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      ДФСГ „Интелект“ 

 



Парк Кайлъка 



Опознайте ни... 
Плевен и ДФСГ „Интелект“ 

Национална програма „Иновации в действие“ 

Иновативни методи 



Някои от нашите специалности 

Банково 
Дело 

Икономика и 
мениджмънт 

Електронна 
Търговия 

Бизнес 
Администрация 

Икономическа 
Информатика 

Съдебна 
Администрация 



Банково 
дело 

• В края на своето 
обучение учениците ще 
могат: 

• Да извършват банкови 
операции по: 
влогонабиране, 
предоставяне на кредити, 
преводи и други;  

• Да характеризират и 
изчисляват  лихви по 
кредити, влогове и други 
банкови операции, както 
и видовете застраховки; 

• Да описват приходите и 
разходите на 
осигурителните фондове. 

 



Дава възможности за 
реализация като: 
• Административни и 

изпълнителни 
секретари; 

• Секретари с общи 
функции; 

• Приложни специалисти 
в държавната 
администрация; 
 Бизнес администрация 



Възможност да придобиете 
отлични знания и умения в сферата 
на съдебната администрация: 
• познания по стилистика, правопис, 
граматика и пунктуация; 
• знания и умения по общи 
деловодни техники; 
• знания за основи на правото, 
административно, гражданско и 
наказателно право и процес; 
• знания в областта на 
счетоводството, публичните 
финанси и статистиката; 
• комуникативност, организираност, 
умение за работа в екип, лоялност; 
• знания за съвременните офис 
процедури; 
• работа със стандартно офис 
оборудване; 
• компютърна грамотност  



• Ни учи как да: 
• извършваме общи 

управленски дейности; 
• ръководим собствена 

фирма; 

• определяме стратегии и 

управляваме други хора, 

като ги мотивираме; 

• извършваме сложни 

бизнес анализи; 

• ръководим отдели в малки 

и средни предприятия; 

• Работим като специалисти 

в големи компании. 

Икономика и 
мениджмънт 



• Специалността дава 
знания за: 

• специализираните 
приложни програми; 

• управлението на  IT 
ресурсите на 
организацията в 
съответствие с нейните 
нужди и приоритети; 

• възможностите на 
Интернет във всички 
области на икономиката 
и съвременния бизнес; 

• Използването на web 
приложения съгласно 
маркетинговата 
стратегия на 
организацията,  



• Използват специализирани 
приложни програми; 

• Управляват IT ресурсите на 
организацията в съответствие с 
нейните нужди и приоритети; 

• Познават и използват 
възможностите на Интернет във 
всички области на икономиката и 
съвременния бизнес; 

• Създават и използват web 
приложения съгласно 
маркетинговата стратегия на 
организацията, електронните 
системи за бизнес, търговия и 

услуги. 

 



Митническа и данъчна 
администрация 

Възможности за реализация 

като: 

 Митнически и гранични 

инспектори; 

 Служители в държавната 

администрация, 

извършващи данъчен и 

финансов контрол; 



Оперативно 
Счетоводство 

• В края на обучението 

учениците могат да: 

 Получават, събират и 

обработват статистическа, 

финансова и друга отчетна 

информация, свързана с 

дейността на 

предприятието; 

 Получават и предават 

счетоводни документи на 

обслужващите банки; 

 Получават и предават 

парични средства в левове 

и валута от и по банкови 

сметки, закупува и продава 

валутни парични средства. 



Малък и среден 
бизнес 

Дава  възможности за 
реализация като: 
• Административни 

секретари; 
• Служители, водещи 

счетоводни сметки и 
документи; 

• Служители, водещи 
статистически и финансови 
документи; 

• Персонал, водещ документи 
за производствени 
материали; 

• Организатор производство;  
 



 
 
 
Национална програма  
 
„ИНОВАЦИИ в ДЕЙСТВИЕ“ 



• Включването ни  в националната програма 

създаде възможност за  обмяната на идеи и 

иновациите с други училища. 

• Едно ново начало за изграждане на по-

атрактивно образование, в което учениците 

могат да подобряват образователните си 

резултати, мотивацията си за учене, 

участието си в училищния живот и да развият 

креативното си мислене. 

• Възможност за надграждане на  различни 

компетентности и създаване на емоционална 

интелигентност. 

 
 

ЦЕЛТА -организационни и съдържателни 

промени в образователния ни процес. 



