
Иновационен лагер  

„Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“ – 

10 - 11.05.2018г. 

Иновационният лагер за първи път е организиран от компанията „Нокиа“, която 

сблъсквайки се с проблем, на който не може да намери решение, решава да използва 

свежи идеи на млади хора. Събира в голям салон ученици, разделя ги на отбори, задава 

им казус - проблема, който не може да разреши, и ги оставя няколко часа да разискват, 

след което да презентират решението си. Оказва се, че „необременените“ мозъци на 

учениците са неизчерпаем източник на гениални идеи, които ако се реализират на 

практика могат да доведат до разрешаване на редица проблеми на съвременния човек. 

В този дух беше и състезанието „Към иновации и предприемачество чрез суровини и 

природни ресурси“, проведено на 10 – 11 май 2018 год. в София Тех Парк. 

Инициативата е част от проект за сътрудничество между на Джуниър Ачийвмънт 

Европа (JA Europe) и Европейски институт за иновации и технологии (EIT).  

За участие в проекта бяха одобрени и трима ученици от Професионална гимназия по 

туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя, които заедно с още 50 ученици от цяла 

България в рамките на два дни потърсиха решение на бизнес казус, свързан с 

възобновяване на световните ресурси. Учениците бяха разделени на 8 отбора с 6 или 7 

състезатели. 

Нашите участници Биляна Димитрова от XI а клас, Георги Асенов от XI в клас и 

Тодорка Велева от XI г клас попаднаха в три различни отбора. Всеки от тях се потруди 

и даде максимален принос за представянето на своя отбор.  

Журито, съставено от авторитетни личности от родния бизнес и от международни 

компании, беше доста затруднено в избора за призовите места между иновативните и 

оригинални идеи на отборите. Все пак то отреди първото място на отбор BiT - Bulgarien 

innovative team с участието на нашия представител Тодорка Велева. Предложението на 

отбора-първенец беше отличено поради показаното умение на състезателите в 

презентирането, реалистичност и приложимост на идеята (продукт „Корки“ – 

конкурент на „Лего“ играчките, но с използване в производството на корк като 

рециклирана суровина), както и отличната защита на идеята при отговорите на 

въпросите на журито. Освен това предложеният продукт отговаря на 100% на 

концепцията за кръговата икономика – удължаване на жизнения цикъл на продуктите и 

на практика възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и 

рециклиране на съществуващи материали и продукти. 

Всички ученици получиха сертификати за участието си. Отличените от първо до трето 

място получиха награди и грамоти от организаторите.  

И тримата наши ученици бяха въодушевени, оцениха участието си като много 

ползотворно и заявиха желание за включване в бъдещи проекти. Обогатяващи са 

контактите, които установиха ученици от цялата страна помежду си, възможността да 

съизмерят постиженията си, да покажат това, което знаят и могат, да развихрят своята 

иновативност и креативност и не на последно място да научат повече за зелените 

технологии, биоземеделието, индустриите на бъдещето и зеленото предприемачество.  

Учителите от ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя подкрепят инициативите 

на Джуниър Ачийвмънт и се присъединяват към възможността нашите ученици по 

един забавен и освободен от напрежението на обичайните учебни часове начин да 

придобиват предприемачески умения, да се вдъхновяват за инициативност и да 

придобиват т.нар. преносими знания в живота. 
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