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Обща информация за проекта
Проектът „SCOPE – Умения за корпоративно предприемачество“ 
има за цел да стимулира иновативността и развитието на европей-
ските компании, създавайки предприемачески структури в ком-
пании, които искат да бъдат иновативни, както и стимулирайки 
възможностите за заетост и предприемаческите умения на служи-
тели и студенти.

Корпоративното предприемачество се дефинира като ангажимен-
та на съществуваща организация да стимулира иновациите, като 
инвестира ресурси в развитието на нови бизнес начинания, нови 
продукти, услуги или процеси, както и обновяване на стратегии и 
конкурентни предимства.

Вътрешното предприемачество се отнася до инициативи, свързани 
в иновация, предприети от служители и подкрепени от техните ор-
ганизации-работодатели. 

Координатор на проекта е FH Joanneum от Австрия, а консорци-
умът включва още седем партньора: FH CAMPUS 02, също от Ав-
стрия, DIMITRA Education & Consulting и Университет на Тесалия – 
UTH от Гърция, Европейски център за качество ООД и Бургаски 
свободен университет от България, INCOMA и EUSA от Испания. 
За да постигнат посочената по-горе цел, партньорите по проекта 
извършиха проучване на настоящата ситуация по отношение на 
корпоративното предприемачество и вътрешно предприемачество 
в компании в своите държави и събраха редица добри практики от 
всяка държава. Резултатите от проучването послужиха за основа 
за разработване на учебните материали за два учебни курса, един 
за мениджъри и един за служители, които също може да открие-
те на платформата на проекта. В следващите раздели в наръчника 
и на уебсайта на SCOPE: www.scope-project.eu може да откриете 
подробности за дейностите и резултатите от проекта, както и 
предложения за това как може да ги използвате в бъдеще.  
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1)  Каталог на добри практики за 
корпоративно предприемачество 

Методология на проучването 

Като първа стъпка в изпълнението на проекта, началната фаза (ин-
телектуален продукт 1) имаше следните цели:

- Събиране на информация за съществуващи случаи и добри 
практики за механизми и инициативи за вътрешнофирмено 
предприемачество.

- Идентифициране на компетенциите и нуждите на служите-
лите, занимаващи се с вътрешнофирмено предприемачество. 

- Идентифициране на нуждите на иновативните компании по 
отношение на вътрешнофирмено предприемачество. 

За да се постигнат тези цели бяха предприети конкретни дейности 
във всички партньорски държави с цел осигуряване на реално от-
ражение на възприемането на вътрешното предприемачество във 
всяка от тях. Партньорите разработиха методология за проучване-
то, включваща:

- Количествено проучване (анкета)
- Качествено проучване (интервю с експерти по темата) 
- Каталог с добри практики, обединяващ примери от всички 

партньорски страни 

Количествено проучване: онлайн въпросник
Количественото проучване имаше за цел определяне на профила 
на вътрешния предприемач и идентифициране на съществува-
щи пропуски в обучението по корпоративно предприемачество 
и вътрешно предприемачество, както и възможности във всяка 
държава. Онлайн проучването бе разпространено във всяка парт-
ньорска държава. Общо 242 души участваха в онлайн проучване-
то. Резултатите от всяка държава бяха обобщени в 4 национални 
доклада.
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Една от основните цели на проучването бе да се идентифицират 
необходимите компетенции, които ще спомогнат за стимулиране 
на вътрешнофирменото предприемачество сред служителите и 
ще стимулират инициативи за корпоративно предприемачество в 
организациите. Проучването имаше за цел и събиране на инфор-
мация за формулиране на профил на вътрешния предприемач и 
определяне на съществуващи нужди и пропуски.

За тази цел партньорите по проекта интервюираха представите-
ли на много организации от различни сектори. Участие в проучва-
нето взеха служители на МСП и големи компании, изследовате-
ли, специалисти от образователни институции, публични органи, 
стартиращи компании, както и мениджъри в областта на инова-
циите, изпълнителни директори, членове на съвети на директори, 
консултанти в областта на иновациите, техници и лица, които са 
ангажирани с управление на иновациите в тези организации.

Качествено проучване: интервюта с експерти 
В допълнение към резултатите от количественото проучване, 
партньорите по проекта интервюираха и национални експерти в 
областта на вътрешното предприемачество, за да спомогнат про-
цеса на дефиниране на компетенциите, оценка на нуждите и иден-
тифициране на добрите практики за корпоративно предприема-
чество. Интервюирани са общо 40 експерти – по 10 във всяка от 
партньорските страни.

За да организират интервютата, партньорите се свързаха с мрежи 
от експерти и направиха подбор на най-подходящите за участие 
в проучването. Поканените за интервю експерти са избрани на 
базата на професионалните си знания, научни познания и опит в 
областта на вътрешното предприемачество.

С цел събиране на множество перспективи е осъществен контакт 
с експерти с различно образование: мениджъри, консултанти в 
областта на иновациите, университетски преподаватели и изсле-
дователи и др.

Професионалният опит на интервюираните е по-хомогенен, тъй 
като може да се каже, че повечето експерти са професионалисти 
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с богат опит в своята област и обширни практически или теоре-
тични знания по темата. Също така, почти всички интервюирани 
са на високо отговорна позиция в компанията или институцията, за 
която работят, като в някои случаи са мениджъри или членове на 
управителни органи.

Добри практики във вътрешното предприемачество 
За да се илюстрира по-добре настоящата ситуация в област-
та на вътрешното предприемачество в партньорските държави, 
са идентифицирани поредица добри и полезни практики. Всеки 
партньор идентифицира 2 добри практики, общо 4 добри практи-
ки на държава, като всички практики са уникални и са събрани в 
един документ.

Резултати 
Количествено проучване
Използвани са множество параметри за идентифициране на 
най-полезната информация относно обучението по вътрешно 
предприемачество и свързаните с него компетенции. Част от дан-
ните са представени по-долу, но пълната версия на доклада е на-
лична на уебсайта на проекта: www.scope-project.eu
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С изключение на България, повечето респонденти от останали-
те партньорски държави посочват, че вече имат опит с вътрешно 
предприемачество в личната си работна среда. 

Когато става дума за обучение, свързано с вътрешно предприема-
чество, повечето респонденти от всички партньорски държави по-
сочват, че не са чували за такова обучение. В България и Австрия 
се наблюдава най-голямо различие в този аспект. Въпреки липсата 
на съществуващо обучение в тази област, повечето респонденти 
демонстрират силен интерес към участие в обучение по вътрешно 
предприемачество, ако имат такава възможност.

По отношения на умения/компетенции, респондентите посочват 
проактивност, креативност и решаване на проблеми като най-важ-
ните умения, в подкрепа на вътрешното предприемачество. От 
друга страна, способността за справяне със стреса и за поемане на 
рискове се считат за най-маловажни в сравнение с останалите.

Що се отнася до мениджърските умения/компетенции, умението 
за вземане на добри решения, увереността и упоритостта се иден-
тифицират като най-важните компетенции, които подкрепят по-
ведението на вътрешно предприемачество. Останалите умения са 
със сравнително сходни оценки.

Сред предложените социални умения/компетенции комуника-
ционните умения и способността за работа в екип се поставят като 
най-значими от респондентите, докато междукултурните умения 
и способността за справяне с критика се считат за най-малко важ-
ни, макар че са оценени високо.

