
 

 

Изх. № 12/26.08.2021 г. 
            ДО    УЧИЛИЩНИ РЪКОВОДСТВА И 
              УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
          

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че „Образование 5.0“ ще проведе обучение по програма  
„Профил „Предприемачески“ – организация и обучение“, вписана в Информационния регистър на 
одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под УИН 
67500008, одобрена със Заповед № РД 09-1709 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и 
науката и носеща един квалификационен кредит. 

Програмата е подходяща както за учители по предприемачество, така и за директори и заместник-
директори по учебната дейност, тъй като разглежда методическите и правните аспекти на 
обучението по предприемачество като задължителен предмет в профила или избираем в други 
профили. Темите обхващат изискванията на учебната документация, разработването на училищен 
учебен план, учебно-изпитната програма по ДЗИ по предприемачество и форматът за изпита с 
примерни задачи. Поставен е акцент върху някои практически насоки за работа с одобрените от 
МОН учебници за задължителните модули – „Предприемачество и кариерно развитие“, „Пазарна 
икономика“, „Стартиране на собствен бизнес“ и „Управление на предприемаческата дейност“, и 
други учебни материали за избираемите модули на „Образование 5.0“. Специално внимание е 
отделено на работата по проекти в модули 3 и 4, мястото на казусите в ДЗИ, рефлексията и 
портфолиото при оценяването. Предвидено е време за дискусии. 

Поради влошаване на епидемичната обстановка присъствената част ще се проведе като синхронно 
онлайн обучение съгласно §7 от Преходните и Заключителни разпоредби към Наредбата за 
изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Асинхронната част от обучението 
съгласно учебната програма е свързана с изпълнението на практически задачи. 

Предвидени са две възможности: 

1. Група за 8 и 9 септември от 16:30 ч. до 19:20 ч. (по 4 академични часа)  

2. Група за 11 септември 09:30 ч. до 15:50 ч. (8 академични часа). 

Лектори са авторите на учебниците и учебните помагала на „Образование 5.0“. 

Таксата за участие в обучението е 100 лв. с включен ДДС, като са предвидени отстъпки до 30% при 
групови заявки на учебни материали. Всички училища, които са имали групови заявки за учебната 
2020-2021 г. ще могат да се възползват от отстъпката. 

Към писмото е приложена програмата на обучението. Регистрационния формуляр за участие ще 
намерите на този линк: https://bit.ly/38hsvmp  

 

С УВАЖЕНИЕ: 
 
Магданела Делинешева 
Председател на УС 



 

 

ПРОГРАМА 
за обучение на педагогически специалисти по програма  

„Профил „Предприемачески“ – организация и обучение“  
(УИН 67500008, одобрена със Заповед № РД 09-1709 / 11.08.2020 на министъра на образованието и науката) 

Първа група – 8 и 9 септември, 2021 г. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ (асинхронно обучение) – 2 академични часа  
Попълване на входящ тест и анкета за очакванията с кратко професионално представяне и въпроси, на 
които обучаемите желаят да се постави акцент. Въпросите ще бъдат обсъдени в началото на обучението 
или към съответните теми. 
 
ПЪРВИ ДЕН СИНХРОННО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – 4 академични часа 
16:30 – 17:50 Уводна дискусия – равносметка от първата година от обучението в профил 

„Предприемачески“ или по предмет предприемачество в други профили.  
Предприемачеството като предмет от профилираната подготовка – обобщение на най-
важните положения в нормативната база (ЗПУО, ДОС, учебна програма за всеки от 
модулите). Преход от  технологии и предприемачество (8. и 9. клас).  

17:50 – 18:00 Почивка 
18:00 – 19:20 Профил „Предприемачески“ – профилиращи предмети – задължителни и избираеми. 

Учебен план. Предварителна подготовка за профила в първи гимназиален етап. 
Възможни съчетания на профилиращи предмети – четири и три. Профилиращи 
предмети и разширена подготовка. Предимства и недостатъци на различните варианти. 
Предприемачество като профилиращ предмет – задължителни и избираеми модули. 
Възможни съчетания – предимства и недостатъци на различните варианти. Организация 
на обучението в 11. и 12. клас. Оценяване. Въпроси и отговори. 

