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Учебна програма: Инструмент 8 ключови компетенции за учене през целия живот 

Партньор: Сдружение социална политика, Литва 

Модул номер: 7 

Заглавие на модула: Инициативност и предприемачество 

Брой дидактически единици: 6 

Автор: 

ССП 

Контакти в случай на възникнали въпроси или нужда от подкрепа: 

spg@spg.lt  

Обща продължителност на модула: 16 академични часа 

Теория: 5 часа 

Упражнения, практика: 10 часа 

Обобщение, самооценка: 1 час 

Документи за успешно завършен курс: СЕРТИФИКАТ  

Форма на модула: Задължителен 

Кредити: 1 

Предпоставки за участие:  

- Основни познания по майчин език. 

- Основна грамотност: четене и писане 

- Основна компютърна грамотност (за електронно обучение) 

Целева група: 

Възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси и които са в 

риск от социално изключване: имигранти; хора, преждевременно напуснали 

училище; женски колективи; възрастни над 55 години; млади хора с криминално 

минало; нискоквалифицирани работници; безработни и т.н. 

Знания, които ще се усвоят:  

-  Запознаване с предизвикателствата на предприемачеството.  

-  Основни предприемачески умения и тяхната роля за успеха в бизнеса. 

-  Характеристики на дребния бизнес 

-  Общи митове за създаване на бизнес 

Умения за: 

- Как да мотивираме себе си; 

mailto:spg@spg.lt
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- Основи на креативността; 

- Управление на ресурсите; 

- Управление на риска; 

- Основи на бизнес планирането. 

Начин на мислене: 

-    Демонстриране на положително отношение към ученето през целия живот; 

- Развиване на компетентно отношение към предприемачите и 

предприемачеството; 

-    Обмисляне на възможност за създаване на собствен бизнес или какъвто и 

да е друг тип дейност (напр. създаване на неправителствена организация). 

Методология за предоставяне на обучението: 

 - Наставляване лице в лице 

- Смесено обучение 

- Електронно обучение (във втората фаза на предоставяне на учебната 

програма) 

Оценка на обучението: 

 - Въпросници за оценяване на учебното съдържание и методите на обучение 

- Онлайн тестове (избор на верния отговор; вярно/грешно и т.н) 
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Съдържание на Модула 

 

Дидактическа единица Тема Часове 

 

Основни идеи за ключовите 

предприемачески умения 

Ролята на предприемаческите умения в 

осигуряването на независимост и 

сигурност на дохода 

 

Дидактическа единица 1. 

Инициативност и 

предприемачество 
Предприемаческите умения в дребния 

бизнес и гражданските инициативи 

1 час 

Самоанализ: проблеми, 

предизвикателства, стремежи и цели 

Разпределяне на индивидуалните 

активи (разпознаване на силните и 

слабите страни, във връзка с 

постигането на лични цели) 

 

Дидактическа единица 2. 

Умения за собствена 

мотивация 

Планиране на действия 

5 часа 

Основни характеристики на 

творчеството 

Дидактическа единица 3. 

Творчество 

Креативност и иновативност в 

идентифицирането на проблеми и 

проучване на възможни решения 

3 часа 

Видове ресурси; ресурси и цели 

Управление на времето 

Управление на парите 

Дидактическа единица 4. 

 

Управление на 

ресурсите 

Човешки ресурси и тяхното управление 

2 часа 
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Различни видове риск 

Риск и цели; оценяване на риска във 

връзка с ползите 

Дидактическа единица 5. 

Управление на риска 

Основи на управление на риска в 

личния живот и дребния бизнес 

2 часа 

Общи митове за развиване на дребен 

бизнес 

За и против стартиране на собствен 

бизнес 

Дидактическа единица 6. 

 

Предизвикателства, 

свързани с 

основаването на дребен 

бизнес 

Основи на планирането на дребния 

бизнес 

2 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 www.keycompetenceskit.eu   
 

 
 
Партньори по проекта: 

 

   
 

   
 

  
 
  Асоцииран партньор: 
 

 
 
Организатор: 
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