
За повече информация и контакти: 

http://SIR.ja-ye.org

Социалните  иновации могат да бъдат видени 
навсякъде около нас, те са тези добри идеи, 
които отговарят на нуждите и подобряват 
качеството на живот на хората и общностите. 
Примери за социални иновации са: справедливата 
търговия,  хосписите,  дистанционното обучение,  
устойчивата мобилност и Wikipedia. 

В сътрудничество с глобалния партньор HP, Junior 
Achievement – Young Enterprise разработи инициативата  
Social Innovation Relay (Състезание „Социални 
иновации“, която насърчава ученици на възраст между 
15 и 18 години да развиват иновационни концепции, 
които биха оказали значително положително социално 
влияние. Интернет програмата за интерактивно 
обучение е предназначен да подпомогне учениците 
да използват когнитивните си способности с цел 
социални новости, като същевременно развиват една 
палитра от способности които да им помогнат да станат 
по-отговорни, от социална гледна точка, фирмени 
служители и бизнесмени. 

Участвайки в инициативата Social Innovation Relay 
учениците се учат: 
• да работят в екип за създаването на бизнес концепция 
• да бъдат изобретателни и да решават проблеми 
• да поемат инициатива 
• да развиват социални иновации  
• да комуникират и да отстояват своите идеи 
• да взимат решения 
• да използват технологии с цел постигане на по-добри 

резултати 
• да промотират идеите си в конкурентна среда на 

национално и глобално ниво 

Умения

• материали с високо качество 
• широка подкрепа и помощ 
• международни възможности за изява на учениците 
• повишена мотивираност и ангажираност от страна на 

учениците 
• достъп до доброволни експерти от бизнес средите 
• достъп до иновативни инструменти за обучение 

Ползи за преподавателите 



Етапи в състезанието „Социални иновации“

Етап Дейност на учениците Използвана технология  

1 Отборите използват интернет ресурси, за да  обогатят 
своите познания и попълват online въпросник, 
получават сертификат и събират точки 

• Интернет-базирани ресурси за обучение 
• Онлайн въпросник

2 Екипите разработват и изпращат идеите си за 
социални иновации до екипа на ДАБ

•  Онлайн кандидатстване

3 Всяка държава участва с 20 отбора, които развиват 
своите идеи под формата на проектно предложение. 
Тези предложения се оценяват от жури на HP.

• Онлайн кандидатстване

4 10 отбора ще бъдат поканени да защитят виртуално 
своите концепции пред национално жури от 
HP, което ще определи националният победител. 
Националният победител ще получи награди от HP. 

• Виртуални презентации, използвайки предоставена от 
HP технология 

5 1 отбор от всяка държава ще бъде избран  да участва 
в световния финал на инициативата -  Global Social 
Innovation Relay Final.  Предизвикателството пред 
учениците ще бъде да разрешат напълно нов проблем, 
като едновременно с това ще бъдат насърчавани 
да работят съвместно с предишните си конкуренти, 
за да развият възможно най-добрата идея. Идеята 
се представя пред световното жури от HP, което ще 
определи победителите в глобалното състезание за 
социални иновации на HP.  Световните победители 
ще получи награди от HP. 

• Виртуални презентации, използвайки предоставена от 
HP технология

Страни участници:

Отборите , които спечелят националния етап 
на инициативата Social Innovation Relay ще си 
сътрудничат впоследствие с други ученици от своята 
държава за да търсят информация и да разработят 
идеите си за следващия етап - световните финали 
Global Social Innovation Relay! 

Бразилия, България, Китай, Египет, Франция, 
Индия, Кения, Румъния, Русия, Словакия,  ЮАР, 
Великобритания, САЩ. 

Използвайки най-новите технологии за интерактивни 
срещи и онлайн ресурси, учениците, участващи в 
инициативата Social Innovation Relay ще преминат 
през серия от състезателни етапи, ще научат повече 
за социалните иновациии ще развият собствена идея 
за социална иновация като решение на проблем в 
реалния живот. Отборите трябва да могат да обяснят 
и защитят своите идеи по време на тестване от страна 
на доброволци от бизнеса. Доброволци от офисите 
на HP по целия свят, ще се опитат да разберат как са 
били формулирани идеите и каква е вероятността те 
да доведат до положителни промени в обществото. 
Експертите ще оценят всяка концепция, за да определят 
отбора-победител, от всяка участваща страна.

Състезание „Социални иновации“


