


  Европейски парламент 2000 г 

 предприемачеството е определено като една от 8-те 

 ключови компетентности 

  „ЕСЕТ 2020 г.“ 

 предприемчивостта във всички степени на  образование 

 и обучение 

  Първа Норвегия – 2006г 

 обучението по предприемачеството от предучилищното 

 обучение до университетско ниво вкл. 

  Следват Финландия, Дания, Англия – сега Германия 

 1900г. в България –книга за предприемачеството  
 

Предприемачеството  
като ключова компетнтност 



 

 лУ.Чърчи                                                                             
който тегли каруцата”     
„Предприемачеството е конят, 

„Предприемачеството е конят,  
който тегли каруцата.“ 

 
                            У. Чърчил 



 

Стратегия за обучението по 

предприемачество в ЧОУ „Банкерче” 

     Водеща идея при разработване на стратегията  на ЧОУ „Банкерче” 

е убеждението, че ранното обучение по предприемачество е 

необходимо условие за развитието на учениците и създаването на 

ефективно и  успешно училище. 

   

  икономическа грамотност 

  предприемаческа култура 

  „малък бизнес” с адаптирани  

икономически познания и механизми 

  бизнес „по детски” 



 
Основна цел на обучението по предприемачество е формирането 

на  

•икономическа култура за създаване на ценности 

•бизнес-знания и бизнес-умения (учене чрез търсене и учене 

чрез „правене”, предприемачески умения) 

•комуникации (общуване, обучение и учене в действие)  

 

Водеща дейност при малките ученици е играта.  

По схемата игра-обучение-бизнес децата едновременно се 

учат,творят, забавляват и сбъдват мечтите си. 

ИГРА                 ОБУЧЕНИЕ                БИЗНЕС 



 

МИСИЯ 

•    Качествена подготовка на учениците в духа на традициите на 

 българското образование и европейските ценности 

•    Активни методи и съвременни средства за обучение 

•    Целесъобразен баланс между репродуктивни, продуктивни и 

 творчески знания и умения 

•    Формиране на личности с ярко изразено гражданско 

 съзнание и поведение 

•    Формиране на  „граждани на света” – успешни, мислещи, 

 знаещи,  можещи, отговорни,  целенасочени и   

 толерантни  към ценностите и традициите 

 на различните култури,уважение към другите, 

 независимо от различията им 



 

ВИЗИЯ 
в контекста на обучението по предприемачество 

• Условия за формиране на  икономическо мислене и   

предприемаческо поведение 

• Проектно-базираното обучение по предприемачество 

• Функционален подход на три равнища:  

•индивидуално 

•групово 

•организационно  

• Малките ученици се запознават с концепцията за индивида и ролята им 

в семейството 

• Придобиват практически познания за природните, човешките и 

капиталовите ресурси 

• Осъзнават принципите на реалния бизнес (игра-обучение-бизнес) 



 

ЦЕЛИ 
в контекста на обучението по предприемачество 

•Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици и информационни 

технологии,  ранна икономическа грамотност чрез развиване на 

„малък бизнес” с адаптирани икономически  познания и механизми 

(роли, игри, тренинги) на разбираем език, като изследват, откриват, учат 

роли в бизнеса, трупат бизнес-опит и  развиват бизнес „по детски”. 

 

•Въвеждане на обучението по предприемачество с акцент  

върху ученето чрез практика – учене чрез търсене – учене чрез 

„правене”, за да се изградят/подготвят бъдещите добре 

информирани, финансово грамотни и пълноценни граждани на 

обществото . 



Направления на дейността  

за осъществяването на мисията и целите на ЧОУ „Банкерче” 

 

• усвояване на знания и умения – ЗП, ЗИП и СИП 

• спорт  

• културни дейности  

• организиран отдих  

• клубове по интереси - народни танци, театрално студио, арт студио, 

   web-дизайн и др; 

• ателиета за идеи -  Втори живот на вещите, Мислете с ръцете си, 

   Гениалната природа,Земята–люлка и болка, 

   „Жива” математика”, „Фолклорна”  

   математика, „„Жив” и „приказен”  

   английски” и др.  



Обучението в ПК и І клас 

Ранноезиково и засилено обучение по английски език през целия курс 

на обучение (Подготвителен клас, I - VIII клас) 

 

В ПК и I клас – „Английски език” - 8 ч. седмично  

(ЗИП–2 ч., СИП–2 ч.и ателие „Жив” и „приказен” английски” - 4ч.) – 

учител с английска филология 

 

Ранно и засилено компютърно обучение през целия курс (I - VIII клас) 

 

В ПК и I клас – „Информационни технологии” (СИП – 1ч.- начални 

компютърни умения) – преподавател по информационни технологии 

 

Обучение по предприемачество през целия курс  (I - VIII клас) 

 

          В I клас – „Предприемачество” (СИП - 2 ч. 

          седмично) – сертифициран преподавател 



 

Дневен режим  

• Целодневна организация – задължителните учебни 

часове се съчетават с форми на самоподготовка, 

занимания по интереси, ателиета за идеи, спорт и 

организиран отдих 

• Брой на задължителните учебни часове – 22 часа 

седмично 

• Часът на класа е извън броя на задължителните 

учебни часове 

• Продължителност на учебния час – 35 минути 

• Почивки между учебните часове – 10 минути  

• Целодневната организация  на учебния ден е еднаква 

за дните от седмицата,  с изключение на сряда. 





Нашата класна стая 





www.bankerche.com 