По отношение на експертните знания като инструмент за стимули-
ране на вътрешно предприемачество, респондентите демонстри-
рат ясно предпочитание към способността за свързване на знания 
от различни области, макар че уменията, свързани с управление на 
проекти и оценка на риска също получават висока оценка.

Когато трябва да сравняват значимостта на различните категории 
от компетенции, включени в проучването, респондентите ясно по-
сочват личните умения/компетенции като най-важни за стимули-
ране на инициативи за вътрешно предприемачество. Експертите са 
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помолени да посочат и други компетенции, които не са включени 
във въпросника.

Таблица 1: Допълнителни компетенции, предложени от експертите. 

Гъвкавост/отзивчивост Придобиване на увереност

Емоционална интелигентност Самооценка

Риск и неочаквани 
обстоятелства
Превантивни способности

Оперативен опит според бизнес 
областта

Бързо вземане на решения Международен опит

Управление на времето Самомотивация

Критично и комбинативно 
мислене

Умствена сила 

Визуализация на общата 
ситуация

Управление на промяната

Иновация Чужди езици

Дизайнерско и креативно 
мислене

Ентусиазъм

Независимост Мислене в екип

Дигитални компетенции Профилиране

«Lean startup» методология и използване на инструменти за 
иновация и повторение 

Качествено проучване
В таблици 2 и 3 са представени резултатите от качественото про-
учване, което се проведе чрез интервюиране на мениджъри и 
представители на компании. 
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Най-важни компетенции за вътрешни предприемачи

Таблица 2:  Умения, важни за вътрешните предприемачи, идентифи-
цирани по време на проучването 

Лидерство

Ангажираност и 
решителност по 

отношение на 
проектите

Управление на 
конфликти

Комуникационни 
умения

Нестандартно 
мислене

Задълбочени 
знания в 

конкретна  
област

Справяне с 
предизвикател-

ства

Социални 
умения (емпатия, 
межукултурни, 

интерактивност)

Креативност

Сила за 
убеждаване

Вземане на 
решения

Издръжливост 
при стрес

Аналитично и 
организационно 

мислене

 Проактивност

Търпение и 
вземане на 
решения

Оценка на риска
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Най-важните компетенции на мениджърите
Таблица 3:  Ключови елементи за постигане на ангажираност на пер-

сонала във вътрешното предприемачество, идентифици-
рани по време на проучването 

Готовност за 
изслушване

Умения за  
водене на 
преговори

Лесно  
идентифицира 

таланти

Делегиране

Способност за 
мотивиране за 

работа

Разрешаване на 
конфликти

Комуникационна 
стратегия,  

базирана на  
увереност

Дългосрочно 
планиране на 

иновация

Гъвкавост

Способност за 
оценяване на 

креативни идеи

Устойчивост

Осигурява  
специфични  

ресурси

Трансформацион-
но, участващо 
и включващо  

лидерство 

Позволява  
предложения

Емпатия и  
себеотрицание

Оценява и  
подкрепя 
вътрешни 

предприемачи

Мерки за стимулиране на вътрешното предприемачество

За да се улесни практическото разбиране, експертите са помолени 
да споделят мерки, които се прилагат в държавите им с цел стиму-
лиране на вътрешното предприемачество. Някои примери са:

−	 Даване на възможност за работа по печеливши проекти и 
управлението им чрез периодично провеждане на обучения и 
брифинги и допълнително оценяване.

−	 Проекти, свързани с различни звена/трансфер на добри прак-
тики от едно звено в друго.
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−	 Гарантиране на автономност, позволяване на служителя да 
вземе решение за изпълнението на задача. 

−	 Награди, допълнително възнаграждение и възможности за 
пътуване.

−	 Установяване на по-добра комуникация между ръководство-
то и служителите. 

−	 Програми за инкубатори, стартиращи екипи, модели за биз-
нес иновация, системи за мотивация. 

−	 Вътрешно финансиране на идеи в комбинация с политика за 
незадаване на въпроси. 

−	 Възприемане на нови работни стилове (гъвкаво работно вре-
ме и офиси, модели с плоска йерархия). 

−	 Организиране на брейнсторминг сесии и застъпване на поли-
тика на „отворени врати”. 

−	 „Обучение в действие”: учебни програми за развитие на уме-
ния за вътрешно предприемачество.

−	 Определяне на действия за конкретни бизнес модели с кли-
ентите или вътрешно. 

−	 Система за открити разговори, при която всеки може да спо-
дели идеите си и колегите могат да задават въпроси. 

Лично отношение
По принцип експертите демонстрират много положително отно-
шение към вътрешното предприемачество, което считат за един 
от основните елементи за стимулиране на иновации, генерира-
не на растеж в своите компании и запазване на конкурентоспо-
собност. Вътрешните предприемачи се считат за изключително 
важни за една активна/съвременна компания и повечето интер-
вюирани посочват, че се опитват да прилагат подобни практики в 
своите компании, особено в технологичната област. Те дефинират 
вътрешното предприемачество като изключително важно за ус-
пешното бизнес развитие и изпълнението на проекти за частния и 
публичния сектор.
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Желание за реализация на вътрешно 
предприемачество 
Експертите демонстрират силна ангажираност към вътрешното 
предприемачество. Повечето от тях споделят свои съществуващи 
практики и посочват, че инициативите за вътрешно предприема-
чество са много важни за техните организации. Някои от тях дори 
включват вътрешното предприемачество в стратегическите си 
планове. 

Когато става дума за образователни институции, те изразяват и 
желание да включат вътрешното предприемачество в учебните си 
програми за различни дисциплини като бизнес администрация, но 
не само. 

Добри практики по отношение на вътрешното 
предприемачество 
Каталог на добри практики за корпоративно предприемачество, 
както и пълният доклад от проучването са налични на уебсайта 
на проекта: www.scope-project.eu. Те включват примери от всички 
партньорски държави в проекта SCOPE.
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2)  Матрица на компетенции за 
корпоративно предприемачество за 
мениджъри и служители/студенти 

В първия етап на проекта SCOPE бяха идентифицирани различни 
компетенции, необходими, за да може един човек да стане вътре-
шен предприемач (като служител/студент) и да ръководи такива 
(като мениджър).

Резултатите от проучването, бяха използвани за разработване на 
две различни матрици на компетенции. Една матрица – за ком-
петенциите, които трябва да притежава потенциален вътрешен 
предприемач, Матрица за компетенции на служители (Competence 
Matrix Employees (CME)) и една матрица, която представя компе-
тенциите, необходими на мениджърите – матрица за компетенции 
на мениджъри (Competence Matrix Managers (CMM)). Като научна 
база бе използвана Европейската квалификационна рамка.

Всяка матрица се състои от пет различни модули, които са но-
мерирани според името на матрицата. CME модули (=CMEM) за 
матрицата за служители, CMM модули (CMMM) за матрицата за 
мениджъри. В рамките на тези модули са изброени по-рано иден-
тифицираните компетенции, като са описани и са посочени свър-
заните с тях знания и умения. Самите компетенции също са но-
мерирани според своята принадлежност, C.E. за компетенции на 
служители и C.M. за компетенции на мениджъри. 

Преглед на всички компетенции на CME и CMM е представен в 
Таблица 3 и Таблица 4.

