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Уважаеми читатели,

Добрите практики, описани в този сборник, са събрани 
в рамките на работата на 16 учители от 8 училища в обла-
стите Шумен и Търговище по програми на Джуниър Ачий-
вмънт България за предприемаческо обучение в начален и 
прогимназиален етап през учебната 2013 – 2014 г. Обучени-
ето по предприемачество заема все по-приоритетно място 
сред целите на Европейския съюз в областта на образова-
нието и в стремежа му образователните системи и учебните 
програми да бъдат реконструирани по начин, който да га-
рантира пълноценното развитие на младите хора и превръ-
щането им в способни да поемат отговорност и да допри-
насят за своята общност мислещи личности. Обучението по 
предприемачество е в състояние да осигури изграждането 
на култура и дух на инициативност, както и формирането 
на умения за превръщане на идеите в действия, реализи-
ране на проекти, кариерно развитие и управление на кари-
ерата, които са разглеждани като водеща цел по пътя към 
превръщането на Европа във водеща икономика, основана 
на знанието.

Програмите по предприемачество на Джуниър Ачий-
вмънт България дават възможност на преподавателите по 
лесен и практически ориентиран начин да поднасят на уче-
ниците сложна по своята същност материя и да развиват 
в тях споменатите по-горе нагласи и умения от най-ранна 
детска възраст. Тези програми са признати от Европейската 
комисия за най-добра практика в обучението по предпри-
емачество, а в България организацията е стратегически 
партньор на Министерството на образованието и науката 
в интегрирането на ключовата компетентност „предпри-
емчивост и инициативност”. Изключително радващо за нас 
е да ставаме свидетели как, благодарение на споделените 
ни усилия, обучението по предприемачество достига до все 
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повече населени места във всички краища на страната и за-
почва да предизвиква мощна трансформационна вълна в 
начина на мислене не само на младите хора, но и на техни-
те преподаватели, директори на училища и образователни 
експерти. Само през последните 4 години (от 2010 г. до 2014 
г.) Джуниър Ачийвмънт България съвместно с МОН е обучи-
ла над 3500 учители от начален и прогимназиален етап как 
да преподават програми по предприемачество, интегрирай-
ки ги в учебните програми и създавайки междупредметни 
връзки с редица други учебни дисциплини.

Неизменно с разширяването на обхвата на обучението 
по предприемачество и нарастването на броя на работещи-
те учители се натрупват и все повече добри практики. Из-
ключително ценно за всички преподаватели, които тепърва 
започват да работят по такива програми, е да имат възмож-
ност да почерпят от опита на своите вече минали по този 
път колеги. Избрахме да споделим с вас добри практики от 
интересния пилотен проект „Социално сближаване чрез 
обучение по предприемачество и умения за работа за млади 
хора в риск“, по който Джуниър Ачийвмънт България работи 
през 2013 – 2014  г. с финансовата подкрепа на Посолството 
на САЩ в България. Целта на проекта бе да изпробва инова-
тивен експериментален модел за местно общностно разви-
тие чрез формиране на 4 двойки училища между „ментор” 
и „новобранец” в областите Шумен и Търговище. Във всяка 
двойка имаше по едно училище с вече натрупан богат опит 
в работата по предприемачески програми (училище „мен-
тор”) и по едно училище, което има желание да започне да 
развива такива програми (училище „новобранец”). В проце-
са на своята работа двойките училища реализираха учебни 
мобилности, като се срещаха помежду си, посещаваха мест-
ни бизнеси, осъществяваха съвместни учебни дейности и 
работеха заедно по финален проект за местно общностно 
развитие. Във всяка област училищата избраха различни 
начини да комуникират помежду си и да работят съвместно. 
Тук ние описваме откритите от тях добри практики, като се 
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надяваме те да бъдат полезни и за преподаватели от други 
училища и населени места, които да ги ползват в своята ра-
бота. Убедени сме, че пилотният модел се доказа като ино-
вативен и резултатен и има смисъл да бъде приложен и на 
други места в страната.

Благодарим на Посолството на САЩ в България за до-
верието и оказаната подкрепа, чрез която имахме възмож-
ността да тестваме ефективността на един модел, който не е 
прилаган досега в България. Благодарим на всички участва-
ли в проекта преподаватели и техните училищни ръковод-
ства за готовността да бъдат новатори в учебния процес и 
да създават стойност в своите общности.

От съставителите
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Изданието е съставено от материали, 
предоставени от преподавателите: 

Веселина Дечева и Петьо Петков 
(3 ОУ „Димитър Благоев”, гр. Шумен) 

Светослава Накева и Галина Колева 
(СОУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен)

Стела Георгиева и Светла Иванова 
(ОУ „Пенчо Славейков”, с. Марково)

Галина Георгиева и Йонка Николова 
(ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Стоян Михайловски)

Румяна Колева и Нели Божилова 
(1 ОУ „Христо Ботев”, гр. Търговище) 

Росица Станкова и Снежанка Митева 
(1 СОУ „Свети Седмочисленици”, гр. Търговище)

Сехер Ахмедова и Анна Цонева 
(ОУ „Христо Ботев”, с. Садина)

Петя Стоянова и Богданка Неделчева 
(ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово)
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Основни елементи в проекта

Период на проекта: октомври 2013 г. – юли 2014 г.
Обхват: начални и прогимназиални учители и ученици 

от области Шумен и Търговище

Кратко описание: Проектът въведе пилотен модел на 
социална иновация за местно общностно развитие и актив-
но участие на заинтересованите страни (местни власти, биз-
нес, млади хора, учители, родители и др.) чрез насърчаване 
на обучението по предприемачество в 1. – 7. клас в училища 
в две области, характеризиращи се с висока безработица, за-
труднено икономическо развитие и висок риск за отпадане 
на деца от училище – Шумен и Търговище. Проектът беше ре-
ализиран в 8 училища. Наред с това беше популяризиран и 
модел на сътрудничество, в който училища с по-голям опит 
в прилагане на предприемачески програми влязоха в ролята 
на ментори и работиха съвместно, по двойки, с други учили-
ща, изявили желание да развиват обучение по предприема-
чество.

Основни цели на проекта:
• Да се внуши увереност на учители и ученици да вяр-

ват, че има бъдеще и възможности за развитие в местните 
общности и тези възможности зависят и от тях самите;

• Да се предоставят на учителите инструменти за пре-
връщане на учебния процес в по-иновативен, ориентиран 
към учениците, практичен и мотивиращ за учениците и тех-
ните родители;

• Да се създаде механизъм за развитие на общността на 
базата на споделени цели и приоритети, определени в рамки-
те на обучението по предприемачество. 



