
     Уважаеми родители,
      В сайта на ЧОУ „Банкерче” ще намерите подробна информация за стратегията 
на училището. Видеоуроците и игрите (въпреки че са озвучени) ви дават нови 
възможности  да общувате с децата си,  като,   играейки, неусето подпомагате 
усвояването и разбирането на икономически термини и понятия от ежедневието, 
формирането на начална икономическа грамотност и комуникативни умения. 
„Училище” за родители ще  ви помогне да поднесете на децата си сериозни неща по 
весел начин, като взаимно се забавлявате. 
(Сайтът e в етап на разработка!) 

• Основано през 2012г. (заповед № РД 14-65/15.05.2012г. на МОМН)
• За учебната 2015/2016 година – прием в подготвителен и I клас
• Дневна форма на обучение с целодневен режим - организиран транспорт
• Ранноезиково и засилено обучение по английски език през целия курс на 
обучение (I - VIII клас)
•  В I клас – Английски език - 8 ч. седмично (ЗИП–2 ч., СИП–2 ч.и ателие „Жив” 
и „приказен” английски” - 4 ч.) – учител с английска филология
• Ранно и засилено компютърно обучение през целия курс (I - VIII клас)
• В I клас – Информационни технологии (СИП – 1 ч.- начални компютърни 
умения) – преподавател по информационни технологии
• Обучение по предприемачество през целия курс  (I - VIII клас)
• В I клас – Предприемачество (СИП - 2 ч. седмично) – сертифициран 
преподавател
• Направления на дейността за осъществяването на мисията и целите на 
ЧОУ „Банкерче”
  • усвояване на знания и умения – ЗП, ЗИП и СИП
  • спорт – детски фитнес, детска йога, плуване, футбол, тенис, комплексна 
гимнастика и др.
  • културни дейности – хепънинги; тържества (празник на буквите, парад
на талантите и др.); кино и театрални спектакли, художествени галерии,
музикални прояви, срещи с творци; благотворителни акции и др.
  • организиран отдих - екскурзии в София, страната и чужбина; 
туристически походи на Витоша; летни лагери на планина и море и др.
  • клубове по интереси - народни танци, театрално студио, арт студио, 
web-дизайн и др;
  • ателиета за идеи - Втори живот на вещите, Мислете с ръцете си, 
Гениалната природа, Земята–люлка и болка, „Жива” математика”, 
„Фолклорна” математика, „Жив” и „приказен” английски” и др.

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
“БАНКЕРЧЕ”
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
“БАНКЕРЧЕ”
      

Директор:      ст.н.с. д-р Николина Ненова
Телефони:     0888 53 28 48
                         0888 31 81 98

Примерен дневен режим за I клас - 35 мин. учебен час (без сряда)
1 час (ЗП):            08.00 – 08.35          Отдих - забавни игри/спорт
2 час (ЗП):                  08.45 – 09.20                  12.45 – 13.15
Сутрешна закуска/игри/отдих        09.20 – 09.50          6 час (ЗП/СИП):                13.15 – 13.50
3 час(ЗИП):            09.50 – 10.25          Самоподготовка                13.50 – 15.00
Напр. Англ. език/Инф. Технологии                             Ателие „Жив” и „приказен” 
4 час (ЗП):             10.35 – 11.10          английски                15.00 – 15.35
Занимания по интереси/            Следобедна закуска                   15.35 – 15.50
Ателиета за идеи            11.10 – 11.45          Самоподготовка               15.50 - 16.20
5 час (СИП):             11.45 – 12.20          Занимания по интереси/ 
Напр. Предприемачество/Англ. Език           Ателиета за идеи               16.20 - 16.55
Обяд              12.20 – 12.45         Развлекателни/спортни игри
              до отпътуването с микробусите
                           (около 17.30 ч.)

 В сряда учебните занятията са до обяд, а следобед се организират 
спорт по интереси и други мероприятия/дейности – детски филми и театрални 
постановки, музеи, туризъм на Витоша, зоологическа градина,  спортни 
турнири, състезания, викторини, празници и др.   