По отношение на структурата, и двете матрици на компетенции 
са структурирани по един и същ начин. Въпреки това има разлика 
в нивото от Европейската квалификационна рамка (EQF).

Според EQF1 има осем квалификационни нива. Всяко от 8-те нива 
се характеризира от показатели за резултатите от обучението, 
които са приложими за квалификации на това ниво. Те са валидни 

1  EQF е инструмент, който спомага разбирането и сравняването на квалификации в 
различни държави и различни системи за образование и обучение чрез превръщане 
в учебни резултати и нива, наличен на:  https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/
descriptors-page 
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за всяка система от квалификации. В проекта SCOPE двете матрици 
на компетенции са разработени на различни нива от EQF.

Матрицата на компетенции за служители е създадена на ниво 5 от  
EQF, тъй като целевите групи са служители (със среден опит) или 
студенти с бакалавърска степен.  

Матрицата на компетенции за мениджъри е създадена на ниво 6 за 
служители с лидерски компетенции, мениджъри или потенциални 
бъдещи мениджъри (напр. студенти с магистърска степен). Повече 
за EQF нивата може да научите на:  https://ec.europa.eu/ploteus/en/
content/descriptors-page. 

Всеки модул от двете матрици на компетенции е структуриран по 
един и същ начин:

−	 Заглавие на модула, 
−	 Име и номер на компетенцията, 
−	 Описание на знанията, необходими за компетенцията, 
−	 Описание на уменията, необходими за компетенцията, 
−	 Описание на самата компетенция (резултат от обучението). 

Пълната рамка е представена в таблици 6 до 11. 

Таблица 4:  Общ преглед на матрица на компетенциите за 
служители/студенти 

Таблица 5:  Общ преглед на матрица на компетенциите за 
мениджъри
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3)  Учебна програма по корпоративно 
предприемачество 

Учебното съдържание и учебните материали следват изисквани-
ята на рамките на компетентностите за мениджъри и служители 
и каталога с добри практики, изготвен на първия етап от проекта. 
Учебната програма бе основата за разработване на материалите за 
обучение.

Учебната програма по корпоративно предприемачество е разра-
ботена съгласно нуждите и очакванията на мениджъри и лидери. 
Всички курсове са създадени чрез използване на съвременни ме-
тоди за обучение, като обучение чрез решаване на проблеми, игри, 
казуси и др. Програмата е организирана чрез използване на кон-
цепция за смесено обучение.

Учебната програма е модулна и практически ориентирана и пре-
одолява несъответствията в уменията, като цели повишаване на 
компетенциите за вътрешно предприемачество в организациите в 
дългосрочна перспектива.

Електронните курсове и уебинарите осигуряват гъвкавост и са 
адаптирани съгласно предпочитанията на мениджъри и служители. 

1) Учебна програма
Учебната програма е разделена на две - обучение за мениджъри и 
обучение за служители/студенти. И двете обучения са разделени 
на различни модули според резултатите от обучението съгласно 
Европейската квалификационна рамка (EQF) (2 модула за мени-
джъри, 4 модула за служители/студенти). Към учебната програма 
са добавени и насоки за обучители. 

 

2) Инструментариум за обучение
Инструментариумът за обучение включва учебни материали за раз-
работените модули, като са използвани различни медии. Включен 
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е и инструмент за онлайн оценка, който помага на мениджърите да 
идентифицират своите пропуски в корпоративното предприема-
чество и нагласи за вътрешно предприемачество, а на служители-
те – да оценят способностите си за вътрешно предприемачество. В 
материалите са включени препратки към други учебни материали 
с цел самоподготовка. 

Обучение за служителите
Модулите, предназначени за служители, са представени в следва-
щите таблици: 

Таблица 6: Преглед на Модул 1 за служители 

Модул 1: Нагласа за вътрешно предприемачество (4 часа присъствени 
сесии – 10 часа електронно обучение) 

	 Въведение във вътрешното предприемачество и 
корпоративното предприемачество

	Лидерство част 1: Лидерство за вътрешно предприемачество 
като учебно направление 

Резултати от обучението:

1. Запознаване със съдържанието на курса и очакваните 
резултати 

2. Мотивация за участие в курса
3. Разбиране на приликите и разликите между предприемачество 

и вътрешно предприемачество
4. Разбиране на ползите и предизвикателствата на вътрешното 

предприемачество 
5. Мотивация за реализиране на идеи за вътрешно 

предприемачество 
6. Изграждане на увереност във възможностите за повлияване 

върху себе си и други хора в посока подобряване на 
настоящата ситуация  

7. Научаване защо е важно да се проявява упоритост в 
инициативите за вътрешно предприемачество 

8. Разбиране как решенията ни повлияват на различните 
заинтересовани лица 

9. Разбиране на качествата на добрият лидер (търпение, 
мотивиране на себе си и другите, етично мислене, насочване) 
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Таблица 7: Преглед на Модул 2 за служители 

Модул 2: Нестандартно мислене (8 часа присъствени сесии – 10 часа 
електронно обучение) 

	 Техники за генериране на идеи/креативност (напр. 
дизайнерско мислене, въпроси „Какво ако…” и др.) 

	Източници на идеи в дадена компания
	Предварително валидиране и подбор на идеи

Резултати от обучението:

1. Познаване и разбиране на основните правила на креативността 
2. Способност за идентифициране и анализиране на различни 

отправни точки и източници (стандартни) за мислене за 
вътрешно предприемачество 

3. Придобиване на инструментариум с техники за креативност, 
които могат да се използват за нестандартно мислене 

4. Способност за дефиниране на критерии за оценяване на идеи 
в типична среда на вътрешно предприемачество („подходяща 
организация“)

5. Способност за оценяване на идеи съгласно определен набор 
от критерии 

Таблица 8: Преглед на Модул 3 за служители 

Модул 3: Инструменти за вътрешни предприемачи (15 часа 
присъствени сесии – 20 часа електронно обучение) 

	 Справяне с несигурността и управление на проекти (agile): 
Начални идеи за корпоративна употреба за минимизиране на 
риска, вземане на решения и реализация на промени

	Представяне на идеи в компанията

Резултати от обучението:

1. Разбиране и използване на различни практически инструменти 
за вътрешно предприемачество, като: система за управление 
на промяната, Lean стратегия за новосформирани бизнеси; 
бизнес модел „Canvas“; Стратегия „Син океан“, Счетоводство на 
иновации и др. 

