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Название на практиката

Конкурс за ученически проекти „Бизнесът дава
заявка”

Период на прилагане

От декември 2013 г.

Към кой от 12-те

8 принцип: Иновации и отвореност за промени

Принципа на добро

9 принцип: Устойчивост и дългосрочна ориентация

управление се отнася?

Подробно описание на
практиката

Географските предпоставки и наличните ресурси са
предпоставки за икономическо развитие, но единствено
решаващ за потенциала на една нация е човешкия фактор.
Примерите за страни бедни на природни богатства, но
постигнали завидно материално и духовно състояние,
както и техните антиподи са достатъчно много.
Необходими са редица и то правилно съчетани качества
за изграждането на един млад човек, за да се наложи той
в избраното поприще, допринасяйки за своето и
общественото благосъстояние. Възпитание, образование,
ценностна система, мотивация и креативност са само част
от нужните за успех способности. Традиционно,
образователната система обучава учениците и им предава
определени от съответните експерти знания. При този
начин на работа се губи обратната връзка – тази с
работодателя, който един ден ще има определени
изисквания към наетия работник, служител или
мениджър.
С цел да се погледне на отношенията „училище –
професионална реализация” от другата страна, тази на
работодателите, отдел „Образование” на Община Свищов
организира конкурс под мотото „Бизнесът дава заявка”,
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като дейност по проект „Ключовите компетентности
според Европейската референтна рамка и ролята на
местните власти”. В конкурса ученически екипи
изготвиха и представиха свои бизнес проекти пред жури,
съставено от представители на бизнеса и икономическите
науки. Конкурсът се проведе на 5 декември 2013 година в
зала №1 на Община Свищов.
Учениците имаха свобода да избират предмета и темата
на разработките си, като можеха да използват помощта на
експерт, наречен ментор, който освен в разработването,
можеше да помага на екипите и в защитата на проектите.
Изискванията към проектите бяха:
Да имат ясна цел и конкретни задачи;
Да включват подробно описани дейности за постигане на
задачите и целта на проекта;
Да включват описание на ресурсите /финансови, времеви
и човешки/;
Да са описани измерими резултати /финансови и други,
свързани с личностното развитие на участниците, на
преките и непреки ползватели/.
При оценяването се стимулираха:
креативността и иновативността на авторите;
смелост и нетрадиционност на идеите;
рационалност и приложимост на идеите;
работата в екип;
презентаторските качества.
Допълнителни
точки
при
оценяването
носиха
доказателства, че екипът е проучвал средата и е
дискутирал проблемите с работодатели в реална работна
среда.
Предизвикателството, подплатено с атрактивна награда в
размер от 1000 лв. за победителя, предизвика голям
интерес сред учениците от община Свищов. Представени
и одобрени за участие бяха 10 проекта:
“Лятна академия: Развий лидера в теб” на екип в състав:
Александър Захариев, Петя Маркова, Слав Димитров и
Славяна Николова – ученици от СОУ „Николай
Катранов”;
“Билборд 3 в 1 – храна, вода, информация” на Кристиана
Димитрова, ученичка в ДТГ „Димитър Хадживасилев”;
“Туристически информационен център” на екип в състав:
Ева Митева, Йоан Янков, Кристиян Генов и Цветелина
Герова - ученици от СОУ „Димитър Благоев”;
“Хотел за кучета и котки „Happy pet” на екип в състав:

Силвия Стефанова, Симона Асенова и Стефани Кирилова
- ученици от СОУ „Николай Катранов”;
5. “Био производство на домати” на екип в състав: Симеон
Парашкевов и Елица Звездова – ученици от ДТГ
„Димитър Хадживасилев”;
6. “Дом за интелектуално и културно развитие „HappyNes(t)s – Щастливо гнездо” на екип в състав: Доника
Цановска, Михаела Минчева и Ивайло Иванов – ученици
от ДТГ „Димитър Хадживасилев”;
7. “Плувен комплекс „Плацико” на екип в състав: Даниел
Донков, Красимир Минчев и Мартин Георгиев – ученици
от СОУ „Димитър Благоев;
8. “Врата към миналото (потопи се в магията на Нове)” на
екип в състав: Надежда Станкова и Стефан Петков –
ученици от ДТГ „Димитър Хадживасилев”;
9. „Арт илюзия” на екип в състав: Владислав Любенов,
Асен Ималов и Лора Благоева – ученици от СОУ
„Николай Катранов”;
10. “Movie Land” на екип в състав: Диян Богданов, Любомир
Лютов, Кристиян Богданов, Иван Иванов – ученици от
СОУ „Николай Катранов”.
Журито на конкурса бе съставено от двама собственици
на търговски дружества, професор от СА „Д. А. Ценов”,
директор на банков клон и експерт, член на
организацията „Менса”.
Всички проекти бяха презентирани по атрактивен и
успешен начин, а екипите показаха, че младите хора имат
голям потенциал за развитие и защитаване на иновативни
идеи.
След оспорваната надпревара между всички, на финала
голямата награда от 1000 лева спечели екипът на
Владислав Любенов, Асен Ималов и Лора Благоева от ХІ
а клас на СОУ „Николай Катранов” с ментор Вера
Алексиева за проекта: „Школа за модерни изкуства „Арт
илюзия”.
Членовете на журито и гостите в залата определиха
конкурса за успешен, находчив и нужен като форма на
диалог между бизнеса и учениците.
За участниците, придобитите знания и опит в
разработване на идея и провеждане на интервю с
работодател, бяха ценни и нужни за професионалното им
ориентиране и бъдеща реализация.
Голямата награда в първото издание на конкурса за
бизнес проект спечели разработката на ученици от СОУ

