други участници. На четвъртата среща на учениците ще има малък панаир на 

рекламирания продукт, например с някои дегустация на продукта  магазин за хранителни 

стоки. Четвъртата среща ще се проведе в България през пролетта на 2016. 

 

Електронна поща на проекта: finland2014@abv.bg 

  

По проект  “The “ruins”of the past to power Europeans future”   

Списък на членовете на екипа за управление и изпълнение на  проекта, както следва: 

 

1. Красимир Стоянов 

2. Станимир Баев 

3. Жаклин Нейчева 

4. Соня Димова 

5. Маргарита Стефанова 

6. Катя Мицова 

7. Силвия Христова 

8. Нина Илиева 

9. Апостол Костадинов 

10. Светлана Проданова 

11. Динко Раднев 

12. Елена Минкова 

 

Координатор на проекта е Гимназия „Овидио“ – град Ларино, Централна Италия с  5 

проекта по програмата за периода от 2005 до 2013 г. 

Партньори: 

Католическо училище  в град Сосновиец, Полша – 5 проекта по програмата за периода 

от 2002 до 2013 г. 

Институт за изследване на археологическото наследство на област Молизе, град 

Кампобазо, Италия 

Общината на град Ларино – 1 проект от 2013 

Търговска и промишлена камара на Кампобасо – 2 проекта от 2011 и 2013 

Регионална училищна служба на Молизе – подобно на РИО – 1 проект от 2010 

Гимназия „Ататюрк“ в град Кайзери, Турция  

Община на град Кайзери, Турция – 3 проекта по програма на Европейския съюз за 

европейска помощ 

Християнско дружество за подкрепа на образованието, град Сосновиец, Полша 

Младежката безработица е един сериозен проблем за всички европейски страни, 

независимо дали са включени лицата, които участват в този проект. Като образователни 

доставчици ние сме напълно наясно, че трябва да се преодолее разминаването между 
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уменията и компетенциите, изисквани от обществото на 21-ви век и от пазара на труда и 

уменията и компетенциите на учениците, развивани в училище. В същото време,като 

образователни институции сме наясно, че трябва да се насърчава усещането за инициативност 

и предприемачество на нашите ученици.В резултат на това партньорите се споразумяха общата 

област на действие да бъде свързана с културното наследство,което ще допринесе за  това 

учениците да възприемат тяхното културно наследство не просто като "руини" или "останки", 

но и като възможност да знаят повече за тях и да помогнат за тяхното запазване. 

Електронна поща на проекта: ruins@abv.bg  
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