2. Създаване на собствено възприятие за разпознаване на бизнес 
възможности в работата и превръщане на проблемите или 
предизвикателствата във възможности; 

3. Изготвяне на убедително представяне на идея за вътрешно 
предприемачество пред ключови отговорници за вземане на 
решения в дадена компания. 
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Таблица 9: Преглед на Модул 4 за служители 

Модул 4: Представяне на иновацията (5 часа присъствени сесии) 
	 Комуникация и нетуъркинг
	Лидерство част 2: Вътрешното предприемачество като екипно 

усилие
	Междукултурно взаимодействие в компаниите: културни 

разлики между вашето иновационно послание и 
корпоративния свят

	Представяне на финалната презентация пред жури 
(мениджъри) 

Резултати от обучението:

1. Съобразяване на резултатите от вашия проект за вътрешно 
предприемачество със стратегията на компанията 

2. Асимилиране на функционирането на компанията и ползите от 
него чрез екипна работа и лидерство 

3. Използване на визуални инструменти за ефективно 
комуникиране на ефекта от иновацията 

4. Способност за структуриране на посланието, резултатите и 
ефекта от проекта за вътрешно предприемачество 

5. Съществени комуникационни умения и личен бранд 
6. Търсене на лидери и отговорници за решения 
7. Подчертаване на стойността на вашата иновация 

Обучение за мениджъри
Модулите, които са разработени за мениджъри, са представени в 
следващите таблици: 

Таблица 10: Преглед на Модул 1 за мениджъри

Модул 1: Създаване на екосистема за корпоративно предприемачество 
(10 часа присъствени сесии)

	 Стимулиране на креативност и коучинг за вътрешно 
предприемачество 

	Планиране и оптимизиране на процеса на иновация 
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Резултати от обучението:

1. Разбиране на приликите, разликите и синергиите между 
корпоративното предприемачество и предприемачеството 
чрез новосформирани компании

2. Разбиране на различните форми на корпоративно 
предприемачество

3. Разбиране и прилагане на предприемаческия процес в 
организацията

4. Изграждане на среда за корпоративно предприемачество 
5. Действие като лидер и агент на промяната за подпомагане на 

предприемачески инициативи в организацията 

Таблица 11: Преглед на Модул 2 за мениджъри 

Модул 2: Култивиране на вътрешно предприемачество (6 часа 
присъствени сесии)

	 Въведение в нагласата на предприемача 
	 Въведение в мениджърските умения 
	Идентифициране и коучинг на вътрешно предприемачество 

Резултати от обучението:

1. Познаване и разбиране на основните правила за създаване на 
организационна култура за вътрешно предприемачество 

2. Мотивиране на служителите и стимулиране на собствените им 
инициативи/нови идеи 

3. Създаване на позитивна атмосфера в екипа 
4. Способност за разработване на оценка на таланти и план за 

управление за запълване на пропуска между налични таланти 
и талантите, необходими за стимулиране на успех на бизнеса 

5. Способност за създаване на ценна и положителна промяна у 
служителите с цел развитието им в лидери 

6. Установяване на иновативна култура, която достига във всички 
нива на организацията 

Трудността при провеждане на такова обучение е да се задоволят 
нуждите на участниците в обучението. Следователно, предвари-
телната оценка на знанията и условията във връзка с вътрешното 
предприемачество и корпоративното предприемачество на компа-
ниите е много важна. Ако е необходимо, обучението трябва да се 
адаптира към профила на участниците.  
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MOODLE 
Настоящият раздел има за цел да опише подробности относно 
технологичната инфраструктура, която позволи реализирането 
на учебната платформа SCOPE. Обучението се реализира чрез 
използване на виртуална учебна среда (ВУС) MOODLE като плат-
форма за електронно обучение за целевите групи. Платформата за 
електронно обучение съдържа раздел с учебните курсове на целе-
вите групи на всички партньорски езици.

Курсовете и материалите, налични в електронното обучение на 
ВУС SCOPE са насочени към целевите групи и имат за цел подо-
бряване на техните умения.

Описаната по-долу инфраструктура позволи реализация на плат-
формата за електронно обучение, с което учебното съдържание да 
достигне до обучаемите. Тази платформа дава на целевите групи 
достъп до учебното съдържание съгласно определената учебна 
програма SCOPE. В допълнение, по-долу може да намерите опи-
сание на всички характеристики на платформата, които дават въз-
можност за получаване на обща информация.  

 

Платформа за електронно обучение 
Електронните курсове SCOPE съдържат модули със следните раз-
дели:  

•	 Обобщение на модула
•	 Описание на модула
•	 Очаквани резултати от обучението
•	 Съдържание
•	 Литература и свързани интернет източници 
•	 Презентация на модула
•	 Практически дейности и задачи 

Видове потребителски роли

Реализацията на платформата прилага следните видове потреби-
телски роли според правата, които могат да имат в платформата:
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•	 Мениджър (администратор)
•	 Учител
•	 Учител без право на редакция
•	 Ученик
•	 Наблюдател

Учебните ресурси се състоят от различни видове файлове, тъй като 
Moodle не ограничава видовете файлове и разширения. В платфор-
мата SCOPE са включени следните видове файлове: PDF докумен-
ти, SCORM учебни ресурси, както и допълнителни ресурси, избро-
ени като външни URL адреси (отварят се в нов таб на браузера или 
нов прозорец). 

Достъп до ВУС SCOPE 
Достъпът до ВУС се осигурява чрез уебсайта на проекта: https://
www.scope-project.eu/, таб “Обучение SCOPE”.

	 Начален екран

Кликвайки върху табовете за достъп, потребителят бива насочен 
към началния екран на ВУС SCOPE, където са видими всички курсове.  

Мениджърите на курсовете могат да добавят и редактират различ-
ни части от описанието на курса, докато обучаемите могат само да 
виждат (четат) това, което е показано на екрана. 

	Страница за вход

Страницата за вход на платформата за електронно обучение 
SCOPE се визуализира, както е показано по-долу, и изисква от по-
требителя да въведе съответните потребителско име и парола:

След въвеждане на потребителско име и парола, на потребителя 
се показва неговото начално информационно табло, което показ-
ва линковете за вход в курсовете, за които е записан потребителя. 
Следващата фигура показва екран начално информационно табло 
(Dashboard). Оттук потребителят може да влезе в курсовете, като 
кликне върху името на съответния курс.  
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	Характеристиките

От лявата страна на екрана има навигационно меню със следните 
опции: 

Начално табло (Dashboard)

Сега потребителят е в началното табло (маркирано е с удебелен 
шрифт). 

Оттук потребителят може да отиде на началната страница (екран 
„Добре дошли”) и да види всички курсове с кратко описание, както 
и да влезе в курс, като кликне върху заглавието му. 

Календар

Потребителят може да влезе в Календара, за да види всички съоб-
щения и новини, публикувани в него. 

Календарът позволява на учители, преподаватели и мениджъри 
на курсовете да въвеждат важни срокове заедно със заглавие на 
събитието или активността, както и описание. Като кликне върху 
краткото описание в Календара, потребителят може да види всич-
ки съобщения.

Раздел „Лични файлове“

Този раздел позволява на потребителите да запазват лични файло-
ве – проекти на задачи, уведомления и др. Максималният размер 
на файловете може да се ограничи от администратора. 

Раздел „Моите курсове” 

В раздел „Моите курсове” потребителят може да види списък на 
курсовете, за които се е записал. 

Потребителят може да влезе в някои от тези курсове, като само 
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кликне върху името на курса в менюто (описани са кратки имена 
на курсовете). 

Организация на съдържанието на курса 

Курсовете, разработени в рамките на проекта SCOPE, имат модул-
на структура. Всеки модул се състои от: 

−	 Обобщение на модула;
−	 Описание на модула;
−	 Очаквани резултати от обучението; 
−	 Съдържание;
−	 Литература и свързани интернет източници; 
−	 Презентация на модула; 
−	 Практически дейности и задачи.

