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IO 3 - Програма за обучение по корпоративно предприемачество 

Име на програмата: 

“ Обучение по предприемачество за служители / студенти” 

Име на модула : Предприемаческо мислене 
Описание на модула 

Не всеки е роден предприемач, но предприемачеството се прилага и в 

рамките на установените организации - с ангажираността на 

всеотдайни, креативни служители с предприемачески начин на 

мислене. В същото време, вътрешно предприемачеството носи много 

възможности за самите служители. Този модул ще запознае бъдещите 

вътрешни предприемачи с концепцията, ползите и предизвикателствата 

на вътрешното предприемачество, ще подчертае добрите практики и 

свързаните с тях лидерски аспекти. 

По-конкретно, този модул ще: 

• Опишете вътрешното предприемачество и корпоративното 

предприемачество и ще изясни различията . 

• Предизвика любопитни ност около  концепцията за вътрешно 

предприемачество и неговите предимства и предизвикателства 

• Представи  успешните случаи на вътрешно предприемачество и 

как мотивацията и постоянството водят до големи резултати както 

за вътрешните предприемачи, така и за компанията 

• Запознае с предприемаческото лидерство  и етично и устойчиво 

мислене като ориентир за учене 

  

Очаквани резултати от ученето: 

Резултати от обучението: 

След успешното завършване на този модул, участниците в обучението 

-           Запознайте се със съдържанието на курса и какво се очаква от 

тях. 
-           Да се  мотивират да участват в курса 

-           Разбиране на приликите и различията в предприемачеството и 

вътрешното предприемачество . 

-           Разпознават ползите и предизвикателствата на вътрешното 

предприемачество 
-           Да се мотивирате  да преследвате своите вътрешно-

предприемачески идеи 
-           Повярвате, че някой може да влияе на  себе си и други хора, за 

да се подобри текущото състояние 



-           Да сте наясно защо е  важно е да постоянствате в 

предприемаческите  начинания 
-           Разберете, че техните решения ще повлияят на  различни 

заинтересовани страни 
-           Признайте, че един добър лидер 

притежава различни добродетели (като търпение, мотивирайте 

себе си и другите, мислете етично , покажете пътя 

Този модул дава следните SCOPE компетенции : 

CMEM1: Представяне на  предприемаческия начин на мислене 

Този модул допринася за следните рамкови компетенции : 

-               Самосъзнание и самоефективност (2.1) 

-               Мотивация и постоянство (2.2) 

-               Етично и устойчиво мислене (1.5) 

  
Съдържание: 

Лице в лице: 

- Ледоразбивач 

- Вашите очаквания относно обучението 

- Съдържание на обучението и дефиниция на вътрешно предприемачество 

- Самосъзнанието 

- В урока си за мултимедия 

- Предимства и предизвикателства на вътрешнопредприемачеството 

- Мотивация и постоянство 

- Въведение в лидерството 

- Задание и заключения за електронно обучение  

 

Сесия 
продължител

ност 
съдържание 

Ледоразбивач 0,5 ч. Опознаване  

Заседание на очакванията по 

отношение на обучението 

  

0,25ч.. Въпроси и отговори за това, 

какви са очакванията 

за участниците в този курс, какво 

се счита за успешен резултат за 

тях, предложения за оценка 

(всички те се подпомагат от 

обучителя) 

 

Съдържание на обучението и 

дефиниция за вътрешно 

предприемачество 

0, 5 часа Кратко представяне на 

съдържанието на курса, как ще 

бъде улеснено и какво се очаква 

от участниците -

Представяне на intraprene фR тер

ската мотивация история. 

 



Предприемачи и 

предприемачество(вътрешни) 

Корпоративно 

предприемачество 

0, 5 часа ОПРЕДЕЛЕНИЕ и концепция- 

Връзката с предприемачество 

 

Самосъзнанието 0,75 h Кратко представяне на 

концепцията - КК за 

предприемачество срещу 

вътрешно предприемачество 

“Какво ви подхожда най-много?” 

