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Ръководство за доброволеца 
за посещение на ученици 

С 

Допълнителна дейност 
към „Това е моят бизнес“
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Джуниър Ачийвмънт България е партньор в тригодишен проект „Това е моето бъдеще: изграждане 
на предприемаческо мислене на учениците в прогимназиален етап“ (2015-1-SE01-KA201-012329), 
в който участват общо 6 организации от мрежата на Джуниър Ачийвмънт: Швеция (координатор 
на проекта), Финландия, Естония, Румъния, Гърция и регионалният център – JA Europe, както и 
софтуерна компания от Швеция. Проектът се осъществява в рамките на Ключово действие 2: 
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

В основния фокус на проекта е създаването на предприемаческа култура чрез изграждане на 
ключовата компетентност инициативност и предприемчивост в прогимназиален етап. Това е важна 
възраст за учениците, тъй като е свързана с избора им на по-нататъшно образование. От друга 
страна, тя е и доста рискова, защото именно тогава най-голям голям процент ученици отпадат от 
училище.

По проекта бе разработен е-модул с интерактивни дейности като въведение към програма „Това е 
моят бизнес“, както и ръководства с насоки и съвети за организиране и провеждане на допълнителна 
дейност по програмата – посещение с учебна цел за среща с предприемач.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора 
и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде 
използвана съдържащата се информация.
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Вече 20 години Джуниър Ачийвмънт България 
работи с училищата в страната и учи младежите 
какво е предприемачество. Убедени сме, че 
връзката с пазара на труда и света на бизнеса е 
важна, за да може човек да намери мястото си в 
обществото. 

Посещението ще помогне на младежите да видят 
колко усилия остават скрити зад нещата, които 
приемаме за даденост. Например какво е нужно, 
за да си предприемач.

С Ваша помощ искаме да насърчим младежите 
да открият своята мотивация и цели за своето 
бъдеще. 

Вашата роля 
Вашата роля е да покажете на учениците какво 
има „зад кулисите“ – как сте извървели пътя 
си от идеята, до нейното осъществяване. Вие 
ще бъдете за тях олицетворение на всички 
предприемачи и техните усилия.

Цел на посещението
Някои от учениците разбират защо идват на 
посещение, но други не са съвсем сигурни. За 
да достигнем до всеки един, трябва ясно да 
обясним задачата и целта на посещението. 
Задачата на младежите е да се запознаят с 
предприемач в неговата работна среда. 

Целта на срещата е младежите да разберат 
какво означава да си предприемач. Това ще 
им помогне да осъзнаят, че и те самите имат 
предприемачески качества и възможности. 
разбирането какво означава да си предприемач. 
Те също трябва да осъзнаят, че и те самите имат 
предприемачески качества и възможности.

Задачата накратко
Преди учениците да дойдат на посещение, 
може Вие да ги посетите в училище. Те ще имат 
подготвени въпроси към Вас.

Групите задават въпроси и водят бележки по 
Вашите отговори. Когато се върнат в училище, те 
трябва да съберат материалите си от интервюто 
и да докладват пред своите съученици или пред 
други класове. 

Въпросите са разделени в три категории:

1. Предприемачът

2. Бизнесът

3. Съветите на предприемача

Ако искате да научите повече, можете да 
се запознаете с ръководството за учителя и 
работните материали за ученика, приложени към 
Вашето ръководство.

Всеки може да развие своя предприемачески 
дух. Затова искаме да насърчим младежите да 
открият своята мотивация и цели. 

Имате въпроси, съвети, идеи? Свържете се и ги 
споделете с Джуниър Ачийвмънт България: 
ja.bulgaria@jabulgaria.org 

Посещение с учебна цел
Благодарим Ви за приноса към образованието на младите хора!
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Преди посещението
Едно посещение с учебна цел може да се 
организира по много начини. Вие познавате най-
добре местните условия и можете да подберете 
най-подходящия. Ако не сте сигурни кое е 
подходящо за учениците, свържете се с учителя, 
за да обсъдите какво да изберете. 

Посещението може да се раздели условно на три 
етапа. Ето някои аспекти, които да имате предвид 
при планирането на всеки един от тях.

