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Резюме 
 

Този набор от инструменти за учители е разработен като част от финансирания от 

ЕС проект School Starters’ Hub. Това ръководство е направено за училищни 

преподаватели и училищни директори, които търсят основни познания, за да внедрят 

School Starters’ Hub (SSH) в собствената си институция. Той насочва и насърчава 

преподавателския състав да използва нови техники за преподаване и учене, които са 

базирани на проекти, като целят да свържат теорията и практиката, за да доближат 

учениците до пазара на труда и обществото като цяло. Очаква се въздействието на 

това ръководство за обучение да бъде значително не само за училищната общност, но 

и за местния и европейския пазар на труда. Ръководството включва нови методи на 

преподаване, използване на дигитални инструменти, знания за техниката на 

дизайнерско мислене, предприемачество и дигитален маркетинг, фокусирани върху 

студентски проекти.  
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1- Въведение  

 

1.1 Концепцията на School Starters’ Hub 
    

В бързо развиващото се европейско общество, изправено пред глобални 

предизвикателства (екологична криза, икономическа нестабилност, пандемия Covid-

19), традиционните училищни програми разкриват някои пропуски, когато става 

въпрос за подготовка на младите учащи за пазара на труда или бъдещата им 

университетска кариера. Поради тази причина те се нуждаят от извънкласни 

дейности, фокусирани върху уменията, от които ще се нуждаят в бъдеще. Проектът 

School Starters’ Hub (SSH) има за цел да преодолее тази празнина в европейските 

училищни програми, като запознае учениците с основите на предприемачеството, 

иновациите и креативността чрез методология, базирана на проекти.   

Целевите групи на това ръководство са училищни ръководители и учители. От 

една страна, училищните ръководители ще използват ръководството, за да получат 

необходимите практически насоки за модела School Starters’ Hubs. Това ръководство 

ще ги насочи как да преценят защо и да реализират такъв проект в тяхното училище 

и как да мотивират своите екипи от учители да реализират този проект. От друга 

страна, учителите ще намерят в това ръководство съвети и образователни 

инструменти за провеждане на сесии в училищните хъбове.   

Внедряването на училищните хъбове трябва да се разглежда като начин за 

преподаване на нови умения на учениците чрез подход „учене чрез правене“. Целта на 

такава извънкласна програма е да насърчи учениците и да разкрие техния творчески 

потенциал като бъдещи предприемачи и млади граждани, активно ангажирани в 

своята общност. Поради тази причина ръководството дава голяма гъвкавост на 

учителите, които могат да адаптират предоставените инструменти и материали 

според местния си контекст и нуждите на своите ученици. Освен това искаме да 

подчертаем, че училищните хъбове не трябва да се разглеждат като поредната задача 

от учители или ученици. Учителите са отговорни да накарат своите ученици да 

разберат, че не трябва да се страхуват да получат „ниска оценка“ или наказание, ако 

тяхната бизнес идея не е успешна. По-скоро могат да бъдат насърчени да правят 

грешки и да се учат от предизвикателствата, пред които са изправени.    
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1.2 Цел на това ръководство 
 

Това ръководство е направено следвайки принципите на дизайнерското 

мислене. Това означава, че ръководството не трябва да се чете линейно, като роман, а 

по-скоро читателите трябва да прескачат от една глава в друга според техните нужди. 

Те могат да се придвижват напред-назад между секциите, например, като използват 

Глава 4 като ресурс за това как да използват материалите от School Starters’ Hub.    

По време на проекта партньорството за School Starters’ Hub създаде значително 

количество образователни материали, включително платформа за студенти и три 

модула, разработени от партньори експерти по управление на бизнес, маркетинг и 

иновации. Партньорството на този проект създаде това ръководство като подкрепа за 

използване на материалите по проекта (достъпни онлайн), за да създаде връзка 

между съдържанието, създадено по време на проекта, и реалността в класната стая.  

Партньорите на School Starters’ Hub са добре запознати с предизвикателствата, 

присъщи на преподаването в училищата на голям брой ученици. Те знаят, че 

учителите не могат да посвещават дълги часове в седене и изучаване на нов материал 

от нулата по теми, които може да са нови за тях, като например предприемачеството. 

Поради тази причина ръководството ще помогне на учителите да се превърнат във 

фасилитатори в училищни хъбове, без да е необходимо да са експерти в бизнес науки 

или дигитален маркетинг.   
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1.3 Съвместимост със съществуващите училищни програми  
 

Предприемачеството изисква различни умения, включително тези, които 

учениците придобиват в училище. Въпреки че училищният хъб е извънкласна 

дейност, различна от ежедневните училищни часове, учителите са насърчавани да 

посочват връзките между училищните хъбове и техните съществуващи училищни 

програми. Фокусът върху конкретни теми зависи от специалността на всеки учител, 

поради което връзките между предприемачеството и училищните занятия ще бъдат 

адаптирани според областите на знания на учителя. Например учителите по 

математика, които отговарят за сесиите на училищния хъб, могат да покажат на 

учениците как математическите умения са от решаващо значение за изграждането на 

бизнес бюджет. Учителите по литература трябва да демонстрират как владеенето на 

националния език може да помогне на учениците с устна комуникация и говорене по 

ясен и убедителен начин. Учителите по история и география могат да споделят знания 

за икономиката и основните иновации през годините и в различните територии. 

Учителите по музика и изкуства също могат да бъдат включени по много начини, за 

да обяснят на учениците как да упражняват своята креативност. Като цяло, целта на 

училищния хъб е също така да покаже, че предметите, изучавани в училище, имат 

приложения и приложения в реалния живот.   
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1.4 Очаквано въздействие на School Starters’ Hub във вашето 
училище и общност  
  

Добре установеният School Starters’ Hub (SSH) може да окаже положително 

въздействие върху вашите ученици, преподавателския персонал и местния бизнес. 

Всъщност проектът има големи шансове да даде възможност на учениците, 

засилвайки самочувствието и мотивацията им. След проекта те ще имат по-добро 

разбиране на своята местна среда, създавайки връзки между училищния си живот и 

пазара на труда.  

Въздействието върху преподавателския състав е следното: повишаване на 

квалификацията чрез по-добри познания по предприемачество и управление на 

проекти, по-висока стойност на потенциала на техните студенти и проучване на нови 

подходи за преподаване, както и кариерно развитие.  

Местният бизнес също може да се възползва от проекта, особено чрез 

възможността да осигурят бизнес ментори, чрез връзката с по-младите поколения и 

изграждането на общността.  

 

1.5 Структура на това ръководство  
 

 Глава 2 – Моделът на School Starters’ Hub 

 Глава 3 – Оперативни насоки (инструкции седмица за седмица) 

 Глава 4 – Нови умения за бъдещи предприемачи  

 Заключение 

 Приложения (Шаблони)  

 Препратки 
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2 – Моделът School Starters’ Hub 
 
2.1 Дизайн на модела 

 
School Starters’ Hub има за цел да разработи иновативен и интегриран модел 

за неговото прилагане. Моделът се основава на целите и задачите на проекта и по този 
начин превръща училищата в отворено иновационно пространство, където се 
култивират креативност и иновационни умения. 
Използвайки School Starters’ Hub, всички ученици могат да развият своята идея в 
проект, услуга/продукт, който ще бъде видим nа пазара на труда, други училища и 
заинтересовани страни. 
Първият основен елемент на модела са основните учебни и оперативни методи, които 
ще се използват за развиване на креативност, иновации и предприемачески умения на 
ученици в средното образование.  
Методите, които ще се следват са: дизайнерско мислене, обучение, базирано на 
опитни проекти и съвременни методи, които ще бъдат докладвани по време на етапа 
на анализ. 
Вторият основен елемент на хъба е видимостта и взаимовръзката с други училища, 
местни общности и заинтересовани страни. Моделът ще включва всички методи и 
инструменти, които ще се използват за работа в мрежа (ИКТ/цифрови и традиционни) 
по отношение на техниките за ангажиране на участниците. 
Този хъб има за цел да осигури пространство, което ще направи училищата 
екстровертни и приобщаващи в същото време. Това означава, че възприетият модел 
ще създаде едновременно пространство за демонстрация на творчески и иновативни 
идеи на учениците и пространство, където училищата, местните общности и пазара 
на труда са свързани.. 

 
 Моделът, който ще бъде разработен, ще 
използва методологията ADDIE (Analyze, 
Design, Develop, Implement and Evaluate, прев. 
анализ, дизайн, развитие, приложение и оценка) 
за ефективно свързване на знанието с 
практиката и обществото. По-конкретно, 
моделът ще предостави методологическата 
рамка за функционирането на иновативния 
School Starter Hub и ще включва насоки за 
следните етапи: 
- Анализ: на този етап ще бъдат дефинирани 
произходът на целевата група, нуждите и 
целите на обучението, уменията и резултатите 
от обучението, методите на обучение и 
учебната среда. 
- Дизайн: на този етап ще бъдат разработени 
специфични правила и инструктивно 
оформление на стратегията за постигане на 
целите на проекта. Освен това ще бъдат 
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определени ресурсите, насоките, учебните дейности и инструментите, които ще бъдат 
връзката между училищата, местните общности и заинтересованите страни от хъба. 
- Развитие: Въз основа на резултатите от предходните два етапа ще се осъществи 
разработването на методологията на модела за хъб. Според определените нужди 
програмата ще бъде изготвена, произведена и оценена. 
- Приложение: По време на фазата на изпълнение целевите групи ще изпитат модела 
на хъба за обучение и общуване с използването на иновативни инструменти за 
приложение. Моделът ще описва процеса на изпълнение (оперативни насоки), 
идентификатора на центъра, изграждането на мрежи и техниките за мотивиране и 
ангажиране на участниците. 
- Оценяване: оценката е неразделна част от всеки процес. Моделът ще осигури 
основната рамка и насоките за оценка и постоянно подобряване на работата и 
резултатите на хъба. 
 
