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За Джуниър Ачийвмънт

 Световна организация с почти 100-годишна история.

 Джуниър Ачийвмънт България е сред реномираните български НПО с 
близо 20-годишна история.

 Чрез училищни програми, състезания и инициативи предоставяме на 
млади хора от 6 до 25-годишна възраст възможност да получат 
практическо обучение по ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ФИНАНСОВА 
ГРАМОТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА.

 В програмите и инициативите ни се включват близо 1000 учебни 
заведения в страната.

 През 2005 г. програма „Учебна компания” е призната от Европейската 
комисия за най-добра практика в обучението по предприемачество.



От 1997 г. досега:

В наши програми и инициативи са 
участвали

 близо 12 000 учители

 близо 300 000 български ученици и 
студенти

 над 11 000 доброволци



Световна седмица на предприемачеството

 Джуниър Ачийвмънт България е официален домакин за страната на 
Световната седмица от нейния старт през 2008 г. и предоставя 
методическа и техническа подкрепа на участниците.

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

 Една от най-предпочитаните и харесвани форми, с които много училища в 
страната се включват в Световната седмица, е иновационният лагер –
формат, създаден от Джуниър Ачийвмънт.



Какво е иновационен лагер?

 Състезание за ученици на възраст 15-19 години.

 Провежда се в България от 2008 г.

 Развива умения за работа в екип, вземане на решения под напрежение и в 
скъсени срокове, презентационни умения, бизнес планиране и разработка 
на продукти.

 В иновационния лагер се включват бизнес доброволци като ментори и 
жури.



Правила 

 Учениците работят в отбори от по 5 души, които най-често не се познават 
помежду си.

 Получават казус, който трябва да решат за няколко часа.

 Разполагат само с достъп до Интернет, съветите на ментори – експерти от 
бизнеса, и собствената си креативност и умения.

 Изготвят 3-минутна презентация на своето решение на казуса, която 
представят на сцена пред жури.



Какво прави менторът?

 Прекарва по 5-10 минути с всеки един отбор. Всеки отбор има своя работна 
маса или помещение, а менторът  се движи от маса на маса.

 Уверява се, че участниците разбират правилно формулировката на казуса, 
термините, задачата и критериите за оценяване.

 Изслушва ги и ги насочва с въпроси, без да налага своето мнение. 

 Преценява идеята през призмата на критериите за качество на решението –
дали тя наистина е иновативна, приложима, и дали има обществена полза. 

 Съветва ги как да попълнят опростения си бизнес модел, ако отборът има 
нужда от помощ.

 Насърчава екипната работа.



Какво прави журито?

 Изслушва 3-минутните презентации на отборите.

 Задава въпроси на всеки отбор.

 Безпристрастно оценява и класира отборите по предварително 
зададените критерии. Максималният брой точки за отбор е 100.



Критерии за оценка

Качество на решението

 Иновативност – максимум 25 т.

 Приложимост – максимум 25 т.

 Обществена полза – максимум 20 т.

Представяне на сцена

 Презентация, работа в екип – максимум 20 т.

Въпроси на журито

 Отговори на въпросите – максимум 10 т.



Джуниър Ачийвмънт България

ул. Загоре 9, ет. 1

София 1124

Тел: 02/989 43 61

E-mail: jab@jabulgaria.org

Skype: jabulgaria
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