Световна седмица на предприемачеството, 2018
ОТЧЕТ ЗА ИНИЦИАТИВИТЕ В ПАРТНЬОРСТВО С
JA БЪЛГАРИЯ

Световната седмица на предприемачеството през 2018 г. в България
За единадесета поредна година JA България бе домакин за България на Световната
седмица на предприемачеството. В тазгодишното издание на седмицата – 12 – 18
ноември, близо 100 училища се включиха в инициативата от 57 населени места. Общо
10 детски градини също отбелязаха световния празник на предприемачеството.
Благодарение на инициативността на учители, директори и бизнес доброволци над
5200 ученици от всички етапи на училищното образование се докоснаха до идеите на
Джуниър Ачийвмънт за инициативност и предприемачески дух.
Благодарим на всички учители от цялата страна – над 600, които споделиха с нас
своите организирани мероприятия и се включиха доброволно в световния празник.
Общо бяха организирани 45 иновационни лагера, 69 открити уроци и 4 изложби.
Някои учители избраха да отбележат празника по нестандартен начин, споделяме част
от техните идеи за мероприятие, част от Световната седмица на предприемачеството :
















Арт работилница
Вчер на икономиката
Ден на отворените врати
Ден на професиите
Кариерен форум
Конкурс за есе и рисунка на тема: Как може моята бъдеща професия да
професия да промени света?
Конкурс за презентация
Посещение на банка
Посещение на исторически музей
Посещение на предприятие
Практическо занятие
Работилница
Референдум
Семинар
Състезание

На база на подадените отчети и снимки от проведените събития, споделяме училищата
първенци по брой събития и ученици включени в инициативите:
СУ „Г. Бенковски“, Пазарджик, учители
Дамянова, Петя Дарджикова

координатори Лилия Чаушева, Иванка

Участници: над 450 ученици, 17 учители
Дейности: Ден на отворените врати, открити уроци, базар, работилница, конкурс с
изложба, състезание, практическа дейност.

В Деня на отворените врати, в
присъствието на г-н Иван Стоев,
управител на фирма „Нитос“, г-жа
Александрова – Директор на СУ „Георги
Бенковски“ откри кът на предприемача
на 3-ти етаж на училището. Господин
Стоев поднесе на г-жа Александрова
първия екземпляр от книжката,
посветена на десетгодишнината от
въвеждането на профил
„Предприемачески“ в училището.

Господин Стоев, президент на фирма „Нитос“, направи изключително щедър подарък
на учениците от СУ „Георги Бенковски“. Той дари 30 тениски, на които те могат да
поставят текст или рисунка, създадени от тях, и които те ще имат право да продадат, а
средствата да използват по свое решение.

Десетокласници създадоха учебна компания с
име „Рециклирано бъдеще“ с предмет на
дейност опазване на околната среда чрез
производство и продажба на продукти от
рециклирани материали.
Всеки член на компанията представи своя
проект пред присъстващите седмокласници:
лого на фирмата, рекламен клип на фирмата,
рекламна брошура, отчет за произведени и
продадени продукти, платежна ведомост.

78. СУ "Христо Смирненски", Банкя, учител координатор Катерина Петрова
Участници: над 320 ученици, 14 учители
Дейности: Открити уроци
Учениците от начален курс се запознаха
с качествата, които един предприемач
трябва да притежава, за да постигне
целите си. Работиха по групи, а
изработените от подръчни и отпадъчни
материали артикули презентираха като
пазарни продукти. Участваха във
викторина
по темата.

140 СУ ,,Иван Богоров", София, учител
координатор Цеца Гергинова
Участници: 300 ученици, 12 учители
Дейности: Ден на професиите
На 13.11.2018г. се проведе “Денят на
професиите”. Лектори бяха г-жа Ренета
Георгиева от Softuni, г-жа Златка Добрева
за медицинските сестри и доброволчество
в БЧК и г-н Никола Тодоров за професията
на
ветеринарния
лекар.
Децата
наблюдаваха с огромен интерес и задаваха
много въпроси. За случая бе
организиран
базар
с
изработени от
учениците
предмети, които привлякоха
вниманието
на
всички
участници в залата.