Моделът ще се основава на следните принципи: 
- задействане на креативни и иновативни идеи 
- справяне с несъответствието на училищните учебни програми с нуждите на 
пазара на труда 
- въвеждане на иновативни методи на преподаване и обучение и учебни 
програми 
- включване на ИКТ инструменти и авангардни технологии 
- насоки за учители и ученици 
- методология на интерактивна работа и участие 
- директна комуникация и свързване между секторите на образованието, 
бизнеса и местните общности 
- развитие на работата в мрежа 
- мотивация за ангажиране на заинтересованите страни 
 
Иновативните аспекти на моделите са следните: 
- ИКТ инструменти 
- Социални иновации 
- Приобщаващ, базиран на участие, екстровертен подход 
- Връзка между образованието, обществото и нуждите на пазара на труда 
 
Моделът на School Starters Hub се отнася до общоприложими умения, които трябва 
да се култивират по целия свят, така че нуждата е универсална и има силна мотивация 
за прехвърляемост. Тъй като моделът се основава на авангардни технологии и 
включването на ИКТ инструменти, това го прави лесно достъпен и преносим. 
Очаква се въздействието на модела School Starters Hub да бъде значително за всички 
крайни потребители. По-специално: Учениците а) ще култивират и открият умения, 
които са били пренебрегнати в училищната среда (креативност, иновации и 
предприемачество), б) ще възприемат кооперативен и иновативен подход към 
ученето и в) ще се свържат ефективно с условията на реалния живот, т.е. местната 
общност и пазара на труда. 
Учителите ще бъдат по-квалифицирани с въвеждането на нови методи и средства за 
обучение. 
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Заинтересованите страни а) ще се свържат с хъба от креативни и иновативни ученици, 
които могат да бъдат техните идеални служители с повишена квалификация в 
бъдеще, тъй като учебната им програма е адаптирана към нуждите на пазара, б) 
мрежата, която ще бъде създадена, също ще улесни интерактивната комуникация 
между училищата, изследователски институции, предприятия, местни и регионални 
власти. 

 

2.2 Нуждите на целевата група 
 
Във връзка с различните сценарии, съществуващи във всяка страна, от която са 

партньорите по проекта School Starters' Hub, се оказа, че ситуацията по отношение на 

дигитализацията на училищата се развива бавно, дори все още има няколко критични 

проблема, особено по отношение на ниво на технологични инструменти и интернет 

свързаността, особено далеч от големите градски центрове и в селските райони. 

Броят на училищата, които използват технологични средства по време на учебните 

часове, за провеждане на уроци, се увеличава, дори ако липсва адаптиране на 

оборудването, предоставено на учениците и учителите, към техните нужди. 

Понастоящем няма платформи или подобни инструменти, които могат да се 

използват от учители и ученици за развитие на умения, включително 

предприемачество, креативност и разработване на проекти, разработени в 

училищата. 

Липсата на такъв инструмент се отразява в трудността на младите хора да направят 

първите си стъпки на трудовия пазар, правейки ги непривлекателни кадри за 

компаниите, тъй като страдат от неадекватно развитие на необходими умения, за да 

могат да продължат кариерното си развитие в работния свят. 

Следователно нуждите се диференцират в: необходимостта учениците да научат нови 

умения, които могат да им бъдат полезни в бъдеще във връзка с потенциална работа, 

необходимостта от учители, които се нуждаят от актуализиране на методите на 

преподаване на тези нови умения. 
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2.3 Участници 
 
Според целите на проекта School Starters’ Hub,  

Участниците са: 

 

 Ученици (от 16 до 18) от всеки тип училище 

 Преподаватели по всички дисциплини 

 Средни училища 

 Фирми 

 Регионални и местни власти 

 Инкубатори 

 

Проектът School Starters’ Hub предвижда сътрудничество между училища-

предприятия-местни власти, което ще доближи училищата (както учители, така и 

ученици) до реалността. Студентите ще придобият учебни резултати, необходими за 

прехода им към работния свят, ще бъдат по-добре подготвени да направят обоснован 

избор на обучението си и могат да развият връзки с работодатели, които може да се 

интересуват от наемането им в бъдеще и да използват техните идеи. 
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2.4 Умения и компетенции за придобиване 
 
Уменията, които ще придобият тези, които използват модела School Starters Hub, ще 

бъдат компетенциите, които са най-търсени през последните години на пазара на 

труда. 

 

Нека да ги разгледаме в детайли: 
 

1) Креативност       

 

 

Креативността може да бъде високо ценено качество при кандидатите, тъй като стои 

в основата на иновативността. 

В общество като нашето една компания трябва да може да се променя и адаптира 

колкото е възможно повече, което прави креативният служител едно страхотно 

предимство. 

Креативността е свързана с използването на латералното мислене, което може да се 

използва за намиране на нестандартни решения на проблеми или просто за 

въвеждане на нови елементи в компанията. 

Освен това проактивността е основна част от креативността. Да бъдеш проактивен 

означава да можеш да предприемаш предварителни действие срещу бъдещ проблем 

или ситуация. 

Следователно това означава да поемете контрол и да карате нещата да се случват, а не 

да се адаптирате към ситуация или да чакате нещо да се случи. 

Проактивният служител не е необходимо да бъде помолен да действа или да се нуждае 

от подробни инструкции. Той или тя поема отговорността за измислянето на идеи, 

намирането на иновативни решения или улесняването на дейности, така че 

резултатите да са от полза за цялата компания. 

Въпреки това е важно никога да не прекрачвате границите на позволеното и винаги 

да искате от началниците или шефовете разрешението да направите нещо. 

 

2) Работа в екип    

 

 

Способността да се работи в екип е свързана с междуличностните умения на човек и е 

много важна, особено след като често се изисква от компаниите да работят по групи. 

В допълнение, наличието на добри междуличностни умения също позволява на 

работника да създаде добри взаимоотношения с клиенти и колеги. 

 Перфектният кандидат има естествени социални умения, знае как да се разбира с 

другите и следователно знае как да общува с лекота, показвайки силна способност за 
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сътрудничество. Това умение е от съществено значение, тъй като компаниите все 

повече се нуждаят от сътрудничество между колеги в един и същи офис, но също и 

между тези в различни клонове или с доставчици и търговци на дребно извън 

компанията. 

Един съвместен, приятелски настроен и общителен човек може да се превърне в 

основен елемент в компанията, който неизменно ще носи позитивност в работната 

среда, където и да се намира, за да се координира с другите, правейки работната среда 

здравословна и спокойна. 

 

 

3) Решаване на проблеми    

 

 

Решаването на проблеми определено е едно от най-необходимите умения на идеалния 

служител, защото се състои от умението да анализира и разбира различни ситуации, 

за да намери винаги оптималното решение. 

По същество тази характеристика се състои от проактивно отношение, ориентирано 

към намирането на решение, което ви позволява да се справите с всякакъв вид 

проблем или случай. 

Интелигентността по време на работа не се измерва с мнемонични или математически 

умения. Вместо това се измерва със способността да се преодоляват трудностите, да 

се показват здрави нерви, да не се демонстрира прекалена емоционалност и да се 

намира начин за заобикаляне на препятствията. 

 

4) Мотивация  

 

Мотивацията е друго от уменията, които са от съществено значение в настоящият 

работен контекст, защото знаем, че между нещо, направено с ангажираност и страст, 

и нещо, направено без желание, има голяма разлика в качеството. 

Следователно това, че сте мотивирани може да бъде добра причина една компания да 

предпочете вас пред друг кандидат. 

Това е добра причина една фирма да избере вас пред друг кандидат. Като ви наемат, 

те ще знаят, че имат служител, който е отдаден на своята професия и който приема 

успеха на работата присърце. 

 

 
5) Управление на време   
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Друго умение, което е много търсено у кандидата и не винаги е лесно за намиране, е 

управление на времето, за да се впише в крайните срокове, да идентифицира целите и 

да ги постига ефективно и ефикасно, да организира дейностите в дневния ред, но и да 

умее да се справя добре със стреса, без да губи контрол дори и в най-трудните 

ситуации. 

Този вид умения са сред най-необходимите за бъдещия служител, също и защото 

живеем по забързан начин, в който понякога забавянето не е позволено. 

Това може да бъде свързано и с ефективността: добър работник е този, който знае как 

да изпълнява задачата, която му е възложена с точност, като оптимизира ресурсите и 

наличното време. 

 

 

6) Кураж – Издръжливост   

 

 

Лидерите искат партньори, които могат да останат фокусирани върху целта, въпреки 

всички трудности, които могат да възникнат по време на нейното изпълнение. Не се 

отказвайте, когато нещата не вървят добре. Когато стресът и липсата на 

самообладание преобладават, креативността и производителността изчезват. 

Мениджърите не искат партньори, които се отказват при първата трудност. 

 

 
2.5 Методология ADDIE  
 
ADDIE методът е рамка при проектирането и разработването на образователни и 

обучителни програми.  

„ADDIE“ означава анализиране, проектиране, разработване, прилагане и 

оценка.  

Тази последователност обаче не налага строга линейна прогресия през стъпките. 

Преподавателите, дизайнерите и разработчиците на обучения намират този подход 

за много полезен, тъй като наличието на ясно дефинирани етапи улеснява 

прилагането на ефективни инструменти за обучение. 

Като например учебен дизайн (УД, учебен или образователен дизайн от англ. ID 

означава „Instructional Design“: насока или рамка, въз основа на която дизайнерът на 

обучение създава учебния материал или курса. Той се основава на начина, по който 

хората учат), моделът Addie намира широко признаниe. 

 

Моделът ADDIE се основава на по-ранен модел на УД, Подходът на Петте стъпки, 

който е разработен от ВВС на САЩ. Моделът ADDIE запазва тази функция от пет 
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стъпки и включва много подетапи във всяка от петте широки фази. Поради 

йерархичната структура на стъпките, човек трябва да завърши процеса по линеен 

начин, като завърши една фаза, преди да започне следващата. 

 

Петте компонента на модела ADDIE: 

 
Според анализа на Kurt, S., описан в статията му „ADDIE Model: Instructional Design“, в 

Образователни технологии, 29 август 2017 г., извлечен от 

https://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/, методологията 

ADDIE е съставена от 5 елемента: 

 

Анализ (Analysis)  
Фазата на анализ може да се разглежда като „етап на поставяне на цели“. Фокусът на 

дизайнера в тази фаза е върху целевата аудитория. Освен това тук програмата 

отговаря на нивото на умения и интелигентност, които всеки ученик/участник 

показва. Това е, за да се гарантира, че това, което вече знаят, няма да се дублира и че 

вместо това фокусът ще бъде върху теми и уроци, които учениците тепърва ще 

изследват и научават. В тази фаза инструкторите правят разлика между това, което 

студентите вече знаят и това, което трябва да знаят след завършване на курса. 

