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Състезание „Иновационен лагер“ – 14.11.2017г. 
 

Световна седмица на предприемачеството   

13-19 ноември 2017г. 

Световната седмица на предприемачеството е 
международна кампания, която има за цел  да подпомогне 
младите хора да развият предприемаческо мислене и поведение. 
В рамките и се организират разнообразни събития, които  
насърчават учениците да генерират нови идеи и решения на 
съществуващи проблеми. 

Световната седмица на предприемачеството е най-
мащабният в света празник на новаторите и предприемачите. 
Всяка година в продължение на една седмица през месец 
ноември се провеждат хиляди събития и състезания на местно, 
национално и световно ниво, които помагат на младите хора да 
направят следващата стъпка в своето пътешествие в 
предприемачеството. Инициативата стартира през 2008 г. в 77 
държави. Днес седмицата на предприемачеството се провежда в 
160 държави от всички континенти. Официален домакин за 
нашата страна от самия й старт е Джуниър Ачийвмънт България. 

Когато говорим за предприемачество, не се разбира само 
стартирането на собствен бизнес. Преди всичко то е начин на 
мислене, култура на поведение и умения за превръщане на 
идеите в дела. За да се постигне това, е необходимо 
последователно и практически насочено обучение, което:  



•Развива инициативност и предприемчивост;  

•Обогатява и разширява икономическите знания на практическа 
основа;  

•Стимулира интереса научениците към различни професии;  

•Развива умения за комуникация и организирана екипна работа;  

•Изгражда младите хора като отговорни и предприемчиви 
личности и им помага да постигнат целите си, за да водят 
пълноценен живот. 

Състезанието „Иновационен лагер“ по формата на JA е една 
от възможностите за отбелязване на Световната седмица на 
предприемачеството и развиване на предприемачески умения 
чрез „правене“. 

Иновационният лагер е нов образователен подход, 
разработен от Джуниър Ачийвмънт – Янг Ентърпрайз Европа (JA-YE 
Europe), който развива предприемаческите нагласи на младите 
хора, мотивирайки ги да бъдат изобретателни и да поемат 
рискове. Това се случва в интерактивна среда, използвайки 
подхода на „учене чрез правене“. Иновационният лагер е 
интензивен уъркшоп за младежи на възраст от 15 до 19 години. 
Участниците разискват конкретно бизнес предизвикателство и 
генерират идеи за разрешаване на поставен казус в рамките на 5-
7 часа, разполагайки единствено с достъп до компютри, Интернет 
и съветите на ментори. 

 

Участие на  

Професионална гимназия по туризъм  

„АлекоКонстантинов“– Банкя 

в отбелязването на Световната седмица на предприемачеството 

Учениците от Професионална гимназия по туризъм „Алеко 
Константинов“ – Банкя участват в отбелязването на Световната 
седмица на предприемачеството чрез иновационен лагер от 



самото начало вече за десета поредна година. Вдъхновени от 
учителите по икономически дисциплини и по информационни 
технологии, ученици от VIII-ми, X-ти и  XI-ти клас с голямо желание 
се включиха в инициативата. 

Датата за състезанието в рамките на Световната седмица на 
предприемачеството през тази учебна година за ПГТ беше 14 
ноември 2017 г. с начален час 08.30. 

Учител координатор на събитието беше инж. Маргарита 
Станоева Микренска. 

Беше изготвен план за събитието – дата и място на 
провеждане, участващи ученици. Методическите указания и 
образците на необходимите материали (инструкции за отборите и 
доброволците, таблици за попълване на оценките, табелки за 
отборите, баджове за участниците, образец на Power Point 
презентация за отборите, сертификати)   бяха осигурени от сайта 
на Джуниър Ачийвмънт България. По регламент отборите се 
формират на случаен принцип и обикновено членовете са от 
различни класове. Целта е състезателите бързо да се сработят и 
заедно като екип да действат възможно най-ефективно. 
Прилагайки принципа на „учене чрез правене” учениците 
развиват своите умения за междуличностна комуникация и 
решаване на проблеми, научават се да работят под напрежение и 
в много кратки срокове. 

Гости на състезанието бяха г-жа Димитринка Колева – Васева  
- директор на ПГТ-Банкя, учители и родители. 

30 ученици от VIII-ми, X-ти и  XI-ти клас, разпределени в 5 
отбора, бяха насърчени  от менторите да са креативни и да търсят 
иновативни решения на казуса. На 14.11.2017г. казусът „Как искам 
да изглежда градът на моите мечти“ предизвика състезателите да 
предложат иновативно бизнес решение. Темата на 
бизнеспредизвикателството беше  обявена от Джуниър 
Ачийвмънт България в деня на състезанието.  



В презентацията участниците представиха информация за 
нашия град - за културни и спортни инициативи, за бизнеса в 
града. Презентациите включваха описание на природата – какви 
места за почивка предлага гр. Банкя, представяне на населението 
на града, училища и детски градини на територията на града, от 
кого се управлява градът. 

Консултанти по време на състезанието бяха учителите по 
икономически дисциплини: 

инж. Маргарита Станоева Микренска 
Светла Луканова Илиева 
Тодорка Петрова Стоянова 

и по информатика и информационни технологии: 
Елисавета Петрова Иванова 
Камелия Иванова Василиева. 
Нашият иновационен лагер се превърна в интензивен 

уъркшоп за генериране на идеи, по време на който учениците от 
отборите мислиха върху конкретното бизнеспредизвикателство, 
свързано с  града на мечтите и  предложиха идеи за успешното му 
решаване, като ги  представиха чрез Power Point презентация в 
рамките на общо 5 минути (по регламента на състезанието - за 
презентацията - 3 минути, за въпроси на журито – 2 минути). 

Жури в състав: 
 
инж. Анета Желева Дякова ЗДУПД   –председател 
Димитрийка Герасимова  ЗДУД   – член 
Найден Иванов Иванов  ст. учител по ООП – член 
Лилия Христова Сергиева  ст.учител по ПП – член 
Емилия Идакиева Трайкова ст. учител по ООП – член 
 
    
 
определи отборите победители в състезанието. 

 



Събитието беше регистрирано, отчетено и популяризирано 
на уебсайта на организацията Джуниър Ачийвмънт България с 
предоставените от участниците снимки и описания.  

Информация за състезанието беше публикувана и на сайта 
на Столична община – район Банкя. 

Включването на Професионална гимназия по туризъм 
„АлекоКонстантинов“– Банкя в отбелязването на Световната 
седмица на предприемачеството се превърна в празник за 
ученицитеи във възможност да развият своя творчески потенциал 
и иновативно мислене по забавен начин. Целта на състезанието 
„Иновационен лагер“ младите хора да осъзнаят своите 
способности и да открият нови хоризонти пред себе си беше 
постигната. 

Традицията  на Професионална гимназия по туризъм 
„АлекоКонстантинов“– Банкя да участва в това вдъхновяващо 
събитие – Световната седмица на предприемачеството ще 
продължи. 