Навигация и проследяване

За да видят съдържанието на даден учебен обект, включен в курса, 
потребителите трябва да кликнат върху неговото заглавие. Про-
следяването на учебните дейности се прави от системата съгласно 
опциите за изпълнение на дейностите и условията, посочени при 
настройката на курса. Когато са определени правила за изпълне-
ние на задачи, от дясната страна има видими полета за отмятане. 
Те са свързани с проследяване на учебните дейности. 
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4) Как го направи SCOPE???

Обучението SCOPE следва качествения цикъл, т.е. след реализа-
цията на обучението се проведе пилотен етап всяка държава, за да 
се тества и при необходимост ревизира материала на обучението. 
Всички партньори представиха едни и същи модули, използвайки 
материалите, разработени за SCOPE, но адаптирайки организация-
та на курсовете според своя опит и аудитория, както може да види-
те по-долу в описанията на учебните дейности във всяка държава.

Австрия 
Обучителните работни срещи SCOPE за мениджъри се проведоха 
в периода април и май. Обучението за мениджъри се проведе от 
FH JOANNEUM, докато обучението за служители се проведе от FH 
CAMPUS 02.

Процесът по набиране на участници започна в началото на го-
дината, когато проектният екип се свърза с професионалните си 
мрежи. Интензивната фаза на процеса обаче започна през месец 
март, когато бе осъществен контакт с голям брой компании, за да 
се осигури разнообразие от компании от Щирия. В крайна сметка 
и двете обучения бяха запълнени. В обучението за мениджъри се 
включиха малко повече участници от планирането.

След анализ на въпросника за предварителна оценка, и двете обу-
чения бяха адаптирани спрямо базовите обучения, за да отговарят 
по-добре на нуждите на участниците.

Обучение за служители/студенти 
4-те модула на обучението за служители/студенти бяха проведе-
ни в рамките на 5 учебни дни от началото на април до края на май. 
Последната сесия – презентацията на идеи за вътрешно предприе-
мачество – бе комбинирано обучение с мениджърите. 
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Презентацията бе най-вълну-
ващата сесия за обучаемите, 
тъй като те представиха свои-
те идеи пред мениджърите 
– изпълняващи ролята на уп-
равителен съвет на техните 
компании. Така обучаемите 
имаха възможност да използ-
ват всичко, което са научили 
по време на обучението, и да 
представят идеята, по която 

са работили в своите електронни задачи. Те получиха ценна обрат-
на връзка след презентациите от участниците в обучението за ме-
ниджъри и бяха добре подготвени да представят идеите си в собст-
вената си компания и така да стартират кариерата си на вътрешни 
предприемачи.  

Обучение за мениджъри 
За обучението за мени-
джъри FH JOANNEUM и 
FH CAMPUS 02 събират 11 
участници от 8 различни 
компании – с много различ-
ни профили по отношение 
на сектор и размер на ком-
панията. Обучението е ор-
ганизирано като двудневна 
работна среща с две седми-
ци за електронно обучение 
между двете сесии. Пър-
вата сесия на обучението 
разглежда създаването на 
екосистема за корпоративно предприемачество. Представени са 
иновативни инструменти за успешно създаване на корпоративно 
предприемачество в компаниите, придружени от практически при-
мери. За да се позволи по-добро разбиране и тълкуване в специ-

Презентация в последната сесия на 
обучението

1-ви ден от обучението за мениджъри
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фичния контекст на представените компании, участниците полу-
чиха електронни задачи за всеки от инструментите. Втората сесия 
започна с представяне на резултатите от тези задачи и дискусия в 
група. Оставащата част от втората сесия се фокусира върху стиму-
лиране на вътрешно предприемачество в компанията – бяха пред-
ставени и обсъдени често срещани грешки, както и практически 
съвети. Денят приключи с вдъхновяващи презентации на примери 
за реално вътрешно предприемачество, изготвени от участниците 
в обучението. Това упражнение бе наистина ценно, както за ме-
ниджърите, така и за служителите, защото представи вътрешното 
предприемачество на практика.  

Цялото обучение приключи с нетуъркинг коктейл и церемония за 
раздаване на сертификати. 

Като цяло, учебната програма SCOPE бе приета добре от двете 
групи. Интерактивният формат на обученията бе високо оценен от 
участниците. Макар че обученията вече съдържаха много практи-
чески казуси, някои от участващите мениджъри препоръчаха да се 
включат още.

Гърция 
В Гърция двете организации, Университът на Тесалия и Образова-
телна организация DIMITRA си сътрудничиха за организиране на 
курсовете. Цялостната идея бе да се съберат и обучат мениджъри 
и служители от едни и същи компании, за да се осигурят повече 
възможности за реално развитие на техните идеи за вътрешно 
предприемачество по време на курсовете и да се увеличи шанса 
за бъдещи постижения във вътрешното предприемачество. Освен 
това бе избрана комбинация от студенти и служители за курсове-
те за служители, за да могат служителите да чуят нови и свежи 
идеи от студентите, а студентите да имат възможност да работят 
с опитни служителите, за да видят какво ги очаква в бъдеще. 

Процесът по набиране на участници се проведе чрез отворена по-
кана, както и чрез използване на мрежите на двата гръцки партньо-
ра. Всички обучения се проведоха в Катедрата по икономически 
науки в Университета на Тесалия, за да има възможност всички да 
се съберат заедно, като дойдоха експерти както от университета, 
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така и от Образователна организация DIMITRA. 

Материалите бяха представени във формата, разработен от парт-
ньорството SCOPE, но според 
началната оценка и тъй като 
обучението се проведе от два-
ма много опитни експерти, при 
необходимост те адаптираха 
материалите към нуждите на 
мениджърите и служителите.

Като цяло, обучаемите от двете 
групи бяха много впечатлени, 
както от обученията, така и 
от експертите. Те също така по-
сочиха, че този курс е отлична 
възможност за нетуъркинг. 

Обучение за мениджъри
Курсовете за мениджъри се проведоха през месец май. Програма-
та бе изготвена след разговор с тях и уговаряне на датите и часо-
вете, удобни за тях, за да се гарантира, че всички могат да участват 
в обученията и същевременно да продължат работата си. Мени-
джърите, избрани да участват в курса, обновиха виждането си и 
добиха много положително отношение към вътрешното предпри-
емачество, като развиха компетенциите си така, че да дават въз-
можност за стимулиране на нагласата за вътрешно предприема-
чество в техните организации.  

Обучение за служители и студенти
Обучението за служители и студенти бе реализирано в рамките 
на пет срещи, по време на които служителите и студентите имаха 
възможност да се срещнат, да учат, да обменят идеи и да пред-
ставят вижданията си. Както служителите, така и студентите, ко-
ито участваха в обучението, досега не бяха посещавали курсове 
по вътрешно предприемачество. Всички бяха доволни да видят, че 
има начини за реализиране на идеите им без риска, който трябва 

Обучение в Гърция
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да поемат, ако станат самостоятелни предприемачи. В допълне-
ние, много от тях досега не бяха участвали в работни срещи като 
обученията SCOPE и единственият учебен метод, с който се бяха 
сблъсквали, бе лекции, затова определиха обучението SCOPE като 
ново и вълнуващо. Освен това им бе много интересно да работят 
в екип и да имат възможности за учене. Комбинацията от студен-
ти и служители повиши качеството. Студентите имат много све-
жи и непредубедени идеи, които понякога може да са прекалено 
амбициозни, тъй като им липсва знанието, натрупано с опита на 
служителите, както и ноухау за това как реално функционира една 
организация, което може да ги пречупи, ако няма подкрепящо 
ръководство. Работейки заедно, те могат да предложат чудесни 
идеи и да създадат мрежа, която да продължи работа. Обратната 
връзка и цялостната оценка за курса бяха много положителни. 