 

Фазата на анализ обикновено разглежда следните проблеми и въпроси: 

 

1. Какъв е типичният произход на студентите/участниците, които ще преминат 

програмата? Трябва да се определи лична и образователна информация като 

възраст, националност, предишен опит и интереси. Каква е целевата група? 

Какви са образователните цели, предишни нива на знания, опит, възраст, 

интереси, културен произход и т.н. на обучаемите? 

2. Какво трябва да постигнат учениците в края на програмата? Какви са нуждите 

на учащия? 

3. Какво ще се изисква по отношение на умения, интелигентност, възглед и 

физическо/психологическо действие-реакция? Какви са желаните резултати от 

обучението по отношение на знания, умения, нагласи, поведение и т.н.? 

4. Какво ще се изисква по отношение на умения, интелигентност, възглед и 

физическо/психологическо действие-реакция? Какви са желаните резултати от 

обучението по отношение на знания, умения, нагласи, поведение и т.н? 

5. Определяне на цели за достигане на проекта. Върху какви учебни цели се 

фокусира проектът? 

https://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/
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6. Определяне на различните налични опции по отношение на учебната среда. 

Коя е най-благоприятната среда за обучение? Комбинация от дискусии на живо 

или онлайн? Какви са плюсовете и минусите между обучението онлайн и  

класната стая? Какъв вариант за преподаване да изберете? Какъв тип учебна 

среда е предпочитана? Дали човек избира онлайн или лице в лице или 

комбинация от двете? Ако се предпочита онлайн каква ще бъде разликата в 

резултатите от обучението между обучение в класна стая и уеб базирано 

обучение? 

7. Определяне на ограничаващи фактори за общата цел на проекта. Какви 

ограничаващи фактори съществуват по отношение на ресурсите, включително 

технически, поддръжка, време, човешки ресурси, технически умения, 

финансови фактори, поддържащи фактори? 

 

Дизайн (Design) 
Този етап определя всички цели, инструменти, които да се използват за измерване на 

ефективността, различни тестове, анализ на предмета, планиране и ресурси. Във 

фазата на проектиране фокусът е върху учебните цели, съдържанието, анализа на 

предмета, упражненията, планирането на уроците, използваните инструменти за 

оценяване и избора на медии. 

Подходът в тази фаза трябва да бъде систематичен с логичен, подреден процес на 

идентифициране, разработване и оценка на планирани стратегии, насочени към 

постигане на целите на проекта. Той трябва да следва много специфичен набор от 

правила и всеки елемент от плана за дизайн на обучение трябва да се изпълнява с 

внимание към детайла. 

 



 
 
 
 

Project NUMBER 2020-1-ES01-KA201-081940     

 

17 

 
 

По време на етапа на проектиране учебния дизайн трябва да определи: 

 

1. Различни видове медии, които да се използват. Аудио, видео и графика са 

основни примери. Ще бъдат ли използвани ресурси на трети страни или ще се  

създадат свои собствени? Вие ли ще подготвите учебния материал за обучение? 

2. Необходими са разнообразни налични ресурси за завършването на проекта. 

Какви са наличните ресурси, с които разполагате за завършване на проекта? 

3. Ниво и видове дейности, които трябва да бъдат генерирани по време на 

проучването. Ще бъде ли съвместно, интерактивно или за всеки участник? 

4. Използвайки стила на учителя, как ще приложите частите от проекта (т.е. 

бихевиорист, конструктивист и т.н.)? 

5. Времева рамка за всяка дейност. Колко време трябва да се отдели на всяка 

задача и как ще се реализира обучението (на урок, глава, модул и т.н.)? Темите 

изискват ли линейна прогресия в представянето (т.е. от лесно към трудно)? 

6. Различните психични процеси, необходими на участниците, за да постигнат 

целите на проекта. Какви са установените когнитивни умения за учениците за 

постигане на учебните цели на проекта? 

7. След всяка задача се развиват определени знания и умения. Има ли начин да 

определите, че различни ценности наистина са били постигнати от учениците? 

Какъв е методът, възприет от вас, за да определите усвояването на желаните 

компетенции от учениците? 
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8. Пътна карта за това как проучването или проектът ще изглежда на хартия. Ще 

бъде ли изгодно за УД да създаде карта на различните дейности, за да види дали 

са в съответствие с целта на проекта? 

9. Ако проектът е уеб-базиран, какъв потребителски интерфейс ще използвате? 

Имате ли вече идея как ще изглежда сайта? 

10. Механизмът за обратна връзка, който ще използвате, за да определите дали 

участниците са в състояние да усвоят уроците. Какъв е механизмът, създаден 

от вас, за да получите обратна връзка от учащите относно научения материал? 

11. Предвид голямото разнообразие от предпочитания на учениците и стилове на 

обучение, какъв метод ще приложите, за да сте сигурни, че програмата отговаря 

на техните желания? Как ще проектирате дейностите си по проекта, така че да 

се харесате на различни стилове на обучение и интереси на учениците? Ще 

изберете ли разнообразие от опции за преподаване и тип носител? 

12. Посочете основната идея на проекта (обучителната дейност).  
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Развитие (Development) 
 
Етапът на разработка поставя началото производството и тестването на 

методологията, използвана в проекта. На този етап дизайнерите използват данните, 

събрани от предишните два етапа, и използват тази информация, за да създадат 

програма, която ще предаде това, което трябва да бъде преподадено на участниците. 

Ако предишните два етапа изискват планиране и мозъчна атака, етапът на разработка 

е свързан с прилагането му в действие. Тази фаза включва три задачи, а именно 

изготвяне, производство и оценка. 

Следователно разработката включва създаване и тестване на резултатите от 

обучението. 

 

 Той има за цел да отговори на следните въпроси: 

 

1. Спазва ли се времевата рамка по отношение на постигнатото по отношение на 

материала? Създавате ли материалите по график? 

2. Виждате ли екипна работа между различни участници? Работят ли членовете 

ефективно като екип? 

3. Участниците участват ли според техния оптимален капацитет? 

4. Произведените материали отговарят ли на задачата за това, за което са 

предназначени? 

 

Изпълнение (Implementation) 
 

Етапът на изпълнение отразява непрекъснатото модифициране на програмата, за да 

се гарантира постигането на максимална ефективност и положителни резултати. Тук 

ИД се стреми да препроектира, актуализира и редактира курса, за да гарантира, че той 

може да бъде изпълнен ефикасно. „Процедура“ е ключова дума тук. Голяма част от 

реалната работа се извършва тук, докато УД и учениците работят ръка за ръка, за да 

проучват нови инструменти, така че дизайнът да може непрекъснато да се преглежда 

за по-нататъшно подобрение. Нито един проект не трябва да протича изолирано и при 

липса на подходяща оценка от учебните дизайнери. Тъй като този етап получава 

много обратна връзка както от дизайнерите, така и от участниците, може да се научат 

много неща и да се адресират съответно. 

Оценката на проекта се извършва във фазата на изпълнение. Дизайнерите играят 

много активна роля на този етап, което е от решаващо значение за успеха на проекта. 

Разработчиците трябва последователно да анализират, препроектират и подобряват 

продукта, за да осигурят ефективна доставка на  крайния продукт. Щателното 
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наблюдение е задължително. В тази фаза се извършва точна оценка на продукта, курса 

или програмата с необходимите и навременни ревизии. Когато инструкторите и 

обучаемите активно допринасят по време на процеса на изпълнение, могат да бъдат 

направени незабавни модификации на проекта, като по този начин програмата става 

по-ефективна и успешна. 

 

Следват примери за това, което може да се определи: 

 

1. Посъветвайте се относно предпочитания от вас метод за водене на записи, 

както и действителните данни, които бихте искали да извлечете от опита на 

студентите, които взаимодействат с проекта. 

2. Каква е емоционалната обратна връзка, дадена ви от учители и ученици по 

време на първоначалната демонстрация на проекта? Наистина ли са 

заинтересовани, нетърпеливи, критични или съпротивителни? 

3. Докато проектът продължава, виждате ли, дали учебните дизайнери са в 

състояние незабавно да разберат темата или имат нужда от допълнителна 

помощ? 

4. Обяснете как ще се справите с евентуални грешки по време на тестването. 

Какъв ще бъде вашият отговор, ако след представяне на дейностите пред 

учениците нещата не вървят по план? 

5. Подготвили ли сте резервен инструмент в случай на първоначален провал на 

проекта? Когато възникнат технически и други проблеми, имате ли резервна 

стратегия? 

6. Ще предпочетете ли изпълнение в малък или в голям мащаб? 

7. Когато учебната група получи материала, може ли да работи самостоятелно 

или е необходимо постоянно насочване? 

 

Оценяване (Evaluation) 

 

Последният етап на метода  ADDIE е Оценяване. Това е етапът, в който проектът се 

подлага на щателно окончателно тестване по отношение на това какво, как, защо, кога 

за нещата, които са били изпълнени (или не са изпълнени) от целия проект. Тази фаза 

може да бъде разделена на две части: формираща и сумативна. Първоначалната 

оценка всъщност се случва по време на етапа на разработка. Формиращата фаза се 

случва, докато студентите и учебните дизайнери провеждат изследването, докато 

обобщаващата част се случва в края на програмата. Основната цел на етапа на оценка 
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е да се определи дали целите са постигнати и да се установи какво ще се изисква 

напред, за да се подобри ефективността и успеваемостта на проекта. 

Всеки етап от процеса ADDIE включва формираща оценка. Това е многоизмерен — и 

съществен — компонент на процеса ADDIE. Оценяването се извършва през цялата 

фаза на изпълнение с помощта на инструктора и студентите. След приключване на 

изпълнението на курс или програма се прави обобщителна оценка за подобряване на 

обучението. По време на фазата на оценка дизайнерът трябва да установи дали 

проблемите, свързани с програмата за обучение, са решени и дали желаните цели са 

постигнати. 

