
 

 
 
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 

за продължаващо образование на педагогическите специалисти 
преподаватели: Стефка Китанова и Стоян Фълджийски  

 
 

За тематично продължаващо образование 
 
Обща продължителност на обучението: 2 учебни дни 
 
Общ хорариум: 16 учебни часа; общ брой кредити: 1 
 
Място на провеждане: по договаряне – в залата за срещи в офиса на Сдружение „Екосистем Юръп“, ул. „Юрий 
Венелин“ 7 (за училища от град София); в сградите на училища с курсисти учители (за училища от други градове).  
 
Цена на обучението: 60 лева за участник за провеждане в град София. За провеждане в друг град цената зависи от 
броя участници, но не може да надвишава 80 лева за участник.  



 

 
 

Учебен модул Теми Хорариум – 
брой учебни часове 

Преподаватели 

Предприемачеството, като 
поведенческа нагласа, тема за 
междупредметни връзки в обучението 
в гимназиален етап и връзка на 
обучението с реални житейски 
ситуации.   

 за 16 ч. общ хорариум  

 Сравняване на икономически (линейни) и 
природни (кръгови) модели.  
Въведение в предприемачеството, като 
поведенческа нагласа (работа с ценностната 
система).  
Вдъхновено от природата предприемачество, като 
основа за бизнес решенията (представяне на 
реални бизнес казуси от България и Европа).  

2 ч. лекция + 1 ч. 
упражнение  

Стефка Китанова и  
Стоян Фълджийски 

 Възможности и методи за осъществяване на 
съдържателни междупредметни връзки в учебния 
план (Раздел А, Б, В) и учебната програма на I 
гимназиален етап на професионалните гимназии, 
профилираните гимназии и средните училища.  

2 ч. лекция Стефка Китанова и  
Стоян Фълджийски  

 Техники за разработване на предприемачески 
идеи за промяна в бизнес модели (мозъчна атака, 
мисловни карти, шапки на де Боно).  

1 ч. лекция + 2 ч. 
упражнение 

Стефка Китанова и  
Стоян Фълджийски  

 Тренинг с обучителни дейности – работа с 
интерактивно учебно помагало „Зелени 
предприемачи Европа“. 

4 ч. упражнение Стефка Китанова и  
Стоян Фълджийски  

 Преподаване и инструменти за оценка на ключови 
компетентности и меки умения. 

2 ч. лекция Стефка Китанова и  
Стоян Фълджийски  

Модулът завършва с:  Изработване на урочни планове за интегриране на 
учебния модул в преподавателската практика.  

2 ч. упражнение Стефка Китанова и  
Стоян Фълджийски  

 


