
Работилница: Различен път към успеха 
 

Бакалавър - магистър - стаж - стартова позиция в голяма компания. 
Така изглежда традиционният път към професионалния успех за много студенти.  
Защо, обаче, не променим малко веригата?  
 

 Има ли други начини, по които можем да развием комуникационните, 
организационните и лидерските си умения?  

 Как да развием работата си в екип и с разнообразни групи хора?  

 
Заповядайте на работилницата "Различен път към успеха". И защото искаме опитът да е 
практически, по време на събитието ще работим по реални казуси от различни сфери.  
 
11ч - 12:30ч 
28.11 ( сряда) 
Аудитория 10  
Стопанска академия “Димитър А. Ценов” 
 
Регистрация http://bit.ly/2A8vIDp  
 

Водещ на работилницата ще бъде Петър Пройков. Петър е завършил международни 
икономически отношения в Икономически университет – Варна. По време на следването си 
работи като стажант в Община Варна, като участва в развитието на кандидатурата на 
града за Европейска столица на културата през 2019 г. След това става заместник-
председател в местния комитет на AIESEC, където отговаря за развиването на 
партньорските отношения на организацията. Преди да се фокусира в сферата на 
човешките ресурси и евент мениджмънт, неговият опит е свързан и с преподаване на 
маркетинг и мениджмънт. 
 
---- 
Фондация “Заедно в час” е създадена през 2010 г. и работи за осигуряването на равен 
достъп до качествено образование на всяко дете в България. Мисията на организацията е 
да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти от различни 
сфери, които допринасят дългосрочно за положителна промяна на образованието в 
България. В рамките на програма за професионално и лидерско развитие те се обучават 
да работят като учители, придобиват педагогическа квалификация (ако нямат такава) и 
имат достъп до разнообразни надграждащи обучения - както за работа в класната стая, 
така и за бъдещото им професионално развитие.  
 
До 20 февруари 2019 г. “Заедно в час” набира кандидати за деветия випуск участници в 
програмата си, които през 2019 г. ще преминат интензивно обучение, а от 15 септември ще 
започнат да преподават на ученици в 11 региона на България. 
 

http://bit.ly/2A8vIDp

