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Какво е Световната седмица на предприемачеството? 

Световната седмица на предприемачеството е международна кампания, която има за цел е да 

подпомогне младите хора да развият предприемаческо мислене и поведение. В рамките й се 

организират разнообразни събития, които ги насърчават да генерират нови идеи и решения на 

съществуващи проблеми. 

През 2015 г. в Седмицата участваха над 160 държави и близо 25 милиона души от цял свят. У 

нас в 125 учебни заведения – детски градини, начални, основни и средни училища, 

професионални гимназии и обединени детски комплекси, бяха организирани иновационни 

лагери и открити уроци, в които се включиха близо 4500 ученици. 

Джуниър Ачийвмънт България (JA България) е официален домакин за страната на Световната 

седмица от нейния старт през 2008 г., като предоставя следната подкрепа на участниците:  

 при подготовката и организацията на събитието с методически указания и образци на 

необходими материали; 

 с темата на бизнес предизвикателството за иновационните лагери, която ще е еднаква 

за всички училища; 

 с информиране на РУО и местните власти за предстоящата инициатива; 

 с образци на писма за поканите до хора от бизнеса, които да се запознаят с обучението 

по предприемачество във Вашето училище; 

 с предоставяне на формуляр за регистрация и отчитане на събитието;  

 с обобщение на отчетите и изпращане на информацията на международните 

организатори на инициативата; 

 с популяризиране на събитията на уебсайта на организацията с предоставените от 

участниците снимки и описания.  

Защо да се учи предприемачество в училище? 

Когато говорим за предприемачество, ние имаме предвид не само стартирането на собствен 

бизнес. Преди всичко то е начин на мислене, култура на поведение и умения за превръщане на 

идеите в дела. За да се постигне това е необходимо последователно и практически насочено 

обучение от най-ранна възраст, което: 

 Развива инициативност и предприемчивост;  

 Обогатява и разширява икономическите знания на практическа основа; 

 Стимулира интереса на учениците към различни професии; 

 Развива умения за комуникация и организирана екипна работа; 

 Изгражда младите хора като отговорни и предприемчиви личности и им помага да 

постигнат целите си, за да водят пълноценен живот. 

Образованието по предприемачество подготвя младите хора с уменията, знанията и нагласите, 

които са им необходими както да стартират собствен бизнес, така и да станат отлични 

професионалисти, работещи в различни сфери на частния и публичния сектор. Благодарение 

на контактите с реалния бизнес по време на образованието си и възможностите за ранно 

кариерно ориентиране, те са много по-добре подготвени за пазара на труда.  
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Защо да участвате в Световната седмица на 

предприемачеството? 

Световната седмица на предприемачеството е идеална възможност да се организират 

вдъхновяващи събития, които да помогнат на младите хора да осъзнаят своите способности и 

да открият нови хоризонти пред себе си.  

Кога трябва да се проведе инициативата? 

Вашата инициатива трябва да бъде организирана в рамките на Световната седмица на 

предприемачеството, която ежегодно се провежда през месец ноември. Съветваме ви да 

проверите датите достатъчно рано, за да ги предвидите при съставянето на календара за 

дейностите на училището в началото на учебната година. За 2016 г. датите са от 14 до 22 

ноември. 

Какви инициативи можете да организирате? 

Обикновено училищата в страната се включват с инициативи, които организират самостоятелно 

или в партньорство с други училища. Тези инициативи могат да бъдат от най-разнообразен 

характер: 

 Иновационен лагер по формата на JA. Това е интензивен уъркшоп  за младежи на 

възраст от 15 до 19 години. Участниците разискват конкретно бизнес предизвикателство 

и генерират идеи за разрешаване на поставен казус в рамките на 5-7 часа, разполагайки 

единствено с достъп до компютри, Интернет и съветите на ментори.   

 Открит урок по програма на JA България, по която учениците работят през учебната 

година. Обикновено за лектор се кани бизнес доброволец/родител, а урокът се изнася 

пред гости – родители, училищното ръководство, представители на местната общност.  

 Собствен урок по избрана тема, който да допълва изучаваното по програмите. Отново 

може да бъдат поканени лектор и гости. 

 Примерен урок, подготвен от JA България. Подходящ е за училища, които все още не 

работят по програмите на JA България. 

 Ден на професиите, на който се канят родители или представители на местната 

общност, които да разкажат за своята професия. Особено подходящ формат за 

учениците от начален етап. 

 Посещение – на местно предприятие или институция. На място учениците се запознават 

с организацията на работа, срещат се с ръководителите. 

 Конкурс – за бизнес идея, есе, рисунка, снимка и др. на предприемаческа тематика. 

