
ОТЧЕТ 

за дейността по Технологии и предприемачество 

за учебната 2019/2020 година 

 

I.Система за работа в предметната комисия. 

Днес подкрепата за предприемачеството е по-важна от всякога. Засилването на образованието 

по предприемачество в училищата ще има положителен ефект върху динамиката на 

предприемачеството в нашaтa икономикa. Обучението по  Технологии и предприемачество не 

само ще допринесе за създаването на нови социални предприятия и за започването на бизнес, 

но също така ще повиши пригодността за заетост на младите хора и ще ги направи по-

предприемчиви при работата им във вече изградени организации в социалния, публичния и 

частния сектор. Обучението по предприемачество е сред инвестициите, които могат да имат 

най-висока възвращаемост за Европа. Изследванията показват, че при учениците, преминали 

обучение по предприемачество, вероятността да създадат предприятие на по-късен етап от 

живота си е от три до шест пъти по-голяма, отколкото при тези, които не са преминали такова 

обучение. Също така учениците добиват ключови компетенстости от много сфери на 

техниката,икономиката,материалите,технологиите,комуникациите,растениевъдството, 

животновъдството,селското стопанство,които са им полезни в бъдещия им живот.В часовете по 

практика  подрастващите придобиват сръчност да изработват изделия от подходящи 

материали, което ги подготвя за бъдещата им трудова дейност. 

II.Учебно-образователна дейност: 

1.В часовете по Технологии и предприемачество в 5 клас си поставих за цел за възпитам у 

учениците любознателност по отношение на новите понятия от разделите Проектиране и 

конструиране,Техника,Технологии,Комуникации и контрол,Икономика,Природата в дома 

като след всеки раздел провеждахме тест за усвояване на нивото на компетентости и 

извършвахме текущо изпитване по всеки един нов урок.Входното ниво, проведено от 

предходната колежка Кремена Йорданова показа отлични и много добри резултати.В часовете 

по практика учениците използуваха комплекта с материали, които са получили в началото на 

учебната година и изработиха ключодържател, калъф за мобилен телефон,скрапбукинг албум 

и множество хартиени изделия, както и оригинални оригами.Изходното ниво беше тест, 

съчинен от мен, който беше с преговорно естество и изискваше съобразителност,като 

резултатите бяха отлични и много добри.Успехът им по предмета беше висок,като допуснатите 

петтици за срока бяха малко и за годината всички се радваха на отличен успех. 

2.В часовете по Технологии и предприемачество в 6 клас се запознахме с малко по-сложен 

материал, групиран в раздели Проектиране и конструиране,Техника,Технологии,Комуникации 

и контрол,Икономика,Природата в дома.Направеното входно ниво показа отлични 

резултати.Учениците получиха много полезни знания за техническото чертане, за измерване на 

потреблението на ток и вода,сигналноохранителните инсталации и много други ключово важни 

за живота теми.Извършваше се и текущо изпитване за проверка дали са усвоили новите 

знания, също така провеждахме общи тестове след всеки един раздел.В часовете по практика 

употребиха материалите от комплектите си, които са получили в началото на учебната година и 

изработиха декорация за маса,българска шевица,гривни на приятелството,сова-поставка за 



химикал,книгоразделители,изделия от хартия.На изходното ниво, съчинено от мен с 

преговорно естество показаха отлични резултати и може да се обобщи, че става въпрос за 

много силен клас с висок успех. 

3.В часовете по Технологии и предприемачество в 7 клас материала беше по-труден и  

съдържаше смесица от науките Физика, Електроника,Механика.Разделите, на които се спряхме 

бяха Проектиране и конструиране,Техника,Технологии,Икономика,Природата в 

дома.Направеното входно ниво показа отлични резултати.Учениците получиха знания по 

готварство, за българската национална кухня,видеокамерата, екологично и конвенционално 

селско стопанство и други много полезни за живота им компетентности както и идеи за тяхното 

кариерно ориентиране и споделиха с мен плановете си относно своето бъдеще.По време на 

срока провеждах с тях общи тестове, които бяха съчинени от мен,също така имаше и текущо 

изпитване. 

В практическите часове изработиха някои видове предавки с помощта на комплекта 

материали, които са получили в началото на учебната година:  

зъбна,гърбична,ексцентрикова,коляно-мотовилкова, изработваха изделия от хартия и ми 

пратиха свои рисунки с програмата Paint.Изходното ниво показа отлични и много добри 

резултати относно знанията, застъпени в целия обучителен курс от 7 клас. 

4.През втори учебен срок обучението по Технологии и предприемачество се извърши в 

електронна среда, всеки час се е провеждал на живо в платформата Тиймс .Учениците ми 

пратиха снимки на някои свои изделия, които прилагам. 

 

 



 
 

III.Професионално-квалификационна дейност: 

Вътрешноинституционална квалификация: 

1.Обучение за работа с ученици със СОП, проведено от Училищния Психолог Нела Цветкова 

2.Обучение за Учителско портфолио,проведено от Диляна Ангелова,старши учител по 

Информатика и ИТ 

3.Обучение за попълване на електронния вариант на картоните на учениците,проведено от 

Калоян Начев,старши учител по английски език 

IV.Награди на учители: 

1.Грамота за отлично представяне в Националния литературен конкурс на  тема „Защо съм 

учител” на Издателска група „Просвета” 2020 г.София 

 

Снежанка Василева- учител по Музика  и Технологии и предприемачество 

 


