ECO NET
Развитие на учебно-тренировъчната
фирма в Югоизточна Европа
Образование за бъдещи стопански партньори в една
обединена Европа –
да учим и работим заедно
ECO NET представлява австрийска инициатива за развитие на идеята за учебно-тренировъчната
фирма в Югоизточна Европа, която се осъществява от януари 2001 г. в Албания, България и Румъния,
а от 2003 г. и в Македония. През 2004 г. към ECO NET се присъединяват и Босна и Херцеговина,
Хърватска и Черна гора, а през 2005 г. Сърбия и Косово.
ECO NET се финансира от Федерално министерство на външните работи и Федерално министерство на
образованието, науката и културата на Австрия в рамките на Работна група за образованието и
младежта към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. В Босна и Херцеговина ECO NET се
съфинансира от Фондация “Отворено общество”. Проектът се осъществява от КултурКонтакт Австрия
и k.education Бюра за проекти в участващите страни.

МОДЕЛЪТ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНАТА ФИРМА
Учебно-тренировъчната фирма представлява иновативен, близък до практиката метод на обучение,
който насърчава предприемаческото мислене. Чрез симулиране на работни процеси, протичащи в
реално стопанско предприятие, се формира бизнес поведение.
Работата в учебно-тренировъчната фирма подпомага формирането на основни ключови
квалификации за една модерна работна среда като умение за работа в екип и самостоятелност,
готовност за постигане на резултати и вземане на решения, гъвкавост и усет за междукултурните
отношения.
Панаирите на учебно-тренировъчните фирми дават възможност на участващите ученици и учители за
лични и делови контакти с партньори от страната и чужбина.
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНАТА ФИРМА В БЪЛГАРИЯ
В Балканския регион България разполага вече с дългогодишен опит в разпространението на идеята за
учебно-тренировъчната фирма (УТФ).
През 1994 г. в рамките на българо-австрийски проект “Икономика и мениджмънт” в Национална
финансово-стопанска гимназия – София беше създадена първата учебно-тренировъчна фирма в
България (повече подробности ще намерите в юбилейното издание Българо-австрийски проект
“Икономика и мениджмънт. Ретроспекция на едно успешно партньорство”).
През 1995 г. по австрийски образец беше създадена Централа на учебно-тренировъчните фирми в
България (БУКТ) и заедно с това беше подпомогнато изграждането на национална мрежа на учебнотренировъчните фирми.
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Днес тя обхваща 131 учебно-тренировъчни фирми в 25 училища.
В петте пилотни училища, участващи в проект ECO NET (освен Национална финансово-стопанска
гимназия – София, професионалните гимназии по икономика в Монтана, Бургас, Варна и Стара
Загора) учебно-тренировъчната фирма е задължителен елемент от учебния план за специалността
“Икономика и мениджмънт”, разработен на основата на учебния план за австрийските търговски
академии.
От 1998 г. досега в България са проведени 7 панаира на УТФ, два от които с международно участие.
По време на Международния панаир в София през 2002-ра година, една от кулминациите по време на
първата част на проекта, участваха около 100 УТФ и Централи от 6 страни.
Поради тази предистория България играе в известен смисъл ролята на пионер в рамките на ECO NET.
Български експерти успешно предават своя опит в изграждането на УТФ на други ECO NET-партньори.
2005 година стои изцяло под знака на реализирането на национална стратегия за разпространение на
учебно-тренировъчната фирма в различни видове училища в цялата страна. При това пилотните
училища по проект ECO NET, благодарение на своите отлично подготвени по време на многобройните
квалификационни семинари учители и директори, ще изпълняват ролята на моделни центрове.

ФИЛОСОФИЯТА НА ECO NET
Силата на проект ECO NET се крие в неговата способност гъвкаво да се адаптира към всеки партньор.
С помощта на модулна програма се дефинират и гарантират стандарти за качество.
Модулите в ECO NET могат да се комбинират по различен начин, съобразно потребностите и
икономическото състояние на страните-партньори. Основното съдържание на обучението включва
базисни знания по икономика, изграждането на учебно-тренировъчни фирми и национални централи
на учебно-тренировъчните фирми и свързване в национална и регионална мрежа.
Целенасоченото насърчаване на разпространението на идеята за учебно-тренировъчната фирма
гарантира устойчивост на резултатите в съответната образователна система.
Към целевите групи на ECO NET спадат представители на образователните министерства, обучаващи,
ръководители на централи на учебно-тренировъчни фирми, директори, учители и ученици от
пилотните училища към ECO NET.
Общата интернет-страница www.econet-see.com спомага за разширяването на международната
мрежа.
Поради тези причини ECO NET е символ на международно коопериране, съвместно учене и
стабилно партньорство в една разширена Европа.
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