 
 

 

Оценката е съществена стъпка от целия метод ADDIE, тъй като има за цел да 

отговори на следните въпроси: 

 

1. Определете категориите, които ще бъдат създадени за оценка на 

ефективността на проекта (т.е. подобрено обучение, повишена мотивация и 

т.н.) Въз основа на какви фактори или критерии ще се определя ефективността 

на проекта? 

2. Определете начина, по който ще приложите събирането на данни, както и 

времето, в което ще бъде направено ефективно. Кога и как ще бъдат събрани 

данните, свързани с цялостната ефективност на проекта? 

3. Определете система за анализиране на обратната връзка на участниците. 

4. Определете метода, който да се използва, ако някои части от проекта трябва да 

бъдат променени преди пълното му пускане в дейност. На каква база ще 
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стигнете до решение за преразглеждане на определени аспекти на проекта 

преди пълното му изпълнение? 

5. Определете метода, чрез който може да се наблюдава надеждността и 

валидността на съдържанието. 

6. Определете метода, по който ще разберете дали инструкциите са ясни. Как се 

оценява яснотата на инструкциите? 

7. Определете метода, чрез който можете да анализирате и оцените отговора на 

участниците по проекта. 

8. Определете кой ще получи крайния ви резултат по отношение на проекта. Кой 

ще изготви този доклад за резултатите от оценката? 

 

2.6 Изпълнение и оценка  на модела School Starter’s Hub 
 
Моделът се основава на методологията ADDIE, която се фокусира върху 

стимулирането на младите студенти в развитието на техните предприемачески 

умения чрез проектиране и разработване на проект, който ще бъде споделен чрез 

платформата с различните институции, които са част от пазара на труда, като 

индустрии или изследователски институции. 

Моделът следва основните точки, описани от методологията ADDIE. 

 

1) АНАЛИЗ : Във фазата на анализ се изяснява учебният проблем, установяват се 

целите и задачите на обучението и се идентифицират учебната среда и 

съществуващите знания и умения на учащия. 

Учителите трябва да насочват учениците през този процес, като им помагат с 

някои въпроси, които трябва да бъдат анализирани, за да се постигне крайната 

цел, като например:  

 „Какви са опциите за представяне“, 

 „Какво трябва да научат“ 

 „Какви са нуждите на бизнеса, задвижващи този проект“ 

 „Какви са целите и задачите на този проект“ 

 „Какви ресурси са налични“ 

 

2) ДИЗАЙН: Фазата на проектиране се занимава с учебни цели, инструменти за 

оценяване, упражнения, съдържание, анализ на предмета, планиране на уроци 

и избор на медии. Фазата на дизайн трябва да бъде систематична и специфична. 

Систематична означава да е логичен, подреден метод за идентифициране, 

разработване и оценка на набор от планирани стратегии, насочени към 
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постигане на целите на проекта. Специфична означава, че всеки елемент от 

плана за учебен дизайн трябва да бъде изпълнен с внимание към детайлите. 

3) Основните стъпки, които учителите и учениците трябва да следват, са: 

 Документиране на инструктивната, визуална и техническа стратегия за 

проектиране на проекта 

 Прилагане на стратегии за обучение според планираните поведенчески 

резултати по домейн (когнитивно, афективно, психомоторно). 

 Създаване на сторибордове 

 Проектиране на потребителския интерфейс и потребителското 

изживяване 

 Създаване на прототип 

 Прилагане на визуален дизайн (графичен дизайн) 

 

4) РАЗВИТИЕ: През този етап проектът се оформя и съдържанието се разработва. 

Отговорени са въпросите, поставени във фазата на проектиране. 

По време на тази фаза студентите могат да качат своя проект на платформата и 

да търсят друг подобен проект в трудовия свят чрез форум, който ги свързва с 

индустрии и изследователски институции, които може да се интересуват от 

разработването на проекта. 

 

5) ИЗПЪЛНЕНИЕ: Етапът на изпълнение отразява непрекъснатото 

модифициране на програмата, за да се гарантира постигането на максимална 

ефективност и положителни резултати. „Процедура“ е ключовата дума тук. 

Голяма част от реалната работа се извършва тук, тъй като организациите и 

студентите работят ръка за ръка, за да обучават нови инструменти, така че 

дизайнът да може непрекъснато да бъде оценяван за по-нататъшно 

подобрение. Тъй като този етап получава много обратна връзка както от 

организации, така и от участници, може да се научи много и да се адресира 

адекватно. 

 

6) ОЦЕНЯВАНЕ: Това е етапът, в който проектът се подлага на щателно 

окончателно тестване по отношение на това какво, как, защо, кога и кои от 

нещата, които са били изпълнени (или не са изпълнени) от целия проект. 

Учащите ще получат окончателна оценка от заинтересованите страни за 

техните проекти. Това е първата стъпка на учениците на пазара на труда. 

 

Ето кратък списък с предимствата на модела School Starter Hub: 

 Модела на Schools Starters Hub осигурява по-ефективен качествен дизайн, ясно 

дефинирани учебни цели, структурирано и съгласувано съдържание, измерено 

и организирано работно натоварване за преподаватели и ученици, вградени 
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визуализации и медии и подходящи студентски дейности и оценки, които са 

свързани с целевите учебни резултати. 

 Моделът на School Starters’ Hub ще позволи идентифицирането на правилните 

принципи за проектиране на най-добри практики, последвано от прилагането 

на принципите на систематична основа. Моделът, базиран на методологията 

ADDIE, е много ефективен инструмент, който улеснява проектирането и 

разработването. 

 Моделът School Starter Hub интегрира оценката на нуждите на учащите, 

дизайна и разработването на материали за обучение.  

 Моделът на School Starter Hub може да бъде гъвкаво адаптиран, докато 

изпълнява изискванията на проекта. За по-гъвкаво използване на модела е от 

решаващо значение да се прилагат следните стратегии: нелинейно мислене 

чрез разглеждане на различни фази, които могат да се прилагат паралелно; най-

доброто използване на всеки резултат; и поддържане на гъвкавост с 

развитието на вашия иновативен учебен продукт. Гъвкавостта на 

методологията ADDIE насърчава оценката на всяка стъпка и окуражава 

оценката и препроектирането на всеки етап. В резултат на това студентът ще 

може да гарантира, че процесите стават по-приспособими към различни 

промени и предизвикателства. 

 

 

КАК ДА СЕ СПРАВЯВАМЕ С БЪДЕЩИ РИСКОВЕ 
 

Въпреки възможните предимства на модела School Starters’ Hub, има и няколко 

риска, които могат да възникнат при използването на този тип методология. 

 

В съответствие с проучване, проведено от Zachary Fruhling (дизайнер на обучение, 

автор и разработчик на онлайн образователно съдържание, образователен технолог, 

преподавател по философия, поет и създател на подкасти с близо 20-годишен опит 

във висшето образование и разработването на образователно съдържание), можем да 

наблюдаваме 5 основни слабости, които могат да възникнат при използването на 

този модел и начините как да се справите с тях. 
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1. Типичните процеси изискват нереалистично изчерпателен предварителен 

анализ. Повечето екипи реагират, като правят много малко и не успяват да 

получат достъп до критични елементи. За да се избегне тази ситуация, е 

необходимо всички ученици да бъдат включени в едно и също ниво на задача и 

да ги подтикнете да работят заедно в една и съща посока, за да постигнат същия 

резултат. 

2. Игнориране на някои политически реалности. Възможностите са пропуснати, 

жизненоважни ресурси не са предоставени, подкрепа липсва и целите се 

променят. За да преодолеем този проблем, трябва да ангажираме няколко 

заинтересовани страни, които могат да осигурят решения на този пропуск. 

3. Сторибордовете са неефективни инструменти за създаване, комуникация и 

оценка на алтернативи за дизайн. Лошите дизайни не се разпознават като 

такива, докато не стане твърде късно. За да се преодолее това препятствие, е 

необходимо да се стремим към по-добра ангажираност от страна на учениците 

и учителите, за да произведем голямо количество идеи, които могат да бъдат 

задълбочено анализирани, за да се намери тази, която най-добре отговаря на 

уменията и нагласите на децата, участващи в дизайна. 

4. Подробните процеси стават толкова подредени, че креативността се превръща 

в неудобство. Необходимо е непрекъснато да се подтикват учениците да търсят 

креативност и иновативни идеи дори по време на процеса на създаване. 

5. Няма условия за справяне с грешки или добри идеи, които позволяват на 

процеса. Това може да бъде преодоляно чрез непрекъснато стимулиране на 
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учениците от учителите  да търсят най-доброто решение на даден проблем, 

възнаграждавайки усилията им. 

 

3 – Оперативни насоки (инструкция седмица за 
седмица)  
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Седмица 1. Представяне на концепцията за Starters’ Hub  във вашата класна стая   
 

В началото на първата сесия можете да започнете с обясняване на 

предстоящата програма седмица по седмица, за да дадете на учениците представа за 

цялостната структура на дейността на School Hub. Препоръчваме общо 8 сесии, 

посветени на училищните хъбове (приблизително 1 час седмично в продължение на 

2 месеца).  

Силно препоръчително е да поканите бизнес ментор от местната общност, за 

да може той или тя да представи своя бизнес/предприятие пред учащите. Целта на 

това партньорство е да даде на учениците конкретен, осезаем пример за бизнес 

дейност. Взаимодействието с бизнесмен или бизнесдама ще даде на вашите ученици 

вдъхновение и мотивация да започнат свои собствени проекти.  

На първо място, как да намерите своя бизнес ментор? Ето някои ключови елементи, 

които трябва да вземете предвид, когато търсите бизнес ментор: 

- Търсенето на някой, който е в наличност извън работното си време, може да 

отнеме време. Поради тази причина ви препоръчваме да намерите някой от 

вашата училищна или лична мрежа (член на семейството, приятел). Имайте 

предвид, че тъй като този човек управлява бизнес или е предприемач, той или 

тя вероятно ще работи по време на вашето учебно време.  