6

Специфични цели на проекта:
• Да се създадат възможности за менторство и мобил-

ност на ученици от 1-7 клас; 
• Да се повиши мотивацията на учениците в пилотните 

области да останат в училище и да продължат своето образо-
вание;

• Да се апробира социален иновативен модел за мест-
но общностно развитие и да се създадат предпоставки да се 
мултиплицира в други области. 

В рамките на проекта бяха постигнати следните ре-
зултати:

• Брой включени училища: 8
• Брой включени учители: 16
• Брой ученици, взели участие в проектните дейности: 384
• Брой реализирани учебни мобилности: 6
• Брой посещения в местни бизнеси: 8
• Брой събития, организирани от участващите учили-

ща: 24
• Брой разработени финални проекти: 9
• Активна Фейсбук група на участващите в проекта пре-

подаватели, в която те споделяха всяка интересна дейност и 
така взаимно се вдъхновяваха.

Всички реализирани в проекта дейности доказаха, че пи-
лотният модел е жизнеспособен. Подкрепата, която препода-
вателите от училищата-ментори оказваха на своите колеги, 
тепърва започващи да прилагат програми по предприемаче-
ско обучение, беше от изключително значение за постигане 
на добри образователни резултати. Тази подкрепа помогна 
на „новите“ учители да възприемат много бързо 360-градусо-
вия модел за въвличане на заинтересованите страни, който е 
основополагащ в методиката на Джуниър Ачийвмънт Бълга-
рия и способства за генериране на смислени инициативи за 
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местно общностно развитие. Това е и причината всички учи-
лища да успеят да реализират толкова много вълнуващи по-
сещения в местните предприятия и институции и да поканят 
голям брой гост лектори в учебните часове, които запознаха 
учениците със своите професии. Всички тези дейности заз-
дравяват чувството на децата за принадлежност към своята 
общност и им дават възможност да осъзнаят колко много 
възможности съществуват около тях.

Основни дейности за участниците 
в рамките на проекта:

I. Обучение по предприемачество:
Всеки от класовете работи по съответната методика на 

Джуниър Ачийвмънт България за обучение по предприема-
чество в рамките на втори учебен срок и осъществява кому-
никация с партньорския клас. Методически насоки за работа 
на класовете, които не са работили, се предоставят както от 
класа-ментор, така и от офиса на Джуниър Ачийвмънт Бъл-
гария. Работата по програмите за предприемаческо обучение 
мотивира учители и ученици към активност и цели насърча-
ване на съвместна проектна дейност за развитие на конкрет-
на инициатива (бизнес или социална) в местната общност, 
област, район.

II. Инициативи:
Мениджър за един ден/ Кариерен ден – в рамките на 

популярната си национална инициатива Джуниър Ачийв-
мънт България осъществи връзка с местни фирми и инсти-
туции, които взеха ученици за свои „мениджъри за един ден“. 

Великденски базар – всички класове проведоха поне 
една търговска инициатива в рамките на обучението. Със съ-
браните средства някои от тях допринесоха за реализацията 
на своя бъдещ проект за местно общностно развитие.
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Открит урок – всеки клас проведе поне една открита 
практика пред родители, колеги, гости от местен бизнес и 
представители на образователните среди за популяризира-
не на обучението по предприемачество. Джуниър Ачийвмънт 
България предостави и набор от атрактивни ролеви игри и  
предизвикателства за провеждането на откритата практика. 

Посещение на бизнес/институция – всеки клас посети 
поне един офис на фирма или институция по време на обуче-
нието или покани представител като консултант в час. 
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Добри практики от учебните занятия, 
изявите и финалните проекти

Изготвяне на финален проект за общностно развитие 
и социално сближаване в област Търговище

Име на проекта: Книжка „8 приУМици”
Автори на проекта: 4 училища от област Търговище

Участници в екипа:

Клас Училище Населено място

Първи, четвърти 1. ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище

Първи, пети и 
шести 1. СОУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище

Четвърти, шести и 
седми 1. ОУ „Любен Каравелов” гр. Попово

От първи до 
шести ОУ „Христо Ботев” с. Садина

Основната цел на проекта е създаване на сборник с 
идейни решения, подпомагащи обучението по предприема-
чество. Съдържанието на книжката – игри, гатанки, кръсто-
словици, задачи и др. – е предназначено да послужи на учи-
тели и ученици за обогатяване на активностите в часовете 
по предприемачество. Книжката „8 приУМици” (написана от 
ученици, работили по проекта, с помощта на техните учите-
ли) провокира развитието на лексикалната компетентност 
на учениците в района на Търговищка област, където част от 
тях са билингви. Повишаването на ефективността на кому-
никацията, както и занимателността на процеса на обучение, 
ще допринесе за по-висока мотивация за учене и намаляване 
на риска от отпадане. В създаването на книжката авторите 
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демонстрират подготвеност по предприемачество, проявя-
ват креативност и подпомагат ученическата общност чрез 
разпространение на творбата си в училища, където се реали-
зира такова обучение.

Дейностите по създаване на „8 приУМици“ се осъщест-
виха в месеците март, април и май. След проведените открити 
уроци, визити между училищата партньори и работни срещи 
между учителите се конкретизира проектната идея и се пла-
нираха практическите решения за реализирането й. Обменът 
на идеи бе подпомогнат от технологиите – електронна поща, 
социални мрежи, телефони. Сътрудничеството между екипи-
те в работата по проекта бе рационално и ефективно. Учите-
лите от училищата ментори се ангажираха с голяма част от 
методическата отговорност. Директорите на училищата съ-
действаха за реализиране на идеите, водени от убеждението, 
че обучението по предприемачество е престижно и резултат-
но. Джуниър Ачийвмънт България подкрепи организацията 
и финансирането на дейностите по проекта.

Средствата, събрани за издаване на книжката, ще спомо-
гнат за нейното издаване в по-голям тираж и разпростране-
ние в повече училищни библиотеки. Медийното отразяване 
на проекта и публикациите в училищните сайтове повишиха 
обществения интерес към обучението по предприемачество 
и социалната му същност.



11

8 приУМици 

Книга по предприемачество, 
написана от ученици, работили по проект 

„Социално сближаване чрез 
обучение по предприемачество 

и умения за работа с млади хора в риск”
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Първа приУМица 
написана от ученици от  ОУ „Христо Ботев”, гр. Търговище, 

с ръководител г-жа Румяна Колева

Задачите са подходящи за деца, работещи по програма 
„Ние”.

1. Игра „Кой къде живее”

Посочи жилищата на животните:
Овца        ....................................
Кон        ....................................
Кокошка       ....................................
Прасе           ....................................
Пчела            ...................................
Крава                     ....................................

Помогни си с думите:
обор, кошер, кошара, кочина, кокошарник, конюшня.