Старопрестолна
професионална
гимназия по икономика, Велико
Търново,
учител
координатор:
Красимира Христова
Дейности: Иновационен лагер
В

Старопрестолна

професионална

гимназия по икономика за девети път се
проведе Иновационен лагер. Най-убедителни
пред журито бяха участниците в отбор „Успешен
старт“, с оn-line платформа, която преди да
предложи работа на младите хора, ги обучава и
йм създава трудови навици. Отбор „Аdvisor
company“ разработи и представи реален сайт за
за подпомагане на младите хора в успешното
им кариерно развитие.

ПГИУ "Елиас Канети", Русе, учители координатори Даниела Цонева и Боряна Илчева
Дейности: Иновационен лагер

Отбор „Икономикс“ ООД представи идея за фирма посредник, която помага на младите хора
да получат нужния опит и да започнат работа по специалността си.

Отбор Young workers с идия за платформа за връзка между младите специалисти с
работодателите.
Отбор „Realize your dream“ с идея за платформа за предоставяне на възможност за
професионална реализация на хора в неравностойно положение и тяхното интегриране.

108 СУ "Никола Беловеждов", София, учител координатор Ели Руменова
Дейности: Иновационен лагер
При регистрацията си, 108 СУ
„Никола
Беловеждов“
представи идея за темата на
казуса за Иновационен лагер
2018, която ни вдъхнови да го
разработим в предложената
посока.
Иновационният
лагер
се
проведе в два панела, в два
последователни дни. Работата
на
отборите
отразена
в
протоколи, а "журналисти" от 9
клас интервюираха участниците,
за да споделят мнения и
впечатления. Всички показаха мотивация, настроение и надградиха важни умения за
успех - работа в екип, комуникация, иновативно мислене, отговорност, презентиране,
вземане на решение, разпределяне на времето.

Професионална гимназия по
координатор Силвия Бонева

икономика "Рачо

Стоянов", Дряново,

учител

Дейности: Посещение на изложба
Учениците от ПГ по икономика „Рачо Стоянов“ посетиха изложба, която бе
организирана от Исторически музей - гр. Дряново – „История на предприемачите в гр.
Дряново“. Учениците с интерес изслушаха беседата, разгледаха снимковия материал,
дискутираха относно нахождението на първите фабрики в града и тяхната история.

Спортно училище
Делибашева

"Васил Левски", Пловдив, учител координатор Радостина

Дейности: Иновационен лагер

Учениците от Спортното
училище в Пловдив работиха
по казуса, разработен за
иновационен
лагер.
Избраният
отбор
за
победител, раазработи блог
в подкрепа на Сара. След
края на лагера, всички са
получили
почерпка
и
награди- ваучери, флаш
памети,
включително
и
учебни пособия. За всички
имаше утешителни награди- шоколади.

Основно училище „Свети, свети Кирил и Методий“, Крушовица, учител координатор
Иванка Ангелова
Дейности: Открит урок

На 15.11.2018 г. се проведе открит урок на тема "Ани и панаира". По време на часа
учениците усвоиха понятията: пари, стока, печеля, спестявам. Научиха се да
разпознават монетите като форма на парите и да ги разграничават по стойност.
Справиха се много добре със задачата да изработят разделители за книги и правилно
да определят цената им. В края на урока първокласниците направиха и първите си
стъпки и в областта на предприемачеството, като предложиха на гостите да ги закупят.
Урокът завърши като весел панаир със свирки, балони, въртележки, захарни петлета и
др., и почерпка от родителите.

Професионална гимназия по търговия и
ресторантьорство,
Враца,
учител
координатор Маринка Петрова
Дейности: Открит урок
Учениците получиха подарък - книгата
"Архивът на фамилия Орозови разказва...".

Учениците от 10в клас на ПГТР
- Враца и техните съученици от
ПТГ "Н. Й. Вапцаров" - Враца,
заедно с учителите Маринка
Петрова и Мариана Павлова,
станаха част от Седмицата на
предприемачеството.
Събитието бе отбелязано с
провеждането на открит урок
в Етнографско-Възрожденски
Комплекс
"Св.Софроний
Врачански" - Враца на тема
„Мито
Орозоввелик
врачански предприемач от
близкото минало“.
Предварително
учениците,
които
се
обучават
по
програмата на Джуниър Ачийвмънт България, "Практични финанси", бяха извършили
проучвателна дейност за живота и дейността на будния и предприемчив българин.
Учениците имаха възможността да разгледат изготвени от него визитни картички и
каталози на файтони.

