
 
 

Проект „Да сбъдваме заедно мечтите си” 
Договор № БС -  33.14-1-015/ 28.09.2015г. 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция  
на децата и учениците от етническите малцинства. 
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Проект „Да сбъдваме заедно мечтите си” 
 

 

 

През месец април продължават заниманията по БЕЛ и предприемачество с 

учениците от ОУ“П.Р.Славейков‘‘ В „Азбука на предприемачеството“ те се запознаха 

с понятия като“маркетинг“ и „мениджмънд“, дискутираха теми като „Отговорности и 

възможности в нашата общност. Обучение и професии. Видове професии в една 

общност“.  

В надпреварата „Аз съм Предприемач“ учениците влязоха в ролята на социални 

предприемачи и предложиха креативни идеи за подпомагане на деца, бедни и 

социално-слаби хора. За отлично представените идеи учениците получиха награди, 

осигурени от финансиращата организация. 

За да знаем и можем е много важно да се учим добре в училище, да изберем 

правилната професия, която да работим с желание. Всяко дете мечтае да стане 

полицай, художник, певец… А за това дали си спомнят детските мечти и различават 

ли се те от днешното им желание разбрахме от таблото с детските мечти, на което 

оживяха  спомени, смехове, идеи. 

Задачата „Нарисувай семейното/родословното си професионално дърво с 

професиите на своите предци, родители, братя и сестри“ съвсем не затрудни нашите 

ученици.  Те образуваха  професионалната гора на 4-те групи. 

 

Пролетната ваканция съвсем не бе време само за игри за учениците от ОУ 

“П.Р.Славейков“ село Джулюница. Специално за участниците в проект “Да сбъдваме 

заедно мечтите си“, финансиран от ЦОИДУЕМ бяха организирани две тридневни 

Пролетни академии по лидерство и предприемачество в Пъргавеловите къщи с. 

Яковци.   Сред красивата природа на Еленския балкан деца и родители се обучаваха в 

сложната материя на предприемачеството, както и за развитие на лидерски умения и 

повишаване на езиковите умения. За да приложат наученото на практика в края на 

зеленото училище те имаха различни  задачи и състезания: да организират Пролетен 

базар за изготвени от тях  изделия,  да  и създадат  собствена фирма за кетаринг, да 

приготвят почерпка за коктейл и др. За отлично участие в обученията родители и 

ученици получиха сертификати. 

 

 

 

 

 

 

 

 