- Дискусия по концепции 

 

Предимства и 

предизвикателства на 

вътрешно 

предприемачеството 

0, 5 часа Мозъчна атака за ползите и 

предизвикателствата на 

вътрешните предприемачи и 

обсъждането на въпроса 

 

Мотивация и постоянство 0,75 h Представяне на успешно 

изследване на Intrapreunerial 

Case, последвано от Q&A, за да 

мотивира и да покаже важността 

на постоянството. 

  

 

Въведение в лидерството 0,5 h 

  

Q & A  за това как вътрешният 

предприемач-лидер трябва да 

бъде пределно - наясно, 

самостоятелно – ефективен за 

себе си и другите, мотивира, 

мисли етично и 

преразгледа устойчивостта им . 

 

Задание и заключения за 

електронно обучение 

0,25 h Представяне на упражненията e-

Learning – Заключения 

 

  

  

Електронно обучение: 

-           Задача : 1) Анализирайте ползите от вътрешно предприемачество за 

служител и помислете за себе си каква ще бъде вашата основна причина да 

се превърнете в вътрешен предприемач. В продължение на време си 

припомнете предизвикателствата, пред които могат да се изправят 

вътрешните предприемачи. За учениците : Кои от тези предизвикателства 

очаквате да срещнете като вътрешен предприемач? За служителите : Кои от 

тези предизвикателства се отнасят за вашата работна среда / организация ? 

-           Задача 2: Намерете този казус на предприемачески  успех и напишете 

доклад, включващ: 
1)        Опишете вътрешно предприемаческата  идея, защо е била успешна ? от 

къде са получили вдъхновението ? 

2)        Имаше ли някакви неуспехи? Как се справят с вътрешните 

предприемачи? Съгласни ли сте? Ще направите ли по този начин? 

3)        Какви са били заинтересованите страни, които са участвали в този 



вътрешно предприемачески  проект , как са били засегнати ? По ваше 

мнение ли са взели предвид всички етични и устойчиви  последици ? 

-             

  
  
Литература и подходящи уеб източници 

  

Гледай на  Ауле   Разбиране и отключване на потенциала на иновациите, 

предприемачеството и предприемачеството . 

Предприемачество срещу вътрешно предприемачество -
https://ebrary.net/3675/management/entrepreneurship_versus_intrapreneurship 

L. Bosman и S. Fernhaber , Преподаване на предприемаческия ум към инженерите, 
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Bacigalupo , M., Kampylis , P., Punie , Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp : 

Рамка за предприемаческа компетентност. Люксембург: Служба за публикации на 

Европейския съюз; 27939 EUR; doi: 10.2791 / 593884 -

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf 

Antoncic , B., & Hisrich , RD (2003). Изясняване на концепцията за вътрешно 

предприемачество.   Вестник за развитие на малкия бизнес и 

предприятията ,   10(1), 7-24. 

Moriano , JA, Molero , F., Topa , G., & Mangin , JPL (2014). Влиянието на 

трансформационното лидерство и организационната идентификация на вътрешно 

предприемачество.   Международен журнал за предприемачество и 

управление ,  10 (1), 103-119. 

Можете ли да въвеждате иновации в големи 

организации:https://www.youtube.com/watch?v=6pm1bbLMqZE 

Не спирайте работата си, за да промените света - бъдете вътрешен предприемач 

https : // www.youtube.com/watch?v=AnCc9_uQOkg 

  

  

  

  

  

Критерии за оценка : 

☐ ще бъдат дефинирани съвместно за целия курс по описанието на курса 

  

Треньор е: 

 Ще бъдат добавени профилите на гръцки треньори след провеждане на 

обученията. 

  

  

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://executive.mit.edu/media-video/mit-sloan-executive-education/understanding-and-unlocking-the-potential-of-innovation-entrepreneurship-and-intrapreneurship/kigyfbp5vtc
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://executive.mit.edu/media-video/mit-sloan-executive-education/understanding-and-unlocking-the-potential-of-innovation-entrepreneurship-and-intrapreneurship/kigyfbp5vtc
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://ebrary.net/3675/management/entrepreneurship_versus_intrapreneurship
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6pm1bbLMqZE
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAnCc9_uQOkg
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAnCc9_uQOkg
https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAnCc9_uQOkg

