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Джуниър Ачийвмънт България е партньор в тригодишен проект „Това е моето бъдеще: изграждане 
на предприемаческо мислене на учениците в прогимназиален етап“ (2015-1-SE01-KA201-012329), 
в който участват общо 6 организации от мрежата на Джуниър Ачийвмънт: Швеция (координатор 
на проекта), Финландия, Естония, Румъния, Гърция и регионалният център – JA Europe, както и 
софтуерна компания от Швеция. Проектът се осъществява в рамките на Ключово действие 2: 
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

В основния фокус на проекта е създаването на предприемаческа култура чрез изграждане на 
ключовата компетентност инициативност и предприемчивост в прогимназиален етап. Това е важна 
възраст за учениците, тъй като е свързана с избора им на по-нататъшно образование. От друга 
страна, тя е и доста рискова, защото именно тогава най-голям голям процент ученици отпадат от 
училище.

По проекта бе разработен е-модул с интерактивни дейности като въведение към програма „Това е 
моят бизнес“, както и ръководства с насоки и съвети за организиране и провеждане на допълнителна 
дейност по програмата – посещение с учебна цел за среща с предприемач.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора 
и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде 
използвана съдържащата се информация.
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Вече 20 години Джуниър Ачийвмънт България 
работи с училищата в страната и учи младежите 
какво е предприемачество. Убедени сме, че 
връзката с пазара на труда и света на бизнеса е 
важна, за да може човек да намери мястото си в 
обществото. 

Посещението ще помогне на младежите да видят 
колко усилия остават скрити зад нещата, които 
приемаме за даденост. Например какво е нужно, 
за да си предприемач.

Вашата роля 
Вашата роля като учител е да отговаряте за класа 
и да инструктирате учениците преди и след 
посещението. Ролята на предприемача е да 
разкаже на учениците как е започнал своя бизнес 
и как го е развил.

Целта на срещата е младежите да разберат 
какво означава да си предприемач. Това ще 
им помогне да осъзнаят, че и те самите имат 
предприемачески качества и възможности. 

Подходящ момент за посещението
Добре е учениците да са завършили обучението 
си по програма „Това е моят бизнес“. Срещата 
с предприемач би била най-полезна, ако те 
вече имат познания за предприемачите и 
предприемачеството. Посещението ще помогне 
на учениците да разширят познанията си за 
предприемачеството, но може да се използва и 
като въвеждане в темата.

Задачата накратко
Вашата задача е да организирате подготовката 
за посещението  и работата след него. Това 
ръководство ще ви помогне с някои практически 
съвети. 

Задачата на учениците започва с упражнение 
за рефлексия. По време на посещението те 
задават въпроси на предприемача. За улеснение 
въпросите са предварително записани в 
работните материали за ученика.  

Въпросите са разделени в три категории:

1. Предприемачът

2. Бизнесът

3. Съветите на предприемача

По време на посещението е важно учениците 
да си водят бележки, за да съберат възможно 
най-много информация. След това те трябва да 
подготвят доклад за посещението.  

Всеки може да развие своя предприемачески 
дух. Затова искаме да насърчим младежите да 
открият своята мотивация и цели. 
 
За допълнителна информация можете да се 
свържете с Джуниър Ачийвмънт България: 
ja.bulgaria@jabulgaria.org 

Посещение с учебна цел
Благодарим Ви, че работите с Джуниър Ачийвмънт България!
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Преди посещението
Обяснете на класа каква е целта на посещението, 
тяхната задача и правилата, които трябва да 
спазват. 

След срещата учениците трябва да могат да:
• обясняват какво е „предприемачество“;
• дават примери за предприемачи както 

от други държави, така и от местната 
общност;

• проучват как предприемачите 
осъществяват идеите си и да представят 
събраната информация.

Запознайте се с ръководството за учителя, 
работните материали за ученика и насоките за 
домакина предприемач. Разделете учениците на 
групи, за да работят заедно по задачите.

Задачи 1 и 2 в работните материали за ученика 
са за подготовка преди посещението. Първата 
обобщава знанията, които учениците вече имат 
за предприемачите и предприемачеството, и 
насърчава рефлексия. Във втората се разглеждат 
въпросите, които учениците ще зададат на 
предприемача по време на посещението.

Може да направите ролева игра, в която 
учениците да бъдат интервюиращи и 
интервюирани. Накарайте учениците да се 
концентрират върху три-четири въпроса, които 
да упражнят. 

Обсъдете какъв е подходящият начин на 
говорене, тон и език на тялото при запознанство 
с някого.

Предварително информирайте предприемача 
какви въпроси може да очаква да му зададат 
учениците. Помолете го също да прецени как да 
им покаже своя бизнес. 

Уточнете дали по време на посещението може 
да се правят снимки или видео, които да се 
публикуват на уебсайта на училището. Ако 
правите снимки или видео, определете кой ще 
отговаря за това.

