
Целта на всеки стартъп клуб е да осигури 
творческо пространство, в което учениците 
да реализират първите си предприемачески 
проекти и да получат насоки как да започнат 
собствено печелившо начинание. По този начин 
те развиват редица ценни умения.

ППрез учебната 2020 - 2021 година срещите 
между учениците и менторите се провеждаха 
в онлайн среда през платформа, осигуряваща 
инструменти за съвместна работа. През 
учебната 2021 - 2022 година програмата 
е готова с работата в онлайн, хибридна среда, 
или изцяло на живо, след натрупания вече опит.

ММладите предприемачи и учениците изграждат 
ценна връзка помежду си, която се развива и 
след завършването на програмата. Менторите 
стават ролеви модели за учениците и понякога 
им помагат в ориентацията за кариерното 
развитие и изборите непосредствено 
след училище.

За четвърта поредна година Тийноватор 
влиза в българските училища и свързва 
директно учениците от 10 и 11 клас с успешни 
ментори предприемачи и лидери на стартъп 
средите в България. Тийноватор е програма, 
която помага на учениците да се научат 
ккак се стартира компания и как се прави 
бизнес с печалба. 

В продължение на учебната година, от средата 
на октомври до средата на юни месец, 
учениците в стартъп клубовете се срещат 
с менторите веднъж в седмицата и усвояват 
важни умения, базирани на добри примери 
от бизнеот бизнеса - умения, които са нужни за справяне 
с предизвикателствата на 21 век.

Тийноватор учи тийнейджърите как да печелят 
от хобито си и от това, което обичат 
да правят; да решават важни обществени 
проблеми с помощта на иновациите; 
да предстада представят идеите си пред истински 
инвеститори. Менторите предават 
собствения си професионален и личен опит, 
поуките от провалите и от успехите си 
в бизнеса. Помагат на учениците да добият 
увереност в себе си и в способността си да 
се справят, независимо от външните фактори.
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Програма за развиване на стартъп културата 
и бизнес уменията на ученици в 10 и 11 клас 
Година 4 / 2021 - 2022 учебна година



Октомври

Ноември

Декември

Януари

Участниците се запознават помежду си. 
Мотивационни практики, които насърчават 
участието в бъдещите деиности 
и изграждането на екип.

Обучение в „меки умения“, бизнес симулации и 
ситуационни игри, които изискват предприемачески 
подход при решаването на проблеми. Основният 
фокус е върху комуникацията и смелостта 
да мислим нестандартно.

Търсене на печеливша бизнес идея и преминаване 
на процеса от първоначалните идеи до конкретни 
концепции, които да се развият в следващите етапи. 
Запознаване с методиката на бизнес моделирането 
и прототипирането на концепция.

Тестване и прототипиране на бизнес идея, усвояване 
на подходите за тестване на идеята на пазара. 
Подготовка за представяне на идеята пред първите 
истински клиенти.

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Производство на първите прототипи. Основен фокус 
е валидирането на бизнес идеята с реални клиенти. 
Въведение в маркетинга и продажбите.

Постепенно развиване на идеята и откриване на 
първите клиенти чрез метода на прототипиране. 
Екипите работят, за да спечелят първите си 
клиенти и да развият своя бизнес модел, така 
че да реализират първите си продажби.

Развиване на продукта и привличане на клиенти. 
Учениците се научават как да ускорят продажбите 
и да разработят нови канали за продажба. Откриване 
на потенциални партньори и инвеститори.

Подготовка за финалното национално състезание, 
на което екипите представят своите идеи пред жури 
публика. Обучение в ораторство, подготовка на успешна 
презентация и други материали за представяне на 
бизнес идеята пред инвеститори.

Национално състезание

Уикенд на идеите 

Учебна програма
на Тийноватор
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През учебната 2021 - 2022 г.
Тийноватор ще стартира 
в средата на октомври 
и ще продължи до средата 
на юни, с прекъсвания по време 
на ученическите ваканции.

Всеки стартъп клуб се състои 
от 10-15 ученици и двама 
ментори. Срещите ще се 
провеждат онлаин веднъж 
седмично в рамките на 
22 учебни часа (90 минути). 
Менторите са винаги на 
разположение да помогнат 
на учениците – дори извън 
редовните часове.

Направете Тийноватор клуб във Вашето училище. 
Свържете се с нас, за да Ви помогнем. 

Участието в програмата е напълно безплатно. 
Приемат се стартъп клубове от училища 
в цялата страна.

За контакти:

Зорница Миткова
zornitsa@teenovator.bg
www.teenovator.bg
0884 511 612