 
ВТОРИ ДЕН СИНХРОННО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – 4 академични часа 
16:30 – 17:50 Работа с учебниците за задължителните модули и други учебни материали за 

избираемите модули на „Образование 5.0“ (работни листове, „Финанси за 
предприемачи“).  
Нови материали в помощ на учителя – общи насоки за работа с учебниците, учебни 
програми за избираеми модули, тематични разпределения/годишни планове, 
входящи/изходящи тестове.   
Насоки за работа по проекти в модули 3 и 4. Мястото на рефлексията в учебния процес. 
Създаване на екипни и индивидуално портфолио на ученика като форма на оценяване.  

17:50 – 18:00 Почивка 
18:00 – 19:20 ДЗИ по предприемачество. Учебно-изпитна програма – Наредба 7 за профилираната 

подготовка. Формат на изпита. Примерни задачи. Работа по казуси. Мястото на казуса в 
ДЗИ. Въпроси и отговори. 

 
САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА (асинхронно обучение) – 6 академични часа 
Обучението завършва с попълване на изходящ тест и анкета. Всеки участник също трябва да изготви 
материал по избор: презентация на урок от модул, презентация за ползите от обучението по 
предприемачество или проект за учебен план. Материалите се изпращат на office@edu5.0.bg и ще бъдат 
споделени на страница на сайта на организацията, до която ще имат достъп само участниците в 
обучението. Издаването на удостоверението става след проверка на всички подадени данни. 
  



 

 

ПРОГРАМА  
за обучение на педагогически специалисти по програма  

„Профил „Предприемачески“ – организация и обучение“  
(УИН 67500008, одобрена със Заповед № РД 09-1709 / 11.08.2020 на министъра на образованието и науката) 

Втора група – 11 септември, 2021 г. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОНЛАЙН КОМУНИКАЦИЯ (асинхронно обучение) – 2 академични часа  
Попълване на входящ тест и анкета за очакванията с кратко професионално представяне и въпроси, 
на които обучаемите желаят да се постави акцент. Въпросите ще бъдат обсъдени в началото на 
обучението или към съответните теми. 
 
СИНХРОННО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – 8 академични часа 
09:30 – 10:50 Уводна дискусия – равносметка от първата година от обучението в профил 

„Предприемачески“ или по предмет предприемачество в други профили.  
Предприемачеството като предмет от профилираната подготовка – обобщение на най-
важните положения в нормативната база (ЗПУО, ДОС, учебна програма за всеки от 
модулите). Преход от  технологии и предприемачество (8. и 9. клас).  

10:50 – 11:00 Почивка 
11:00 – 12:20 Профил „Предприемачески“ – профилиращи предмети – задължителни и избираеми. 

Учебен план. Предварителна подготовка за профила в първи гимназиален етап. 
Възможни съчетания на профилиращи предмети – четири и три. Профилиращи 
предмети и разширена подготовка. Предимства и недостатъци на различните варианти. 
Предприемачество като профилиращ предмет – задължителни и избираеми модули. 
Възможни съчетания – предимства и недостатъци на различните варианти. Организация 
на обучението в 11. и 12. клас. Оценяване. Въпроси и отговори. 

12:20 – 13:00  Почивка за обяд 
13:00 – 14:20 Работа с учебниците за задължителните модули и други учебни материали за 

избираемите модули на „Образование 5.0“ (работни листове, „Финанси за 
предприемачи“).  
Нови материали в помощ на учителя – общи насоки за работа с учебниците, учебни 
програми за избираеми модули, тематични разпределения/годишни планове, 
входящи/изходящи тестове.   
Насоки за работа по проекти в модули 3 и 4. Мястото на рефлексията в учебния процес. 
Създаване на екипни и индивидуално портфолио на ученика като форма на оценяване.  

14:20 – 14:30 Почивка 
14:30 – 15:50 ДЗИ по предприемачество. Учебно-изпитна програма – Наредба 7 за профилираната 

подготовка. Формат на изпита. Примерни задачи. Работа по казуси. Мястото на казуса в 
ДЗИ. Въпроси и отговори. 

 
САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА (асинхронно обучение) – 6 академични часа 
Обучението завършва с попълване на изходящ тест и анкета. Всеки участник също трябва да изготви 
материал по избор: презентация на урок от модул, презентация за ползите от обучението по 
предприемачество или проект за учебен план. Материалите се изпращат на office@edu5.0.bg и ще 
бъдат споделени на страница на сайта на организацията, до която ще имат достъп само участниците 
в обучението. Издаването на удостоверението става след проверка на всички подадени данни. 