България 
В България всяка от учебните програми бе организирана от един 
от българските партньори. Бургаският свободен университет (БСУ) 
отговаряше за организирането на обучението за студенти и служи-
тели, докато Европейски център за качество ООД (ЕЦК) подготви 
обучението за мениджъри. 

По време на обученията бяха използвани учебните материали 
SCOPE, разработени за мениджъри и служители. 

Обучение за мениджъри 
ЕЦК има богат опит в практическата реализация на различни обу-
чения. За успеха на тези събития компанията разчита на отличното 
представяне на своите качествени служители, които действат като 
мотивиран, ориентиран към резултати и фокусиран върху страте-
гията екип. Експертите, които отговаряха за пилотното обучение 
SCOPE за мениджъри са г-жа Маргарита Ангелова и г-жа Бианка 
Иванова. И двете пряко участват в реализацията на проекта SCOPE 
от самото начало. Г-жа Дарина Петрунова, която също е член на 
екипа на ЕЦК, участва като фасилитатор и наблюдател. 
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Набиране на участници
ЕЦК работи в тясно сътрудничество с редица малки и средни 
предприятия и новосформирани компании, разположени в София. 
Бе установен пряк контакт с мениджъри на средно и високо ниво и 
предприемачи чрез телефонни разговори, имейли и организиране 
на лични срещи. В допълнение, за да обяви обучението, ЕЦК напра-
ви няколко онлайн публикации в сайта на ЕЦК, Facebook и myPR.
bg /български PR сайт за новини и събития https://www.mypr.bg/. 

В резултат бяха регистрирани 12 участници в курса за мениджъри.

Практическа организация (график и провеждане) 
Най-вдъхновяващият елемент за участниците бяха практическите 
упражнения и дейностите за изграждане на група. Като цяло, всич-
ки участници бяха много ангажирани в проведените работни сре-
щи и обратната връзка за проектната идеи и резултати бе много 
положителна. 

В края на обучението всеки участник получи сертификат за участие 
и успешно завършване на обучението SCOPE за мениджъри. 

По време на курса ЕЦК предостави промоционални материали за 
проекта SCOPE, направени специално за обучението: папки, тор-
бички и химикалки.  
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Оценяване и обратна връзка 
Участниците изглеждаха ангажирани и участваха активно във всич-
ки дискусии по темите на всеки от модулите в курса за мениджъри, 
като споделяха своя опит в областта на корпоративно предприе-
мачество. Участниците споделиха мнението, че курсът SCOPE за 
мениджъри е много полезна инициатива и е добре структуриран, с 
много практически и полезни примери.

В края на обучението участниците бяха помолени да попълнят въп- 
росник за оценка, за да се добие цялостна представа за мнението 
им за курса, както по отношение на съдържанието, така и по отно-
шение на цялостната организация. 

Обучение за служители и студенти 
БСУ организира два различни курса, един само за служители и един 
само за студенти, като целта беше обучаемите да бъдат групирани 
според тяхното ниво и нужди. Учебният курс за служители бе про-
веден от доц. Янислав Желев, а курсът за студенти – от доц. Мария 
Монова-Желева, които участваха и в разработването на материалите. 

Набиране на участници
За служители: Курсът SCOPE бе обявен в началото на семестъра за 
задочни студенти. Тези студенти са служители в различни компа-
нии и учат в БСУ. Повечето от тях са от Катедрата по информатика 
и технически науки в БСУ. 

За студенти: Курсът SCOPE бе обявен сред няколко специалности 
в университета в началото на втория семестър. Една група студен-
ти изяви желание да участва в обучението. 

Практическа организация
Тъй като учебната програма е предназначена за служители и сту-
денти, сесиите са организирани в дни и часове, най-удобни за 
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участниците. За служителите това са дни, в които имат занятия в 
университета. За студентите обучението се проведе в периоди с 
по-малко лекции и упражнения. 

Оценка
Преди началото на учебната програма участниците бяха помолени 
да попълнят въпросник за предварителна оценка, разработен от 
партньорството SCOPE. Отговорите им бяха полезни с цел запоз-
наване с профила на участниците и за използване на информацията 
за адаптиране на обучението. 

След обучението участниците бяха помолени да попълнят анкета 
за удовлетвореност относно цялата програма: съдържание, логи-
чески аспекти, преподаватели и т.н. Тази информация ни помогна 
да разберем къде има нужда от подобрения. 

Испания  
В Испания всяка учебна програма бе организирана от един от ис-
панските партньори. Така EUSA бе отговорна за организиране на 
обучението за студенти и служители, докато INCOMA организира 
обучението за мениджъри. Тъй като и двете организации са в Се-
виля и си сътрудничат в някои от дейностите, обученията им са 
представени паралелно. 

Учебна програма за мениджъри

Преподаватели
За провеждането на обучителните сесии за мениджъри INCOMA 
се обърна към двама експерти с богат опит в мениджмънта, мар-
кетинга и организационна психология, които имат предишен опит 
в обучения, свързани с управление на бизнеса и се интересуват от 
темата на вътрешно предприемачество. 



40

Набиране на участници
Набирането на участници се извърши от INCOMA, основно чрез 
контакт с компаниите в тяхната мрежа по имейл и телефон и 
представяне на целите и съдържанието на обучението. Тъй като 
вътрешното предприемачество е много ново понятие в Испания, 
понякога партньорите срещат трудност да привлекат интереса на 
участниците и да ги ангажират с обучението. В крайна сметка обаче 
е събрана много ангажирана група от мениджъри-предприемачи, 
хора на важни управленски позиции и дори един университетски 
преподавател, специализиран във вътрешно предприемачество. 

Информация за обучението е разпространена и чрез профилите на 
INCOMA в социалните медии, за да достигне до повече хора. 

След получаването на потвържденията бе създаден списък на учас-
тниците, който бе споделен с преподавателите. Преди да започне 
втората част от сесиите, на участниците бе изпратено напомняне. 

Практическа организация
За да се улеснят участниците, те бяха попитани кога могат да при-
състват на учебни сесии. Като се взеха под внимание предпочи-
танията им, бяха насрочени четири различни сесии, разделени на 
две части (по една на модул), като всяка от тях включваше една 
сутрешна и една следобедна сесия в два последователни делнич-
ни дни с две седмици пауза между тях. Сесиите бяха организирани 
в офисите на EUSA и INCOMA. И двете зали разполагаха с цялото 
необходимо оборудване за сесиите. 
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Учебна програма за служители и студенти 

Преподаватели
EUSA е образователна институция, свързана с Търговската кама-
ра в Севиля, затова намирането на преподаватели с познания по 
темата за вътрешно предприемачество бе по-лесна задача. След 
старателен подбор бяха избрани трима експерти-преподаватели. 

Набиране на участници
За набиране на участниците в учебната програма EUSA използва 
различни стратегии. Уебсайтът и профилите им в социалните мре-
жи играят ключова роля в разпространението на информация за 
учебната програма.