2. Игра „Познаваш ли животните”

Попълни таблицата с думите:
тигър, кон, кокошка, мечка, таралеж, крава, 
лисица, глиган, прасе, овца, лъв, патица, вълк.

Домашни животни Диви животни
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3. Игра „Излишно и общо”

Зачертай излишната дума. Посочи и запиши общото:
…………………………………………………………………………………...

  ябълка    домат
  грозде    морков
  круша    праскова
  магданоз    пипер
  банан     патладжан

Допълни с твои предложения:
  ………………..                      ……………….. 
  ………………..                       ………………..

4. Игра „Кой какво работи”

(След запознаване с темите „Румен отива на село”, „Ани 
и панаира” и „Явор и зеленчуковата градина”)

Свържи със стрелки имената на децата с дейностите, 
които извършват:

храни и пои     разменя

полива   РУМЕН  изработва

окопава     
АНИ

   засява

продава    
ЯВОР

  спестява

бере      плеви

почиства     купува
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5. Игра „Посочи професия”

С първата буква на името си посочи професия:

Пример: А – аптекар, агроном, адвокат, артист
Б – банкер, библиотекар, биолог
В – водопроводчик, военнослужещ
..............................................................................
К – космонавт, кранист
..............................................................................  
..............................................................................
Ф – фермер, фризьор

Втора приУМица 
написана от ученици от Първо СОУ „Св. Седмочисленици”, 

гр. Търговище, с ръководител г-жа Снежана Митева

Задачите са подходящи за деца, работещи по програма 
„Ние”

1. Занимателна задача:

През лятото Румен отива на гости във фермата на леля 
Рени и чичо Жоро. Там има много животни. Искате ли днес да 
бъдете доброволци и да помогнете на Румен (Да помогнем на 
Румен) да ги познае.

В гатанките са скрити названията на животните…
Става рано в зори, с корона на главата, буди ни от сън, 

шарени са му перата…. (летеп)
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Дългоушко бързо тича, моркови обича… (кеаз)
Дълга му брадата, а главата му – рогата… (лезок) 
Милка хрупа цял ден тревица, дава мляко на дечица… 

(аварк)
Пасе по росната морава и с мека вълна ни дарява…. 

(ацво) 
Под разцъфналата вишна крачи важно горделивка. Със-

ка, съска бяла… (аксъг)
Все рови, дири нещо в двора, а Петльо нежно й говори… 

(акшокок)

2. Оградете верните отговори:

Скоро Неда ще има рожден ден. Иска да изненада гости-
те си с малки подаръчета. Има спестени 3 лв., но те не дости-
гат. Трябва да спечели още пари, за да избере и купи пода-
ръци. Кои от предложените идеи ще й помогнат?

- да  направи хартиени играчки и да ги продаде на сергия
- цял ден да си играе на компютъра
- да помогне на мама в пазаруването
- да носи всеки ден любимия вестник на татко
- да играе до насита с приятели
- да направи изложба от детски рисунки в кварталната 

сладкарница, а в замяна да получи дребни лакомства

 Можете ли да предложите други идеи…?

…………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………................. 
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 3. Решете задачата:

Ани и класът й изработили 20 разделители за книги. По-
дарили 12 на училищната библиотека. Колко разделители са 
останали за класа? За колко деца няма да достигнат, ако кла-
сът е от 22 ученици? 

4. Оградете нужните продукти:

Конкурс за най-оригинална салата със зеленчуци от зе-
ленчуковата градина на Явор (оградете и оцветете нужните 
изображения на зеленчуци, които ще бъдат продукти за ва-
шата салата). Нарисувайте как изглежда. 
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5. Какво не трябва да има на новата площадка за 
игра?

– катерушки
– паркирани коли
– пързалки
– разхвърляни отпадъци
– пясъчник
– начупени стъкла
– избуяла трева
– люлки

Трета приУМица 
написана от ученици от  ОУ „Христо Ботев“, с. Садина, 

с ръководител г-жа Сехер Ахмедова

Задачите са подходящи за деца, работещи по програма 
„Нашият град“ 

1. Допълнете изреченията с подходящите думи:

(доброволец, потребител, произвеждам, банка, град) 

________________ е място, където хората живеят, работят, иг-
раят и ходят на училище.

________________ е човек, който помага на други хора, орга-
низации или фирми, но не получава заплащане за това.

________________ е място, където хората или предприятията 
съхраняват, вземат назаем, или обменят пари.

________________ е човек, който използва или купува стоки 
или услуги.

________________ е друга дума за правя.
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2. Свържете картинките с техните наименования:

Банка

Жилищна сграда

Ресторант

Град   

Вестник 

Строителство
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3. Решете кръстословицата:

Водоравно:

1) Място, където хората или предприятията съхраняват, 
вземат назаем или обменят пари. 

2) Някой, който създава и организира нов бизнес. 

3) Райони в един град с определено предназначение. 

4) Място, където понякога ходите да вечеряте. 

5) Предоставя информация за града, държавата и света. 

6) Човек, който строи жилищни сгради, училища, пред-
приятия.

Ако сте работили правилно, вертикално ще получите 
фирма или организация, която произвежда, купува и продава 
продукти или предоставя услуги.

1
2

3
4

5
6
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4. Допълнете изречението:

Рецептата за успех е _____________________. (по-ниска цена и 
добро качество на обслужване)

Ако искате да откриете собствена закусвалня, какви ре-
шения трябва да вземете? Оградете верните отговори: 

Място    Реклама
Продукт   Площадка за игра
Хора    Музика

5. Оградете с кръгче верния отговор:

Предприемачът създава и организира нов бизнес. 
Вярно     Грешно

Архитектурният проект е подробен план за строежа на 
някаква сграда.

Вярно    Грешно

Производителят е човек, който прави стоки.
Вярно    Грешно

Репортерът е човек, който пише статии за вестник.
Вярно    Грешно

Градската зона за една банка е:

а) Бизнес зона
б) Промишлена зона
в) Жилищна зона
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Четвърта приУМица 
написана от ученици от  ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово, 

с ръководител г-жа Петя Стоянова

Задачите са подходящи за деца, работещи по програма 
„Нашата общност”.

1. Кръстословица

Водоравно:

1. Работа – учител, тракторист, лекар.
2. Вид бизнес, който съхранява пари и дава заеми.
3. Вид учебно заведение за придобиване на знания.
4. Пари, които хората плащат за стоки и услуги на дър-

жавата.
5. Нещо, което сме направили, изработили.
6. Материално благо, продукт, произведен с цел задово-

ляване на определена нужда.
7. Местен едноличен орган на изпълнителната власт.

Отвесно ще получите „Нашата ..............................”   

1
2

3
4
5

6
7
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2. Ребус

                                     

3. Движението на парите
Размени:
1. Монетният двор изпраща пари в Общинската банка. 

