
МОИТЕ ПЪРВИ СТЪПКИ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

 

 

Това е първата ми година в иновационния лагер. Как реших да участвам ли? За 

първи път се престраших да изляза от своята „комфортна зона“, с което да пробвам 

нови и различни неща, и така се записах за лагера. От начало това беше стресиращо, 

тъй като се включих седмица преди самото събитие и не знаех какво точно 

представлява. Нито пък знаех с кого ще се падна в отбор. След като се запознах 

постепенно с условията -  това какво представлява иновационният лагер и разбрах с 

кого ще съм в екип, стресът изчезна и бях облян от приятна емоция и спокойствие. 

   Задачата, която ни дадоха, беше интересна, темата ни бе „Как искам да изглежда 

градът на моите мечти“. Първите няколко часа мислихме и търсихме информация 

поотделно – всеки един от нас, за да покрием повече време, но след като се събрахме да 

обсъдим какво сме открили, разбрахме, че задружно ще дадем най-доброто от себе си,  

ще усъвършенстваме идеята и ще намерим най-ефикасния начин за реализация на 

нашата бизнес идея.  

           Аз и моят екип взехме всичко насериозно, но и се забавлявахме. След като 

развихме темата, направихме бизнес идеята и свършихме всичко указано по задачата, 

ние успяхме  дори да отидем до обекта, за който става въпрос в презентацията ни, за да 

направим снимки на него, но не с цел да спечелим, а с това, да запомним деня - как сме 

се забавлявали и какво се е случило. 

           Денят, в който протече събитието, бе учебен и всички ученици се включиха в 

иновационния лагер по различни причини:  едни  за  да спечелят, други да се 

забавляват, а трети просто да пропуснат часове. Докато аз лично отидох за емоцията и 

преживяването, но и с намерението да бъда полезен, а също и за да премеря сили със 

съучениците си. 

  Аз се гордея със себе си не защото съм спечелил или нещо подобно, а защото 

взех участие в едно толкова приятно и интересно мероприятие, благодарение на което 

научих нови и полезни неща, създадох контакти с интересни, позитивни и забавни 

личности. Много се радвам, че бях участник в това събитие, благодарение на което 

разбрах как понякога „Комфортната зона“ може да е пречка, и да те спира от точно 

такива инициативи, които те развиват психически. Възгледите ми са позитивни в 

повече аспекти. И с нетърпение чакам следващия иновационнен лагер, с удоволствие 

бих участвал отново!  
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