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Пенка Николова Представител съм на
Националната агенция за професионално
образование и обучение.Нашата институция
реално координира всички онези държавни и
частни институции , които имат отношение
към професионалното обучение и тя е връзката между обучението и бизнеса..В тази
връзка искам да кажа ,че имаме сключени споразумения с национално представените
бизнес организации в лицето на БТПП и БСК. Впечатлиха ме изводите от
изследването.Въпреки ,че темата е обучение в
дух на предприемачество ,но изводите се отнасят за системата на професионалното
образование.Тези изводи ще бъдат полезни , защото в момента се подготвя един анализ
за продължаващото професионално обучение.
Виолета Мирчева, старши научен сътрудник, доктор по педагогика: Днес
изслушахме някои основни резултати от едно
сериозно научно изследване, довело до
изключително важни научни резултати.
Авторите съвсем правилно са насочили
вниманието си към основните проблеми,
свързани с усъвършенстването на учебното
съдържание, на работата в класната стая, на
подготовката на учителите. Моята препоръка
за този Пакет от мерки е свързана с
усъвършенстване на извънкласната и
извънучилищните форми за работа с
учениците.
(Участници в дискусията)
Арсов, Национална финансово-стопанска
гимназия: Ние бяхме пилотно училище по
проект Еконет, но както каза госпожа
Войкова, вече не е пилотен проект, а е
отворен за всички училища и се надгражда с
новатата специалност: “Предприемачество и
мениджмънт”, която ще бъде въведена в
обучението. Първо искам да кажа, че
резултатите от това изследване са едно ценно
помагало за всеки директор да направи
оценка на своята работа по отношение на
темата, която разглеждаме: ”Обучение в
(Участници в дискусията)

предприемачески дух”. Позволявам си да
поканя, тъй като не може да се представят
резултатите от 10 годишна работа за пет
минути, на втора кръгла маса в нашето
училище. Моля да съдействие при
организацията на такава втора кръгла
маса, ако приемете тази идея, от страна на
госпожа Мирчева, като наш
дългогодишен учител и на госпожа
Войкова, която също е много добре
запозната с нашата работа. Ние ще се
опитаме да покажем, че с усилията на
екип от учители-съмишленици, може да
Участници в дискусията)
се реализира един завършен процес на обучение и възпитание в дух на
предприемачество.

