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Състезание „Иновационен лагер“ – 12.11.2018г. 
 

Седмица на предприемачеството  
12 – 18 ноември 2018 година 

 
 
 На 12 ноември 2018 година се случи поредната красива история в 
нашето училище.  Състоя се училищния кръг на състезанието 
„Иновационен лагер“.   

Точно в 08.30 часа беше даден стартът, като участниците в събитието 
бяха приветствани от г-жа Димитрийка Герасимова – ЗДУД. 

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

За нашите ученици  възможността за участие в тази изява е голямо 
предизвикателство. Наложи се да се направи подбор на 30 участници 
между многото желаещи да се включат. Сформираха се 6 отбора, всеки с 
петима играчи. 

Казусът, на който  младите предприемачи трябваше отборно да 
търсят решение, беше насочен към решаване на проблема с младежката 
безработица. Той беше оповестен в деня на провеждане на състезанието 
от организацията – инициатор Джуниър Ачийвмънт България. Така се 
осигури равнопоставеност на екипите, които в рамките на 4 часа трябваше 
да си разпределят ролите  в отбора, да се обединят около една идея, която 
да разработят, разполагайки единствено с достъп до компютри, Интернет 
и съвети на ментори, да представят идеята си в Power Point презентация  и 
да определят начина, по който да представят решението си при 
ограничение на времето 3 минути. Учениците насочиха усилията си към 



предлагане на иновативно решение в помощ на младите хора да намерят 
адекватна информация и перспективи за работа по специалността. 

Под формата на развиване на предприемачески умения и „учене 
чрез правене“, в интерактивна среда, учениците отговорно се спуснаха в 
приключението „Иновационен лагер“. 

Жури, съставено от учители в ПГ по туризъм по икономика, 
предприемачество и бизнес, отсъди своето решение за подреждане на 
отборите при спазване на ясно разписани критерии.  

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

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

Това състезание беше поредната стъпка на нашите ученици в 
предприемачеството. То е част от пътя за развиване на умения за работа в 
екип, комуникативност,  работа под напрежение и в кратки срокове, 
креативност, развиване на предприемаческо мислене, умения за  
представяне на идеята. Пътешествието в света на предприемачеството 
продължава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


