
 

    

                                                       

                                                                                          

 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

Джуниър Ачийвмънт България иска да Ви покани на обучение по програма Учебна 
компания, призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по 
предприемачество” - http://www.jabulgaria.org/article/programs/uchebna_kompaniia. Обучението ще 
се проведе 5-7 юли 2018 г, ОДК, гр. Средец. То е част от проект  за сътрудничество между 
Джуниър Ачийвмънт Европа (JA Europe) и Европейски институт за иновации и технологии (EIT). 
Целта на инициативата е да запознае младежите с предимствата на работата със Суровини и 
Природни ресурси и възможностите за стартиращ бизнес в сферата. Идеята на проекта е да 
бъдат създадени 50 учебни компании, които да работят в направление „Суровини и Природни 
ресурси“ през учебната 2018-2019 г. Учебните компании по проекта ще имат възможност да 
участват в състезанието за най-добра учебна компания на България 2019 г., но също така ще се 
състезават помежду си в отделна категория и трите най-добри ще бъдат отличени. 

 Обучението е безплатно и участниците ще получат един кредит. Джуниър Ачийвмънт 
покрива разходите за храна и нощувки на 05-06.07.2018 г. Условието за участие е преминалите 
обучение да създадат учебна компания, която да работи в направление „Суровини и Природни 
ресурси“ през учебната 2018-2019 г. В обучението в Средец е предвидена част посветена на 
„Суровини“, която цели да разясни сектора и да помогне за генериране на идеи за дейност на 
учебни компании. Срокът за подаване на заявки за участие е до 22.06.2018 г. включително. До 
обучението ще бъдат допуснати първите 50 кандидати, подали заявки. 

 
За да заявите своето участие, моля попълнете кратък регистрационен формуляр тук: 

https://form.jotform.com/81553114721954  
 
За Джуниър Ачийвмънт България 
Основана през 1997 г., Джуниър Ачийвмънт България (www.jabulgaria.org) е член на 

организацията JA Worldwide и нейното регионално подразделение JA Europe. JA е водещата 
организация с най-дълга традиция в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, 
икономика и развитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по 
икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех. Курсовете 
са насочени към млади хора от 6- до 25-годишна възраст. Мисията на Джуниър Ачийвмънт 
България е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и 
икономиката, за да подобрят качеството на живота си. Екипът на организацията вярва и работи за 
каузата „от предприемчиви хора към щастлива нация“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение, 
 
Милена Стойчева 
/изпълнителен директор/ 

 

 
 

http://www.jabulgaria.org/article/programs/uchebna_kompaniia
https://form.jotform.com/81553114721954
http://www.jabulgaria.org/
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ПРОГРАМА 
 

Обучение по програма „Учебна компания“ на  
Джуниър Ачийвмънт България 

 
5 – 7 юли 2018 г. ПРОГРАМА 

 
Ден 1:  

12:30 – 13:30 Представяне на лекторите и участниците/ разчупване на леда.  

Какво е Джуниър Ачийвмънт? Информация за проекта „Към Иновации 
и Предприемачество чрез Суровини и Природни ресурси“ 

13:30 – 14:30  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. 

14:30 – 15:00  Кафе § сандвич пауза 

15:00 – 16:30 Какво представлява сектор „Суровини“ – защо е важен за 
икономиката? Използване на отпадъците като суровини. Добри 
практики и примери.  

16:30 – 16:45 Кафе пауза 

16:45 – 18:00  Организация на учебната компания: структура, управление, подбор на 
екип и разпределение по отдели. Процес по генериране на идеи. 
Развитие на продукт или услуга. Насърчаване на иновативни и с 
потенциал за развитие идеи.  

 Практическо упражнение: работа по групи за генериране на идея 

 

Ден 2:  

09:00 – 11:00  Какво е бизнес model canvas? 

Практическо упражнение: работа по групи за попълване на бизнес 
model canvas 

11:00 - 11:15  Кафе пауза 

11:15 – 12:30  Водене на отчетна документация на учебната компания; платежни 
документи; ликвидация на компанията 

12:30 – 13:30  Обяд 

13:30 – 15:00  Среща-дискусия с предприемачи 
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15:00 – 15:15 Кафе пауза 

15:15 – 17:15  Практическо упражнение: презентация на екипите (до 5 мин. на 
екип). Всеки екип оценява лого, визия, мото, мисия и бизнес model 
canvas на останалите екипи. Предприемачите дават обратна 
връзка 

17:15 – 18:00 Валидиране на уменията, придобити от учениците по програма 
„Учебна компания“ чрез международно признатия изпит ESP 
(Entrepreneurial Skills Pass) 

 

Ден 3:  

09:00 – 09:30  Работа с бизнес доброволци и ментори. Менторска програма на ДАБ. 

09:30 – 10:15  Регионални и национални състезания, конкурси и иновационни лагери 
– календар. Критерии и подготовка на учебните компании.  

10:15 – 10:30 Кафе пауза 

10:30 – 11:45 Работа с портала на учебните компании. 

11:45 – 12:30  Рефлексия и закриване 

12:30 – 13:30 Обяд 

 

 


