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РЪКОВОДСТВО - ТЪРГОВСКИ ПАЛАТИ:
АЛИАНС УЧИЛИЩЕ - БИЗНЕС ЗА
ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА
.
.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Този документ и цялото
съдържание отразяват гледните точки само на автора и Комисията не може да бъде
отговорна, за каквото и да било използване на информацията, съдържаща се в него.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Концепцията за предприемачество се превърна в широко изучавана тема, на която се
обръща все по-голямо внимание, тъй като и хората и държавите се нуждаят от това, за
да се развиват.
Основното определение за предприемачество - това е актът на създаване на бизнес.
Предприемачеството е дейност, при която предприемачът има за цел да направи
промяна в света. Устойчивият икономически растеж изисква предприемачество.
Предприемачите създават нови работни места, допринасят за икономическото
разрастване и стават участници в поддържането на здравословна бизнес среда.
Тъй като, общностите по света се борят да отговорят на изискванията на пазара на
труда, важността от насърчаването на ново поколение предприемачи (ДИГИТАЛНИ
ПРЕДПРИЕМАЧИ), които да бъдат както създатели на работни места, така и служители,
е от съществено значение. Търговските палати и бизнес асоциациите играят решаваща
роля в подкрепа на предприемачеството. Те са изключително добре позиционирани
между правителството, което се стреми да отбележи икономически растеж и частния
сектор, който цели да създава ново поколение служители. Те поддържат своите бизнес
общности от десетилетия. Има по-голям акцент върху взаимодействието с ученици и
младежи. Въпреки това броят на създадените програми за предприемачество за
ученици и младежи управлявани от палати и бизнес асоциации, все още не е
достатъчно голям.

Като се има предвид значението на предприемаческия начин на мислене за да успееш
на пазара на труда, мрежата на палатите се застъпва за въвеждането на обучение по
предприемачество в учебните програми на всички нива на образование - от основното
и средното училище до професионалното и висшето образование.
Екипът на проекта се надява, че това ръководство ще служи като важен ресурс за
Търговските палати и училищата да развият или разширят успешно сътрудничество.
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РЕЗЮМЕ

Алианса - училище и бизнес обединява в един Консорциум училища и Търговски
палати, подкрепен от Експерти и Партньори по качество в Турция, Словения,
Македония, България, Испания и Великобритания. Проектът цели да помогне на
училищата да формират устойчиви и системни партньорства с бизнеса, социалните
партньори и неправителствени организации.

Проектът има за цел да предостави насоки и документи, въздействащи на създаването
на политики на отворени врати в училищата, които да бъдат достъпни за местните
общности; за да могат те възползват от уменията и талантите на местните хора, в
съответствие с програмата от Будапеща, насърчаваща учителите в обучение по
предприемачество.
Програмата за предприемаческо образование е обширна: предлага на младите
ученици дългосрочен, задълбочен и автентичен предприемачески опит в реалния
живот; перспектива, в която учениците взаимодействат с предприемаческия ресурс и
придобиват капацитет и поведение на предприемачи, чрез пряко участие от първо
лице.
Търговските камари и обучението в средни училища, няма да почиват на теоретични
предположения, а на практически опит.
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ОСНОВНИ ПOНЯТИЯ