Резултати 
• Изграждане на уеб базирано 

пространство за обмяна на 
иновативни практики. 

• Информираност и публичност за 
провеждащите се иновациите в 
училищата партньори. 

 

• Работа с иновативни и 
интерактивни методи в 
учебните часове. 

• Осъществени мобилности 
между партньорите 

 

• Създадено иновативно 
пространство и контакт 
между училищата ; 

• Обмен на нововъведения; 
• Демонстриране 

напредъка и приложените 
иновации ; 

• Създаване на условия за 
бъдещо партньорство; 

 



Иновативни 
методи 



През учебната 2017/2018 година   
ДФСГ „Интелект“ стартира като 
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ . 

 
 По избрани предмети: 
-английски език; 
-математика; 
-български език и литература; 
-информационни технологии; 
-икономически дисциплини 
 се преподава с помощта на интерактивни 
методи и избрани технически средства , 
учебници и помагала съответстващи на 
спецификата на учебното съдържание. 
 Методите на общуване създават 
позитивен  микроклимат и  мотивират  както 
учащите, така и учителите.  



 Иновативните процеси, насочени към  
развитие на някои предметни области 
променят  фокуса на задачите с цел 
гъвкавост, адаптивност, творчество, 
надеждност и по-висок процент на 
успешност  при изпълнение . 

 Използваните методи за получаване на 
обратна връзка в процеса на обучение 
са с цел разбиране и прилагане на 
знанията за намиране на нови 
решения. 

 Мониторинга и оценяването на 
ефективността чрез   анкетиране, 
интервюиране и експертна оценка ще  
ни бъдат коректив за подобряване на 
работата на всички участници  в 
бъдеще. 



MyEnglishLab 



• MyEnglishLab - онлайн курс, 
който помага на учащите да 
усъвършенстват четирите си 
езикови умения и да бъдат по-
добри комуникатори на  
английски език.  

• Той осигурява допълнителна 
подкрепа за учениците извън 
класната стая и когато пишат 
домашната си работа, получават 
допълнителни съвети и обратна 
връзка, за насърчаване и 
подкрепа на ученето. 
 



начин на прилагане на методите на 
обучение  - активни и интерактивни и 
свеждане до минимум на традиционните 
методи ,изискващи доминиране на 
преподавателя 

 

методи за получаване на 
обратна връзка / за оценяване 
на ефективността  /; 
анкетиране и интервюиране 

избор на учебни и технически 
средства – информационни - 
книги, учебници, статии и др., 

аудио и видеоматериали, 
софтуерни продукти, 
технически средства  

 методи за избор на учебни дейности – 
свързани са с реализацията на конкретните 

учебни задачи и целите на всеки етап от 
обучението.  
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MyEnglishLab 
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Нов учебен предмет – „Основи на Уеб 
програмирането“ 
 



•  www.programiram.com. 
 

• Запознаване в платформата с езика 
HTML   и CSS; 

• В този сайт учениците имат 
индивидуални акаунти с възможност 
за проследяване на индивидуалния си 
прогрес.  

• По време на занятието от сайта 
получават теоретични знания с 
възможност за прилагане  в 
практически задачи.  

• Системата проверява и посочва 
грешки.  

• Учениците програмират с обекти-
герои, препятствия, награди и други, 
които ги връщат в ранните детски 
години и ги карат да се чувстват 
щастливи. 

• Сертифициране.  
 

http://www.programiram.com/


 
 
 

 
Иновация ТУРИЗЪМ 
въведен предмет 
                               „Икономика на туризма“ 



• В последните години у нас често говорим за потенциала на страната ни за развитие в 
областта на туризма, което  провокираха гимназията да разшири иновацията и  включи 
нова дисциплина във факултативните часове от учебния план на учениците от 
специалност „Икономика и мениджмънт”  като нов предмет „Икономика на туризма”, който 
ще развием в четири модула до 2021 г. 

• Това ще даде повече възможности за нашите възпитаници в бъдеще на пазара на труда и 
по - успешна кариера включително и в туризма.  

• По време на обучителния процес ще се акцентира върху развитието на аналитичното 
мислене и мениджърските способности на всеки ученик.  



маркетингови 
комуникации  

„Икономика на туризма” в 4 
модула 

въведение в 
туризма 

управление на 
туристическите услуги 

APRIL 12 

предприемачество в 
туристическия бизнес 
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Благодарим за 
вниманието! 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