Касиерката Станка получава заплата.
2. Касиерката използва един лев, за да си купи пица от 

пицарията на Дичо.
3. Дичо използва лева, за да купи сирене от бакалията 

на Хари.
4. Хари използва лева, за да изпере престилката си в пе-

ралнята на Весо.
5. Весо използва лева, за да купи рози от Светла.
6. Светла използва лева, за да си купи маратонки от ма-

газина на Кети „Маратонки за нас”.
7. Кети дава лева на своя син Николай.
8. Николай спестява лева в сметката си в Общинската 

банка.
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4. Посочи професията:

Пожарникар

Полицай

Учител

Библиотекар

Готвач

Кмет

1. Монетен 
двор 2. Банка

3. Пицария

4. Бакалия

5. Пералня
6. Цветя

7. Маратонки 
за нас

8. Детето 
Николай
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5. Намери думите:

Гласувам, 
производство, 
поничка, 
общност, 
решение, 
кмет, 
професия, 
власти, 
бюлетин, 
пари

Пета приУМица 
написана от ученици от  1. СОУ „Св. Седмочисленици”, 
гр. Търговище, с ръководител г-жа Росица Станкова

Задачите са подходящи за деца, работещи по програма 
„Европа и аз”.

1. Игрословица

В игрословицата са записани хоризонтално, вертикал-
но или по диагонал понятия, свързани с предприемачество-
то. Броят им е колкото звездите от знамето на Европейския 
съюз – числото на съвършенството. Открийте понятията:

О Г Ч П Р О И З В О Д С Т В О
Р С П Х И Б И З Н Е С В М Ч Б
П Т К Б О З Ц И Т И А П Х Н Щ
А А П Е Ъ Л Ч Т Ж Ш Я О Г Ч Н
Х Я Р Ч Й К Ю М Я Т Ъ Н А О О
Б Щ О И Й Т Ц К С В Д И А Я С
С О Ф С Г М П С Г И С Ч Г В Т
К З Е К Л З М А Е Т Х К Д А Ц
М Ц С Т А Д Е О Р Д П А Ж Ж О
Е И И П С С Н Е Е К О Ц Ъ Г Ф
Т Т Я Л У К К Ч Ш Ц Д М Ю Ч Г
Р С Е В В Щ Ц Ч Е А Д Р Ч Щ Ш
П А Р Ж А К А И Н М А К К Х А
Ю Л И Д М Ш В Ж И Е Ц Р З О В
Ж В А К Ю Б Ю Л Е Т И Н А В Ч
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2. Верижки

Във верижките са записани предприемачески понятия.  
Всяка следваща дума започва с последните букви на предход-
ната (те са записани).

Първа верижка 

1. Ако приходите са по-големи от разходите, се получава …
2. Ако приходите и разходите са еднакви, имаме ….
3. Ако използваме уникални или специални ресурси за 

производството на продукт, имаме …

Втора верижка

С Ц П Ф Л Ю М С P У С Е P
У П Р Р А О К Т Н И 3 Ч Е
Б Щ Е У И В Н О В У М Т К
С Н Д Ц Д X Ш К О Ф И В Л
И Ш П В И Ш О А И К Т Ш А
Д Ж Р Р К А У Д Е Я Щ М М
И И И М О Б Л Т Н Н Ф Е А
Я Е Е Ч Н Д Ш И Я Ч Ш Ъ С
Ч У М Ф О Б У 3 3 Б Ю Е О
У Ъ А Ж М Т В К Ъ А Н Ч Ж
Ж Ф Ч Ж И В Щ Ц Т 3 Ц Г У
Ш Я О Г К М 3 Ч И Г 3 И Н
Щ М А 3 А Г У Б А Ц Ч Ж Я

БА С

Р С СТ КА



26

1. Възможността да избираш между няколко решения.
2. Нещо ценно, което задоволява определени потребно-

сти на хората.
3. Продуктът, преди да стигне пазара, има …
4. Продукт, произведен за пазара.
5. Най-добре произведената стока има високо …

Трета верижка 

1. Парите, похарчени за закупуването на продукт или 
извършването на някаква работа.

2. Спомоществователство.
3. Предлага задължителна информация за стоката.
4. Приготвена храна за приеми, сватби, матинета, която 

се сервира на клиента.

3. Цветя

Коя е професията, обяснена чрез записаните в цветчета-
та дейности или предмети?

Д Е КЕТ

РИ
СУ

ВА
М

СЪЗДАВАМ

ФИЛМИ

СЮ
Ж

ЕТ

ДЕЙСТВИЕ

КОМПЮТЪР

СЪДЕБНА ЗАЛА

РАЗСЛЕДВАНЕ

СПРАВЕДЛИВОСТЗАЩИТНИК

ТЪРСЕНЕ НА 
СВИДЕТЕЛИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

З
А
К
О
Н
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4. Лабиринт

Помогнете на младия предприемач да достигне до ре-
сурса, който му е необходим, за да стартира своя бизнес. Ка-
къв вид е този ресурс? 

5. Игра: викторина – търг – бизнес идея

Правила: Участниците се разпределят на екипи, в зави-
симост от броя участници.

1 етап: Викторина.
Всеки екип отговаря на въпроси, свързани с предпри-

емачеството и получава евро банкноти от банката на Джуни-
ър Ачийвмънт. Броят на банкнотите зависи от трудността на 
въпроса и се определя от учителя и банкера.
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При грешен отговор отборът дава 10 Джуниър Ачийв-
мънт евро на банката.

Всеки екип се стреми да спечели повече пари.

2 етап: Търг.
Учителят ръководи търг за продажба на определени ре-

сурси.
Всеки екип купува ресурси с цел започване на иновати-

вен бизнес.

3 етап: Презентация.
Всеки екип презентира своята идея в рамките на 3 ми-

нути. Посочва вида на бизнеса и обосновава неговото същест-
вуване в област Търговище. Споменава останалите ресурси, 
които ще използва.

4 етап: Класиране.
Журито е съставено от учителя, банкера (по-голям уче-

ник, който работи по програмите на Джуниър Ачийвмънт 
България) и бизнес консултант.

Играта печели отборът с най-добра бизнес идея, прило-
жима в област Търговище.

Банкерът „превръща” събраните пари  в бонбони и всич-
ки се черпят в края на играта.

Шеста приУМица 
написана от ученици от ОУ „Христо Ботев”, с. Садина, 

с ръководител г-жа Анна Цонева

Задачите са подходящи за деца, работещи по програма 
„Европа и аз”. 
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1. Кръстословица

Водоравно:

1. Организация, която произвежда продукти (стоки или 
услуги), които продава на хората и на властите.

