НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
1421 София, ул. “Розова долина” № 1, тел: (02)8662013, факс: (02)8661309
е-mail: nfsg.sofia@gmail.com www.nfsg.online.bg

Уважаеми ученици и колеги,
Тази година Световната седмица на предприемачеството ще се проведе в периода 12 - 18 ноември. Импулсният център за обучение по предприемачество
ви предлага възможности, които ще ви насърчат да мислите глобално, да сте предприемчиви, креативни и инициативни, да не се страхувате да
превръщате идеите и мечтите си в реалност! Дайте шанс и свобода на своята креативност и предприемчивост!Включете се в инициативите на Импулсния
център за обучение по предприемачесто в Националната финансово-стопанска гимназия!
Световната седмица на предприемачеството стартира през 2008 г. в 77 държави по инициатива на Ewing Marion Kauffman Foundation и Make Your Mark с
две основни цели – да насърчи предприемачеството и да подобри образованието на децата и младежите. Тя е най-мащабният в света празник на
новаторите и предприемачите, които дават живот на идеите си в нови бизнеси, насърчават икономическото развитие и подобряване на благосъстоянието
на хората. Всяка година в продължение на една седмица през месец ноември се провеждат хиляди събития и състезания на местно, национално и
световно ниво, които помагат на младите хора да направят следващата стъпка в своето пътешествие в предприемачеството. Тези разнообразни
инициативи – от мащабни състезания и събития до приятелски срещи и дискусии, свързват младите хора с бъдещи сътрудници, ментори и дори
потенциални инвеститори, като разкриват пред тях нови и вълнуващи възможности. Официален домакин за нашата страна е Джуниър Ачийвмънт
България.
Импулсният център за обучение по предприемачество в НФСГ провежда редица инициативи през Световната седмица от самото начало – 2008 година:
състезания по креативно и иновативно мислене, работилници за идеи, срещи с предприемачи под наслов „За предприемачите – от извора“ и още други,
които в рамките на една седмица създават атмосфера на предприемачески дух и поведение.
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Световна седмица на предприемачеството в НФСГ
12 – 18 ноември 2018
ПРОГРАМА
През тази седмица хиляди събития и конкурси в 170 страни вдъхновяват милиони млади хора да се потопят в сферата на предприемачеството чрез
различни инициативи. Както всяка година, така и тази, Импулсният център за обучение по предприемачество в НФСГ предлага на всички ученици
поредица от предизвикателства. Не се колебайте, прочетете, изберете и се запишете за участие!
ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

1. Състезание -„Решаване
на предприемачески
казуси”

1.Указания и регистрации 1. Предизвикателство
за
международни
и
„От нищо - нещо”
национални конкурси:
от 8.00 - до 16.00 ч.
 Най-добър бизнес план;
Импулсен център (Стая
 Най-добра бизнес идея;
Целева група – 12 клас
45 )
12.30 – 13.10 ч.
Целева
група
–
всички
Записване за участие
в
Целева група – всички
Импулсен център (Стая 44 ) ученици от 10 до 12 клас.
ученици от НФСГ.
Лицa за контакт:
Гр.
Лице за контакт: Г. Недева
Г.
Трендафилова, З. Каприева, Лица за контакт:
Недева; М. Гълъбова
Максимален брой участници Г. Недева
– 18 ученици.
Записване за участие в
8.00 – 13.20 ч.
Импулсен център (Стая 44 ) Импулсен център (Стая
44 );
Максимален
брой
участници – 20 ученици

1. Указания
за 1. Указания за конкурси на
националния конкурс
Импулсния център:
Най-добра бизнес идея
 „Нов живот на старите
неща”;
Целева група – 11 и 12 клас
 „Предприемачът, който
9.45 – 10.10 ч.
ме вдъхновява”
Импулсен център (Стая 44 )

Целева група
ученици

–

всички

Лице за контакт: Г. Недева
Лице за контакт:
Трендафилова

Гр.

Импулсен център (Стая 44 )
9.45 – 12.00 ч.
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2. Бъди „Бъди“ – сподели
своето умение, научи и
другите на това, което
умееш.
Целева група – всички от
НФСГ
Информация и заявки за
участие в инициативата –
Импулсен център (Стая 44 )
–
през целия ден
Лица за контакт: В.
Кайнакчиева; Г. Недева; Гр.
Трендафилова, Е. Русева, З.
Каприева, М. Гълъбова.

2. Презентации: „Хонг Конг
и Start- Ups или колко е
важно мястото за
стартиране на бизнес” и
“Кой е Питър Дракър?“

2.Работилница за идеи
2. Иновационен лагер по
„Представи си! Създай!
програма на
Бъди иновативен!"
ДАБългария

2.„Вдъхновяващи истории
на успеха -Langhaarmädchen
Mona & Julia"

Целева група – 8-10 клас
13.30 – 15.00 ч.

Импулсен център (Стая 45)
12.30 – 13.15 ч.

от 9.00 до 15.00 ч.

Целева група 8-10 клас
12.30 – 13.10 ч.

Целева група ученици 10 –
Импулсен център (Стая 12 клас на НФСГ и II АЕГ
45 )
Медиен кабинет (Стая 55 )
Лице за контакт:
Г. Лице за контакт:
Гр.
Недева
Трендафилова
Лице за контакт:
Гр.
Записване за участие
в
Трендафилова
Записване за участие в Импулсен център (Стая 44 ).
Максимален брой участници Импулсен център (Стая
– 25
44 )
Максимален брой участници
– до 10 ученици от училище.
Максимален
брой
участници – 20 ученици
3. „Динамично
предизвикателство“

Целева група – ученици от 8
клас
Максимален брой участници –
25 ученици
Лице за контакт: Г. Недева

Целева група – 8 и 11 клас
13.20 – 14.00 ч.
Лице за контакт:
В.
Кайнакчиева
Записване за участие
в
Импулсен център (Стая 44 )
Максимален брой участници
– 18 ученици.
Забележка: С отворен час е инициативата„За предприемачитеот извора”. Очаквайте допълнително информация.
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