СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР. ШУМЕН
КОНСПЕКТ
по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 9 клас
(за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение)
I.Основни теми
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Професия и трудова среда
Професионален избор
Избор на професия от областта на технологиите
Професионална кариера. Компетентностен модел
Професионално ориентиране и училищно консултиране
Професия и кариера в XXI век. Професионален избор
Ролята на държавата в кръгообразния поток „пари – ресурси – продукти“. Основни
функции на държавата в икономиката
Държавата и нейният бюджет
Пазарна конкуренция. Поведение на предприятието при съвършена конкуренция
Поведение на предприятието при несъвършена конкуренция
Риск и застраховка
Видове застраховки
Социално осигуряване
Същност на финансите. Финансово осигуряване на предприятието. Собствено
финансиране
Краткосрочно и дългосрочно финансово осигуряване на предприятието
Структура на националната банкова система
Парично-кредитна политика
Право на труд и регламентиране на заетостта
Непазарно влияние върху условията на труд и работна заплата
Пари и финансови институции. Непазарни сили, оказващи влияние при заетостта и
трудовото възнаграждение
Предприемаческа дейност
Бизнес среда
Предприемаческа дейност и бизнес среда
Фактори и средства за производство
Информация, информационни пазари. Финансови пазари
Предприемаческа дейност и бизнес среда. Ресурси, производство и разпределение на
продукти
Заинтересовани страни и предприемаческа дейност
Предприемачески процес
Механизация и автоматизация на производството
Автоматизирани системи в производството и услугите
Роботизирани технологии. Промишлени роботи
Роботизирано работно място. Внедряването на роботизирани технологии в
производството и услугите
Форми на организация на производствения процес
Трудова среда и интегрирано работно място
Автоматизирани системи, роботизирани технологии и трудова среда
Ефективност на производството – изисквания, насоки и предизвикателства
Енергийна ефективност и нейното значение за фирмите и обществото
Роботизирани технологии. Ефективно производство
Поведение на предприемача, действащ на националния пазар
Проучване на пазара
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Конкурентни предимства. Сравнителен конкурентен анализ
Форми и методи на анализ на конкуренцията
Бизнес планиране – видове, поставяне на цели. Процес на бизнес планиране
Бизнес план на учебна фирма
Стратегическо управление. формулиране и реализация на организационна стратегия
Ръководство и контрол. Стилове на ръководство
Лидерство
Техники и система за контрол
Организиране на дейността по разработване на проектното задание. Избор на правна
форма
Бизнес идея. Избор на предмет на дейност по проектното задание
Оценяване на продукта или услугата. Предварителен бизнес план
Същност и модел на управление на фирмата
Същност и елементи на фирмената култура. Ефективният ръководител
Управление на производствения процес
Управление на продажбите
Финансови разчети на фирмата. Годишен отчет
Данъчно облагане на фирмите
Управление на фирмата и производствения процес,финансови разчети
Предприемаческа инициатива

II. Вид на изпита: писмен и практически
III.Времетраене на изпита: 3 часа
IV.Литература: учебник по Технологии и предприемачество на издателство
„Просвета” с авторски колектив В.Неделчева, А. Паскалев, Д.Куманова-Ларде,
К. Толина, Р.Георгиева, Я.Киряков
Изготвил:Ив.Панайотова
ДИРЕКТОР:…………………….
/Ю.ХРИСТОВА/