a. Предприемачество
Според OECD1 (Организация за икономическо сътрудничество и развитие)
Предприемачеството е свързано с критичните етапи на създаване и развитие на
нови икономически дейности. С други думи, след като бизнес проектът е създаден,
предприемачът се превръща в мениджър.
Предприемачеството е процес на извършване на промени, които повишават
благосъстоянието.
Предприемачеството е търсенето на възможности извън ресурсите, които са под Вашия
текущ контрол.
Предприемачеството е да правиш всичко, което другите правят, по-добре.
b. Предприемач
Предприемачите са тези лица, които се стремят да генерират стойност, чрез
създаване или разширяване на икономическата дейност, чрез идентифициране и
използване на нови продукти, процеси или пазари 2.
c. Дигитално предприемачество
Дигиталното предприемачество е стремежът за генериране на стойност,
чрез създаване или разширяване на икономическата активност, чрез
идентифициране и използване на нови ICT продукти, процеси и съответните
пазари.1
d. Дигитален предприемач
Дигиталните предприемачи са онези лица, които се стремят да генерират
стойност чрез създаване или разширяване на икономическата дейност, чрез
идентифициране и използване на нови ICT продукти, процеси и съответните
пазари.1
e. Дигитална икономика
Съществуват множество дефиниции на дигитална икономика. Европейската
комисия я определя, като икономика, основана на дигиталните технологии3.
Световният икономически форум и групата на двадесетте Г20 определят дигиталната
икономика, като широк спектър от икономически дейности, включващи всички
работни места в цифровия сектор, както и цифрови професии в недигитални
сектори.
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f. Предприемаческа екосистема
Предприемаческата екосистема се изразява в насърчаване на предприемачеството,
като стратегия за икономическо развитие.
Екосистемата на предприемачеството е социалната и икономическата среда,
засягаща местното или регионалното предприемачество.
Предприемаческата екосистема обхваща ключови участници, които възприемат
предприемаческия начин на мислене (риск и откриване) и развиват свързани
дейности.6

g. Отворено обучение
Отвореното училище е по-ангажираща среда за учене и дава жизненоважен принос
за общността: ученическите проекти отговарят на реалните нужди в общността
извън училище и се възползват от опита на местните експерти.7
Отвореното обучение е когато училищата и учениците си сътрудничат в реални проекти
с различни организации и професионалисти от света на бизнеса и предприемачеството.
Това означава, да се предложат на младите ученици дългосрочни и автентични
проекти в реалния живот, в които те работят с предприемаческия ресурси в общността.
Те придобиват предприемачески капацитет и поведение, чрез пряко практическо
участие.
Мисиите са реални и учениците работят в реални предизвикателства.
h. Наставник/Ментор
Менторът ръководи по-млад или по-неопитен човек за определен период от време,
особено по време на работа или обучение за изграждане на неговата мечта. 8
i. Вътрешно предприемачество
Вътрешно предприемачество е поведението на член на екипа, като предприемач, по
време на работата му в рамките на голяма организация. 9
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ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В
SBA
ЗАЩО УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В
ПРОЕКТА?

Има много причини да се присъедините към този проект. Някои от предимствата за
учениците са изброени по-долу:

 Развиване на предприемачески начин на мислене и предприемачески
личност.
 Запознаване с успешното модерно предприемачество.
 Придобиване на нови умения и знания за дигиталното предприемачество.
 Обучение, чрез практика - процес на учене чрез опит, „учене с осмисляне на
направеното“.
 Самоинициатива и носене на отговорността за постигане успех.
 Развитие на креативни личностни качества и умения за работа в екип.
 Приближаване до производството.
 Среща с представители на търговските палати и работа с тях.
 Възможност да споделят своите бизнес идеи с работещи мениджъри.
 Обучение в реалната бизнес среда.
 Взаимодействие между училища и предприемачи (опознаване на работния
ритъм отблизо).
 Работа в мрежа и обмен на опит с различни страни от ЕС.
 Увеличаване на възможностите за заетост и международните възможности.
 Срещи със ученици от различни страни, изследване на нови култури и
споделяне на знания и опит, подобряване на владеенето на английски език.
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 Прилагане на съвсем нов начин на работа в училищата.
 Практикуване на работа в екип и обучение в проектни дейности.
 Преживявания, които могат да бъдат важни за училищната работа и за
дейностите, които искат да правят след завършване.
 Участие в създаването на резултати, с които ще се гордеят и които ще
споделят в цяла Европа.
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КАКВО ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ УЧАСТНИЦИТЕ?
Проектът SBA има за цел да предостави на учениците иновативни подходи и да
им помогне да получат:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Утвърдени от европейската общност умения.
Организационни и комуникационни умения.
Знания за предприемачеството и дигиталния предприемачески свят.
Личностно израстване и развиване на предприемаческо мислене.
Сътрудничество с търговските палати в реално време.
Самосъзнание и самоефективност (вярата на индивида в собствената му
способност да постигне целите, които си е задал).
Удоволствие от изследване на нови възможности.
Пътуване в други страни.
Развитие на нови, скрити умения и интереси.
Създаване на визия за бъдещето, Креативност, Възможности, Мотивация и
Постоянство, Постигане на целите.
Генериране и утвърждаване на идеи от гледна точка на маркетинг, дизайн и
производство, прототип, разработка на продуктите, чрез екипна работа,
дизайнерско мислене и интердисциплинарен подход.
Създаване на нови приятелства, запознаване с културите на различните
страни и обмен на идеи.
Създаване на полезни контакти.
Екипна работа в много културната среда.
Подобряване владеенето на английски език.
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РОЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПАЛАТИ И УЧИЛИЩАТА
Най-важният фактор в този проект са взаимодействията между търговските палати и
училищата.
ТЪРГОВСКИ ПАЛАТИ
Търговските палати са много важни за подкрепа на предприемаческите инициативи.
Търговските палати са основните поддържащи организации, фокусирани върху:
• това да действат като комуникационен канал свързващ бизнеса и Училищното
образование във връзка с необходимостта от създаването на достъпни за
предприемачите учебни програми, като ги прави достъпни за предприемачите, чрез
пряк и опростен процес
• провеждането на начални консултации по въпроси засягащи бизнеса (напр.
Регулации).
• наставничество и работа в мрежа, споделяне на идеи, търсене и получаване на
съвет, особено във „най-ключовите“ етапи. (Някои предприемачи смятат, че
менторската програма не трябва да бъде формална).
• улесняване на връзките между предприемачите иноватори и установени
компании, които биха могли да функционират като “Живи лаборатории’’ или да бъдат
приемници на продукти, технологии или услуги за младите или нови предприемачи.
• подпомагане на местните организации да развиват информационно
осигуряване предназначено за училищата, с която да насърчат учениците да станат
предприемачи.
• подпомагане на предприемачите да се свържат с потенциални източници на
капитал в правителствения и частния сектор, с да говорят на един и същи език.
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Предлагане на бизнес съвети на учениците, които ще им помогнат да разберат етапите
на бизнес процесите.
• Предлагане на предприемаческа практика за учениците.
• Споделяне на опит и знания от предприемаческия свят.
• Нови тенденции и екпертен опит
• Насоки за практикуващи партньори.
• Непрекъсната подкрепа за партньорите в практиката.
• Учене, чрез практика.
• Отговорност за стратегията за разпространение на проекта, включително
уебсайтове, бюлетини и създаването на предприемаческо обучение.