2. Съвкупност от блага, имущества, използвани за полу-
чаването на печалба.

3. Област, където група хора или обекти имат сходни 
черти.

4. Човек, който започва свой собствен бизнес с цел полу-
чаването на печалба.

5. Невъзвращаемо плащане, наложено от държавата.
6. Нещо ценно, което задоволява определени потребно-

сти на хората.
7. Парите, спечелени от работа или продажба.
8. Липса, недостатъчност, отсъствие на нещо.
9. Парите, похарчени за закупуване на ресурси или за из-

вършване на някаква работа.

При правилно попълване на кръстословицата ще полу-
чите място, което вече познавате.

2
3

1

4
5

6
7

8
9
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2. Игра „Моят бизнес”

Учениците се разделят на групи. Всяка група си избира 
една европейска държава и я описва (местоположение, гра-
ници, реки, морета, език, парична единица, ресурси) и избира 
бизнес, който ще започне в тази държава като обяснява защо 
тази държава са избрали за своя бизнес. Останалите участни-
ци в играта трябва да познаят:

 
Коя държава са избрали техните съученици?
Какъв е резултатът от техния бизнес (стока или услуга)?
Каква е ползата от този бизнес за хората?
 
Отборът, който представя държавата и избрания от тях 

бизнес, посочва коя група да отговаря.
При правилен отговор учениците получават точки. Гру-

пата, събрала най-много точки, печели играта.

3. Попълнете пропуснатите думи:

Област, където група хора или обекти имат сходни чер-
ти се нарича…………………….

……………………… е нещо ценно, което задоволява  опреде-
лени потребности на хората. 

………………. са нужни на хората и на животните, за да жи-
веят.

………………… е организация, която произвежда продукти 
(наречени стоки и услуги), които продава на хората, на други 
бизнеси и на властите.

…………………. е човек, който започва свой собствен биз-
нес с цел получаването на печалба.
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4. Игра „Пътешествие из Европа” 

Учениците се разделят на отбори. Изисква се играчите 
да имат не само късмет, но и знания. Играта помага на учени-
ците, забавлявайки се, да си припомнят знания, които имат 
за градовете в Европа.

Подготовка на играта: Преди началото на играта се 
избира водещ, който ще я ръководи. Ще задава въпросите, 
проверява отговорите и ще извършва плащания. Всеки отбор 
избира пионка и я поставя на стартова позиция. Въпросите  и 
банкнотите са при водещия. Той раздава на отборите по 1000 
евро стартов капитал. Останалите банкноти образуват Бан-
ката на играта.

Игрално поле: Полето представлява картата на Европа 
и отбелязани градове. Градовете са съединени помежду си 
чрез пътища. Всеки град е означен с червена, синя или черна 
точка.

старт
финал
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Начало на играта: Отборите хвърлят зарчето и който 
хвърли най-голямото число,  пръв започва играта. Всеки от-
бор придвижва своята пионка в полето по посока на стрелката. 
Целта е всеки отбор да премине през колкото може повече 
градове и сини кръгчета с цифри, да отговори вярно на зада-
дените въпроси и така да спечели повече пари, които ще са 
му нужни за започване на собствен бизнес в избрана от него 
европейска страна. При попадане на червено кръгче град от-
борът отговаря на водещия на 1 въпрос за съответния град. 
При всеки верен отговор, получава по 100 евро от Банката. 
При всеки грешен плаща 100 евро.

При попадане на синьо кръгче отборът отговаря на два 
въпроса на водещия. Верен отговор му носи 200 евро. При 
грешен плаща на банкера 300 евро.

При повторно попадане върху същите градове и цифри, 
отборите продължават без да отговарят на въпроси. Ако един 
отбор е отговорил неправилно на много въпроси и е изгубил 
всичките си пари, отпада от играта.

При попадане на черно кръгче отборът плаща 50 евро 
данък на Банката.

Край на играта: Играта продължава, докато се стигне до 
Финала.

Отборът  с най-висока сума пари печели играта и ще има 
възможност да започне свой собствен бизнес със спечелена-
та сума. Победителите разказват какъв бизнес биха избрали 
да започнат и защо.

  
5. Задача

Като бъдещи предприемачи трябва да знаем как пред-
приемачът проследява приходите и разходите си. Определе-
те дневната печалба на фирма „Х”.
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Седма приУМица 
написана от ученици от ОУ „Христо Ботев”, Търговище, 

с ръководител г-жа Нели Божилова

Задачите са подходящи за деца, работещи по програма 
„Това е моят бизнес”.

1. Кръстословица

Отвесно: 
Колко са звездите във флага на Европейския съюз? Това 

число е символ на хармония и изобилие!

Водоравно: 
1. Човек, който започва свой бизнес с цел получаването 

на печалба.
2. Името на човека, помогнал за популяризирането на 

домашния компютър. Името на първата му компания е плод, 
който според поговорката „държи лекаря далеч от дома”.

1. ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2. ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Понеделник Вторник

Приходи от продажба на играчки: 100лв. Приходи от продажба на играчки: 0лв.

Общо приходи: 100 лв. Общо приходи: 0лв.

Разходи: Разходи:

За закупуване на материали: 20,00лв. За закупуване на материали: 20,00лв.

За труд: 20,00лв. За труд: 20,00лв.

За наем на помещението: 10,00лв. За наем на помещението: 10,00лв.

За консумативи: 10,00лв. За консумативи: 10,00лв.

Общо разходи: 60,00лв. Общо разходи: 60,00лв.

Отговор ....................................................... Отговор .......................................................
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3. В началото на 20 век във Франция тя налага нов прак-
тичен стил в дамската мода, който се превърна в сензация. 
Парфюмът, който създава и до днес е най-продаваният аро-
мат в света.

4. Начинът, по който един продукт става известен на 
клиентите.

5. Неговият „най-добър приятел” е мишок, станал люби-
мец на цял свят. Той създава „най-щастливото място на Земя-
та”, където могат да се забавляват деца от всички възрасти.

6. Той вярва, че всеки дом и офис се нуждае от персонален 
компютър. Компанията, която основава съвсем не е „микро”.

7. Фирма или организация, която произвежда или купу-
ва и продава продукти – стоки или услуги.

8. Начин, по който може да се купи един бизнес, за който 
не е била определена цена.

3

1
2

4
5
6

7
8
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2. Свържете:

Всяка държава има 
свой автомобилен код, 
по който може да бъде 
разпозната. Избраните 
кодове са на европейски 
държави.

Свържете кода със 
съответната държава.

 
 
 

3. Ресурси

Както знаем, ресурс е нещо ценно, което задоволява оп-
ределени потребности на хората. Ресурсите са 3 вида. Разпре-
делете посочените ресурси в трите групи.

