


Що е предприемачество и 

бизнес? 
                                                           Предприемачеството  

    е процес на стартиране на ново предприятие или обновяване на вече създадено. 
То е  икономическа дейност, но е и сложен социален и психологичен 
феномен.  

 

 

     

                             Стопанската практика показва, че предприемачът е:  

        човек, който организира и управлява стопанско предприятие, като поема 
риск в името на печалбата;  

        някой, който установява наличието на възможност и създава организация, 
чрез която да успее да я реализира;  

       или просто някой, който си поставя за цел да създаде собствена фирма.  

 

В икономическите среди предприемаческите функции се свързват най-вече със 
сектора на малките и средни фирми, познати като дребен бизнес. 

 

 
 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81


Предприемачеството и Английският език  

като ключови компетентности. 

 

 

 

 

 В новите образователни 
изисквания  

предприемачеството 
става ключова 
компетентност: 

Ключови компетентности 
 

 Общуване на родния език; 
 Общуване на чужди езици; 
 Компетентност по математика и 

основни компетентности в 
областта на естествените науки 
и технологиите; 

 Компетентности в областта на 
цифровите технологии; 

 Придобиване на умения за 
учене; 

 Социални и граждански 
компетентности; 

 Инициативност и 
предприемачество; 

 Умения за отчитане на 
културните различия и 
изразяване 



ЗП и извънкласните дейности – условие за развитие на 

предприемачеството. 

В училище „ Св. Софроний Врачански” се работи  върху 
теми и дейности  като  

 „ Организационните и комуникативните компетентности на 
учителите - условие за качествено провеждане на 

образователно – възпитателния процес“ , Условия за 
мотивация на учителите и учениците, връзка на учителя с 
родителя и ученика, квалификация на учителите по ГИ по 

програмите по предприемачество , 

 клубове и секции по програма  „ Успех”.  

Това  създават условие за развитие на предриемачески 
умения - процес на създаване на нещо ново, поемайки 
свързаните с това рискове и очаквайки определени 

резултати.  



    Чрез тренировъчни игри и 
програмите по предприемачество на 
Джуниър Ачийвмънт  се  нарушава 

стандарта на традиционното 
обучение-  преподавателят е в 
центъра и той е източник на 

информация и се прилагат методики, 
в които обучаемият е в центъра, 

работи в екип, има достъп до 
множество източници на 
информация, проявява 

инициативност, насърчава се таланта 
и творческата изява на ученика и 

доброволчеството . Създава се 
възможност за по - голяма активност 
от страна на родителити, които могат 

да вземат активно участие в 
тренировъчни игри или да споделят 
опит на успешен бизнес. Създават се 
условия за партньорство с бизнеса, 
чрез активизиране на родителите, 

училищното ръководството може да 
се изгражда имиджа на училището.  



Визия за модерното образование 

Традиционно 

образование 
Образованието на 21 век 

Преподавателят е в центъра Обучаемият е в центъра 

Един носител и източник на 

информация 

Множество носители и 

източници на информация 

Самостоятелна работа Работа в екип 

Предоставяне на информация Обмен на информация 

Фактическо обучение Критично мислене 

Натиск Инициативност 



Предприемачеството и АЕ – ръка за ръка 

 Урокът по предприемачество и 
АЕ в профилирана паралелка  

   “ География и икономика “ 

 
                  

Главна цел: 

„ Да се прилага предприемачеството във 
всички степени в училище като  

„ученето чрез откриване” 

 и активната позиция на учениците."  

 Очаквани резултати:  

 

 
1. Учениците да могат да обясняват 

качествата на предприемача  като 
определят личните си 
способности, интереси и ценности. 

2. Разпознават интересни за тях 
професии и как да се реализират  
в света на труда. 

 

3. Да прилагат АЕ и да осъзнаят 
неговата необходимост като начин 
на общуване в бизнеса и 
банковото дело. 



Светът на труда 

Светът  
на труда 

ХОРА Данни  Предмети ИДЕИ 

Помагане 
Информиране 
Обслужване 
Продаване 
Убеждение  

или ръководене на хора 

Записване 
Проверяване  

или организиране 
 на факти 
Числа или  

бизнес процеси 

Управление  
или поправка  

на машини 
Работа с животни 

 или растения 
готвене 

Откриване или  
създаване на знания 
или притежаване на  

познания в нещо 





Задача:  

/…като продължение на предходната задача, където ученикът 

определи своите качества и качествата на предприемача…/   

 

 
 Представят  

 проектите върху които са 

работили. 
 

 Къде  виждат своята 
реализация?  

  
 Учениците сменят позицията си в процеса на 

обучение като не само възприемат, но и 
участват активно, задават въпроси, изразяват, 
отстояват и аргументират позиции.  

 
 Обучението по предприемачество често изисква 

пренасяне на знания и умения в нова обстановка 
и ситуация, при решаване на проблем и работа 
по проект 

Работа  
в  

екип 

Get the  
paint made 

The temptation 
 island 

A metro  
in the sky Water car 

Презентация1.pptx
Презентация1.pptx
Презентация1.pptx
Презентация1.pptx
Ppt0000019 -2.ppt


Предприемачът… 

         

 

Предприемачеството  

     е способността на личността 
да претворява идеите в дела.  

 То включва изобретателност, 
новаторство и поемане на 

риск, както и способността да 
се планират и управляват 
проекти за постигането на 

цели. 

 



Извънкласните дейности и проект “ Успех” – условие за развитие 

на предприемачеството. 



 



СИП,,Екскурзоводство"-9 “а” клас.  

       Ние не само учим,но и се 
забавляваме!В часовете по 

екскурзоводство правим 
любимите си 

неща:разхождаме 
се,посещаваме музеи и 

галерии,говорим английски и 
усвояваме една от най-

привлекателните за младите 
хора професии,професията 

на екскурзовода. 

Кой казва,че училището е 
скучно?  

 



Световна седмица по 

предприемачество. 

Седмицата на предприемачеството, инициатива на фондация 
„Джуниър Ачийвмънт“ тази година беше под надслов  

„Млад предприемач – готвач“.  

Групите от СИП  „ Предприемачество и бизнес“ на Ели Баданова, 
Албена Борисова и Мая Гайдарова приготвиха сами туршии, 
сандвичи, торти, пелмени, баници, салати, кюфтенца и други 

вкусотии. Журито, което трябваше да оцени бъдещите 
предприемачи,  бе от представители на Прокредит банка. 



Обобщение: 

Предприемачеството е… 

   …интелектуална дейност на 
инициативния, 

целеустремен, енергичен 
човек, притежаващ 

определени ресурси, които 
влага в процеса на 
организиране на 
собственото му 

предприятие, и поема целия 
риск и отговорност в това 

начинание. 



Обобщени  резултати: 

 

1) Повишаване на осведомеността на учениците за 
предприемачеството като възможност за кариера; 

2) Използване на практически методи, където 
учениците работят по определен проект и/или в 
дейности извън класната стая (които ги запознават 
със света на бизнеса и местната общност); 

3) Насърчаване на личните качества и умения, които 
формират предприемаческо мислене и поведение 
(творчество, инициативност, поемане на риск, 
увереност в собствените сили, независимост и др.); 

4) Предоставяне на основни бизнес умения и знания за 
успешно създаване и управление на малък бизнес.   

 





Благодаря за вниманието! 

Изготвил:  

Албена Борисова и Антоанета Костова   

СОУ “ Св. Софроний Врачански”  

Пловдив 