 Състезание – например викторина с любопитни факти за известни предприемачи, 

иновативни продукти или бизнеси 

 Училищен празник на предприемачеството – канят се гост лектори, които да говорят 

пред цялото училище, провеждат се състезание и др. Такъв празник може да се 

организира и между няколко учебни заведения. 

 Базарите с изделия, изработени от учениците са друга чудесна възможност както за 

тяхната изява, така и за включване на повече учители по предметите, които насърчават 

творческите заложби на учениците. 

Разбира се, тези инициативи нито изчерпват, нито трябва да ограничават вашите собствени 

идеи. 
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Как да намерите бизнес доброволец? 

Много хора от бизнеса с удоволствие се съгласяват да дойдат в училище и да говорят на 

учениците, както и да участват като ментори или жури в състезания. Можете да поканите местни 

предприемачи, родители, бивши ученици, местни лидери.  

Когато каните лектор за дискусия, помолете го да разкаже как е решил да стартира своя бизнес 

или е избрал професията си, какви трудности е срещал и как ги е преодолявал. Важно е 

учениците да разберат, че не трябва да се отказват от своите идеи, ако не успеят от първия път, 

а трябва да продължат напред. Те трябва да знаят, че всеки човек може да бъде предприемач 

в работата си, независимо дали има собствен бизнес, защото предприемачеството най-вече 

означа творчески подход, търсене на нови решения, умения за комуникация и работа в екип, 

справяне с кризисни ситуации, поемане на премерен риск. 

Когато каните ментор или член на жури за иновационен лагер, опишете накратко как се 

провежда и какви ангажименти ще има доброволецът. Подчертайте провокиращия и 

интерактивен характер на състезанието, уменията, които развива – за работа в екип, вземане 

на решения под напрежение и в скъсени срокове, за презентиране, бизнес планиране и 

генериране на идеи.  

 

Как да организирате подготовката си?    

 Определете учител координатор на събитието. 

 Изгответе план за събитието – изберете дата и място на провеждане, участващи ученици 

 Определете кого ще поканите като лектор, ментор, жури в зависимост от събитието и 

попълнете списъка по образец (от посочения във формуляра линк). 

 Определете кои медии да поканите. 

 Регистрирайте своето събитие на линка за регистрация, който се публикува на уебсайта 

на JA България при обявяване на старта на кампанята.  

След регистрацията ще получите автоматичен отговор с линк към Dropbox, където ще намерите 

материали, подготвени от JA България, които ще ви улеснят при подготовката на събитието: 

 Образци на писма покани до бизнес доброволци и гости; 

 Наръчник за доброволци, участващи в иновационен лагер; 

 Материали за провеждането на иновационен лагер – инструкции за отборите и 

доброволците, таблици за попълване на оценките, табелки за отборите, баджове за 

участниците, образец на Power Point презентация за отборите, сертификати; 

 Примерни уроци от програми на JA България – за училища, които все още не са 

започнали работа по програмите; 

 Образци на списъци; 

 Линк към формуляра за отчитане на събитието. 

Подробно описание на файловете ще намерите в писмото до координаторите в папката в 

Dropbox.  
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Какво да направите непосредствено преди събитието? 

 Разпечатайте необходимите ви материали – за учениците, за вас и доброволците; 

 Осигурете си допълнителни материали – ако имате нужда от такива (например за открит 

урок); 

 Проверете техническото оборудване, което ще ви бъде необходимо; 

 Уверете се, че всички поканени и потвърдили участието си гости и бизнес консултанти 

ще дойдат; 

 Подгответе информационни материали за вашето събитие и Световната седмица за 

гостите и медиите. 

Какво да направите по време на събитието? 

 Разпределете учениците по отбори, насърчете ги да са креативни и да търсят 

иновативни решения на казуса;  

 Посрещнете гостите и ги настанете; 

 Посрещнете доброволците и им предайте необходимите материали; 

 Следете дали се вмествате във времето; 

 Направете снимки; 

 Споделете как протича събитието ви на #GEWJAB 

 

Какво да направите след събитието? 

 Изпратете благодарствени писма до доброволците и гостите. 

 Попълнете онлайн формуляра за отчет на събитието ви.  

Тези съвети вероятно не са изчерпателни, но се надяваме, че ще са ви полезни при 

организирането на вашето събитие. Свържете се с нас, ако имате нужда от допълнителна 

консултация. 

Надяваме се, че ще се включите в Световната седмица на предприемачеството и заедно ще я 

превърнем в празник за стотици млади хора в България, които желаят да развият своя творчески 

потенциал и иновативно мислене.  