- Менторът може също да бъде родител или роднина на някой от вашите 

ученици. Няколко седмици преди началото на дейностите на хъба, направете 

общо съобщение във вашата класна стая, за да попитате учениците дали 

познават някой, който би могъл да дойде и да представи бизнеса си.  

- В идеалния случай менторът трябва да бъде собственик на бизнес и финансист, 

за да може да споделя опита си от създаването на бизнес.   

- Размерът и репутацията на бизнеса на ментора нямат значение. Важното е да 

поканите ментор, с когото учениците могат лесно да се идентифицират и който 

показва ентусиазъм относно проекта, както и мотивация да споделят 

професионалния си опит с по-младите.  

- Когато намерите удобно време за бизнес ментора да посети вашата класна стая, 

не забравяйте да го/я информирате за целите на проекта и профила на вашата 

група ученици (възраст, клас и т.н.).  

- В случай, че наистина е невъзможно да организирате среща с ментора лично, 

поканете ментора в занятията си чрез приложение за онлайн срещи 

(напр. Zoom, Skype или дори WhatsApp, Messenger... стига да можете да 

контролирате разговора с ментора) . Това също може да бъде чудесна 

алтернатива в случай на локдаун или пък за онлайн училище. Предимствата 

на организирането на онлайн среща с ментора са, че той или тя може да се 

обади от работното си място и виртуално да покаже на учениците как 

изглежда нейният или неговият бизнес.  
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Менторът трябва да осъществи своята намеса през първата седмица от проекта, 

например след като представите общия обхват и целите на училищния център. 

Учениците, особено по-младите, може да са озадачени да видят някой отвън и да се 

срамуват да задават въпроси на ментора. Ето няколко идеи за улесняване на обмена 

между студентите и техния бъдещ бизнес ментор:  

- Ако вашият бизнес ментор няма преподавателски опит, той или той може да се 

чувства неудобно пред група ученици. Като учител, отговарящ за училищния 

център, вие сте отговорни за улесняването на обмена между света на бизнеса и 

света на училището.  

- За да помогнете на ментора, дайте му/й някои насоки и го поканете да 

представи накратко своята бизнес история. Разказването на история е важно, 

за да направи информацията достъпна за учениците. Вместо цифри, твърди 

факти и технически термини, помолете ментора да сподели своите най-големи 

успехи, страхове, предизвикателства като собственик на бизнес и т.н. 

Например, нека говори за това как е преминал/а през локдауните и пандемията 

на Covid-19, тъй като това е нещо, което всеки може да разбере.  

- Помолете ментора да направи кратко представяне на своя сектор на дейност. 

Менторът трябва да обясни сектора с няколко думи, които са лесни за 

разбиране за учениците, които не са запознати с него.  

- След това е възможно да организирате Q&A (Въпроси и отговори) с вашия 

бизнес ментор. Това ще направи тази първа сесия по-неформална и 

интерактивна за студентите, отколкото суха „лекция“ за бизнеса. За да 

избегнете неудобни моменти на мълчание по време на тези въпроси и 

отговори, помолете учениците си да подготвят своите въпроси според 

интересите си, така че да могат да ги задават по време на сесията. Можете дори 

да ги помолите да напишат своите въпроси на лепенки и да закачат по стените 

на класната стая. Бележка: ако сесията с бизнес ментора се провежда онлайн, в 

хибриден режим или дори ако е изцяло наживо, може да използвате онлайн 

табло. Този инструмент трябва да бъде обяснен и споделен със студентите 

преди сесията, така че те да имат време да се подготвят и публикуват своите 

въпроси онлайн.  

- Предимството на работата онлайн е, че можете да модерирате въпросите на 

вашия ученик. Освен това, ако помислят за конкретни въпроси предварително, 

това ще избегне неудобните „празнини“ в разговора, когато учениците са 

твърде срамежливи, за да задават въпроси.  

- Във всеки случай бъдете готови да включите учениците си и да улесните 

дискусията с ментора. Например, кажете ясно, че това е уникална възможност 

да зададете въпроси за някой, който вече е в света на бизнеса. Можете да 

попитате дали биха искали да управляват такъв бизнес в бъдеще, дали им 
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харесва идеята или не, какво биха направили по различен начин, ако бяха на 

мястото на бизнес ментора.  

 

Можете да намерите по-долу неизчерпателен списък на най-често използваните 

дигитални табла за сътрудничество, които можете да използвате по време на първата 

сесия с бизнес ментора. Моля, имайте предвид, че можете да използвате тези 

инструменти и в Седмица 2 – Брейнсторминг с ученици.  

 
 

 

Име Употреба Линк към ресурс Линк към урок 
Google 

Jamboard  
Работи като 

дъска с цветни 
лепящи бележки. 

Могат да бъдат 
създадени 

няколко слайда. 
Лесен за 

използване. Няма 
нужда да 

създавате акаунт, 
ако вече имате 
акаунт в Gmail. 

https://jamboard.google.com/ Jamboard for teachers 
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk 

 

Miro  Съвместна 
цифрова бяла 
дъска с много 

опции за дизайн. 
Позволява 

едновременно 
използване по 

време на онлайн 
среща.  

 

https://miro.com/ Board Basics: Making Your First Miro Board - 
 YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY 

Mural  Гъвкав 
инструмент за 

мозъчна атака с 
много опции за 

вмъкване на 
съдържание, 
формуляри, 
снимки и т.н 

https://www.mural.co/ Jamboard for teachers 
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk
https://www.youtube.com/watch?v=7L1-0DOGHDY
https://www.youtube.com/watch?v=BPthJ4O9oLk
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Седмица 2 - брейнсторминг на бизнес идеи  
 

Като учител трябва вече да сте използвали метода за мозъчна атака с 

учениците си като част от ежедневните си часове. Например, да попитате учениците 

си какво помнят от последния си урок с вас или какво си спомнят от миналогодишната 

учебна програма, представлява някакъв вид мозъчна атака.  

Просто казано, процесът на мозъчна атака служи за генериране на идеи от 

всякакъв вид, в рамките на предварително дефинирана тема (или не) и в рамките на 

определен период от време. Основното предизвикателство на мозъчната атака е да 

се избегне всякакъв вид автоцензура. Автоцензурата – това, което ни пречи да 

изразяваме идеите си поради вътрешни умствени бариери – е толкова често срещано 

явление сред възрастните, колкото и сред децата и тийнейджърите, въпреки че 

възрастните може да имат повече трудности от по-младите, тъй като са по-наясно с 

другите, които ги „съдят“.  

Друго предизвикателство е да запазите фокуса на „мозъчната атака“ (на вашите 

ученици), тъй като процесът на генериране на идеи може бързо да се превърне в 

разхвърлян и неструктуриран разговор по различни теми. Ето защо ограничението 

във времето е важно за мозъчната атака, за да ограничите времето за дискусия. На 

обратната страна, другото предизвикателство е да накараш най-срамежливите и тихи 

ученици да споделят своите идеи. Груповите дискусии са стимулиращи, но и плашещи 

за много от младежите. Като фасилитатор трябва да се уверите, че всеки е свободен да 

участва и че никой не осъжда идеите на другите. За да го улесните, можете също да 

изберете някои студенти, на които можете да се доверите, да бъдат „модератори“ в 

техните групи за мозъчна атака.  

 

Отивайки по-дълбоко, след като започнете мозъчната атака, трябва да следвате 

следните стъпки:1 

1. Изявление за проблем или предизвикателство. Сесията за мозъчна атака 

обикновено започва със заявяване на проблем, например „как можем да 

подобрим нашия град?“ Можете или да зададете проблем на вашите ученици, 

или да ги оставите да намерят своите проблеми. Предимството на даването на 

проблем е, че дискусията ще бъде фокусирана върху обща тема за цялата класна 

стая. Бележка: не разкривайте проблема, който е тема на вашата мозъчна 

                                                   
1 Adapted from https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide/brainstorming.shtml 
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атака преди сесията. Мозъчната атака трябва да остане спонтанна и учениците 

не трябва да „изучават“ или проучват темата предварително.  

2. Групи. Два или повече мозъка работят по-добре от един, така че може да искате 

да разделите класната си стая на екипи за мозъчна атака. Можете също да 

организирате голяма мозъчна атака с целия си клас, но някои ученици може да 

са твърде срамежливи, за да изразят идеите си пред такава голяма група. Ако 

изберете по-малки групи, обикаляйте групите, за да улесните дискусията и се 

уверете, че всички участват и че учениците отбелязват своите идеи. 

Препоръчително е групите да са малки, между 8 и 12 ученици максимум на 

група или дори по-малко.  

3. Насоки за брейнсторминг, какво да правим и какво не: 

ДА НЕ 

Приветствайте всички идеи, дори и 

тези, които изглеждат „странни“ 

Критикуване, подигравка или оценка 

на идеите на другия 

Отпуснете се и бъдете 

ентусиазирани 

Един ученик да доминира мозъчната 

атака, докато най-интровертните 

изобщо не говорят  

Активно слушане в групата Задълбочаване в една идея твърде 

дълго 

Записване на идеи Твърде голямо съсредоточаване в 

смартфони, за да се направи проучване 

- идеите трябва да са лични 

Рисуване, използване на цветове и 

различни устройства и джаджи 
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След като учениците предоставят всичките си идеи, вашата роля като фасилитатор 

е да ги разделите на категории. Използвайте здравия си разум, за да организирате 

бизнес идеите в категории, например идеи за услуги, „зелени“/екологични идеи, идеи 

за нови продукти и стоки, технологични или дигитални идеи и т.н.  

По време на тази сесия се предлага също така да се провеждат дейности за 

насърчаване на мотивацията на учениците (игри за разбиване на лед, показване на 

видеоклипове или беседи с предприемачи). Веднъж в екипи, учениците могат да 

получат малка задача, като например да изберат местен бизнес, който харесват или 

който използват много често (магазин, услуга) и да го представят на другите. Чрез 

това задание учениците ще намерят вдъхновение за собствените си предприемачески 

проекти. 

Седмица 3 – проектни задачи  
 

На третата седмица учителят ще възлага проекти на екипи от ученици. На този 

етап учителят ще обясни очакванията на дейността.  