„Николай Катранов” в Свищов „Арт илюзия”.
Проект:
„Ключовите
компетентности
според
Европейската референтна рамка и ролята на местните
власти”
Финансираща програма: „Учене през целия живот”,
секторна
програма:
„Коменски”,
„Регионални
партньорства”
Участници в проекта:
Регион 1 – Свищов, България: Община Свищов,
отдел Образование и култура”; РИО- Велико Търново;
СОУ „Николай Катранов”, Фондация „Ангели от Лим”.
Регион 2 – Община Вентспилс, Латвия.
Основната цел на партньорството: Чрез активно участие
и сътрудничество на всички участници в образователния
процес, на бизнеса, властите и гражданските структури,
да се предоставят на младите хора най-добрите условия
за успешна реализация и подобряване на качеството на
образование; за постигане на целите, приети на
европейско, национално и местно ниво;.
Конкретни цели:
Насърчаване на активното участие на бизнеса, на
гражданските общности в процеса за усвояване на умения
за успешен живот.
В сътрудничество с местни и регионални
граждански организации и образователни институции да
се подготви работеща средносрочна програма за развитие
на образованието и успешната реализация на личността.
Подкрепа на учителите при попълване на
дефицити в работата им, свързани с методологията на
преподаване на умения за живот, формиране на увереност
в знанията им и създаване на продуктивна среда за учене
в класната стая.
Снимки от събитието на страницата на проекта във
Фейсбук:
Доказателствен материал

https://www.facebook.com/sounikolaykatranov.photoalbum/
media_set?set=a.584241488291412.1073741857.1000011669
83964&type=1
Публикация в сайта на Община Свищов:
http://www.svishtov.bg/news_detail.php?id=3994

Преки участници,
партньори и целеви
групи

Община Свищов, отдел Образование и култура”;
РИО- Велико Търново; СОУ „Николай Катранов”,
Фондация „Ангели от Лим”, ученици и учители от
свищовските училища, представители на местния
бизнес.

Въвличане в активно сътрудничество на местния бизнес и
НПО не само като потребители на образователните
услуги, но и като участници, ментори в образователния
процес и целим устойчивост на този процес.
Постигнати резултати.

Считате ли че има
елемент на иновативност
в тази практика?
Моля, пояснете.

За участниците, придобитите знания и опит в
разработване на идея и провеждане на интервю с
работодател, бяха ценни и нужни за професионалното им
ориентиране и бъдеща реализация.
Местните политики за образование в община
Свищов (общински стратегии и програми на
образованието) са съобразени със стратегия „Европа
2020“
наричана още „Стратегия на интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж“, тъй като се
съсредоточава върху: интелигентен растеж - изграждане
на икономика, основаваща се на знания и иновации;
устойчив растеж - насърчаване на по-екологична и поконкурентоспособна
икономика
с
по-ефективно
използване на ресурсите;
приобщаващ растеж стимулиране на икономика с високи равнища на заетост,
която да доведе до социално и териториално сближаване.
Българското правителство заяви, че ще работи върху
промени в нормативните актове за образование, за да се
приведат в съответствие с европейските изисквания до
2015/16 година. За местните власти обаче това е време,
което следва да използваме рационално за подобряване
на качеството на живот на общността и за успешната
реализация на младите хора тук и сега. Ние вече имаме
своите резултати и партньорска подкрепа в тази насока.
В този смисъл ние въвлякохме в активно
сътрудничество местния бизнес и НПО не само като
потребители на образователните услуги, но и като
участници, ментори в образователния процес и целим
устойчивост на този процес.
За България е тревожна тенденцията към
увеличаване на младежката безработица, увеличаване на

Изводи и очаквано
развитие, преодолени
трудности и изведени
поуки

процента на емигриращите млади хора в други
европейски страни. Тревожна е тенденцията към
обезлюдяване на малките населени места и обедняване на
населението. Икономическата рецесия породи усещане за
безперспективност, ограничение в развитието на бизнеса
към сектори, свързани с услуги и търговия.
В същото време тя постави акцент върху ученето
през целия живот като ключов елемент за успешната
реализация на хората с умения. Налице са все по-големи
изисквания от работодателите към наеманите служители
и работници за високи нива на ключови умения.
Образователните системи и формалното образование и
обучение, предлагано в училищата, не са релевантни,
достатъчно подготвени или свободни в избора си, за да
отговорят на нуждите на съществуващия пазар от
ключови и професионални умения.
Подходящият професионален опит и ключови
компетентности, придобити по неформален път понякога
е по-ценен от професионалната квалификация, получена
от държавните образователни структури, защото
служителят или работникът има подготовката за
реализация веднага, а за работодателя - е свързан с помалко разходи за последваща квалификация.
Нашите усилия са насочени от една страна,
различното и иновативно мислене на младите хора да
прекрои икономическата и социална реалност, в частта,
която не ни удовлетворява, и се даде пространство за
реализиране на идеите им в нашите региони, което е
полезно и за съществуващата бизнес среда. От друга
страна, опитът, знанията и уменията на мениджъри,
представителите на НПО, наука и местни власти да са в
подкрепа на младежите за личностно и професионално
развитие, към отваряне на образователните институции за
нови форми на обучение и връзка с практиката.
Интересът към конкурса и ползата от него мотивира
организаторите му да го превърнат в ежегоден и да
привлекат в него участници и от други общини.

