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ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА „СВОБОДА И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” 

 

 

 

ОСНОВНА ИДЕЯ:  

Създаване на Обучителна програма, която свързва представянето на идеите на 

свободата с практиките и етиката на предприемачеството. В рамките на програмата ще 

бъдат представени основните идеи на философията на свободата - неприкосновеност 

на достойнството, собствеността и живота на всеки, индивидуална отговорност, 

равенство пред закона, неограничавана стопанска инициатива и конкуренция.  

Като допълнение в рамките на програмата ще бъдат предложени поредица от срещи с 

различни индивиди, които в различна степен и по различни начини имат 

предприемачески опит.  

Важен елемент на проекта е идеята за допълване на теорията с конкретни примери на 

предприемачество в българска среда, със споделяне на практически опит по 

реализиране на етиката на свободата.  

Програмата ще се базира на книгата на Кен Скуланд „Приключенията на Джонатан 

Гълибъл в света на свободната пазарна икономика“, издадена от Издателска къща Мак 

през 2008 г.  

 

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЯ:  

Проектът има пилотен характер и може да бъде реализиран в 6 различни училища в 

град София в различни части на града. Реализацията му ще бъде осъществена като 

Обучителна програма в рамките на свободните, избираеми предмети от учебната 

програма.  

Целевата група на проекта са ученици от 11 и 12 клас на най-добре представилите се на 

матурите училища в София. Цикълът беседи ще бъде изнесен от шестима лектори (5 

основни + по 1 обучен от всяко училище, което участва в проекта) по следните теми: 

свобода, свободна инициатива и предприемачество, граждански права, правото и 

отговорността на избора (с акцент професионалната ориентация на учениците).  

След края на лекционния курс ще бъдат проведени състезания-дебати между най-

активно участвалите в курса ученици. За победителите ще се организира летен лагер 

като награда за успеха в дебатите (за 30 ученици). Летният лагер е англоезичен вариант 

на обучителната програма, който се базира на оригинала  на същата книга и на 
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разработен за целта учебник. Тема на лагера – „Езикът на свободата” с подтеми 

философия и икономика на свободата, ценности и човешки права.  

 

УСТОЙЧИВОСТ: 

Като предложение за устойчивост на проекта предлагаме последващото свързване на 

участвалите в прoекта училища в мрежа, в която да се изгради система за развитие на 

ценностите на свободата и просперитета.  

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  

Обучителна програма: 12 занимания по един астрономически час. Половината от 

часовете ще бъдат посветени на представяне на теорията на свободата, а останалата 

част на представяне на конкретни примери на предприемачество.  

Продължителността на Летния лагер е една учебна седмица (от понеделник до петък). 

При провеждането на обучението на английски е възможно организирането на лагер с 

международно участие (с ученици от Македония, Румъния и Молдова). 

 

(Проектът бе одобрен от министъра на образованието Даниел Вълчев – 2005-2009 ) 


