
 

Проектът 

Несъответствията между националните образователни системи, програмите за обучение и 

изискванията на пазара на труда, повишават риска от отпадане на обучаеми от 

професионалните - технически училища от мелничарската и хлебопекарна промишлености 

поради ограничените възможности, които им се предоставят. Докато целта на ЕС е да намали 

нивото на ранното отпадане от училище до 10%, всички страни партньори от този проект се 

сблъскват с по-високи нива в национален контекст, Испания 26,5%, Турция 46.6%, България 

12,8%, като най-високите нива се наблюдават сред професионалните - технически училища.  

Основната цел на проекта е да изведе на преден план проблемите, които обучаемите от  този  

вид училища трябва да преодолеят, за да останат в училище, да идентифицира възможностите, 

предлагани от тази индустрия като бъдещ работодател и да повиши както интереса на 

обучаемите към тази професионална сфера, така и информираността и мотивацията за 

предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Проектът също така цели 

насърчаването и интегрирането на обучаеми  в риск от професионалните - технически училища 

чрез стажантски програми.  

Партньорството се състои от организации, които се допълват взаимно по отношение на 

изпълнението на дейностите по проекта, както и споделянето на общo предизвикателство, а 

именно намаляване на преждевременното отпадане на обучаемите от професионалните - 

технически   училища от мелничарската и хлебопекарна промишлености. 

Иновативният резултат, на който се базира това предложение, е последващото  прилагане на 

методология, изполавана в "Социално икономически анализ на консервната промишленост в 

сектора консерви от морски дарове в ЕС", (продукт на проекта "Eurosea"). Това ще позволи да се 

откроят приликите и да се трансферира общо съдържание в хранително-вкусовата 

промишленост. Трансферирането на продукта ще се фокусира върху определена целева група: 

обучаеми от професионалните - технически училища от мелничарската и хлебопекарна 

промишлености с риск от преждевременно напускане на училище и ще има специален акцент 

върху националните реалности, и социалните и лични профили на целевата група. 

Проектът ще постигне следните основни материални резултати: разработване на проучване 

отразяващо бъдещите възможности на обучаемите от професиоланите училища от 

мелничарската и хлебопекарна промишлености;  уебсайт на проекта, съдържащ всички 

материали по проекта; методология за партньорство между бизнеса и професионалното 

образование, приложена на практика чрез провеждане на състезание. 

Нематериалните резултатите ще бъдат увеличаване на интереса на обучаемите от 

професионалните училища към тази сфера и на информираността и мотивацията на 

заинтересованите страни с цел намаляване и предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище. 

Въздействието, което проектът цели е успешно да съчетае проблемите, породени от ранното 

напускане на училище, в професионалните - технически училища от мелничарската и 

хлепопекарна промишлености с решенията, предлагани от пазара на труда в тази сфера. Това 



ще доведе до директно облагодетелствъване от страна на обучаемите  в професионалните 

училища, а заинтересованите страни ще увеличат тяхната осведоменост относно социалните, 

икономически, културни и лични последствия от ранното отпадане от училище и на важността 

този феномен да бъде предотвратен. 

Цели  

Основната цел на проекта е да се използва методологията на сравнителното проучване, 

разработена в проекта Eurosea и да се приложи в секторите мелничарство и хлебопекарство.  

Специфичните цели на проекта са:  

 
1. Идентифициране на възможностите, предлагани от мелничарската и хлебопекарна  
индустрии като бъдещ работодател, с цел да повиши интереса на обучаемите към тази сфера;  

2. Проучване на преждевременното напускане на училище и ниската степен на ангажираност 

към образователния процес; 

3. Насърчаване и подпомагане на разработването на партньорство от типа образователна 

институция - индустрия;  

4. Повишаване на информираността и мотивацията за намаляване и предотвратяване на 

преждевременното напускане на училище; 

5. Насърчаване на обмена на опит в сферата на превенцията и интеграцията на обучаемите в 

риск да отпаднат от училище в мелничарската и хлебопекарна промишлености . 

За повече информация: http://www.breadintern.eu/project#sthash.3SGFl1zG.dpuf 
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