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Наименование на програмата: “Вътрешнопредприемаческото
служители / студенти”

обучение за

Име на модула: Инструменти за вътрешни предприемачи
Описание на модула
Вътрешното предприемачество е ключ към всяка растяща икономика. Това
увеличава търсенето на пазара и създава конкуренция за производство на
продукти и услуги от най-високо качество. Вътрешното предприемачество е
резултат от самочувствието, уменията, креативността, въображението и
иновациите. Той е и източник на доходи и същевременно създава условия за
процъфтяващо общество.
В рамките на този модул служителите / учениците ще бъдат запознати с някои от
най-новите и най-иновативни стартиращи инструменти за корпоративно
използване, за да сведат до минимум риска, да вземат решения и да внесат
промени: стратегията за стартиране на Lean, бизнес модел на платно, стратегия
за Blue Ocean, иновации Счетоводство и др.
Модулът е много практично ориентиран и чрез участие в него участниците ще се
научат как да използват тези инструменти и да придобият практически опит.
Съдържание:
Лице в лице:
Въведение
Инструменти за вътрешно предприемачество - Част 1:
o Бизнес стратегия за Lean Start-Up;
o Изграждане - измерване - учене;
o Сплит тестване;
о Pivot;
o Иновационно остойностостяване
Инструменти за вътрешно предпремачество - Част 2:
o Платформа за бизнес модел;
o Стратегия на Синия океан
- Налагане проекта
Преглед:
на идеи в рамките на фирма:
o Pitch Canvas
Очаквайте шапките на DeBono
- Справяне с несигурността:
o Дефиниране и разбиране на несигурността при вътрешно предприемаческите
проекти;
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o Типични предизвикателства по време на планирането и изпълнението на

Сесия

Продължителност

Въведение

1:00 ч

Инструменти за вътрешни
предприемачи - част 1
(Теоретичен принос +
практическа сесия)

5:00 ч

Инструменти за вътрешни
предприемачи - част 2
(Теоретично въведение +
практическа сесия

4:00ч

Създаване на идеи в рамките на
една компания

3:00ч
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Съдържание
Опознаване и
отражение на задачата
за електронно
обучение от Модул 2
Как да се стимулира
вътрешното
предприемачество.
Представяне на:
Strategy Бизнес
стратегия за Lean
Start-Up;
- Изграждане измерване - учене;
Разделно тестване;
Завъртете;
. Иновационно
счетоводство
Представяне на добър
пример от бизнес
практиката, свързана с
бизнес стратегията на
Lean Start-up.
Дискусия.Въпроси и
отговори
Как да се стимулира
вътрешното
предприемачество.
Представяне на:
; Canvas за бизнес
модел;
. Стратегия на Синия
океан
Представяне на добър
пример от бизнес
практиката, свързана с
платно на бизнес
модела и стратегията
за синия океан.
Дискусия.Въпроси и
отговори
Представяне на:
- Платното
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- Шапки за мислене на
DeBono или Ad Libs
Представяне на
практически пример.
Дискусия.Въпроси и
отговори
Определяне
и
разбиране
на
несигурността
при
вътрешно
предприемаческите
проекти.
Типични
предизвикателства по
време на планирането
и
изпълнението
на
проекта. Представяне
на пример от бизнес
практиката.

Справяне с несигурността
(теоретичен принос)

1:00ч

Електронно обучение

0:30ч

Представяне
на
задачата
за
електронно обучение

Обобщение на модула и
работата

0:30ч.

Обобщение на
съдържанието на
модула
Очертаване на
предстоящите модули
Обмен на идеи
Обратна връзка от
участници и обучители

Общо

15:00ч.

Електронно обучение:
Тази електронна обучителна сесия се основава на съдържанието на текущия
модул и ще се фокусира върху практическото прилагане на научените
Инструменти за вътрешни предприемачи. Целта е да започнем да мислим за
вътрешно предприемачество във вашата организация и да започнем инициатива
за създаване на иновации от всякакъв вид, във вашата компания.
Задание
Здравейте млади предприемачи ! Днес пред вас стои много важна задача!
Вашата мисия:
1.) Изберете един от представените инструменти в курса (BM Canvas, Blue
Ocean, Build / Measure / Learn = Lean Approach) и го приложите към идеята,
която сте разработили в стъпка 2 на е-обучението.
2.) Подгответе стъпка към изработената идея върху платното и инструмента,
който сте подготвили в стъпка 1. Опитайте се да измислите от кутията с вашата
идея и презентация.
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