
 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“ 

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, 

които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-

новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката 

на младите хора за живот и работа. Осъвременяването на квалификацията на учителите в 

партньорство с бизнеса е от съществено значение за развиването у младите хора на 

компетентностите, необходими за успешна бъдеща реализация.  

1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1.1. Обща цел 

Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаването 

качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM 

компетентностите. 

1.2. Конкретни (специфични) цели: 

 създаване на партньорства между училища и компании;  

 актуализиране и разширяване на знанията и уменията на преподавателския състав в 

образователните институции в съответствие с развитието на технологиите и 

изискванията на пазара на труда чрез придобиването на най-актуалната информация 

за развитието на технологиите и тяхното приложение в различни професионални 

области; 

  включване на представители на бизнеса в учебния процес и иновации в 

преподаването. 

2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Мотивиране на учениците за обучение в STEM професии и профили; 



 
 Запознаване с практическата приложимост на технологиите по изучаваните 

профилиращи предмети и специалности от професии: представители на бизнеса 

подпомагат преподаването в клас; 

 Работа на учители по реални проекти във фирмите: учители по професионална 

подготовка ще осъвременят своята професионална подготовка в реална работна 

среда; 

 Проведени семинари за учители от бизнес представители.  

4. БЕНЕФИЦИЕНТИ 

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ - всички 

български общински и държавни училища, които провеждат обучение от I до XII клас.  

5. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ 

 Семинарите се провеждат в училища, които обучават ученици от I до XII клас. Представители 

на предприятия от секторите на STEM професиите и профилите запознават учениците с 

новости в технологичния сектор и провеждат кратки демонстрационни обучения в рамките 

на 2 учебни часа до 2 пъти в годината. 

Принципи на финансиране За Модул 1  

Финансират командировъчните разходи на представителите на фирмите за посещения в 

училищата, когато те не са в населеното място, където функционира фирмата, и 

административни разходи за организация. Финансира се и наем на зала и на техническо 

оборудване, когато е необходимо. За един семинар се финансира командироването на до 2 

гост преподаватели. Семинарите се организират за учениците от една или няколко паралелки 

от училището. 

 



 
За учебната 2020/2021 година в ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Вълчитрън по 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“ са спечелени средства по:  

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ 

ОБЩА СУМА ПО ПРОЕКТА: 2 760,00 ЛЕВА 


