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Изх. No. 636/27.03.2019 г. 

 

ДО 

ДИРЕКТОРИ, 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

В УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

ПИСМО-ПОКАНА 

ЗА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРС 

„ПРЕДПРИЕМЧИВО И ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“ 

на Република България за учебната 2018 – 2019 г. 

 

 

Уважаеми директори, 

Уважаеми заместник-директори, 

Скъпи преподаватели,  

 

През предстоящата 2019 г. Световната организация на Джуниър Ачийвмънт 

чества своя 100 годишен юбилей. В духа на иновациите и проактивното поведение, които 

оформят нашата философия като организация и екип, Джуниър Ачийвмънт България 

започна реализацията на програма от събития и инициативи, с които да отбележим 

празника и да провокираме у вас още жажда за знание! 

Една от изненадите, които сме подготвили за Вас в рамките на честванията през 

настоящата учебна година и обявихме още през м. декември 2018 г., е конкурсът 

„Предприемчиво и иновативно училище“ на Република България за учебната 2018 – 

2019 г.  

Той е национална инициатива на Джуниър Ачийвмънт България, насочена към 

всички училища в страната и цели да отличи онези от тях, които са положили най-много 

усилия и постигнали най-високи резултати в преподаването на предприемачество и 

изграждането на предприемачески начин на мислене и поведение в младите хора в 

страната!  

През настоящата учебна година участниците в конкурса ще бъдат класирани в три 

категории:  
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Категория 1. „Предприемчиво училище“ на Република България за 2018-2019 г.  

В тази категория ще бъдат отличени две от участващите в националния конкурс 

училища - едно предприемчиво училище (независимо от неговия вид) и една 

предприемчива професионална гимназия. 

Селекцията на участници в категорията се провежда в рамките на инициативатa на 

JA Европа - The Entrepreneurial School (TES Awards). Обичайно, всяка държава отличава 

по едно училище, на което се присъжда званието „Предприемчиво училище“ по време на 

специална церемония (TES Awards Ceremony 2019) по време на Европейката седмица на 

професионaлните умения, гр. Хелсинки, Финландия. 

Подкатегория „Предприемчиво училище“. JA Европа ще финансира таксата за участие 

на един представител от училището за участие в церемонията (директор, заместник-

директор или преподавател, владеещ английски език). Джуниър Ачийвмънт България ще 

осигури и 50% от разходите за пътуване. В рамките на събитието представителят на 

училището ще има възможност да представи постиженията на училището пред останалите 

наградени участници от държави-членки на Европейския съюз, които също ще презентират 

добрите си практики по време на специално организиран семинар. При желание на 

училището да участва с повече от един представители, разходите за допълнителни 

участници са за негова сметка. 

Подкатегория „Предприемчива професионална гимназия“. Българското училище, 

което спечели първо място в тази категория ще има възможност да участва в селекция за 

специалната категория „Иноватори в професионалното образование“ на 

Европейската комисия. През 2019 г., по покана на Европейската комисия, JA Европа ще 

номинира 2 от всички професионални училища в Европа, получили званието 

„Предприемчиво училище“ за участие в онлайн гласуване за тази категогия, която цели да 

отличи професионалните училища, които имат доказан потенциал за прилагане на 

образованието по предприемачество. В случай, че професионалната гимназия от Република 

България бъде селектирана за участие в онлайн гласуването, тя ще бъде поканена да 

участва в събитията по време на Европейската седмица на професионалните умения, като 

Европейската комисия ще покрие разходите за пътуване и участие на двама възрастни 

представители и на 1 ученик. Заедно с това, ще има възможност да се състезава за 

специалната награда на комисаря по „Заетост, социални въпроси, умения и трудова 

мобилност“ – Мариан Тейсен. 

 

Категория 2. Класация „Устойчиво предприемаческо образование“ 

Освен „Предприемчиво училище“ на Република България за учебната 2018-2019 

година, измежду участниците в конкурса ще бъдат отличени и 10-те най-активни 

училищa в преподаването на предприемачество по програмите на Джуниър 

Ачийвмънт България за последните 10 години. Всички те ще получат званието 

„Активен и устойчив партньор на Джуниър Ачийвмънт България в 

предприемаческото образование в Република България“. 
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Категория 3. Класация „Училище на 21. век“ 

Третата категория в конкурса е насочена към училища, които работят по програма 

„Учебна компания“ и чиито апликации са оценени с 80 и повече процента от 

максимално възможния брой точки (т.е. 800 и повече точки). Всички те ще получат 

специалния знак на Джуниър Ачийвмънт България – паспорт „Училище на 21. век“. 

Това ще им даде възможност с гордост да използват логото Future Class Pass, за да 

презентират постигнатите високи резултати в предприемаческото образование и неговото 

съответствие със стандартите за качество на световно утвърдената образователна мрежа на 

Джуниър Ачийвмънт.  

Участието в Конкурса се извършва чрез попълване на апликационна форма и 

предаването ѝ чрез регистрационен формуляр в срок до 10 май 2019 г. Моля, обърнете 

внимание, че професионалните гимназии, следва да попълнят два апликационни формуляра 

– един базов и един допълнителен. 

Попълнените апликации можете да подавате на следния адрес за кандидатстване 

в конкурса: https://form.jotform.com/83303633331952 . 

Апликационни формуляри и критериална система, спрямо които ще бъдат оценявани 

кандидатурите на училищата, можете да намерите като приложения към настоящото писмо-

покана. Участниците ще се състезават в изпълнението на 10 критерия, като за 

професионалните гимназии има и 3 допълнителни критерия. Максималният брой точки, 

които едно училище може да набере, е 1000, а за професионалните гимназии – 1300. 

 

Първенците в трите категории на конкурса ще бъдат обявени по време на 

церемонията по награждаване на Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“, 

която ще се състои на 10 юни 2019 г. 

Очаквайте нови изненади във връзка с честването на нашия празник, а междувременно 

– приемете един от подаръците ни: JA Worldwide: Празнува своя 100-годишен юбилей! 

 

С уважение, 

Милена Стойчева 

(Изпълнителен директор, ДАБ) 

https://form.jotform.com/83303633331952
https://youtu.be/YG21z4C4x9U

