Уважаеми г-н / г-жо Директор,
От името на екипа на Тийноватор - програма за насърчаване на
предприемаческата култура и бизнес мисленето у българските ученици имаме удоволствието да поканим Вашето училище да стане наш партньор!
Тийноватор се реализира с подкрепата на МОН, РУО-София и Столична
община и в нея могат да се включат училища от цялата страна.
Вече три години нашата програма се развива изключително успешно
като безплатна извънкласна дейност, отворена за всички желаещи ученици
от 10. и 11. клас. До момента през Тийноватор са минали над 500 ученици
от български училища в общо шест града. Тази четвърта учебна година, в
зависимост от обстановката и възможността да осигурим ментор на място,
програмата ще се реализира едновременно в два варианта:
● изцяло онлайн - в специално създадена безопасна електронна учебна
среда с видеоконферентна връзка;
● в смесен формат на провеждане - в присъствена форма с
допълнителни задачи в онлайн среда.
Това ни дава възможност да достигнем до всяка точка на България и
да отворим програмата за всички желаещи ученици от 10. и 11. клас.
„Тийноватор“ е творческо пространство за млади предприемачи.
Гимназистите, обединени в стартъп клубове, се учат как да печелят от това,
което обичат да правят. В рамките на една учебна година, веднъж седмично,
учениците имат срещи с техния ментор (млад предприемач, обучен да
прилага програмата), който им помага да реализират собствена бизнес
идея. Учениците имат възможност да се докоснат до реални компании и
реални бизнеси, с помощта на своите ментори. В програмата има две
ключови събития - Уикенд на идеите, на който учениците създават и
презентират своите първи идеи пред инвеститори; Национално финално
състезание, на което екипите участват със стартъп проектите си и много
съпътстващи уъркшопове, лекции и семинари. Тук можете да видите видео
от наше събитие: Teenovator 2021 - ФИНАЛЪТ

Вашето училище може да стане наш партньор като:
● разпространите информация за програмата сред учениците от 10. и
11. клас;
● в случай на присъствено провеждане на програмата ни подкрепите с
помещение в сградата на училището, в което да се провеждат
срещите на стартъп клуба;
● давате позволението си учениците да участват в събитията по
програмата, когато се провеждат в учебно време;
● предоставите логото на Вашето училище за специалната секция на
сайта на Тийноватор и споделите за партньорството ни по Вашите
комуникационни канали.
На този етап за нас би било огромна подкрепа да препратите
приложената информация към класните ръководители и учениците от
10. и 11.клас, за да се запознаят с възможностите, които програмата
предлага. Изпращаме Ви повече информация в прикачени файлове. На
разположение сме да отговорим на всички Ваши въпроси и да коментираме
какви са следващите стъпки.
Учебната година за Тийноватор започва след средата на октомври.
Ще се радваме да работим заедно!
С пожелания за успешен старт на учебната година,

Екипът на Тийноватор
Лице за контакт:
Зорница Миткова
0884 511 612
team@teenovator.bg