Ресурси: 
училище; въздух; ученик; учебник; 
калкулатор; слънце; учител; директор 

GR Унгария
HU Австрия
IT България
LU Гърция
AL Чехия
AT Испания
BG Италия
CY Люксембург
CZ Албания
ES Румъния
RO Монако
MC Кипър

Природни 
ресурси

Капиталови 
ресурси

Човешки 
ресурси
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4. Изчисли

Часовата зона, или часови пояс, е област от повърхност-
та на Земята, която има еднакво официално стандартно вре-
ме. Към 2011 г. на сушата има 40 часови зони, като в пове-
чето от тях разликата между местното време и координира-
ното универсално време (UTC) е цял брой часове (от -12 до 
+14). Освен часовите зони на сушата има и 25 морски часови 
зони, за граници на които служат определени меридиани. 
Първата часова зона е създадена през 1847 г. от железници-
те на Великобритания, които започват да използват средно 
гринуичко време (GMT) при работата си на целия остров.  

България е в часови пояс GMT+2. Колко е часът в София, 
когато в Лондон е 12 на обяд?

5. Занимателна задача

Проследете внимателно пътя, който описват линиите и 
ще разберете на кой предприемач е всяка мисъл.

„Успехът е лош учител. Той кара 
успелите хора да се блазнят от 
мисълта, че не могат да губят.”

„Който не е лишен от свещения 
дар да мисли и работи усърдно, 
той неминуемо ще успее.”

„Най-големият провал е да не 
се опиташ.”

Деби Фийлдс

Хенри Форд

Бил Гейтс
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Осма приУМица 
написана от ученици от  ОУ „Любен Каравелов”, Попово, 

с ръководител г-жа  Богданка Неделчева

Задачите са подходящи за деца, работещи по програма 
„Това е моят бизнес”.

1. Свържете държавите с техните столици

2. Кръстословица

Водоравно: 
1. Предоставяне на пари от едно лице на друго за вре-

менно ползване, при условие, че ще бъдат върнати по-късно.
2. Парите, които хората и бизнесът трябва да платят за 

стоките и услугите, предоставяни от властите.

Великобритания Прага
Украйна Букурещ
Испания Берлин
Португалия Варшава
Унгария Лисабон
Швейцария Стокхолм
Франция Осло
Германия Киев
Полша Копенхаген
Швеция Лондон
Норвегия Париж
Чехия Рим
Дания Будапеща
Румъния Берн
Италия Мадрид
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3. Сумата, дължима срещу временно използване на па-
ричен ресурс.

4. Съперници в бизнеса.
5. Действие в полза на други хора.
6. Национална валута на България.
7. Продажба на стоки зад граница (извън страната).
8. Ценност, която удовлетворява определена човешка 

потребност.
9. Когато общите разходи на бизнеса са по-големи от об-

щите му приходи.
10. Тегло на стоката без опаковката.
11. Причината, поради която даден избор е лош.

2
3

1

4
5
6
7
8

9
10

11
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3. Свържете забележителностите със съответните 
градове

Лондон 

 Берлин 

Рим
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4. Казус

Мениджърът на шивашка фирма сключва договор за по-
ръчка, без да знае, че 1/3 от работничките отсъстват (в пла-
тен отпуск, болнични, служебен отпуск). Ако откаже поръч-
ката, ще има финансови проблеми и ще промени имиджа на 
фирмата. Решете казуса – как бихте постъпили вие?

5. Свържете предприемачите с техните постижения

Основател на фирма за 
маратонки „Адидас” Лари Пейдж и Сергей Брин

Основател на Дисниленд Опра Уинфри

Певица, актриса; парфюми и 
модни дрехи Адолф Даслер

Основава медийна компания 
(телевизия, радио и списание) Анри Нестле

Основатели на „Гугъл” Уолт Дисни

Купува и усъвършенства 
„Макдоналдс” Дженифър Лопес

Създава компанията „Нестле” 
(шоколади, бебешки храни, 
напитки)

Рей Крок
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Уроци по предприемачество, 
проведени по време на  работата по проект „Социално 

сближаване чрез обучение по предприемачество и 
умения за работа с млади хора в риск”

Тема на урока: Ани и панаира 
(Програма „Ние” на Джуниър Ачийвмънт България)

Място: конферентна зала в 1. СОУ „Свети Седмочисле-
ници“, гр. Търговище

Участници: ученици от 1. Г клас с класен ръководител 
Снежана Митева (ментор) и ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. 
Садина

Гости: родители, учители, ученици от пети клас (пред-
варително са направени и раздадени покани за гостите)

Консултант: историкът Петър Прокопиев (родител)
 
Цели: 
Учениците ще:
- се запознаят със значението на думата „панаир”;
- свържат значението на думата с името на града; 
- ще могат да дават определение за пари, стока, печеля;
- ще разграничават различни монети;

Задачи:
- изработване на разделители за книги
- изрязване и залепване на монета на всеки разделител 
- изработване на хартиена въртележка
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Описание на дейностите:
- на масите са поставени настолни табелки с имената на 

децата
- на дъската са записани понятията: избор, купувам, 

пари, печеля, спестявам, харча.
- подредена е изложба от хартиени играчки и раздели-

тели във вид на жабки, мечета, момиченца, момченца…., кои-
то могат да се купят

- малка презентация за чудесата на панаира с коментар 
от консултант (изяснява се понятието „панаир”, малко исто-
рически сведения за предстоящия традиционен Търговищки 
панаир и свързания с него произход на името на града)

- учениците получават почерпка за труда си – захарни 
петлета (символът на Търговищкия панаир)

За настроение накрая „пресъздават” атмосферата на ве-
сел панаир (с всевъзможни панаирджийски свирки от серги-
ите).

Историята на Ани… запознаване с героите и нейните 
планове да спечели пари, като изработи и продаде предмети 
на панаира.

