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ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ДИРЕКТОРИ (3-4 юли 2014 г.)
Национален център за подготовка на ученици за олимпиади
София, бул. „Драган Цанков“ 21 А
„ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ ПРОГРАМИТЕ
НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП“

ПРОГРАМА

3 юли 2014
До 13.30 ч.

Пристигане и настаняване на участниците.

13.30 – 14.00

Откриване на семинара

14.00 – 14.40

Обучението по предприемачество в гимназиален етап

14.40 – 15.10

Представяне на Джуниър Ачийвмънт България

15.10 – 15.30

Кафе пауза

15.30 – 16.15

Обучението по предприемачество чрез програмите на Джуниър Ачийвмънт
България

16.15 – 17.00

Възможностите за включване на програмите на Джуниър Ачийвмънт България в
СОУ, езикови и природоматематически гимназии и професионални гимназии

17.00 – 18.00

Представяне на учебните програми и учебната документация
- „Учебна компания“
- „Бизнес етика“ и „Умения за успех“

19.00

Вечеря

4 юли 2014
07.30 – 08.30

Закуска

08:30 – 09:15

Представяне на учебните програми и учебната документация
- Програма за финансова грамотност
- „Титан“
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08.30 – 10.00

Инициативи и състезания на ДАБ

10.00 – 10.15

Кафе пауза

10.15 – 10.45

Споделяне на опит от прилагането на програмите в различни видове учебни
заведения

10.45 – 11.30

Дискусия, въпроси и отговори

11.30 – 12.00

Закриване

12.00 – 13.00

Обяд

След 12.00

Отпътуване на участниците

Как да стигнете до Центъра за олимпийци (бул. „Драган Цанков“ 21А):
От Централна ЖП гара / Централна автогара се качете на метро, синя линия в посока Лозенец.
Слезте на спирка „Сердика“. Там се прекачете на червената линия (следвайте табелите, които ще
ви изведат до нея) в посока „Младост“ / „Цариградско шосе“. Слезте на спирка „Жолио Кюри“.
След слизане от влака тръгнете наляво (по посока на движението на влака). Излезте от
метростанцията отново наляво. Пресечете ул. „Жолио Кюри“ по диагонал в посока трите високи
сиви блокове. Входът на Центъра за олимпийци е откъм пресечката на ул. „Димитър Гичев“ и ул.
„Димчо Дебелянов“.

