СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Ракитово, общ. Ракитово, ул. “Тодор Тупаров”№4
 0886880374•
e- mail: sou_rakitovo@abv.bg • http://www.surakitovo.com

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – V клас
Самостоятелна форма на обучение

1.Битова техника.Принцип на действие на шевната машина.
2.Стоки и услуги.
3.Средства за измерване и контрол на маса и линейни размери.
4.Хранителни продукти-видове.
5.Грижи за растенията.
6.Личен бюджет .
Практическа задача
1.Изобразяване на детайл с опростена конструкция в изгледи.
2.Изобразяване на детайл в скица.
3.Изобразяване в мащаб на детайл на изделие с опростена конструкция.
4.Начертаване на чертожен формат А4.
5.Видове изгледи.Скица и чертеж.
6.Конструктивен анализ.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – VI клас
Самостоятелна форма на обучение
1. Качество на продуктите и ергономия.
2.Бизнесът и парите.Себестойност и цена на продуктите.
3.Домашна икономика .Бюджет.
4.Предприемачески бизнес. Предприемачество.
5.Неразглобяеми съединения в метални изделия.
6.Форми и свойства на металните материали.
7.Енергията в бита.
8.Технология на храната. Топлинна обработка на хранителните продукти.
9.Природата в дома. Отглеждане на животни в малка ферма.
Практическа задача
1. Изобрази наложено сечение.
2. Изобрази изнесено сечение.
3. Изобрази обозначението/щриховката/ на разрезите и сеченията за различните
материали-метали, дървесина, пластмаса/гума/, прозрачни материали.
4. Изобрази хоризонтален разрез на детайл.
5.Скицирай видовете разрези.Изобрази вертикарен полуразрез и частичен разрез на
детайл.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТО – VII клас
Самостоятелна форма на обучение

1. Проектиране и конструиране-Компютърът в проектирането2. Техника- Метрология.
3. Технологии-Монтажни и довършителни операции.
4. Комуникации и контрол-комуникационни технологии.
5. Предприятието- организационна форма на бизнеса.
6. Природата в дома- Селскостопански дейности-лично стопанство, аграрни дейности,
зоотехнически дейности.
ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА
1. Изготвяне на скица и чертеж на детайл с малка сложност.
2. Отчитане на линеен размер с различни уреди и инструменти - линия, шивашки метър,
дърводелски метър, ролетка, шублер, шлосерска линия.
3. Анализ на конструкция, съставяне и разчитане на технологична карта за изработка на
изделие.
4. Създаване на алгоритъм за видео телефонен разговор.
5. Работа с видеокамера. Създаване и съхранение на изображение.
6. Изготвяне на личен месечен бюджет.
7. Лично стопанство - засаждане на разсад за домати.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО V,VI,VII класове

Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане
на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ.
Практическата задача е изпълнена без грешки.
Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в
логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки

или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. Допуснати са
несъществени грешки при изпълнение на практическата задача
Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното
съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават
констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са грешки при
изпълнение на практическата задача.
Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото
съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението.
Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни грешки при
изпълнение на практическата задача.
Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е
отклоняване от съдържанието. Има груби грешки при изпълнение на практическата
задача.
Крайната оценка е средноаритметична от двете части на изпита.
УЧЕБНИК: Технологии и предприемачество, авт.Т.Николова и колектив, изд.Бит и
техника – Варна

Конспект по предприемачество за VIII клас
Самостоятелна форма на обучение

1. Същност и значение на предприемачеството. Видове
предприемачество.
2. Предприемачество и иновации.
3. Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
4. Бизнес идея – същност и източници на възникване.
5. Креативни методи и техники за идентифициране на възможности
и създаване на бизнес идеи.
6. Разпознаване на шансове – предварителна оценка на бизнес
идеите.
7. От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел.
8. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи.
9. Мотивация на предприемача. Предприемачески риск.
10. Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и
екологично мислене.
11. Умението да управляваме времето.
12. Умението да управляваме времето.
13. Умението да вземаме решение.
14. Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

Критерии за оценка по Предприемачество ОПП-VIIIклас
Самостоятелна форма на обучение
Слаб(2):Обучаваният не е овладял терминологията,не умее да представи
усвоените знания свързани с предприемачеството и дребния бизнес.
Среден(3):Обученият владее терминологията,дефинира понятията
свързани с предприемачеството и дребния бизнес,излага усвоените знания
задоволително.
Добър(4):Обучаваният разбира и характеризира специфичните особености
на предприемаческата дейност,ориентира се в познати ситуации
прилагайки усвоените знания.
Много добър(5):Обучаваният е усвоил знания, от които представя
логично,точно и последователно в нови ситуации,използва примери от
практиката,разбирайки тенденции за развитие на предприемачеството и
бизнеса.
Отличен(6):Обучаваният е натрупал доста опит по отношение на изучавана
материя и прилага изученото на практика.Използва анализа и сравнението
достигайки до обобщени изводи и заключения.

Конспект по Предприемачество за IX клас
Самостоятелна форма на обучение
1. Проучване на пазара
2. Бизнес план на учебна фирма
3. Ръководство и контрол-стилове на ръководство
4. Предприемаческа дейност
5. Бизнес среда
6. Лидерство-типове лидери
7. Същност и модел на управление на фирма
8. Предприемаческа инициатива
9. Управление на продажбите
10.Същност и елементи на фирмената култура

Критерии за оценка по Предприемачество за IX клас

Слаб(2):Обучаваният не е овладял терминологията,не умее да представи
усвоените знания свързани с предприемачеството и дребния бизнес.
Среден(3):Обученият владее терминологията, дефинира понятията
свързани с предприемачеството и дребния бизнес,излага усвоените знания
задоволително.
Добър(4):Обучаваният разбира и характеризира специфичните особености
на предприемаческата дейност,ориентира се в познати ситуации
прилагайки усвоените знания.
Много добър(5):Обучаваният е усвоил знания, от които представя
логично,точно и последователно в нови ситуации,използва примери от
практиката,разбирайки тенденции за развитие на предприемачеството и
бизнеса.
Отличен(6):Обучаваният е натрупал доста опит по отношение на изучавана
материя и прилага изученото на практика.Използва анализа и сравнението
достигайки до обобщени изводи и заключения.

