
 

 
 
 

ДО 
 

ДИРЕКТОРИ 
НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

Относно: Покана за участие в проект „Умения на бъдещето“ (Skills 
for the Future). 
 

УВАЖАЕМA ГOСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 

Джуниър Ачийвмънт България ви кани да се включите в проект „Умения на 
бъдещето“ (Skills for the Future). „Умения за бъдещето“ (Skills for the Future) е съвместен 
проект на JA Европа и Европейския институт за иновации и технологии „Градска 
мобилност“ (EIT Raw Urban Mobility), който се реализира за първа година в България. Целта 
на инициативата е да запознае младежите с проблемите на градската мобилност, идеята за 
„умни градове“ и възможностите за решаването на тези проблеми чрез бизнес решения. 

Проектът се реализира чрез най-старата и утвърдена програма на Джуниър 
Ачийвмънт – „Учебна компания”, призната от Европейската комисия за “Най-добра 
практика в обучението по предприемачество. По време на обучението по програма 
„Учебна компания“, младежите преминават през целия процес на материализиране на 
генерирана от тях идея за създаване на собствен бизнес във формата на реално 
предприятие (ООД). 

Участниците в проекта ще имат възможност: 
 

1. Участие в онлайн уебинар за валидиране на техните бизнес идеи със 
специалисти от Европейския институт за иновации и технологии „Градска 
мобилност“ (EIT Raw Urban Mobility) 

2. Да се състезават за най-добра учебна компания на България 

3. Да се състезават за специалната награда на Виваком за учебни компании 

4. Да се състезават за участие в най-голямото събитие в Европа на тема „Градска 
мобилност“, организирано от ЕИТ „Градска мобилност“ 

5. Възможност на всички ученици, обучаващи се по „Учебна компания“ да се явят на 
международно признатия изпит ESP „Сертификат за предприемачески умения“. 

За да участва в проекта, училището трябва да излъчи учител, който да премине обучение 
по програма „Учебна компания“ и да се включи с учебна фирма в програмата за настоящата 
учебна година. Обучението е безплатно – онлайн в Zoom на 9-ти декември. Регистрация на 
следния линк: https://bit.ly/3EuD0Cp до 7 декември включително.  
Програмата за обучението е приложена в документа. 

 
Ще сме признателни за Вашето съдействие при разпространяване на информацията 
за обучението до учителите във Вашето училище. 

 
 
 
 
 
 

С УВАЖЕНИЕ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

https://bit.ly/3EuD0Cp


 
 

 

+359 2 989 36 60 
ja.administration@jabulgaria.org 
www.jabulgaia.org  

Джуниър Ачийвмънт България 
бул. „Кн. Ал. Дондуков“ 54б, 
София 1000  

 

 

Обучение по програма „Учебна компания“  

На Джуниър Ачийвмънт България 

9 декември 2022 г. ПРОГРАМА 
 

Ден 1: 

10:00 – 11:00 Какво е Джуниър Ачийвмънт? Програма „Учебна компания“ . 

Развиване на предприемчивост и умения за управление на малък 
бизнес чрез програма „Учебна компания”: акценти в обучението по 
програмата, цели, задачи, средства, методика на преподаване; 
организационно-техническа част; мотивация за участие. 

11:00 – 11:30 Направления в програма „Учебна компания“. Проекти. Платформа 
„Младежи в кръговата икономика“. 

11:30 – 12:00 Инструменти за генериранена идеи как от група да направим екип? 

12:00 – 12:30 Пауза 

12:30 – 13:30 Практическо упражнение: разделяне по екипи и работа по 

групи за генериране на идея 

13:30 – 15:00 Какво е Канава на бизнес модел? Практическо упражнение: 
работа по групи за попълване на бизнес канава 

 
15:00 – 15:15 Пауза 
 
15:15 – 15:30 Организация на учебната компания: структура, управление, подбор на 

екип и разпределяне по отдели. Насърчаване на иновативни и с потенциал за 

развитие идеи. 

15:30 – 16:00 Бизнес план на учебната компания. Годишен отчет. 

16:00 – 16:30 Практическо упражнение: Бизнес план 

16:30 – 17:00 Работа с бизнес доброволци и ментори. Менторска програма на ДАБ. 

17:00 – 17:30 Регионални и национални състезания, конкурси и иновационни лагери 
– календар. Критерии и подготовка на учебните компании. Работа с 
портала на учебните компании. Електронен учебник.Валидиране на 
уменията, придобити от учениците по програма „Учебна 
компания“ чрез международно признатия изпит ESP (Entrepreneurial 
Skills Pass) 

 


