Цел на проекта:
Основната цел на проекта е повишаване на
предприемаческата и междукултурна компетентност в участващите страни съобразно
съвременните изисквания на пазара на труда
и въвеждане на създадените обучителни
модули в някои партньорски институции. Във
връзка с това настоящият проект е фокусиран
върху усъвършенстване на междукултурните и
предприемаческите компетентности.

Резюме на проекта:
Във времето на глобализация международните
връзки имат важна роля за успеха на предприемача. Много компании разширяват своята
международна дейност и сфера на компетентност чрез сливания или придобиване на други
фирми, съвместни предприятия и други форми
на коопериране. Но какво означават такива
международни дейности за участниците в тях?
Какви компетенции и ноу-хау са необходими и
какви са изискванията? Настоящият проект по
програма “Леонардо да Винчи” третира точно
тези въпроси.
ЦЕЛ Основната цел на проекта е повишаване на
междукултурните и предприемаческите компетентности в областта на професионалното и
продължаващото професионално образование.
В рамките на проект UNIKOM всяка странапартньор ще идентифицира най-важните изисквания по отношение на междукултурните и
предприемаческите компетентности. На базата
на резултатите от проучванията ще се разработят съответни обучителни модули и ще бъдат
изпробвани в избрани партньорски институции.

След това ще се извърши оценка, оптимизация и
сертифициране на обучителните инструменти. Тези
модули ще бъдат интегрирани в програмата за
обучение на съответните партньорски институции.
Основни продукти от проекта ще бъдат профил на
изискванията за всяка страна-партньор и обучителни
модули, които ще се разработят в съответствие
с установените нужди. Всички документи и
учебни програми ще бъдат включени в наръчника
“Как да станеш предприемач с международна
дейност?”, който ще съдържа допълнителна
информация като чек листи, препоръки за възможно
професионално образование и обучение. Наред
с тези материали, от настоящия проект се очаква
повишаване на предприемаческите и междукултурните компетентности в дългосрочен план и
сенсибилизиране на обществото към тях. Друго положително въздействие на проекта се предвижда в
областта на стартирането на самостоятелен бизнес,
което ще доведе до създаване на голям брой фирми.

Основни стъпки:
1.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ
  ПРЕДПРИЕМАЧИ С МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Анализът на компетенциите ще обхване две различни области: професионални компетентности
и меки умения. Изискванията за всяка странапартньор в тези области ще се определят чрез
специални инструменти и методи.
• Нужда от “меки умения”
Нуждата от меки умения ще се идентифицира
с помощта на специфичен инструмент - анкета
KODE®X. С анкетата ще е възможно да се направи

оценка на 64 меки умения по отношение на
тяхното значение за предприемачите.
• Нужда от професионални компетентности
Във всяка страна ще се проведат експертни
интервюта с предприемачи с международна
дейност, в рамките на които ще се дискутират
и
установят
типичните
професионални
компетент-ности. Основният въпрос, който
ще се обсъжда, е: “Какво трябва да знае
предприемачът?
Какво
професионално
образование трябва да има той?”
Този процедурен метод позволява да се
идентифицират изискванията за всяка страна
и да се добие представа за професионални и
меки умения, по-специално за различията в
това отношение между отделните страни.

2. РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Резултатите от анализа ще осигурят основата
за разработване на обучителни инструменти,
предназначени
за
професионалното
и
продължаващото професионално образование
и тематично разделени за предприемачески и
междукултурни компетентности.

3. ИЗПРОБВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ
Новите обучителни инструменти ще бъдат
изпробвани в професионално училище или в
институция за продължаващо професионално
образование и след това оценени от участниците
и експерти. Оценката ще предостави информация и идеи за подобряване и ще въведе в
учебните курикулуми. След оптимизирането на
инструментите, те ще бъдат сертифицирани и
интегрирани в учебната програма на определени партньорски организации.
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Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия. Тази публикация отразява
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