Общата цел е да се създаде бизнес проект и да се представи на класа, учителя и 

бизнес ментора след 3 седмици. Напомнете на учениците, че бизнесът е дейност, която 

генерира печалба чрез продажба на стоки или услуги. Въпреки това учениците също 

се насърчават да мислят за проекти и в социалната сфера.  

Целта е да представим проект и да работим заедно. Учителят ще даде да се 

разбере, че целта на дейността не е да се започне бизнес или да се търси финансиране. 

Нито пък дейността е свързана със състезание с други групи или за индивидуална 

работа в рамките на група.  

От студентите се очаква да подготвят следните елементи: завършен шаблон за 

бизнес идея, визуална идентичност и брандиране на техния бизнес, малка 

презентация на своя екип и накрая презентация на техния бизнес.  

Учителят може да опише страхотните линии на критериите за оценка за 

финалната презентация от този етап. Общите критерии са:2  

o Оригиналност, креативност и иновация 

o Точност и яснота на бизнес идеята 

o Изпълнимост 

 

                                                   
2 Вижте „Седмица 8“ за повече подробности 
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Критерии за формиране на групите и възлагане на проекти  

Студентите могат да бъдат свободни да избират свои собствени групи въз 

основа на личните си предпочитания. Въпреки това, някои ученици може да бъдат 

пропуснати или някои групи може да се наложи да бъдат разделени на по-малки. За да 

направите това, можете да сортирате нови групи на случаен принцип или въз основа 

на вашите познания за личността на всеки ученик. За да се избегнат оплаквания от 

студенти, които не харесват определените им групи, е възможно да се създават 

произволни групи с помощта на дигитален инструмент като инструмента за 

създаване на групи на Class Dojo.3  

 
Източник: www.classdojo.com 

 

Като правило препоръчваме да се правят групи от максимум 3 до 5 ученици.  

                                                   
3 Link: https://www.classdojo.com/ 

http://www.classdojo.com/
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За да зададете проекти, първо можете да попитате предпочитанията на 

учениците за всеки проект. Вероятно те ще искат да изберат една от идеите, които 

са обмисляли по време на последната сесия. Ако не могат да вземат решение за 

конкретен проект или ако две групи ученици искат една и съща идея, те могат да 

определят разпределението на идеята чрез теглене на жребий. Ако две групи 

наистина искат да работят по един и същ проект, това също е възможно, тъй като в 

края техните презентации и собствени интерпретации на бизнес идеята ще бъдат 

различни.  

Ако решите сами да възлагате проекти, тогава е възможно да зададете 

проекти от всяка категория (които сте направили предходната седмица) на 

различни групи ученици. 
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Седмици 4-7 Работа върху проектите  
 
Тези три седмици са посветени на учене от модулите, самообучение и самостоятелно 

насочване на групово обучение. Основните предизвикателства на тези сесии са 

студентите да се фокусират върху своите проекти. Учителят-фасилитатор ще 

провежда официални и неформални обучителни сесии по предприемачество, 

дизайнерско мислене и дигитален маркетинг въз основа на модулите, предоставени 

от School Starters Hubs. Учителите ще избират кой формат на обучение искат да 

използват въз основа на материала, предоставен в модула.  

Всяка седмица се препоръчва сесията да се разделя, както следва: 

- Модулно обучение, представено от учителя: 20 минути 

- Самостоятелна работа по бизнес идеи: 30’ 

- Обратна връзка за свършената работа по време на сесията: 10’  

 

Предоставяне на седмични насоки и обратна връзка към групите от учениците, но 

целта е те да работят автономно върху своите бизнес идеи (шаблон), своите 

презентации и т.н. 

През тази седмица учениците ще разработят бизнес идеи, включително 

брандиране (лого, визуална идентичност, слоган) и SWOT (силни страни – слаби 

страни – възможности – заплахи) анализ.  

 

Студентите могат да пресъздадат следната таблица, за да проведат своя SWOT 

анализ: 
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НАИМЕНОВАНИЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС: 
 

СИЛНИ СТРАНИ Какви са силните страни на вашата идея?  На вашия екип?  
 
 
 
 

СЛАБОСТИ Какви може да са слабите страни на вашия бизнес? На вашия 
екип? 
 
 
 
  

ВЪЗМОЖНОСТИ Какви са възможностите за моя бизнес? Какви възможности 
може да даде на другите, на моята общност?  
 
 
 

ЗАПЛАХИ Какви са заплахите, с които може да се сблъска моят бизнес? 
Може ли да представлява заплаха, например за околната 
среда?  
 
 

 

Учителят може да създаде обща страница в социалните медии, където да 

могат редовно да се публикуват комуникационни материали за бизнес идеите на 

учениците (фасилитирани и модерирани от учителя). Това може да се използва като 

начин за насърчаване на учениците да разпространяват своите идеи и да събират 

„харесвания“. Бизнес комуникационната стратегия на учениците може да се счита за 

плюс в края на проекта.   

Тези седмици могат да бъдат особено предизвикателни, защото учениците ще 

имат само една сесия седмично, за да работят по проектите си, за продължителен 

период от време, така че те трябва да продължат да бъдат мотивирани и фокусирани, 

за да не правят всичко в последния момент. В този смисъл ролята на учителя е да 

подчертае важността на управлението на времето.   

Предлагаме също така да раздавате седмичен формуляр/шаблон, с който 

учениците да самооценят работата си.4  

 

  
                                                   
4 Вижте шаблон 3. 
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Седмица 8 – представяне на финалните проекти  
 

Обратната връзка около дейността на училищния център е съществена част от 

учебния процес на вашите ученици. Струва си да се подчертае, че оценката и обратната 

връзка трябва да останат доброжелателни към учениците.  

Например, в рамките на този проект е контрапродуктивно да се оценяват 

учениците за потенциалния успех на техните бизнес проекти. Вместо това оценете 

тяхното учебно пътуване и критерии като креативност, постоянство, чувство за 

инициативност, любопитство, находчивост и положително отношение към 

дейностите, провеждани по време на School Starter’s Hub.  

 За да насочите общата си оценка върху работата на учениците в този контекст, 

предлагаме да използвате конкретния шаблон, предоставен в това ръководство.5 

 

 

 

Освен това по-долу можете да намерите предложение за критерии за оценка, 

специално разработени за оценка на уместността на една бизнес идея: 

  

                                                   
5 Вижте приложение  4.  
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Критерии за 
оценяване 

% Отлично Задоволително Незадоволителн
о 

Описанието на 
бизнеса, който 
възнамеряваме да 
създадем 

30 Пълен отговор. 
Ясни обяснения на 
концепцията. 
Идентифицирайте 
всички важни 
елементи. Дайте 
добри примери. 
Предлага 
информация, 
която надхвърля 
това, което се 
преподава в клас 

Донякъде пълен 
отговор. Показва 
разбиране на 
концепцията. 
Идентифицира 
много от важните 
елементи. 
Предоставя 
информация, 
свързана с 
преподаденото в 
клас. 

Отговорът 
отразява известно 
объркване. 
Непълно 
разбиране на 
концепцията. 
Идентифицира 
някои важни 
елементи. 
Предоставя 
непълна 
информация за 
обсъжданото в 
клас. 

Прогноза за това 
дали тази 
конкретна идея би 
могла да бъде 
трансформирана в 
предприемаческа 
инициатива. 

20 Възможностите за 
създаване на 
продукт или 
услуга могат да 
бъдат определени 
и 
дефинирани/конц
ептуализирани. 

Не уточнява със 
сигурност 
необходимата 
осъществимост и 
представя само 
няколко елемента. 

Не успява да 
демонстрира 
разбиране на 
концепцията. Не 
дава пълен 
отговор. Пропуска 
важни елементи. 
Неправилна 
употреба на 
термини. 

Определени са 
целите, които 
трябва да се 
преследват при 
създаването на 
компанията и 
подробно описание 
на стратегиите, 
които трябва да се 
следват за 
постигане на тези 
цели. 

20 В широк смисъл  
разбира и 
определя целите, 
както и 
критериите за 
тяхното 
формиране. 

Стратегиите са 
посочени по много 
прост и 
неубедителен 
начин. 

Не успява да 
демонстрира 
разбиране на 
концепцията. Не 
дава пълен 
отговор. Пропуска 
важни елементи. 
Неправилна 
употреба на 
термини. 

Трябва да бъде 
убедително не само 
за неговия 
създател, но и за 
всички, които имат 
достъп до проекта, 
тъй като от него 
може да зависи 

20 Проектът и бизнес 
идеята се разбират 
по ясен и 
убедителен начин 

Бизнес проектът 
не е ясно обяснен 
и не отразява 
напълно начина за 
продължаване 
напред. 

Обяснението е 
непълно/неразбр
ано. Пропуснати 
са основните 
части на 
концепцията. 
Представя 
погрешни 
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дали ще получим 
достатъчно 
финансови 
средства, за да 
стартираме 
някаква 
инициатива. 

схващания. 
Неясен опит да се 
отговори на 
въпроса. 

 

4 - Нови умения за бъдещи предприемачи 

Тази глава е непълна колекция от предприемачески умения, които учениците 

трябва да придобият по време на Schools Starters’ Hub. Те събират най-

разпространените предприемачески умения.  

 

4.1 Предприемачество: дефиниции, известни примери, 
предимства и предизвикателства  
 

Тематичната работна група на Европейската комисия за обучение по 

предприемачество определя предприемачеството като: 

 

“Обучението по предприемачество е свързано с обучаемите, които развиват 

умения и нагласи, за да могат да превърнат творческите идеи в 

предприемачески действия. Това е ключова компетентност за всички учащи се, 

подпомагаща личностното развитие, активното гражданство, социалното 

включване и пригодността за заетост. Той е от значение за целия процес на 

учене през целия живот, във всички дисциплини на обучение и за всички форми 

на образование и обучение (формално, неформално и неофициално), които 

допринасят за предприемачески дух или поведение, със или без търговска цел”. 

