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НАСОКИ 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС  

„ПРЕДПРИЕМЧИВО И ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 

 

I. ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

За да участва Вашето училище в конкурса „Предприемаческо и иновативно 
училище“ на Република България за учебната 2018-2019 г. е необходимо да: 

1. Разработи апликационен формуляр по образец (файл с наименование: 
Application TES 2019). Професионалните гимназии разработват и 
допълнителен апликационен формуляр (файл с наименование: Application 
TES VET 2019) 

2. Регистрира апликацията на електронен адрес: 
https://form.jotform.com/83303633331952  

 

II. ГРАФИК  

 До 10 май 2019 г. – подаване на апликации 

 10 юни 2019 г. - обявяване на печелившите училища по категории по време 
на Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“ 

 м. октомври 2019 г. – участие на победителите в категория 1. 
„Предприемчиво училище“ в Европейска церемония по награждаване. 

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АПЛИКАЦИИТЕ 

Допуснати за участие в конкурса ще бъдат само апликации, които са 
регистрирани на посочения по-горе електронен адрес и предадени в срок. 

Апликациите на участниците ще бъдат оценявани от 5-членно жури въз основа 
на тяхното съответствие с критериите, описани във файл с наименование Criteria 
TES 2019.  

За всяка от категориите в конкурса, журито ще се състои от различни членове, 
като в неговия състав ще вземат участие: представител на екипа на Джуниър 
Ачийвмънт България, член на Управителния съвет на Джуниър Ачийвмънт България, 
представител на Министерството на образованието и науката, представител на 
местната власт, представител на бизнеса (бизнес доброволец). 

https://form.jotform.com/83303633331952
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Критериите за оценка са разпределени в 2 категории:  

 Критерии за оценка на предприемаческата инфраструктура в училището – 7 
глобални критерия, за всеки от които може да бъде присъден максимален 
брой от 100 точки: 

1. Повечето учители и ученици от училището са въвлечени в 
предприемачески инициативи и дейности; 

2. Училището има визия и план за предприемаческото образование; 

3. Училището е обособило конкретни ресурси, които са предназначени 
за обучението по предприемачество; 

4. Училището активно подкрепя продължаващото професионално 
развитие и обучение на учителите в рамките на предприемаческото 
образование: 

5. Училището активно включва местната общност и бизнес сектора в 
образователните дейности; 

6. Училището работи (поне) по 2 програми и 1 инициатива на Джуниър 
Ачийвмънт България; 

7. Защо именно това училище трябва да получи титлата 
„Предприемаческо училище на 2019 г.“ в Република България? 

 Допълнителни критерии за начина на разработване на апликационната 
форма – 3 критерия за оценка, за всеки от които могат да бъде присъден 
максимален брой от 100 точки. 

1. Основно изложение; 

2. Оформление; 

3. Снимков и доказателствен материал. 

 Допълнителни критерии за професионални гимназии 

1. Повечето учители и ученици от училището са въвлечени в 
предприемачески инициативи и дейности 

2. Училището има визия и план за предприемаческото образование 

3. Училището е обособило конкретни ресурси, които са предназначени 
за обучението по предприемачество 

Максималният брой точки, които една апликация би могла да получи е 1000, а 
за професионални гимназии - 1300. 



 

3 
 

 

За всеки от критериите има разписани конкретни показатели, чието 
изпълнение ще бъде оценявано в рамките на диапазони от по 20 точки, като 
конкретно присъденият брой точки ще зависи както от изпълнението на 
показателите в рамките на критерия, така и от количествената стойност на това 
изпълнение. 

 

IV. РАЗРАБОТВАНЕ НА АПЛИКАЦИОННИЯ ФОРМУЛЯР 

Апликационните формуляри представляват файлове с наименование 
Application TES 2019 и Application TES VET 2019, върху които можете да работите 
директно, в свободен текст - структуриран и представен по избран от вас начин.  

В апликационния формуляр са обозначени позиции за основните критерии, за 
които следва да споделите информация за дейността на училището под формата 
на самооценка. Обърнете внимание, че има зададено ограничение за броя на 
думите, които можете да използвате, за да изготвите описанието за всеки от 
критериите. Спазването на това ограничително условие също ще бъде обект на 
оценяване. В рамките на ограничения брой думи, се очаква по ваша преценка да 
изложите количествена и качествена информация за изпълнението на 
показателите, които са включени към съответния критерий и могат да бъдат 
намерени във файла Criteria TES 2019.  

В секция „Източници и допълнителна информация“ на апликационния 
формуляр следва да подредите последователно линкове към изображения, 
новини в социалните медии, интернет сайтове, които съдържат информация и 
доказателствен материал за всеки от критериите. Така, например, ако за критерий 
2 училището разполага с календар на инициативите и на планираните участия в 
събития, посветени на предприемачеството, в секция „Източници и допълнителна 
информация“ можете да опишете вида на ресурса, а след това да сложите линк 
към самия календар, независимо от това дали той се намира на интернет сайта на 
училището или е под формата на документ: 

1. Календар на инициативите и на планираните участия в събития на Училище 
„АБС“, ЛИНК 

 

V. ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Александра Парашкевова - аleksandra.parashkevova@jabulgaria.org; 0877 290 844 

Жана Димова - jana.dimova@jabulgaria.org; 0877 161 986 
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