Добре е учениците да се подготвят и да разкажат 
накратко за училището си, както и всеки от тях да 
се представи.

Направете копия на работните листове за 
бележките на учениците и ги раздайте.

По време на посещението 
Учениците се запознават с предприемача, 
представят се и разказват накратко за училището. 
Предприемачът им показва своя бизнес, а те му 
задават въпроси и си водят бележки с неговите 
отговори.

След посещението 
Задача 3 представлява обработване и обобщение 
на събраната информация от посещението и 
интервюто. Учениците използват бележките си 
и подготвят своите доклади. Докладите могат 
да бъдат изготвени индивидуално или по 
групи, устно или писмено. След това учениците 
упражняват тяхното представяне.  

Представяне на доклада
Задача 4 е представяне на доклада от 
посещението. Дайте насоки на учениците как да 
подготвят и представят доклада си.

Докладите могат да се представят по различни 
начини – например пред други класове, пред 
родителите на учениците. Докладът може да 
бъде в писмен вид или под формата на устна 
презентация – възможностите са много и трябва 
да прецените коя е подходяща за учениците ви.  

Посещението – стъпка по стъпка
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По време на посещението предприемачът 
представя своя бизнес и отговаря на въпросите 
на учениците. 

Учениците си водят бележки с отговорите на 
предприемача, които ще използват за своите 
доклади.

Задача 2. Среща с предприемач

Задача 1. Подготовка за срещата
За да се подготвят за посещението, учениците се 
разделят на групи и работят върху упражнението 
„Кой е предприемач?“. Те записват в таблицата 
имена на предприемачи, техните отличителни 
качества и създадените от тях продукти. 
Упражнението завършва с обща дискусия.

След това учениците обсъждат въпроите, които  
ще зададат на предприемача по време на 
посещението. Те са разделени в три категории. 

Предприемачът
• Защо започнахте свой бизнес и станахте 

предприемач?
• Какво образование имате?
• Какви са Вашите силни страни?
• Какъв искахте да станете, когато бяхте на 

нашата възраст?
• Харесва ли Ви това, което правите сега?
• Какво ще правите след 20 години?

Бизнесът 
• Как протича една Ваша седмица?
• Защо започнахте своя бизнес точно тук? 
• Какви предизвикателства срещнахте и как 

се справихте с тях? 
• Какви възможности видяхте? 
• Кое е най-забавното или хубаво нещо, 

което сте преживели във Вашата работа?

Съветите на предприемача
• Какво е важно да знам, ако в бъдеще искам 

да кандидатствам за работа във Вашата 
компания?

• Какво трябва да направя, за да стана 
предприемач?

• Може ли да ни дадете някакъв съвет за 
бъдещето?

Задача 3. След срещата
След срещата учениците обработват събраната 
информация и подготвят своите доклади. В 
тях те ще представят информацията и своите 
разсъждения за предприемача, с когото са се 
запознали. 

Независимо от избраната форма, най-важно е 
как ще бъде обобщена информацията. Докладът 
може да бъде разделен на три части:

• Посещението и срещата с предприемача
• Интервюто с предприемача
• Какво научих

Ако докладът от посещението е в писмена 
форма, той се предава на учителя. Устният 
доклад може да се представи по различни 

начини – например пред други класове, пред 
родителите на учениците. 

Задача 4. Представяне на доклада
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Инициативността и предприемчивостта е 
една от ключовите компетентности в Закона 
за предучилищно и училищно образование¹, 
определени на национално равнище в 
съответствие с Европейската референтна 
рамка за ключовите компетентности за 
учене през целия живот. Основна роля за 
нейното изграждане в задължителната 
общообразователна подготовка има учебният 
предмет технологии и предприемачество, който 
е „насочен към придобиване на умения да се 
реагира на новости и да се поема отговорност, 
като се гради умение за инициативност и 
предприемчивост“2.

Програма „Това е моят бизнес“ с е-модула „Това 
е моето бъдеще“ и допълнителните дейности 
към нея са тясно свързани с учебната програма 
за VІ клас по технологии и предприемачество, 
„насочена към разширяване на дигиталната 
и технологичната компетентност и 
обогатяване на икономическите знания и 
умения.“3 

Очакваните резултати от обучението в VІ клас 
за областта на компетентност „Организация и 
икономика“ напълно съответстват на целите 
и очакваните резултати от обучението по 
програма „Това е моят бизнес“, а именно: 
„Разбира значението на инициативността 
и предприемчивостта; Разбира, че 
предприемачите проявяват инициативност, 
независимост и новаторство, като поемат 
риск с цел постигането на печалба.“4

Учебната програма също така предвижда 
„осигуряване на възможност за самостоятелно 
и екипно разработване на идеи и реализиране 
на проекти по темите на учебната програма“, 
както и извънучилищни инициативи и дейности 
за разширяване познавателните и практическите 
умения на учениците – „посещения на обекти 
с производствен, занаятчийски и търговски 
характер, където учениците се запознават 
с реална среда за производство, търговия и 
услуги.“5