 

Това общоевропейско разбиране за предприемачеството като ключова 

компетентност показва двустранен фокус. Първо, развитието на предприемачески 

нагласи, умения и знания трябва да даде възможност на индивида да превърне 

идеите в действие. Второ, предприемачеството не е свързано само с икономически 

дейности и създаване на бизнес, но е по-широко свързано с всички области на 

живота и обществото. Иновативни и творчески действия могат да бъдат предприети 

в рамките на ново начинание или в рамките на съществуващи организации, т.е. като 

„вътрешно предприемаческа дейност'. 
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“Предприемачеството се отнася до способността на индивида да 
превръща идеите в действие.“ 

 

 

 

Предприемачеството може да се опише и като изкуство да се превърне една 

идея или няколко идеи в бизнес. Въпреки това е необходимо да се добави към това 

основно понятие, че предприемачеството е също така процесът, чрез който хората 

преследват възможности, създадени от тях самите, независимо от ресурсите, с които 

разполагат в дадения момент. С други думи, предприемачите събират и след това 

интегрират всички необходими ресурси – парите, хората, бизнес модела, стратегията 

– за да превърнат изобретение или идея в жизнеспособен бизнес. 

ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО: 

Merel Boers – Нидерландия: 

На срещата на върха на Европейския съвет за иновации в Брюксел Европейската 

комисия обявява Мерел Боерс за един от носителите на наградата за нейния 

иновативен, вдъхновяващ и подкрепящ подход към медицинската сфера. 

Съоснователят и главен 

изпълнителен директор на NICO-LAB 

предлага авангардни технологии, за 

да помогне на лекарите да подобрят 

спешната помощ, която се основава 

на създаването и внедряването на 

софтуер за изкуствен интелект. 

Целта е да се помогне на лекарите 

при диагнозата на инсулт, за да се 

спести ценно време в такава спешна 

и критична за времето област. 

Нейната лична мисия е да трансформира спешната помощ, като свързва човешкия и 

изкуствения интелект. 

Както тя каза в интервю, „иновациите са от съществено значение за справянето с 

големите проблеми, пред които сме изправени по целия свят, така че нека всички 

ние да продължим да иновираме и да работим заедно”.6 

 

 

 

 

                                                   
6 Ако искате да научите повече за нея и нейния подход, пълното съобщение можете да намерите на 
следната връзка: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6225.   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6225
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TXORIERRI (Xabier & David) – Испания: 

На местно ниво двама учащи от Politeknika Ikastegia Txorierri излизат с 

иновативна идея за интелигентен гардероб, който да избере вашето облекло за деня 

въз основа на прости идеи, предоставени от потребителя. Xabier Cuadrado и David 

Cosgaya използват информация, предоставена от Marks&Spencer, британска 

компания за универсални магазини, за общото загубено време за избор на ежедневен 

тоалет в подкрепа на проекта им, 

наречен Infinity Furniture. Идеята е 

проста: след програмиране на 

гардероба с такава система, времето, 

използвано за тази повтаряща се и 

досадна задача, ще бъде намалено до 

минимум.  

Видеото, създадено от учениците, 

може да бъде намерено в YouTube под 

името Proyecto Armario Inteligente; и 

новини за него в следния линк:  

 

https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-robotizado-
ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html .  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-robotizado-ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html
https://www.deia.eus/bizkaia/uribe-kosta-txorierri/2021/03/06/armario-robotizado-ahorrar-tiempo-elegir/1104056.html
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Стартирането на собствен бизнес е супер вълнуващо. Това е нещо, което е 

предизвикателно, удовлетворяващо и различно от всичко,  което вероятно сте 

правили в живота си досега. 

За разлика от други цели, няма ясно „начало“ или „край“. Няма предварително 

зададен път. Трябва да намерите такъв, докато сте на този път. Това носи много 

изненади и предизвикателства. В таблицата по-долу обсъждаме предимствата да 

бъдеш предприемач, както и недостатъците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Петте най-големи предимства на това да бъдеш 

предприемач 

Гъвкав график 

Вълнуващо и удовлетворяващо начинание 

Израствате професионално 

Заплатата може да е по-висока 

Сам сте си шеф 

Петте най-големи недостатъка на това да си 

предприемач 

Ще се изявявате в различни роли 

Трудно е да се откъснете от работата 

Балансът между работата и личния живот става по-труден 

Нередовна заплата 

Ще имате повече отговорности 
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4.2 Дизайнерско мислене: дефиниция на дизайнерското 
мислене, предимства, онлайн инструменти за 
фасилитиране  
 
Модулът за техника на дизайнерското мислене е един от трите онлайн ресурса, 

разработени като част от проекта School Starters' Hub с основна цел да предостави на 

учителите уменията и компетенциите, необходими за успешното преподаванее на 

темата за дизайнерско мислене на своите ученици, използвайки иновативен и 

ангажиращ подход. Модулът предоставя както теоретична част с задълбочено 

обяснение на основните концепции, така и практическа част със съвети и трикове за 

успешно прилагане на методологията на дизайнерското мислене. Модулът за 

техниката на дизайнерско мислене е разделен на пет части, всяка от които завършва 

със списък с избрани онлайн инструменти, които да се използват в процеса на 

прилагане на техниката. 

 

 

 

Преминавайки през модула за дизайнерско мислене, ще бъдат постигнати следните 

резултати: 

 Запознаване с историята и основните етапи в развитието на дизайнерското 

мислене, както е познато днес; 
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 Запознаване с концепцията за дизайнерско мислене и използването на 

дефиниции, за да я опишете; 

 По-добро разбиране на ползите, произтичащи от прилагането на 

методологията на дизайнерското мислене; 

 Придобиване на знания за необходимите умения за развитие като лидер с 

дизайнерско мислене; 

 Развитие на умения за справяне с прилагането на техниката на дизайнерско 

мислене чрез предоставяне на практически примери за всеки от етапите; 

 Получаване на повече знания за различните сценарии за прилагане на 

дизайнерското мислене и др. 

Основните точки, обхванати в модула за дизайнерско мислене включват следното: 

 

1. Въведение в техниката за дизайнерско мислене 

Дефиниция за дизайнерско мислене според IDEO:  

“Ориентиран към човека подход към иновациите, който черпи от инструментариума 

на дизайнерите за интегриране на нуждите на хората, възможностите на 

технологиите и изискванията за успех в бизнеса”.  

История на методологията на дизайнерското мислене накратко: 

“През 1938 г. Джон Дюи заключава, че всичко е свързано. През следващата година – 

1939 г., започва Втората световна война и оказва огромно влияние върху развитието 

на компютрите и мрежите. По-късно, през 1945 г., когато войната най-накрая 

приключва, световната икономика бавно започва да се възстановява и се измества от 

индустриалната епоха към така наречената постиндустриална епоха, което 

впоследствие довежда до развитието на дизайнерското мислене като концепция, в 

отговор на новообразуваните ‚непосилни‘ проблеми. С течение на времето хората 

стават все по-свързани, консумирайки повече от всякога и се изправят пред нови 

сложни и неразрешени проблеми, нуждаещи се от иновативни решения”. 

Предимства на техниката за дизайнерско мислене: 

 Има за цел да реши конкретна човешка потребност; 

 Справя се с проблеми, които са двусмислени или трудни за дефиниране; 

 Води до по-иновативни решения; 

 Кара организациите да работят по-бързо и по-ефективно; 

 Прави крайните потребители по-щастливи 

Необходими умения за развитие като лидер с дизайнерско мислене: 

 Емпатия; 

 Системно мислене; 

 Обратна връзка и непрекъснато подобрение; 
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 Въпрос на мислене; 

 Сътрудничество и фасилитация; 

 Коучинг; 

 Управление на промените. 
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2. Фази на техниката за дизайнерско мислене 

Техниката на дизайнерско мислене се състои от три основни фази – две  матрици и 

фаза на изпълнение. Етапите на типичната методология на дизайнерско мислене 

включват следното: 

 Представяне на клиента и брифинг на проекта; 

 Проявете емпатия; 

 Дефинирайте; 

 Процес на идейност; 

 Прототипиране 

 

3. Сценарии на приложение на техниката Дизайн мислене 

 В бизнеса; 

 В компютърните науки; 

 В образованието. 

 

4. Онлайн инструменти за фасилитация 

 Miro: Онлайн платформа за табло за сътрудничество, която позволява на 

хората, работещи в група, разположени на различни места, да си сътрудничат и 

да изпълняват успешни проекти заедно. Платформата съдържа различни 

шаблони за дизайнерско мислене и позволява на екипите да приложат процеса 

на дизайнерско мислене, без да се сблъскват с необходимостта да бъдат на едно 

и също място по едно и също време. 

Линк: https://miro.com/  

 Sprintbase: Платформа за онлайн иновации, която дава възможност на 

създателите на промени, фасилитаторите и ежедневните иноватори да 

прилагат строго ориентиран към човека дизайн и креативно да решават 

предизвикателства, които наистина имат значение. 

Линк: https://sprintbase.io/  

 MURIAL: Пространство за вашия екип да си сътрудничи визуално и да решава 

проблеми по-бързо с лесно за използване цифрово платно. Не е обикновено 

онлайн табло, MURAL разполага с мощни функции за улесняване, методи за 

направление и големият опит, от който организациите се нуждаят за да 

трансформират работата в екип. 

Линк: https://www.mural.co/  

 Overlap Associates: Дизайнерски консултанти, които работят с организации от 

всякакъв размер по проблеми, които имат най-голямо значение за тях и 

помагат на екипите да увеличат вътрешната комуникация, да мислят различно 

за стратегии, да си сътрудничат наистина и да създават по-добри продукти и 

услуги. Асоциацията предоставя напълно безплатни шаблони за дизайнерско 

https://miro.com/
https://sprintbase.io/
https://www.mural.co/
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мислене, включително работен лист за карта на емпатия, мрежа за обратна 

връзка и др. 

Линк: https://overlapassociates.com/ideas-resources/#resources  

 
 

4.3 Въведение в дигиталния маркетинг: улеснете вашите 
ученици  
 
Модулът за дигитален маркетинг на School Starters Hub има за цел да ви предостави 

знания и умения за това как ефективно да маркетирате и продадете идея или продукт 

на аудитория чрез използване на инструменти и техники за дигитален маркетинг. 