УЧИЛИЩА:
Обучението по предприемачество е особено важно в Професионалното образование,
тъй като самонаемането е реална възможност за учениците, много често това са
ученици от професионалните училище, които създават собствен бизнес. Неформалните
начини за ориентиране в предприемачеството са по-подходящи в професионалните
училища отколкото стандартния тип обучение. Неформалните начини на обучение
включват общуване с предприемачи, опитни хора от света на бизнеса, учители,
връстници и дори родители.10 В този смисъл училищата ще имат повече отговорности в
обучението на учениците. Докато участват те трябва да следват актуализираните
учебни програми.
Училищата и учителите трябва да:
• преподават при поискване от страна на учениците, а не само по график.
• дават насоки за участващите учители и ученици.
•предоставят брошурата, подготвена от екипа по проекта, описваща програмата.
• формират екипите и техните ръководители.
• работят със ученическите екипи.
•установят дългосрочно
сътрудничество
с Търговската
палата
и
предприемачите.
• бъдат посредници между Търговската палата и Училището / Учениците.
• подпомагат учениците по време на дейностите по проекта.
• помагат им да реализират идеите си на практика, като тази подкрепа ще им
даде възможност за придобиване на увереност.
• създадат основата за бъдещата кариера и израстване като предприемаческа
личност.
• изпълняват проектните задачи.
• участват и подкрепят два екипа от по пет ученика всеки, на възраст между 12 и
16 години.
• създадат подходящо пространство за предприемаческа дейност на учениците
• си сътрудничат с представителя на Търговската камара.
• документират учебната практика и подкрепет създаването творческия разказ
на учениците.
• развива тобщите знания и умения придобити при практиката на проекта.
• участват в изработването на крайните резултати
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО ТЪРГОВСКИТЕ
ПАЛАТИ МОГАТ ДА ПРЕДЛОЖАТ НА УЧЕНИЦИТЕ?
С участието в проекта SBA учениците могат да се възползват от уникални възможности
за обучение, като подобряват образованието си и придобиват умения за постигане
успех в бъдещата им кариера. Възможностите за обучение включват:
 Осигуряване на учебна среда за учениците, където да се запознаят с реалните
предизвикателства на предприемачеството.
 Свързване на теоретичните знания с бизнес опита.
 Осъществяване на връзки и ментори от индустрията.
 Познания за всички предприемачески аспекти в страната.
 Познания за ролята на търговските палатите в съответните страни.
 Осигуряване полезните преки връзки между пазара на труда, училищата и
компаниите.
 Провеждане на обучение по предприемачество, бизнес управление и
маркетинг.
 Предоставяне на бизнес опит на учениците, за изграждане на по-добри връзки.
 Насърчаване на креативното и инициативното мислене у младите хора.
 Обучение за работната сфера в избраната от тях област, която биха искали да
предприемат в бъдеще.
 Практика вместо теория - учене, чрез правене.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ
Ако искате да бъдете предприемач, трябва да притежавате някои характеристики и да
придобиете някои специфични умения. Също така е важно да ги развиете на практика.
Какво прави някого успешен предприемач? Можем да разделим причините на две групи:
1. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДПРИЕМАЧА
 Определя настоящите възможности на пазара. Превръща възможности в бизнес
идеи.
 Събира ресурси.
 Поема рискове.
 Управлява финанси, производство, производствени процеси и човешки ресурси.
 Полага усилия за подобряване на продукта, чрез управлението на технологиите и
непрекъснатия маркетинг.
 Създава мрежа от контакти
2. ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДПРИЕМАЧА
 Креативно, иновативно и критично мислене.
 Упоритост и постоянство.
 Поемане на отговорността и умение за поемане на риск.
 Способност за разпознаване и използване на възможностите.
 Инициативност и решителност.
 Лидерски умения и способности за поставяне на цели.
 Организаторски и проучвателни умения.
 Способности за екипна работа.
 Разпознаване на потенциални недостатъци и трудности.
 Готов е за предизвикателства и потенциално голямо натоварване.
 Способност за размисъл и самоусъвършенстване.
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Информационни умения
Идентифицира, локализира, извлича, съхранява, организира и анализира цифрова
информация, преценявайки нейната приложимост и цел.
Получаване на информация от уебсайтове на публични органи / служби.
Намиране на информация за стоки или услуги.
Комуникационни умения
Комуникира в дигитална среда, споделя ресурси, чрез онлайн инструменти,
свързва се и си сътрудничи с други, чрез цифрови инструменти, взаимодейства и
участва в общности и мрежи с всички като има междукултурна осъзнатост.
Основните комуникационни умения включват следното:
• Изпращане / получаване на имейли
• Участие в социални мрежи
• Телефониране / видео разговори по интернет
• Качване на самостоятелно създадено съдържание в уебсайтове,
които ще бъде споделено