- въпроси, свързани с текста …
- изясняване на понятията: печеля, спестявам, купувам
- поставяне на темата: Днес ще учим за пари
- изясняване на понятието
- раздаване на листи за изрязване на монети… разпозна-

ване на монети
- изработване на разделители за книги и хартиени вър-

тележки (запознаване с предназначението им)
- залепване на монета (цена) в края на разделителя
- сравняват коя от монетите на разделителите съвпада с 

цената на разделителите на Ани
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- рисуват какво биха си купили със спечелените пари
- обобщаване на дейностите
- консултантът раздава Сертификати за постижение

Постигнати резултати:
- запознати са със значението на думата „панаир”
- научават повече за името на града и традициите
- дават определение за пари, стока, печеля
- разграничават различни монети
- продават изработените разделители (предприемаче-

ство)
- подаряват хартиените въртележки на децата от полу-

дневната група в училището (дарителство)

Урокът е разработен от г-жа Снежана Митева (ментор)

Разделители за книги
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Тема на урока: Региони и ресурси 
(Програма „Европа и аз” на Джуниър Ачийвмънт България)

Място: конферентна зала в 1. СОУ „Свети Седмочисле-
ници“, гр. Търговище

Участници: ученици от 5. клас с ръководител Росица 
Станкова (ментор) и ученици от ОУ „Христо Ботев“, с. Садина

Гости: директорът на училището, учители от различни 
училища, родители, ученици от 10 клас

  
Консултант: г-жа Галина Дякова – главен технолог в  

„Младост 2002” ООД
  
Цели:
Учениците ще научат повече за регионите в Европа (ге-

ографски и икономически познания). Ще получат практичес-
ки знания и умения за предприемаческата дейност, за раз-
личните ресурси, необходими за производство и за реалния 
бизнес в област Търговище. Бизнес консултантът ще предос-
тави доброволно познанията си за производството на мляко 
и млечни изделия и ще се осъществи връзка между класна-
та стая и бизнеса. Учениците от двете училища ще работят 
в екип (екипите ще се формират на случаен принцип) и ще 
придобият съответните знания и умения.

Ход на урока:
Учениците се разделят на екипи и всеки екип избира го-

ворител (различен за всяка активност).

Първа активност: 
Проследете върху картата на Европа страните от Източ-

на, Западна и Средна Европа. Изберете една от тях. Потърсете 
в Интернет информация за нея. Оцветете националния флаг 
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върху шаблона. Подгответе се да залепите флага върху стен-
ната карта. Посочете най-краткия път по суша и вода до Бъл-
гария.

Време за подготовка – 10 минути
Презентация – 3 минути за всеки екип.

Втора активност:
Всеки отбор представя пред журито постер за видовете 

ресурси, направен по време на предходното занятие.
Презентация – 2 минути.

Дискусия:
1. Що е бизнес?
2. Кой човек наричаме предприемач?
3. Защо предприемачите започват своя бизнес?

Отворете работните тетрадки на стр. 3 и отговорете 
писмено на поставените въпроси.

Презентация за производството на мляко и млечни из-
делия на г-жа Галина Дякова - главен технолог в „Младост 
2002” ООД.

Трета активност:
Създайте бизнес с природните ресурси, с които раз-

полагате!  
Първи екип: природни ресурси – памук, коприна и вълна.
Втори екип: природни ресурси – крави, свине и кокошки.
Трети екип: природни ресурси – дървени трупи от чам, 

бук и череша.
Какви капиталови и човешки ресурси ще ви трябват? 
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Помислете, в коя страна ще създадете своя бизнес. Защо? 
Време за подготовка - 10 мин. 
Презентация – 3 минути за всеки екип.

В края на урока жури избра най-добрите бизнес идеи. 
Директорът на училището връчва награди на победите-

лите.
Консултантът черпи участниците и гостите с изделия, 

произведени от „Младост 2002” ООД.

Урокът е разработен от г-жа Росица Станкова (ментор).
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Посещения в местни предприятия и институции 

В рамките на периода март – май 2014 г. участвалите в 
проекта класове осъществиха осем посещения в местни пред-
приятия и институции, където се запознаха с начина на функ-
циониране на различни икономически сектори. Често въз-
можността за такова посещение идва от родител на дете от 
класа, но в други случаи учителите използват своята мрежа 
от контакти или създават нови такива, влизайки във връзка 
с определени фирми/институции, които смятат, че ще бъдат 
интересни за учениците.

Ето пълен списък на осъществените посещения:

Училище Място на посещение Град

ОУ „Любен Каравелов“ Магазин за цветя – „Ели 03“ Попово

ОУ „Любен Каравелов“ РПУ – Попово Попово

ОУ „Св. Климент Охридски” Клон на DHL Нови Пазар

ОУ „Св. Климент Охридски” Зеленчукова борса Нови Пазар

ОУ „Св. Климент Охридски” Фирма „Ново стъкло“ Нови Пазар

ОУ „Любен Каравелов“
1 ОУ „Хр.Ботев“

Библиотека при 
Народно читалище 

„Св. св. Кирил и Методий”
Попово

ОУ „Христо Ботев“ Пощенска станция с. Садина

СОУ „Сава Доброплодни“ Общинска администрация Шумен

Посещение на пощата в село Садина

Участници: ученици от 1. до 7. клас в ОУ „Христо Ботев”, 
село Садина

Консултант: Денка Христова (баба на един от учениците)
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Учениците разбраха, че пощата е система за предаване 
на информация и предмети, при която писмени документи 
и малки пакети се пренасят от едно място на друго. Освен 
различните куриерски услуги там се извършва абонамент за 
вестници и списания и услуги за домакинството.

Посещение на магазин за цветя и сувенири „Ели 03” 
в град Попово

Участници: ученици от 4. клас в ОУ „Любен Каравелов”, 
град Попово

Консултант: Мергюл Шукриева, родител на дете от кла-
са и продавач-консултант в магазина
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След като г-жа Шукриева запозна учениците със спе-
цификата на работата в цветарски магазин, малчуганите я 
обсипаха с въпроси, на които тя отговори търпеливо и под-
робно. Децата научиха любопитни факти за засаждането, от-
глеждането, съхраняването и символиката на цветята. В края 
на увлекателната беседа г-жа Шукриева им предложи да си 
направят сами букети. Децата си избраха цветята и матери-
алите за работа. Работейки в екипи и с помощта на своя кон-
султант, малките предприемачи изработиха прекрасни буке-
ти. Учениците получиха покана да посетят магазина отново и 
си тръгнаха с любезно предоставените им от консултанта бу-
кети. Четвъртокласниците бяха удовлетворени от това, кое-
то видяха, научиха и изработиха сами. Не липсваха и желаещи 
да си отворят собствен магазин за цветя и сувенири.
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Посещение на кооперативен пазар, гр. Попово

Посещение на фирма „Ново стъкло”, гр. Нови Пазар

Посещение на РПУ, гр. Попово
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Благотворителен базар

Дата: 26.04.2014 г.
Място: Дворът на СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
Участници: ученици от II и V клас
Гости: ръководители на училището, учители, родители, 

представители на бизнеса, представители на общинската ад-
министрация, граждани

Цели: проява на  икономическа активност; осъзнаване 
на понятието благотворителност; осъзнаване на ролята и 
важността на парите.

Задачи пред учениците:
•	да развият идея за бизнес;
•	да изработят продукти;
•	да оценят продуктите;
•	да изготвят стратегия за представяне на продукта;
•	да представят продуктите и реализират продажби;
•	да изчислят разходите, приходите и крайния резултат.