Пристигане и посрещане
Изберете мястото, където ще посрещнете своите 
посетители. Ще има около 30 души. Поздравете 
ги и накратко разкажете за себе си и как ще 
протече посещението. Кажете дали и кога 
учениците могат да правят снимки или видео по 
време на посещението.

Обиколка
Разведете посетителите. За учениците може да 
бъде интересно и вдъхновяващо да се запознаят 
с някои служители и да разберат какви са 
техните отговорности.  Преценете дали би било 
подходящо да спрете и да разговаряте с колеги 
и различни отдели. Преценете също дали да 
покажете своя „бек офис“ или производствени 
помещения, което за повечето ученици ще бъде  
много интересно. Споделянето на факти относно 
производство, доставки, продажби и т.н. ще 
бъде за тях „аха“ момент. Помолете колегите си 
да споделят интересни или забавни моменти от 
общуването с клиенти, доставчици и т.н.

Време за въпроси
Учениците ще имат въпроси към Вас. Ще им 
трябва време да си водят бележки за отговорите 
Ви. Къде ще направите частта с въпросите и 
отговорите?  Може да планирате това като 
първата или заключителната дейност от 
посещението. Трета възможност е да отговаряте 
на въпроси по време на обиколката. Учениците 
ще задават въпроси от трите категории, 
споменати по-горе. Може да отговорите на 
въпроси от една категория, след това да отидете 
към следващото място от обиколката и да 
отговорите на въпроси от друга категория.

Без значение как ще организирате посещението, 
важно е да го планирате предварително и да 
информирате учениците как ще протече то още в 
началото.

Примерни варианти на организация:

• Пристигане – въпроси – обиколка

• Пристигане – обиколка – въпроси 

• Пристигане – обиколка/въпроси

Планиране на посещението
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Ето няколко съвета, които може да са Ви полезни, 
когато посрещате ученици. Използвайте тези, 
които смятате, че са подходящи.

Споделете и обяснете
Учениците са любопитни да узнаят кой сте. 
Добре е да подготвите няколко забавни случки 
от ежедневието си, които според вас ще са им 
интересни. Учениците ще Ви зададат въпроси. 
Допълвайте отговорите си с примери.

Задавйте въпроси на учениците
Ако учениците се чувстват притеснени, отпуснете 
ги с някои въпроси. Когато Ви попитат какви 
предизвикателства сте срещали, върнете топката 
и ги попитайте „А вие как се справяте със 
своите предизвикателства – например, ако 
имате проблеми, когато работите в група?“

Бъдете честни
Опитайте се да използвате проблемите като 
възможност да се покажат трудностите, но се 
фокусирайте върху решенията. Ако в училище Ви 
е било скучно или сте имали трудности – може да 
е добре да го споменете. Но също така обяснете, 
че именно ситуацията и стресът в училище са Ви 
помогнали след това в работата. 

Например: „Мислех, че училището е скучно и 
не ме свърташе на едно място, но вероятно 
трябваше да се науча как да съм по-
концентриран и да си уча редовно. Това 
умение след това ще ви бъде полезно, когато 
например трябва да спазите някой краен срок 
за предаване на отчет“.

Фокусирайте се върху въпроси на 
учениците
За да установите какво са разбрали учениците 
за Вашия бизнес, би било добре, ако зададете 
няколко въпроса, за да получите обратна връзка 
от тях, особено ако нещо е неясно.  Добър начин 
да обобщите казаното от учениците е например: 
„Значи мислите, че…“, „Ако съм разбрал 
правилно, ….“

Правете връзка с живота на 
учениците
Например, ако говорите за предизвикателствата 
на предприемача – например за трудностите 
при съвместната работа с другите – може да 
свържете това с опита, който имат учениците с 
групова работа.

Например: „Един човек върши всичко, а 
останалите само го следват. Но това, както 
знаете, не работи…“

Кога да продължите
Някои ученици може да нямат никакви 
притеснения, да се шегуват и да не дават 
възможност на другите да коментират и за 
задават въпроси. Поемете инициативата, като 
продължите с отговора си или преминете към 
следващия въпрос.

Съвети за общуване с учениците