СУ
"Вичо
Грънчаров",
Горна
Оряховица,
учител
координатор
Евдокия Карагепргиева
Дейности: Конкурс за презентация

СУ
„Вичо
Грънчаров“,
Горна
Оряховица организира Конкурс за
презентация по време на Световната
седмица на предприемачеството
2018г.
Всеки
от
участниците
представи своя поглед напред в
бъдещето запознавайки ни с нови
технологии и професии, които
тепърва ще се развиват и налагат в
световен мащаб.

ОУ "Васил Левски", Бургас, учители координатори Станислава Георгиева, Ирина
Зоткова, Анастасия Мандажиева, Виолета Димитрова, Силвия Дамянова, Тинка
Станкова,
Участници: 267 ученици, 38 учители
Дейности: Открити уроци, практически занятия, благотворителна фото-изложба

Учениците от иновативните групи в V клас: школата по интереси „Мисли в зелено“ и
„Училищна еко академия“, с ръководители Н. Куцарова и Д. Кандарова организираха
благотворителна фотоизложба на застрашени от изчезване птици под надслов
„Богатството на бургаските езера“.
Целта на малките еколози е
свързана с идеята повече хора да
станат
съпричастни
към
проблемите, засягащи опазването
на защитените зони.
Изложбата предизвика голям
интерес сред обществеността на
квартала. Събраните средства,
участниците решиха да дарят на
дете, нуждаещо се от лечение.

Учениците от разпределението по
програмата
"Нашият
град"
изработиха украса за Никулден,
която
ще
предоставят
за
разпродаване на никулденската
благотворителна изложба. Урокът се
подпомагаше
от
родител,
собственик на магазин. За обратна
връзка децата ще предоставят на
своите родители анкета във връзка с
темата.

Във
факултативен
учебен
час
по
предприемачество по проект "Шафета към
правилния избор" малките ученици усвоиха
знания за екопредприемачеството като
нова и предизвикателна ниша в бизнеса.
Провокирани от проблема за прекомерното
и неразумно използване на природните
ресурси и липсата на грижа за природната
среда, изработиха контейнери за разделно
събиране на отпадъци. Второкласниците
проведоха анкетно проучване относно
мнението и нагласите на родителите за
опазване на околната среда и природата
като подаряваха на участниците екочанти за
пазаруване, изработени в часа.

СУ "Екзарх Антим Първи", Казанлък, учител координатор Стефка Добрева
Дейности: Вечер на икономиката

С инициативата „ Вечер на икономиката и предприемачеството” ученици от 9 до 12
клас и техните учители от СУ „Екзарх Антим Първи ” се включиха за пореден път в
Световната седмица на
предприемачеството./ 12 19.11.2018 г./ . Те я
посветиха на 180 годишния
юбилей на училището си,
както и на предстоящото
завършване на 25 випуск
от началото на обучението
по
икономика
и
мениджмънт, поставено в
нашия град именно тук
през
1991г.
В продължение на месец
ученици
проучиха
български и чуждестранни
предприемачи, доказали
се в различни направления на обществения живот, а презентацията им бе показана на

всички ученици. Чрез състезание на иновативни идеи, викторина, забавни
икономически новини и театрална сценка вечерта се превърна в истински празник на
знанията и творчеството.

ПГМЕТ "Юрий Гагарин", Петрич, учител координатор Петър Гогушев
Дейности: Открит урок
Под ръководството на преподавателите си – г-жа Ваня Налджиева и инж. мениджър
Петър Гогушев, учениците представиха открит урок на тема УМЕНИЯТА В ДЕЙСТВИЕ,
проведен под формата на ролева игра. Учениците влязоха в ролите на работодатели и
безработни. Учениците-работодатели представиха своите обяви с оферти за свободни
позиции в управляваните от тях фирми, а учениците-безработни подадоха
необходимите документи при
кандидатстване за работа –
заявление, автобиография и
мотивационно писмо.

