Методически и учебни материали за профил
технологичен „Предприемачество и бизнес“ и за профил
„Предприемачески“, 2019-2020 учебна година
Уважаеми колеги,
Бихме искали текущо да ви подкрепим относно следните моменти, свързани с
преподаването в профилирани паралелки:
По отношение на профил технологичен „Предприемачество и бизнес“:
На следния линк, можете да намерите:
· Документация за профил технологичен „Предприемачество и бизнес“, прием
след 7. клас: https://www.jabulgaria.org/uploads/6/6/3366.pdf
· Документация за профил технологичен „Предприемачество и бизнес“, прием
след 8. клас: https://www.jabulgaria.org/uploads/2/6/3362.pdf
· Примерна учебна програма по програма на Джуниър Ачийвмънт „Банките в
действие“: https://www.jabulgaria.org/uploads/3/6/3363.doc
ЗАБЕЛЕЖКА:
По отношения на постъпили запитвания относно преподаването в 11 клас във
връзка с предметите „Предприемачество“ и „Учебна компания“:
Там, където има планирани часове по „Предприемачество“ (3 ч. /седм.), а програма
„Учебна компания“ (2 ч. /седм.) е планирана за изучаване като самостоятелен
предмет, препоръката ни е в часовете по „Предприемачество“ да се преподава
теоретичната част от учебника за програма „Учебна компания“, вкл. подготовката
за изпита по ESP, а в часовете по предмета „Учебна компания“ - да се извършват
практическите дейности (отново съобразно стъпките, описани в учебника и
ръководството, напр.: регистрация, документация, производство).
Тук се налагат следните допълнителни уточнения:
1. Изпращаме примерна учебна програма за предмет „Учебна компания“ първи модул (https://www.jabulgaria.org/uploads/1/7/3371.docx), за профил
„Предприемачески“, допълнителна подготовка, 10 клас. Препоръчваме я като
подходяща за колегите, които ще преподават „Учебна компания“ в 11 клас, профил
технологичен „Предприемачество и бизнес“, доколкото учебните материали
за работа по програмата са вече актуализирани и старите учебни програми не
съответстват на новото разпределение по теми/часове.
2. ВАЖНО! През настоящата учебна година, ще бъде предоставен безвъзмезден
достъп до всички електронни учебни ресурси (помагало за ученика и ръководство
за учителя и доброволеца), след като завърши процеса на регистрация на учебните
компании в портала (http://company.jabulgaria.org/), който ще се състои в периода
1 октомври – 1 ноември, 2019 г..
За профил „Предприемачески“, с интензивно изучаване на чужд език:
ЗАБЕЛЕЖКА: за профилирани паралелки с разширено или без интензивно и без
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разширено изучаване на чужд език, се препоръчва като базови да се използват
описаните по-долу основни ресурси, след съответната адаптация от страна на
преподавателите към спецификата на съответните учебни планове
Учебен предмет „Въведение в предприемачеството“:
· Препоръчва се да се използват учебните програми по технологии и
предприемачество за 8, 9 и 10 клас, както следва:
o В 8 клас – прилага се учебната програма по технологии и предприемачество
за 8 клас, с обем от 72 часа (разпределение https://www.jabulgaria.org/uploads/6/7/2676.docx );
o В 9 клас – прилагат се първите 54 часа от учебната програма по технологии
и предприемачество за 9 клас (примерна учебна програма https://www.jabulgaria.org/uploads/0/7/3370.pdf; разпределение https://www.jabulgaria.org/uploads/4/8/2984.docx)
o В 10 клас – прилагат се останалите 36 часа от учебната програма по
технологии и предприемачество за 9 клас; (примерна учебна програма https://www.jabulgaria.org/uploads/0/7/3370.pdf; разпределение https://www.jabulgaria.org/uploads/4/8/2984.docx)
· Учебни материали:
o
Учебник - Технологии и предприемачество за 8. клас, В. Петров,
С. Плачков, М. Кавданска, Д. Йоловски, Н. Тодорова, С. Маноилова, ISBN
9786192151157
o Книга за учителя по технологии и предприемачество за 8. Клас, В.
Петров, С. Плачков, М. Кавданска, Д. Йоловски, Н. Тодорова, С. Маноилова,
ISBN 9786192150914
o Технологии и предприемачество за 9. Клас, С. Плачков, О. Димитров, М.
Кавданска, Д. Йоловски, А. Войкова, Н. Тодорова, ISBN 9786192152758
Учебен предмет „Лични финанси“:
· Препоръчва се да се използват:
o В 8 клас (36 ч.): примерна учебна програма https://www.jabulgaria.org/uploads/9/6/2669.pdf ; тематично разпределение
- https://www.jabulgaria.org/uploads/8/6/2668.docx
o В 9 клас (36 ч.); примерна учебна програма https://www.jabulgaria.org/uploads/4/0/3004.docx;
тематично
разпределение - https://www.jabulgaria.org/uploads/2/0/3002.docx
· Учебни материали:
o Лични финанси – работна тетрадка и ръководство за учителя, Джуниър
Ачийвмънт България.
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Учебен предмет „Учебна компания – първи модул“:
· Препоръчва се да се използват:
o В 10 клас (72 ч.): примерна учебна програма https://www.jabulgaria.org/uploads/1/7/3371.docx
· Учебни материали:
o Учебна компания – учебник за ученика и ръководство за преподавателя и
доброволеца, електронни учебни ресурси; изпращат се от екипа на Джуниър
Ачийвмънт България, след регистрация на портала на учебните компании:
http://company.jabulgaria.org/),
Учебен предмет „Счетоводство и бизнес анализ“:
· Препоръчва се да се използват:
o В 10 клас (72 ч.): примерна учебна програма https://www.jabulgaria.org/uploads/6/5/3356.doc
· Учебни материали:
o „Основи на счетоводството ”, Любен Петров, изд. „Мартилен”
o „Счетоводство на предприятието”, М. Фурнаджиева, изд. „Софтрейд”
Учебен предмет „Въведение в маркетинга“:
· Препоръчва се да се използват:
o В 10 клас (36 ч.): примерна учебна програма https://www.jabulgaria.org/uploads/4/5/3354.doc
· Учебни материали:
o „Маркетинг и реклама“ - част първа, Н. Щерев, изд. Мартилен
Отново изпращаме и линк към проектите на Джуниър Ачийвмънт България за
училищни учебни планове за профил „Предприемачески“ с и без интензивно или
разширено изучаване на чужд език:
https://www.jabulgaria.org/uploads/4/8/2684.pdf
Надяваме се, че така структурираната информация ще е полезна за вас!
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