www.bankerche.comwww.bankerche.com

Такса за обучение: 2 800 € 

      
       e-mail:     info@bankerche.com
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     Екипът на ЧОУ „Банкерче”  има потенциала и амбицията да 
утвърди на българския образователен пазар ефективно и 
конкурентоспособно училище. Ефективността на едно училище се обуславя 
от постигането на предварително определените мисия (ценностите, с 
които е обвързано училището), визия (образа,  представата за училището, 
които училищният екип иска да изгради у другите) и цели (реално 
изпълнимите и измерими очаквани резултати от обучението, развитието и 
социализацията на учениците).
     Водеща идея при разработване на стратегията  на ЧОУ „Банкерче” 
е убеждението, че ранното обучение по предприемачество е необходимо 
условие за развитието на учениците и създаването на ефективно и  
успешно училище. 
     Обучението по предприемачество разкрива възможности 
най-малките ученици да придобият икономическа грамотност и 
предприемаческа култура чрез развиване на „малък бизнес” с адаптирани 
икономически познания и механизми (сюжетни, ролеви и симулативни 
игри, творчески задачи, работа в екип и др.) на разбираем език, като 
изследват, откриват, учат роли в бизнеса, генерират идеи и изработват 
изделия, продават ги - развиват бизнес „по детски”.
     Основна цел на обучението по предприемачество е формирането 
на икономическа култура за създаване на ценности, бизнес знания и бизнес 
умения (учене чрез търсене и учене чрез „правене”, предприемачески 
умения) и комуникации (общуване, обучение и учене в действие). 
     Водеща дейност при малките ученици е играта. По схемата 
игра-обучение-бизнес децата едновременно се учат,творят, забавляват и 
сбъдват мечтите си.
 Обучението по предприемачество разкрива големи възможности 
за  реализиране на целите, свързани с:
     • подготовка за повишена интелектуализация на труда, ползата и   
приложимостта на знанията
     • осмисляне ролята на икономическите стимули и значението на   
образованието
     • формиране на икономическо мислене и предприемаческо поведение
     • осмисляне на връзката между  това, което учат днес,  и подобряване 
качеството им  на живот в бъдеще
     • повече доверие в собствените сили, изминавайки пътя:  аз научих – аз 
знам - аз мога - аз съм успешен
     • поемане на лична и групова отговорност
     • умения за вземане на решения и креативност при изпълненето им
     • работа в екип, толерантност и взаимопомощ
     • мотивация и отношение към заобикалящата среда
     • учене чрез практика – учене чрез търсене - учене чрез „правене”
     • реализация на идеи
     • задълбочаване и укрепване на  връзката ученик – родител - учител
     • дарителство и милосърдие

  Освен в задължителната подготовка, големи възможности за 
осъществяване на връзката между училището и живота разкриват 
свободноизбираемата подготовка (СИП), клубовете по интереси, 
ателиетата за идеи и др.
     • В обучението по предприемачество в I клас (СИП - 2 ч.) акцентът 
пада върху осъзнаване ролята на индивидите като производители и 
потребители, разликата между потребност и желание, как хората вземат 
решения, ролята и важността на парите (печелене и спестяване на пари) 
чрез разглеждане на понятия, свързани с личната икономика и семейния 
бюджет в различни дейности: сравняване варианти на лични бюджети, 
сюжетни игри за размяна или покупка на стоки, изработване на 
изделия/стоки и определяне на цената, продажбата им и набиране на 
средства за благотворителност и др. Тези дейности се подпомагат от 
бизнес-консултанти (родител с подходяща професия, ученик от ЧПГ 
„Банкер” – „ученик обучава ученик” и др. доброволци), видеоуроци и 
компютърен софтуер.
     •  В ателие „Жив” и „приказен” английски” (4ч. седмично–всеки 
ден без сряда –  1ч. следобед) се надгражда наученото в часовете по 
английски език (ЗИП- 2ч. и СИП- 2ч.). чрез компилация на елементи  от 
различни британски системи за деца. 
   Акцентът пада върху игровия елемент и творческите изяви, като 
чрез кратки видеофилми, занимателни игри, хумористични комикси 
(напр. Fly High), снимки от National Geographic (напр.Happy Trails) 
първокласниците се потопяват в „езиковата среда”, усвояват лексика от 
пряката заобикаляща среда (напр. Super Me 1- за приятелството, класа, 
тялото, дома, храната, животните), от познати житейски ситуации (напр. 
Super Me 2 -  рожден ден, пазаруване, в зоологическата градина, на 
почивка, Коледа и Великден). Речниковият фонд се обогатява и с 
приказните преживявания чрез  фантастичния свят на  героите на Дисни 
(English Adventure) или някои от шестте  истории за любими анимационни 
герои, разпределени в десет видео урока (Mini Magic).
   В компютърния кабинет (с място за всяко дете) игровият английски 
продължава онлайн с  игри за четене (www.starfall.com; www.mes-en-
glish.com; http://supersimpleabc.com/games, http://supersimpleabc. 
com/video) и  игри за писане (Spelling games and activities). 
   Неусетно в игрите се развиват езиковите и комуникативните 
умения и полетът на детската фантазия. С индивидуално езиково 
портфолио се проследява напредъкът на всяко дете.
                                                                   Нашата класна стая (I клас)

Училището е мястото, където детето не само се готви за живота.
Училището е самият живот.

Селестен Френе, френски педагог

Предприемачеството е конят, който тегли каруцата.
                                          У. Чърчил


