
ЗАЕДНО … КЪМ УСПЕХА …

АЛБЕНА БОРИСОВА & ТОСКА СЛАВОВА 



КЛЮЧОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ:

ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Намира приложение в учебното съдържание по географията и икономиката
и икономическите дисциплини в профилиращите и професионалните
паралелки в училище – интегрирано e с обучението по учебните предмети.
Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование,
обучение и учене през целия живот, които развиват ключови
компетентности и основни умения. Ключовите компетентности и основните
умения са нужни на всеки човек за личностна реализация и развитие,
пригодност за заетост, социално приобщаване и активно гражданско
участие.

.

Осигуряват свързаност между личната, социалната и 

професионалната изява на съвременния човек.
Партньори в нашата дейност са Джуниър Ачийвмънт България и 

Образование 5.0



КАК МОЖЕМ ДА РАЗВИЕМ КЛЮЧОВИ

КОМПЕТЕНТНОСТИ?

 • Учене чрез действие и преживяване

 • Групова работа

 • Работа по проект

 • Интерактивни методи и техники

 • Активно общуване и осмисляне на

собствения опит



ИНОВАЦИОННИТЕ ЛАГЕРИ – ПЪТ КЪМ БИЗНЕСА 

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.

Целта на иновационния лагер е учебните

компании да преминат през процеса на

сформиране на екип и генериране на идея. В

края на деня отборите презентират своите идеи

пред жури, от което получат обратна връзка, а

най-добрите отбори от трите направления

получат награди!



НАШЕТО УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ИНОВАЦИОННИТЕ ЛАГЕРИ

 В училище „ Св. Софроний Врачански“ стартираме поредица от онлайн събития, 

с които ставаме съпричастни към колегите и учениците , работещи по програмите

на Джуниър Ачийвмънт – България. Така даваме възможност на учениците да се 

докоснат до идеите за инициативност и предприемачески дух.

 Наши ученици от 11 и 12 клас се включиха в иновационен лагер с домакин МГ « 

Баба Тонка» – Русе , който се проведе онлайн и отборът ни зае 5 място. .
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НАШЕТО УЧАСТИЕ В ИНОВАЦИОННИТЕ ЛАГЕРИ

 Присъствени лагери – екохотел „ Здравец“ .
 Училище „ Св. Софроний Врачански“ бе домакин на събития, с които ставаме

съпричастни към колегите и учениците , работещи по програмите на Джуниър

Ачийвмънт – България. 



НАШЕТО УЧАСТИЕ В ИНОВАЦИОННИТЕ ЛАГЕРИ

 Иновационен лагер - Пазарджик



ОТКРИТИТЕ  (ОНЛАЙН)  УРОЦИ –

ГЕНЕРИРАНЕ НА БИЗНЕС  ИДЕИ

Проведохме открит урок с 

участието на 7а и 8б клас и като

гости, но и участници, бе екип от 

5а клас, които споделиха своите

бизнес идеи, изработвайки

макети на къщички, които са

бизнес – центрове. 

Включихме се и в онлайн

- открития урок на СУ“

Георги Бенковски“ –

Пазарджик на тема: „

Дебитни и кредитни

карти“ с участието на

Алианс България.



„ СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ“ В СУ „ СВ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“

. "Световната седмица на парите" е перфектното

време да предизвикаме учениците и да им

помогнем да научат нещо ново.

Отправихме покана и към най – малките ни

приятели при съвместна работа на главните

учители – така екип с ръководител главен учител

Лора Митева от 1 клас се включиха в конкурса за

бизнес макет и станаха съпричастни на нашата

идея за финансова грамотност .



УЕБИНАРИТЕ – ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА

 Уебинарът (онлайн семинар) представлява семинар, който се провежда онлайн чрез

софтуер за видеоконференция. Основно предимство на уебинарите е тяхната

интерактивност - те предоставят бърз и лесен начин за предаване, получаване и обсъждане

на информация. Разнообразните функции за организиране на сесии с въпроси и отговори,

чат разговори, видео споделяне, презентации на живо и др., превръщат уебинара в

ангажиращо и ефективно преживяване. Уебинарите са средство за синхронно обучение,

провеждат се „на живо”, чрез използване на система за уебинари.



УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ В УЕБИНАРИ

Едно от най-интересните

събития в рамките на

„Световната седмица на

парите”в България беше

уебинарът за родители и

учители на тема “Мястото на

финансовата грамотност в

бъдещето на нашите деца”.

“Как да научим децата да

вземат правилни финансови

решения?” и “Колко е важен

личният ни пример, когато

говорим за печелене и

харчене?”, бяха част от

основните разисквани

въпроси.

Уебинарът помогна на учители

и родители да разпознаят кога

е дошло времето за различните

финансови съвети и уроци,

които децата могат да

възприемат в определени

възрасти.





 Програма „Учебна компания” е практически ориентиран и световно утвърден учебен курс

за стартиране на собствен бизнес, който Европейската комисия признава за „най-добра

практика в обучението по предприемачество“. По време на обучението по програма

„Учебна компания“, младежите преминават през целия процес на материализиране на

генерирана от тях идея за създаване на собствен бизнес във формата на реално

предприятие (ООД), което осъществява дейност по създаване и доставка на продукти и/или

услуги до крайния потребител.



ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ

Първият кръг от НС „Практични финанси“се проведе в онлайн среда,

предполага индивидуално участие и включва решаването на онлайн тест

(25 затворени въпроса) в рамките на 1 час.

Вторият кръг включва екипно участие и се проведе на 09 – 10.04.2022 г.

Ученическите отбори се формират служебно.

Наши ученици се класираха за Националния кръг на състезанието.



ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ

Регистрирани за участие в първи кръг бяха 12 ученика от 10 и 12 клас, като

до втори кръг допуснаха трима от тях. Двама се включиха във финалния кръг

в сборни отбори с ученици от други училища като генерираха и

презентираха бизнес идея въз основа на поставен казус.






