
                     

Иновационен лагер в СУ „Васил Кънчов” 

 

 

    Клуб “Дигитални компетенции и финансова грамотност“  към СУ „Васил Кънчов” 
град Враца се включи с редица инициативи в отбелязването на 
Световната  седмица по предприемачество. Под егидата на Джуниър 
Ачийвмънт България се на 15.11.2016г. се проведе Иновационен лагер. Целта на 
инициативата е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да го 
развият чрез иновации и въображение. Иновационният лагер е нов 
образователен подход, 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. 
Участниците изследват многото нови възможности за развитие, които предлага 
съвременният бизнес, особено в сферите на науката и технологиите. За първа 
година инициативата е съвместна дейност с Клуб “Дигитални компетенции и 

финансова грамотност“ , който функционира в училището по проект   „Твоят 
час“.  
    В СУ „Васил Кънчов” ученици на възраст от15 до 18 години се състезаваха в 
пет отбора, за определено време трябваше да решат казус, поставен от 
организатора – създаване на бизнес в отговор на социален проблем или 
потребност в обществото, който да е с минимална конкуренция на пазара. 
Младите предприемачи намериха атрактивни решения, изготвиха бизнес план 
и представиха идеите си в презентации. Решенията на поставения казус бяха 
представени пред жури в състав: г- жа Мария Панайотова, представител на 
Търговско-промишлената палата, г-жа Цвети Иванова от Областен 
информационен център, г-жа Радослава Петрова от Сосиете женерал 
експресбанк и г- н Николай Ценов от Център за кариерно ориентиране – 
Враца. 
    На първо място се класира отбор „Промисъл” с участници Габриела 
Георгиева, Павлина Руменова, Хрисиана Цветанова и Гергана Валериева, които 
предложиха идея за бизнес – посредничество между училища, университети и 
работодатели, което ще промени трудния преход от образование към работа, 
както и високите нива на неактивност сред тези, напуснали по-рано училище. 
Фирмата ще стимулира учениците да поддържат отличен успех, като освен 
стипендия ще им осигурява работно място. На второ място се класира отбор 
„Фючър” с идея за мултимедийно помагало за ученици със специални 
образователни потребности. Трето място зае отбор „Космос”, които 
разработиха идея за бизнес с производство на космически храни.  
    Всички участници получиха сертификати за участие и материални награди 
от гостите на изявата. 
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