Програма „Това е моят бизнес“ и материалите 
към нея спомагат за изграждане на 
ключовата компетентност инициативност и 
предприемчивост в рамките на разширената 
подготовка, където могат да се изучават 
„…учебни предмети от областта на …, 
предприемачеството, управлението на 
личните финанси …, като разширяват и 
допълват съдържание, което присъства 
интегрирано в други учебни предмети“6. 
Програмата може да бъде включена в раздели Б 
или В на училищния учебен план, утвърждавани 
от директора на училището.7 

Примери за връзката със задължителната 
подготовка по отношение на целите и очакваните 
резултати от обучението и възможностите за 
междупредметни връзки са показани по-долу 
в извадките от държавния образователен 
стандарт за общообразователна подготовка и 
учебните програма за VІ клас по технологии 
и  предприемачество и по български език и 
литература (компонент български език).

Връзка със задължителната подготовка

1. Обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.
2. Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, чл. 3, ал. 2, т. 7.
3. Учебна програма по технологии и предприемачество за VІ клас, с. 1.
4. Пак там, с. 3.
5. Пак там, с. 4. 
6. Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, чл. 8, ал. 1, т. 11.
7. Пак там, чл. 14
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СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (извадки)8 :

2. Поставя се началото на формиране на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост:
– навлизане в реална икономическа среда;
– проучване на добри предприемачески практики;
– изява на предприемаческа инициатива.

…
4. Създават се условия за осъществяване на осъзнат избор на образование и професия.

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ 
И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ (извадки)9

Клас Област на компетентност Знания, умения и отношения
в резултат на обучението ученикът:

V – VІІ Организация и икономика • Планира и реализира проект по зададени критерии.
• Познава и обяснява основните форми на 

икономическа дейност – производство, търговия, 
услуги.

• Познава етапите на производство на стока или 
услуга – снабдяване, производствен процес и 
реализация на продукта.

• Разбира значението на инициативността и 
предприемчивостта за реализиране на лични, 
професионални или бизнес дейности.

• Разпознава по основните им белези: разходи, 
себестойност, цена и приходи.

• Разграничава елементите на различните видове 
бюджети.

• Използва различни източници на информация за 
избор на професия и кариера.

Стандарт за общообразователна подготовка

8. Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, с. 114.
9. Пак там, с. 116.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА (извадки)10

Клас Област на 
компетентност Стандарти Очаквани резултати

VІ Организация и 
икономика

• Разбира значението на 
инициативността и 
предприемчивостта за 
реализиране на лични, 
професионални или бизнес 
дейности.

• Разбира, че 
предприемачите 
проявяват 
инициативност, 
независимост и 
новаторство, като 
поемат риск с цел 
постигането на 
печалба.

СЪДЪРЖАНИЕ (извадки)11

Клас Област на 
компетентност

Компетентности като 
очаквани резултати Нови понятия

VІ Тема: Икономика

Подтема: 
Предприемачество

• Разбира значението на 
инициативността и 
предприемчивостта за 
реализиране на лични, 
професионални или бизнес 
дейности.

• предприемач;
• инициативност;
• новаторство;
• риск;
• отговорност.

Учебна програма по технологии и предприемачество за 
VI клас (общообразователна подготовка)

10. Учебна програма по технологии и предприемачество за VІ клас, с. 2.
11. Пак там, с. 5.
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Учебна програма по български език и литература, 
компонент български език, за VI клас 
(общообразователна подготовка)
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА (извадки)13

Клас Област на 
компетентност Знания, умения и отношения

VІ Социокултурни 
компетентности

• Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата 
ситуация и ги използва в съответствие с нея.

• Търси, извлича, подбира и използва информация от различни 
видове текст (научен, официално-делови) и от различни 
информационни източници за решаване на комуникативни 
задачи.

• Задава въпроси и дава отговори на поставени въпроси.
• Изразява твърдения и се аргументира.
• Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна 

и в извънучилищна среда
Езикови 

компетентности
• Служи си с разнообразни синтактични конструкции и 

използва синонимни варианти според целта на общуване.
Комуникативни 

компетентности
Слушане
• Умее да изслушва мнения и да сравнява различни гледни 

точки при участие в диалог.
Четене
• Разбира смисъла на познат и на непознат текст при четене.
Говорене
• Спазва правилата на книжовния изговор.
• Поставя логическо ударение, като се съобразява с 

определена комуникативна задача.
• Участва в диалог, умее да оспори мнение, различно от 

своето, като проявява толерантност и учтивост в 
общуването.

Писане
• Планира, структурира, композира и графично оформя 

текста, който създава.
• Спазва изучените книжовни езикови правила.
• Има формирани правописни навици по отношение на често 

употребявани думи и на думи от терминологичната 
лексика.

• Редактира текст.

13. Учебна програма по български език и литература, компонент български език, за VI клас 
(общообразователна подготовка), с. 1.