След това можете да използвате знанията, съветите и техниките, научени от този 

модул, и да ги предадете на вашите ученици. Модулът за дигитален маркетинг е 

разделен на пет глави. В края на всяка глава ще намерите контролен списък с 

предизвикателства, който можете да зададете на учениците си, след като разгледате 

всяка тема, за да оцените тяхното разбиране. В Приложение 1 можете да намерите 

целия контролен списък с предизвикателства и ако желаете, можете да зададете 

различни предизвикателства, когато сметнете за подходящо.   

Чрез модула Дигитален маркетинг от студентите се очаква да:  

 Разберат значението и важността на дигиталния маркетинг 

 Разберат разликите между традиционния и дигитален маркетинг 

 Очертаят различните видове дигитален маркетинг и стратегии, както и 

различните видове съдържание 

 Знаят различни видове инструменти за създаване на съдържание 

 Разбират основите на оптимизацията за търсачки (SEO) 

 Подобрят своите маркетингови умения в социалните медии 

 Разберат важността на имейл маркетинга 

 Подобрят маркетинговите си умения чрез използване на дигитални 

инструменти и стратегии 

 

 

https://overlapassociates.com/ideas-resources/#resources
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Основни точки от всяка глава:  

1. Въведение в дигиталния маркетинг 

Дефиниция за дигитален маркетинг:  

“Маркетингът на продукти или услуги чрез дигитални канали за достигане до 

потребителите. Основната цел е да се популяризират марки чрез различни 

форми на дигитални медии. Дигиталният маркетинг се простира отвъд 

интернет маркетинга, за да включва канали, които не изискват използването 

на интернет. Това включва мобилни телефони (както SMS, така и MMS), 

маркетинг в социалните медии, дисплейна реклама, маркетинг в онлайн 

търсачките и всякаква друга форма на цифрови медии.”7 

 

Предимства на дигиталния маркетинг:  

 Можете да достигнете до по-голяма аудитория 

 Можете да измервате резултатите от вашата маркетингова кампания 

 Можете лесно да се насочите към конкретна аудитория, която е по-вероятно 

да закупи вашия продукт 

 Той е по-изгоден от традиционните маркетингови методи. 

Различни видове дигитален маркетинг:  

 Маркетинг на съдържание 

 Оптимизация за търсачки (SEO) 

 Реклама тип плащане на клик 

 Маркетинг в социалните медии 

 Имейл маркетинг 

 Партньорски маркетинг 

 

2. Маркетинг на съдържанието (контент маркетинг) 

Дефиниция: създаване на качествено дигитално съдържание с цел привличане на 
клиенти. Това е една от най-ефективните техники, които предприемачите могат да 
използват, за да намерят нови клиенти и да задържат клиентите, които вече имат. 
 
Видове съдържание:  

 Статии и публикации в блог 
 Видеоклипове 
 Инфографики 
 Печатни материали 
 Публикации в социалните мрежи 

 Бюлетини 

                                                   
7 https://web.archive.org/web/20171129124232/http:/lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing  

https://web.archive.org/web/20171129124232/http:/lexicon.ft.com/Term?term=digital-marketing
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В тази глава ще намерите също информация и видеоклипове за различните видове 
инструменти за създаване на съдържание и как да ги използвате.  
 
 

3. Оптимизация за търсачки (SEO) 
 
Дефиниция за оптимизация за търсачки:  

“Това е процес на повишаване на качеството и количеството на трафика към 
уебсайта, както и на рекламирането на вашата марка, чрез неплатени (известни 
също като "органични") резултати от търсачките.”8 

 
Съвети за оптимизация за търсачки:  

 Направете съдържанието си подходящо и полезно. Осигурете ясно, дълбоко, 
ангажиращо и лесно за намиране съдържание. 

 Използвайте думи в URL адресите. URL адресите с думи, които са подходящи за 
съдържанието и структурата на вашия сайт, са по-удобни за посетителите, които 
навигират в сайта ви. 

 Избягвайте ненужните ключови думи. 
 Организирайте ясно темите си. 
 Продължавайте да създавате ново и уникално съдържание. Новото съдържание 

ще поддържа интереса на съществуващата ви база от посетители и ще ви помогне 
да привлечете нови посетители. 

 Вашето съдържание трябва да бъде точно, ясно написано и изчерпателно 
 

4: Маркетинг в социалните медии 
 
Определение за маркетинг в социалните медии: използването на платформи и мрежи 
за социални медии за популяризиране на продукти или услуги на компанията. Това 
включва публикуване на съдържание в профили в социалните медии, за да се свържете с 
клиенти, да изградите вашата марка, да увеличите продажбите и да привлечете трафик 
към уебсайт.9  
 
Предимства на маркетинга в социалните медии:  

 Увеличава осведомеността за марката. 
 Увеличава трафика към уебсайта. 
 По-бързо и по-лесно разпространение на съдържание. 
 Редовно общуване с целевата аудитория. 
 По-висока рентабилност. 

 
Тази глава включва съвети за маркетинг в социалните медии, информация за най-добрия 
тип съдържание за публикуване на всяка платформа за социални медии, както и уроци за 
бизнес страници във Facebook.  
 
 

5. Имейл маркетинг  

                                                   
8 https://moz.com/beginners-guide-to-seo/why-search-engine-marketing-is-necessary  
9 https://buffer.com/social-media-marketing  

https://moz.com/beginners-guide-to-seo/why-search-engine-marketing-is-necessary
https://buffer.com/social-media-marketing
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Имейл маркетингът е мощен маркетингов канал, форма на дигитален маркетинг, който 
използва имейл за популяризиране на продукти или услуги на компанията или за 
свързване с клиенти. Маркетингът по имейл може да играе основна роля в 
маркетинговата стратегия на бизнеса, тъй като може да повиши осведомеността за 
марката, да помогне за подобряване на взаимоотношенията с клиентите и да увеличи 
продажбите чрез разпространение на различни маркетингови имейли. 
 
Предимства на имейл маркетинга: 

 Хората са по-склонни да видят имейл, отколкото публикация в социалните медии. 
Имейлът ще остане във входяща кутия, докато не бъде прочетен (или изтрит). 

 90% от имейлите се доставят във входящата кутия на целевия получател, докато 
само 2% от феновете ви във Facebook виждат публикациите ви в новинарската си 
емисия. 

 Имейл маркетингът е предпочитаният комуникационен канал за получаване на 
информация за продукти и услуги. Това е много по-професионална медия и хората 
очакват да получават този вид информация по имейл, а не чрез социални медии. 

 
Тази глава включва също така съвети как да създадете успешно списък с имейл контакти, 
преглед на различните типове имейли, които могат да бъдат изпратени като част от 
имейл кампания и видеоклипове за това как да използвате Mailchimp, който е един от най-
популярните налични инструменти за имейл маркетинг.  
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5 – Заключение  
 
 Целта на това ръководство е да предостави на училищните директори и 

преподавателския персонал технически и по-малко технически инструменти за 

прилагане на School Starters Hub в техните собствени институции. Той има за цел да 

мотивира участниците в средното образование да изпробват нови методи на 

преподаване и да се отклонят от традиционните пътища, за да подготвят учениците 

за предизвикателствата на бъдещото европейско общество.  

 Първият раздел предоставя подробно описание на SSH модела и неговата 

теория. Тя позволява на читателя, който не е запознат с проекта, да навлезе по-

дълбоко в механизмите на подобна инициатива. 

Вторият раздел е за практикуването на SSH и как да го приложите във вашето 

училище. Той ви дава конкретни и реалистични оперативни насоки седмица по 

седмица. Те съставят основната рамка и се адаптират към вашите собствени нужди и 

наличност.  

Накрая, третият раздел приканва читателя да открие различните модули, 

разработени по време на проекта SSH от технически партньори с опит в 

предприемачеството, дигиталния маркетинг и дизайнерското мислене. Тези подглави 

са самородни части от някои от опита на партньорите на SSH, които ще бъдат 

прехвърлени във вашата класна стая.  

И накрая, SSH ни напомня, че каквато и да е позицията ни, винаги можем да 

имаме голямо влияние дори и с малко ресурси. Това ръководство иска да предаде на 

учителите и учениците, че не е нужно човек да бъде най-богатият, най-умният или 

най-креативният, за да има добри идеи и да научава нови неща. Отразявайки тази 

идея, това ръководство завършва с този мотивационен цитат от спортиста Артър Аш:  

 

“Започнете там, където сте. Използвайте това, което имате. 

Правете каквото можете.”  
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6 - Приложения 

► Приложение 1. Образец за самооценка 

 

► Приложение 2. Покана за конкурс за подаване на заявления – PIT 

 

► Приложение 3. Шаблон за (официален) материал за презентация на бизнес идеята 

(предлагане, използване на модела canvas?, правене на видео?) -PIT (част от 

конкурса)  

 

► Annex 4. Шаблон за самооценка и насочена рефлексия на студентските екипи – 

IDEC 

 

 

Приложение 1. Образец за самооценка 
 
Името на твоя отбор:  Твоето име:  

Дата:   
Какво научих по време на тази сесия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какво постигнах по време на този урок:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следващата стъпка, която трябва да направя, за да реализирам моята бизнес идея:  
 
 
 
 
 
Ресурсите, които използвах: 
 

o Онлайн 
o Книги, учебници 
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o Препоръки на учителя 
o Друго:……………………………… 

 
 
Препятствията, които срещнах по време 
на тази сесия: 
 
 
 
 
 

Как преодолях тези препятствия, сам 
или с моя екип: 

   

 

 

Приложение 4. Образец за оценка на учениците от техните 
учители  

Име на отбора: Име на бизнес идеята: Име на ученика: 

 Отлично  Добро  Средно Слабо  

Качество, 

оригиналност и 

съгласуваност 

на бизнес 

идеята 

    

Предложения за подобрения: 

 

Качество на 

презентацията 

(ниво на майчин 

език, графики, 

устна 

комуникация)  

    

Предложения за подобрения: 

 

Любопитство, 

интерес и 

активно участие 

по време на 

сесиите 

    

Предложения за подобрения: 
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Други коментари/забележки: 

 

  

 

Препратки (всички партньори допринасят с 

препратки, които са били използвани) 

 
 