EUSA също така събра имена и имейли за контакт на предприятия 
в тяхната мрежа, както и други компании в района на Севиля, кои-
то имат иновативен подход и такива, които се управляват по-тра-
диционно. До всички тях е изпратен кратък имейл с описание на 
учебната програма и листовка.  

След получаване на всички заявления бяха поискани потвържде-
ния за присъствие и бе изготвен списък на участниците, споделен с 
всички ангажирани служители.

Практическа организация
Тъй като учебната програма е насочена към служители и студен-
ти, сесиите са организирани в дни и часове, които не съвпадат с 
обичайното работно време в Испания. Избрани са петък следобед 
и събота сутрин, за да се гарантира, че възможно най-много учас-
тници ще присъстват на лекциите. Всички занимания се провеждат 
в сградите на EUSA. 
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Оценяване 
Преди началото на учебната програма, участниците бяха помоле-
ни да попълнят кратък въпросник с основна информация за себе 
си и организацията си, като размер на компанията, в която рабо-
тят, сектор и предишни знания или опит в областта на вътрешното 
предприемачество. Техните отговори бяха полезни, за да се разбе-
ре профила на участниците и дадоха възможност на преподавате-
лите да направят някои адаптации в лекциите си. След обучението 
от участниците се изиска да попълнят тест за самооценка, насочен 
към съдържанието на модула, както и проучване за удовлетворе-
ност от цялата програма: съдържание, логистични аспекти, препо-
даватели. Тази информация ни помогна да разберем кои области 
се нуждаят от подобрение. 
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5) Как да го направите вие!!!

Набиране на участници
Могат да се използват няколко стратегии за набиране на участни-
ци в учебните програми в зависимост от това кои групи са таргети-
рани като потенциални участници. 

Обучението SCOPE е насочено към мениджъри в областта на кор-
поративното предприемачество и служители и студенти в област-
та на вътрешнофирменото предприемачество. Хора с идеи или 
потенциални проекти, които търсят инструменти и методи за тях-
ната реализация в организациите си и мениджъри, които искат да 
стимулират корпоративното предприемачество в своите органи-
зации. Учебната програма е разработена за участници, които ще 
могат да приложат на практика учебните резултати в работната и/
или личната си среда.

За набирането на участници е от ключово значение да се осъщест-
ви контакт с компании партньори или сътрудници на вашата орга-
низация и други социални партньори/заинтересовани лица (напр. 
местната/регионална Търговска камара), както и други компании, 
които са част от вашата мрежа. Тези компании трябва да прило-
жат иновативен подход и трябва да имат желание да предложат 
на служителите си възможност да участват в програмата и/или 
да искат мениджърите им да получат обучение в тази област. 
Също така е добре да направите онлайн проучване на компании 
във вашия район, които имат профил, отговарящ на концепцията 
за вътрешно предприемачество, като новосформирани компании 
и компании в модерни сектори, като дигитален маркетинг, медии, 
графичен дизайн,  уеб дизайн, брандинг и др. Разбира се, по-тра-
диционно управляваните предприятия също са интересна целева 
група; тези малки семейни бизнеси могат значително да се обла-
годетелстват от предизвикателната и иновативна концепция за 
вътрешно предприемачество. За да имате по-голям потенциал за 
реални резултати в областта на вътрешното предприемачество, 
може да таргетирате и поканите в курса както мениджъри, така и 
служители от една и съща компания. 
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След като се открили достатъчно предприятия, свържете се с тях 
по имейл, като им изпратите въведение в обучението и брошура 
на програмата. Този първи контакт трябва да е кратък, директен 
и полезен едновременно, като включва само най-важната инфор-
мация относно обучението и логистиката, използвайки ключови 
думи като: иновация, идеи, креативен, предприемачество, екип и 
др. Можете да изготвите единен документ, който обобщава цели-
те на курса и основното учебно съдържание.

Когато се опитвате да привлечете студенти е добра стратегия да 
използвате профилите на вашата организация/образователна ин-
ституция в социалните медии; публикувайки подканвания и рекла-
ми през седмиците преди началото на курса.

По отношение на заявленията е добра идея да активирате фор-
муляр за регистрация на уебсайта на институцията си, чрез който 
заинтересованите лица да се записват, и да споделите линк към 
този формуляр в имейлите за контакт и в социалните медии. Фор-
мулярът трябва да съдържа основна информация като име и имейл 
адрес, но и данни за целите на организиране на обучението: теку-
ща заетост, име и размер на компанията, позиция и др.

След получаването на всички заявления се свържете с кандидатите 
по имейл и им дайте по-подробна информация за програмата, нейно-
то съдържание и цели, както и имената на преподавателите (и линк 
към техния сайт, страница в LinkedIn и др.), логистика (дати и място на 
провеждане), както и информация за контакт за евентуални въпроси 
и разяснения. От ключово значение за добрата организация на обуче-
нието е да поискате потвърждение за присъствие. Това обаче няма да 
ви осигури сигурен списък с участници, тъй като в крайна сметка не 
всички потвърдили участници ще присъстват на обучението. 

Преподаватели
Участието на компетентни преподаватели е от ключово значение 
за успешното развитие на обучението и ще определи крайните му 
резултати. За да намерите подходящи преподаватели, първо по-
търсете в своята организация и в мрежата си с контакти. Има ли 
лектори или други професионалисти с експертен опит в областта 
на вътрешното предприемачество и корпоративното предприема-
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чество? 

След като потенциалните кандидати са идентифицирани, свърже-
те се с тях – това може да стане по имейл, телефон, лично и др. 
При този първи контакт ги информирайте първо за проекта, него-
вите цели и различни етапи, както и за учебната програма и нейно-
то съдържание. 

Ако демонстрират интерес към това да са част от проекта, поддър-
жайте контакт с тях и представете повече подробности за учеб-
ната програма и нейните модули, за да откриете кои модули са 
най-подходящи за областта, в която преподавателят е специалист. 

Може да имате само един преподавател за цялото обучение или 
да изберете повече от един. Когато имате само един преподава-
тел, обучаемите по-лесно осъществяват връзка и им е по-удобно 
да питат и да комуникират, но могат да се определят и повече пре-
подаватели за различните модули. Финалното решение за това е 
най-добре да се вземе като се анализира степента на познанията 
на обучаемите в областта на вътрешното предприемачество.  

Много е важно в седмиците преди началото на обучението да про-
веждате редовни срещи с преподавателя/преподавателите, за да 
обновявате информацията относно профилите на участниците, да 
изяснявате евентуални въпроси, особено по отношение на учебни-
те материали и/или онлайн платформата. 

Организиране на курса
Материали
Тъй като описаните в този наръчник учебни програми са разрабо-
тени в рамките на проект SCOPE, финансиран по програма Ера-
зъм+, материалите са създадени съвместно от всички партньори 
в консорциума.

Подробно описание на материала е представено в трети раздел 
„Програма за обучение по корпоративно предприемачество”.

С цел успешното постигане на очакваните резултати от учебната 
програма, въвеждането на силен практически компонент в лекци-



46

ите, съгласно SCOPE, може да е много полезно за стимулиране на 
научаването, мотивацията и ангажираността от страна на участни-
ците.  Намерението при използване на смесен теоретично-практи-
чески подход е участниците да могат да приложат наученото вед-
нага след приключване на обучението в реални сценарии. 

