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ЦЕЛТА НА ИНОВАЦИЯТА Е: 

 Усвояване на икономически знания за създаване, управление и 
развитие на предприятие,  контролинг и маркетинг и др. 

 Насърчаване на култура на самостоятелност и предприемаческо 
мислене и поведение - икономическа креативност, развитие на идеи и 
разработване на шансове за успех  - стимулиране на равен шанс; 

 Формиране на ключови компетентности. 

 

 Идеята ни е, че предприемачеството трябва да залегне в 
учебните програми. Данните на световно и европейско ниво доказват, че 
предприемчивостта и инициативността са сред осемте ключови 
компетентности за учене през целия живот. Ние сме длъжници на 
младите хора в училище. Завършилите предприемачество са с по-малък 
риск да се наредят в редиците на безработните и по-често имат постоянна 
заетост. 



МЕТОДИТЕ, НА КОИТО ЗАЛОЖИХМЕ: 

 Използване на методи, в които ученикът е 
активната страна при обучение и учене: 

 

 Ролеви игри; 

 Решаване на казуси; 

 Тренинги; 

 Поставяне в реални ситуации; 

 Работа с консултанти и други; 

 Работилницата за идеи; 

 Проектният метод; 

 Симулацията на предприятие; 

 



ОСНОВНИТЕ НИ ПОДХОДА БЯХА ТРИ: 

 учене чрез правене; 

 интерактивност; 

 привличане на хора от бизнеса като обучители 

и консултанти; 

 



ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 Структуриране на  учебното съдържание; 

 Изготвихме тематични разпределения по учебни предмети; 

 Определихме оценка за резултатите; 

 Осигурихме подходяща работна среда; 

 Осигурихме консултанти, специалисти, родители; 

 Осигурихме техническо и материално обезпечаване, свързано с 
поставените ни цели и иновативните методи на работа. 

 

РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 
ПЕРСОНАЛ: 
 Придобита квалификация за по-качествено и 

резултатно преподаване. 

 



РЕЗУЛТАТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ: 
1 клас: 

 Учениците могат да разказват за различните професии на членовете на семейството; 

 Могат да обясняват как всеки член на семейството допринася за неговото благосъстояние, 
осъзнават собственото си място и принос в семейството; 

 Осъзнават как могат да плащат за своите нужди и желания, как могат да бъдат заплатени 
когато работят; 

 Свободно обясняват как образованието помага за тяхното бъдеще. 
 

2 Клас: 

 Учениците разшириха познанията си за личната икономика, за това как могат да бъдат в 
помощ на себе си и своето семейство; 

 Учениците могат да вземат решения за подпомагане на личните си нужди; 

 Могат да познават и свободно да боравят с парите, като се правят опити за печелене на 
лични средства, както и тяхното спестяване; 

 Осъзнаха важната роля на образованието за тяхното бъдеще. 

 Броят на отсъствията е по-нисък  в сравнение с предходната учебна година на учениците 
от втори клас. 

 Резултатите по предмети  са по-високи в сравнение с предходната учебна година. 



ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНОВАЦИЯТА: 

 Ние бяхме поставени в различна от класната стая 
среда, която ни предложи по емоционално 
възприемане на новите знания и затвърдяването им 
чрез откривателска дейност.  

 Срещахме сe с нови лектори в лицето на консултанти 
по различните предмети, които ни въведоха в новите 
знания по интересен и забавен начин.  

 Чрез участие в благородни каузи ни  възпитаха в 
съпричастност и активна гражданска позиция. 

 Чрез включване на родителите в учебния процес и в 
съвместни мероприятия превърнахме родителя в 
активна страна в процеса на образованието. 

 



ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНОВАЦИЯТА: 

 Предприемачеството ни предложи многообразие от 
професии и умения както и възможност за бъдещо 
кариерно развитие.  

 Уникалните туристически дестинации, курорти и 
голф игрища ни дадоха възможност за практическа 
ориентация и разширяване на обема от знания и 
представи. 

 

      Иновацията ни предложи постепенно да се 
превърнем в пълноценни граждани на нашето 
общество със знания в областта на финансите, 
бизнеса и всички останали видове 
предприемачество.  

 















 





 



 







 



 



























БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО 


