
Второ основно училище 

„Иван Вазов“  

гр. Вълчедръм 



Представяне на 

иновация „Млад 

предприемач“ 
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Пътят – от иновативната идея 

до иновативното училище 

Във Второ основно училище „Иван Вазов“ 

вярваме, че всеки ученик заслужава да получи 

знания и умения, които да развият потенциала 

му  и да му помогнат да сбъдне мечтите си. 

Искаме нашите деца да живеят пълноценно в 

динамичния съвременен свят. Свят, в който 

уменията да работиш в екип, да познаваш 

собствените си силни страни, да уважаваш труда 

на другите, са ключови. 

Оттук тръгна нашата иновативна идея и извървя 

смело своя път на реализация. 

 



Нашата иновация 

В основата на нашата иновация „Млад 

предприемач“ стои ранното кариерно 

ориентиране, формиращо ключови 

предприемачески компетентности. Изграждането 

на практически умения по кулинария, 

градинарство, моден дизайн и дърводелство, ще  

осигурят преход от знания към умения. Ще 

направят реално ученето през целия живот. Ще  

осигурят връзка с пазара на труда. Ще дадат 

възможност за успешна социална изява и ще 

намалят риска от социално изключване на ученици 

от маргиналните групи. 

 





2021/2022 учебна година 

„Млад предприемач – готвач“ 



Нашата иновативна паралелка – IV клас 



Вече можем… 

◎ Да работим безопасно с уредите в училищния 

кабинет по готварство; 

◎ Да разпознаваме основни хранителни и 

вкусови продукти; 

◎ Да съчетаваме правилно продуктите според 

хранителната им стойност; 

◎ Да поддържаме личната си и производствена 

хигиена; 

◎ Да спазваме характерните за кухнята 

дейности; 

◎ Да извършваме сервиране на храни и напитки. 

 



Партньори в учебния 

процес 

Стремим се към успешно приобщаване  

и включваме в процеса всички 

заинтересовани страни – деца, родители 

и учители. 

Насърчаваме родителите да се чувстват 

необходими на училището като 

съмишленици и партньори и да имат 

подкрепяща роля в предстоящия избор 

на професия за своите деца 

 



Началото… 



В кухнята с баба Димитрина за Деня на християнското семейство 



Паста с шеф Гаетано Дзанети 



Пълнен шаран за Никулден  



В очакване на Бъдни вечер и Коледа 



В очакване на Бъдни вечер и Коледа 



В очакване на Бъдни вечер и Коледа 



В очакване на Бъдни вечер и Коледа 



Различни, но заедно – Ромската нова година 



Различни, но заедно – Ромската нова година 



Екзотичната кухня също е вкусна – приготвяме суши 



Участието ни в конкурса ,,Вълчедръмска шарена трапеза“,  

организиран от читалище ,,Рало-1891“ гр. Вълчедръм 



Продължаваме смело напред! 



Благодарим за 

вниманието 
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