Докато теоретичните уроци често са едноизмерни, дават на обу-
чаемите пасивна роля и водят до разсейване и липса на мотивация, 
практическият подход помага на участниците да имат по-активна 
роля, да стимулират контакт и да повишават ангажираността си. 
Всичко това прави ученето по-лесно и по-ефективно. Ролята на 
преподавателите в този практически подход, разбира се, е изклю-
чително важна. Затова учебният материал SCOPE е разработен с 
по-интерактивен подход.

Програма
Тъй като учебните програми SCOPE са предназначени основно за 
мениджъри, служители и студенти, за които курсът се прибавя 
към основните им дейности, е важно да се избере график, който 
позволява участие и който ще улесни присъствието на конкретни-
те целеви групи на лекциите. 

Особено по отношение на мениджърите и служителите и техните 
характеристики, обърнете внимание на обичайните работни дни и 
работно време във вашата държава и регион (както и на местния 
календар с празници) и се опитайте да организирате учебните се-
сии така, че да не съвпадат с работното време. Например, в Испа-
ния петък вечер или събота сутрин може да е подходяща възмож-
ност; това може да е различно в Австрия или Германия. Във всеки 
случай, рискът от проблеми с присъствието поради лични причини 
винаги ще бъде нещо, което трябва да имате предвид, когато раз-
работвате курса и неговия график. 

Добре е графикът за курса да бъде определен предварително и да 
избягвате промени в последния момент.
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Помещение/оборудване
За да проведете адекватно и задоволително обучение, изберете 
класни стаи или помещения, които са подходящи за планираните 
за всеки модул дейности. Винаги поддържайте открита комуника-
ция с преподавателите и потвърждавайте с тях от какво помеще-
ние и оборудване се нуждаят за успешното провеждане на дей-
ностите: компютър, проектор, звуково оборудване, сцена, голяма 
зала и др. След като разполагате с тази информация, проверете 
дали институцията домакин или избраното място има стаи/кон-
ферентни зали,  които отговарят на тези изисквания, и ги запазете 
предварително за избраните дати и часове.

Колкото по-рано са потвърдени програмата и информацията за 
мястото на провеждане и са споделени с участниците, толко-
ва по-надеждно и професионално ще изглежда обучението. При 
всички случаи, комуникацията е от ключово значение за тези ло-
гистични аспекти. 

Реализация
Преди началото на курса се свържете с всички, заявили присъс- 
твието си, за да ги информирате, че са приети в учебната програма. 
Изискването на ангажираност от страна на обучаемите е показател 
за сериозни намерения. 

Също така трябва да се свържете с преподавателите в предходни-
те дни, за да потвърдите присъствието им и да предложите под-
крепа за изпълнението на техните задачи: материали, необходими 
за задачите, логистична информация и друга помощ. 

Препоръчваме да правите снимки на лекциите (след разрешение 
за използването им от страна на участниците) и да ги споделяте 
с участниците, както и да ги публикувате в социалните медии на 
своите институции, като обновявате информацията и информира-
те всички заинтересовани лица за развитието на обучението. 

Ако се погрижите предварително за организационните и логистич-
ни аспекти, на етап реализация ще е необходимо само да осигуря-
вате подкрепа, надзор и комуникация с всички ангажирани страни. 
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Платформа за електронно обучение
Използването на онлайн платформата помага на обучаемите да се 
ангажират с учебната програма и учебния процес, когато не при-
състват физически в класната стая, защото получават незабавен 
достъп до всички учебни материали. В допълнение, онлайн плат-
формата им позволява да поддържат контакт (понякога сесиите 
могат да са разделени във времето), да споделят мнения и въпроси 
с останалите участници и специално да получават обратна връзка 
и информация от преподавателите. 

За да могат участниците да използват платформата максимално 
ползотворно, е добре да изготвите кратък наръчник, който да им 
бъде раздаден, с показани екрани и ясни текстове. Потребителско 
име и парола за достъп до онлайн платформата и всички материа-
ли по модулите трябва да се изпратят на всеки участник отделно. 
По отношение на преподавателите, предлагаме да организирате 
кратка среща, на която да обясните функционирането и целите на 
конкретната платформа. Това може да е много полезно както за 
преподавателите, така и за участниците, защото ще научат как мо-
гат да използват платформата като инструмент за обучение.  
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Съвети!
Когато организирате учебната си програма за вътрешно предпри-
емачество, препоръчваме да имате предвид няколко неща, на база 
натрупаният опит по проект SCOPE:

● Изпращайте молби за потвърждаване на присъствие: не всич-
ки, заявили участие в учебната програма, ще могат да при-
състват, така че е важно да изисквате потвърждение, за да 
имате по-ясна идея за броя участници в курса и да подготвите 
залата и материалите. 

● Изисквайте обща информация относно участниците: добре 
е да знаете какви участници има в курса. Преди началото на 
курса им изпратете кратък въпросник с няколко въпроса от-
носно размера на компанията им, образованието, работната 
позиция. Това ще позволи на вас и преподавателите да напра-
вите адаптации, за да отговаря курсът по-добре на профилите 
на участниците.  

● Изпращайте напомняния! Тъй като отделните учебни сесии 
може да са разделени във времето, винаги е полезно да из-
пращате на участниците напомняния за сесиите няколко дни 
предварително. 

● Не се колебайте да използвате първите 10 минути от всяка 
лекция или сесия от обучението, за да разговаряте с участни-
ците и да разсеете всичките им съмнения относно курса, он-
лайн платформата и др. 

● Кафе паузи: Всяка сесия може да трае 4-5 часа, така че е важ-
но да планирате почивки от 15-30 минути, за да подобрите 
вниманието на участниците. Прекалено дългите часове без 
почивка правят участниците уморени и демотивирани. 

● Стимулирайте комуникация и споделяне сред участниците: 
създаването на активна местна мрежа от мотивирани служи-
тели с интерес към вътрешното предприемачество може да 
бъде друг положителен резултат. 

● Опитвайте се да провеждате курсовете за мениджъри и слу-
жители паралелно и ако е възможно поканете мениджъри и 
служители от едни и същи компании. Това ще увеличи шан-
совете на компаниите за действия за вътрешно предприема-
чество. 
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● Бъдете активни в социалните медии на различните етапи от 
учебната програма.

● Вътрешна споделена папка в онлайн облак/сървър: споде-
лянето и достъпът до всички важни документи може да са 
изключително полезни за всички представители на институ-
цията домакин, които участват в обучението. Не само гаранти-
рате комуникация и обновяване на информацията, но и може 
да разчитате на екипни усилия в случай на необходимост. 

● Предварителни и последващи оценки: задавайте на учас-
тниците въпроси, свързани със съдържанието на програмата, 
логистични аспекти, преподаватели и др., преди и след учас-
тието им – това ще ви помогне да проверите дали курсът е 
постигнал целта си и кои области се нуждаят от подобрение, 
ако има такива. След курса споделете резултатите от оценка-
та с преподавателите. 

● Специална финална сесия. При възможност изгответе персо-
нализирани сертификати за участие, които да се раздадат в 
края на обучението. Друг жест за мотивиране на участниците 
е да позволите на служителите да презентират пред мени-
джърите – да смесите сесиите. Много е мотивиращо да се ра-
боти, когато насреща има искрен интерес.  
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