Описание на дейностите на учениците:
•	Участие в откриването на базара с песни и танци;
•	Изработка и предлагане за продажба на различни 

предмети и сладкиши;
•	Осигуряване на етикети и касички за събраните сред-

ства;
•	Определяне на роли в екипа: реклама, дизайн, оценя-

ване, продажба, опаковане и т.н.

В резултат учениците развиха първоначални уме-
ния да:

•	работят в екип;
•	провеждат проучване;



52

•	вземат решения;
•	развият и реализират идея за реклама;
•	организират работата си;
•	изчисляват и разпределят приходите.
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Открит урок „Нужди и желания. Какъв ще стана 
като порасна?“

Дата: 15.05.2014 г.
Място: СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
Участници: 24 ученици от II клас 
Гости: възпитателят на класа, директорът на училище-

то, служител в Община Шумен.
Цели пред учениците:
•	да затвърдят знанията си за нужди и желания;
•	да разсъждават  как  хората, които имат еднакви нуж-

ди, но живеят в различна социална среда и имат различен со-
циален статус, по-трудно могат да ги осъществят;

•	да развият идея за подпомагане на хората с материал-
ни затруднения;

•	да се запознаят се различните професии, подберат и 
представят най-подходящата за себе си пред гостите.

Задачи пред учениците:
•	анализиране на информацията за нужди и желания;
•	рисуване и писане на съчинения, посветени на бъде-

щата им професия;
•	организиране на работата.

Описание на дейностите на учениците:
•	Часът започна с актуализиране на знанията за нужди и 

желания. Бяха демонстрирани рисунки на всеки един участ-
ник за различни нужди и желания. 

•	Беше отчетено обстоятелството, че има деца, които 
трудно могат да удовлетворяват своите нужди поради тежко 
материално състояние.
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•	Учениците представиха пред присъстващите своите 
бъдещи професии. Прочетоха предварително написаните съ-
чинения за тях. След това наблюдаваха презентации, посве-
тени на различните професии и отчетоха приноса и значени-
ето на всяка една за обществото.

•	Служител в Община Шумен раздаде сертификати на 
всички ученици, участвали в открития урок.

Постигнати резултати:

•	учениците решиха да съберат и дарят дрехи и обувки 
за деца в тежко материално състояние;

•	избраха аргументирано своята бъдеща професия.
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Посещение на партньорски класове

Дата: 01.06.2014 г.
Място: Физкултурен салон на СОУ „Сава Доброплодни“, 

гр. Шумен 
Участници: ученици 1., 2., 3., 5., 6. ,7.  клас
Гости: Помощник-директор на СОУ „Сава Доброплодни“, 

учители, гости от 3. ОУ „Димитър Благоев“ (гр. Шумен), ОУ 
„Пенчо Славейков“ (с. Марково), ОУ „Св. Климент Охридски“ 
(с. Стоян Михайловски)

Цели: Социално опознаване и сближаване между учас-
тниците в проекта; Демонстрация на певчески, танцувални и 
артистични умения на участниците.

Задачи пред учениците:
•	да се разменят подаръци и установят нови социални 

контакти;
•	да се създадат приятелски взаимоотношения между 

учениците от различните училища.

Описание на дейностите на учениците:
1. Всеки един от екипите по проекта в училищата пред-

стави песен, танц и приказка.
2. Беше осъществена размяна на подаръци.
3. За присъстващите имаше почерпка, осигурена от учи-

лището домакин.
4. Приветствие към участниците в проекта поднесе г-жа 

Соня Вълчева – помощник-директор на СОУ „Сава Доброплод-
ни“.
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Постигнати резултати:
•	Беше осъществена благотворителна акция за събира-

не на дрехи и обувки за ученици от социално по-слаби семей-
ства;

•	Бяха показани певческите, танцувалните и артистич-
ните таланти на участниците;

•	Беше споделена работата по програмите на Джуниър 
Ачийвмънт България и отчетени положителните резултати 
от проекта.
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Подложки за студено сервиране, базар Стоян Михайловски

Урок: Ролята на държавата, 
гр. Попово

Посещение на стокова борса Посещение на магазин „Ели 03”, 
гр. Попово
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Урок: 
Как действа една общност, 
гр. Попово

Урок: Изготвяне на карта 
на моята улица

Посещение на DHL офис, 
гр. Нови Пазар
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Джуниър Ачийвмънт България е водеща организация с идеална цел. Основана 
през 1997 г., Джуниър Ачийвмънт България е член на организацията Junior Achievement 
Worldwide (JAW) и нейното регионално подразделение Junior Achievement–Young 
Enterprise Europe (JA-YE Europe).

Мисия! Образоваме и вдъхновяваме младите хора да ценят свободната иници-
атива, бизнеса и икономиката.

Как? Предоставяме иновативни, практически ориентирани образователни програ-
ми по предприемачество, икономическа и финансова грамотност и кариерно развитие.

Къде? В учебните заведения – с помощта на учители, университетски препода-
ватели и доброволни бизнес консултанти мотивираме младите хора да бъдат инициа-
тивни и активни и да могат да реализират идеите си в конкурентна среда.

24 ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ И СЪСТЕЗАНИЯ
Подходът ни към образованието по предприемачество включва четири ключо-

ви измерения:
• способност и желание за ДЕЙСТВИЕ, което създава стойност;
• КРЕАТИВНОСТ – способността за откриване и създаване на възможности;
• знания и разбиране за света извън учебната СРЕДА;
• предприемачески НАЧИН НА МИСЛЕНЕ и вяра в себе си.
Нашите програми и инициативи, в постоянно взаимодействие с основното учеб-

но съдържание в различните типове училища и университети, развиват тези ключови 
качества (компетентности) в младите хора. Като преминават през различните степени 
на образователната система, от изключително значение е да разширяват кръга си от 
познания и умения, които свързват теорията с практиката.

СТАТИСТИКА ОТ 1997 ДО СЕГА
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ISBN 978-954-8421-18-8
ISBN 978-954-8421-19-5 (e-book)          

Добрите практики в този сборник са събрани в рамките на пи-
лотния проект „Социално сближаване чрез обучение по предприема-
чество и умения за работа за млади хора в риск“ на Джуниър Ачийв-
мънт България, осъществен с финансовата подкрепа на Посолството 
на САЩ в България. Те са резултат от работата на 16 учители от 8 учи-
лища в областите Шумен и Търговище по програми на Джуниър Ачий-
вмънт България за начален и прогимназиален етап през учебната 
2013 – 2014 г. Обучението по предприемачество e сред приоритетите 
на Европейския съюз в областта на образованието за пълноценното 
развитие на младите хора и превръщането им в способни да поемат 
отговорност и да допринасят за своята общност мислещи личности.

училища

университети

МРЕЖАТА ОТ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ
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