СУ "Васил Левски", Гълъбово, учител координатор Павлина Георгиева
Дейности: Открит урок, изложба на рисунки, приказка за предприемача,разработване
на бизнес идея със социална значимост, обучение за кариерно развитие,
предприемачество в кулинарията (състезание).

Учениците от СУ „Васил
Левски“,
Гълъбово,
организират
множество
дейности, от които приказка
за
предприемача,
арт
изложба
и
кулинарно
състезание. Освен това,
разиграват
силните
и
слабите
страни
на
предприемача под формата
на игра.

СУ „Йордан Йовков“, Кърджали, учители координатори Леман Мехмедали, Ел.
Андреева
Участници: 274 ученици, 17 учители
Дейности: Открити уроци, изнесено обучение, изнесен урок

Учениците от СУ „Йордан Йовков“
извършиха предварителна работа
вкъщи. С помощта на родителите си
попълниха родословно дърво на
професиите в семействата си. Всички
бяха съгласни, че няма най-важна
професия, а всяка една поотделно

има своята полезност.

Гимназия по туризъм "Алеко Констатинов", Банско, учител координатор Гергана Тонина
Дейности: Иновационен лагер, открит урок

Към Иновационен лагер, се присъедини екип от ученици и учители от ПГ по
механизация на селското стопанство град Разлог. Първо място с най-креативно
решение на казуса спечели отборът ,,Лятна арт академия“ от ПГ по МСС град Разлог.

Идеята на учениците бе да се обособи кът „Класна стая сред природата“, в който да
могат да се провеждат уроци, презентации и да се обменят идеи, свързани с
изкуството.

МГ "Баба Тонка", Русе, учител координатор Нели Тихомирова
Участници: 80 ученици, 4 учители
Дейности: Иновационен лагер, открит урок

Най-иновативно решение
на поставения казус за
справяне с младежката
безработица
предложи
Отбор 10. За момчетата и
момичетата
от
"Way
Supporters" уменията са
преди опита.
Идеята
на
екипа
е
създаване на виртуално
работно място под формата
на
игра.
Целта
на
симулацията е да позволи
на младите хора да
демонстрират знанията и
практическите си умения

пред фирмите, за които искат да работят.
Първата стъпка е създаване на симулацията, базирана на изискванията на дадена
компания. След това екипът на "Way Supporters" публикува условията и готовата игра в
сайта си, където кандидатстващите и фирмите могат да контактуват едни с други. Щом
дадено портфолио бъде одобрено, клиентът може да продължи към симулацията,
която се предлага срещу достъпна цена.

СУ "Пейо Яворов", Плевен, учител координатор Десислава Пенчева
Дейности: Състезание „Свободни пари“

Състезанието протече в три кръга между четири отбора, които трябваше да инвестират
по 100 000 лв. в различни финансови инструменти. Състезателите и публиката
определиха играта "Свободни пари" като интересна и полезна. Участниците показаха,
че познават различните възможности за инвестиране на свободни финансови ресурси и
аргументираха изборите си.

СУ „Христо Проданов“, Карлово, учители координатори Янка Минева, Цветанка
Златанова, Недка Цонова, Финадалина
Христозова, Мария Петрова
Участници: 134 ученици, 17 учители
Дейности: Иновационен лагер, открити урози,
посещение в банка

Учениците от хуманитарната иновативна
паралелка проведоха своята първа проектна
седмица. Разделени по двойки, учениците
представиха проекти
във
всяка
една
предметна учебна област, както следва:
- Английски език - проекта представя Марко Минков – най-добрия познавач на
Шекспир в света.
- Математика – учениците се запознаха
с математици - предприемачи.
- Философия - проектът ни пренесе в античността - Талес и началото на
предприемачеството.
- История - кратка история на възникване на предприемачеството и
предприемаческия карловски род Гешови.
- География - проекта е посветен на А лонсо
Деохеда -Драган да Лихнида – откривателя на
Америка.
- Химия - Разкриване на тайните на
българската космическа храна.
- Биология - Шестият сърдечен тон българското научно постижение на XX век.
- ИТ - Георги Боршуков - човекът, който
промени холивудското кино.
- Изобразително изкуство - Геният Асен
Пейков.
- Музика - Маестро Месру Мехмедов.
- ФВС - Да бъдеш Дан Колов.
- Физика – Бенджамин Франклин.