Умения за решаване на проблеми
Идентифицира цифровите нужди и ресурси, взема информирани решения за това
кои са най-подходящите дигитални инструменти според целта или нуждата,
решава концептуални проблеми, чрез цифрови средства, използва творчески
технологиите и решава технически проблеми, т.к е в крак с новостите.
A - Решаване на проблеми
Б - Познаване на онлайн услугите
1. Софтуерни умения за управление на съдържание
Създава и редактира ново съдържание (от текстообработка до изображения и
видеоклипове); интегрира и преработва стара информация и съдържание;
творческо изразяване, медийни резултати и програмиране. Разбира и прилага
права и лицензи за интелектуална собственост .
A - Основни
• Използва на софтуер за текстообработка.
• Използва софтуер за електронни таблици.
• Използва софтуер за редактиране на снимки, видеоклипове или аудио файлове
- По-високи
• Създава презентации или документи, интегриране на текст, картини, таблици или
диаграми.
• Използва разширени функции на електронната таблица за организиране и
анализиране на данни (сортиране, филтриране, използване на формули, създаване
на диаграми).
• Пише/използва код на език за програмиране.
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ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ
(ENTRECOMP)
EntreCom е разработена от Европейската комисия, като референтна рамка за
обяснение на предприемаческото мислене.
„EntreComp определя предприемачеството, като универсална компетентност,
която се прилага във всички сфери на живота: от подпомагане на личностното
развитие и активно участие в обществото, до повторна интеграция на пазара на
труда, като служител или като самостоятелно заето лице, или способност за
стартиране на нови предприятия (културни, социални или търговски). Тя се
основава на широкото определение за предприемачество, а именно - създаването
на културна, социална или икономическа стойност. По този начин тя обхваща
различни видове предприемачество, включително вътрешно, социално, зелено и
цифрово предприемачество. Тя се прилага както индивидуално, така и за групи
(екипи или организации) и се отнася за създаването на стойност в частния,
публичния и третия сектор, и във всяка комбинация от трите. И накрая, тя е
неутрална по отношение на полето на действие: човек може да работи върху идеи
и възможности за генериране на стойност за другите във всяка област и
възможност за създаване на стойност.
Подхода на EntreComp при разработването на рамката е базиран на комплексни
методи, съставени от цялостен преглед на академичната и стандартна
литература, задълбочен анализ на казуси, проучвания и набор от многократни
консултации с разнородни заинтересовани страни.
EntreComp може да се използва като ориентир за създаване на учебни програми в
сектора на образованието и обучението. Той може да се използва и за дейности и
програми в неформалното обучение (например за насърчаване на вътрешното
предприемачество във съществуващи организации). Целта му е да изгради мост
между света на образованието и работата (труда), като се отнася към
предприемачество като компетентност.

EntreComp е съставен от 3 области на компетентност и 15 компетенции, както е
показано на фигурата по-долу.“ 12
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Фигура: Области и компетенции на концептуалния модел на EntreComp. 12

Предприемачески начин на мислене:
Предприемаческият начин на мислене позволява решително преодоляване на
предизвикателствата и поемане на отговорност. Това е постоянна
необходимост от усъвършенстване на умения, учене от грешките, предприемане
на постоянни действия.


Се изгражда ефективно, чрез практически опит от реалния живот и проектна работа.

 Преподава се като отделен предмет или интегриран в останалите.
 Интрепренърите, изпълняват ролята на предприемачи, лидери и иноватори в рамките
на група или организация.
 Популяризиране извън образователните институции на бизнеса и широката
общественост.
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4 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА БИЗНЕСА НА ПРЕДПРИЯТИЯ:

НЕ ТРЯБВА ДА СТАРТИТЕ КОМПАНИЯТА, ДОКАТО НЕ СЪЗДАДЕТЕ БИЗНЕС ПЛАН.
МНОГО ПРЕДПРИЕМАЧИ СА ПРАВИЛИ ГРЕШКАТА, ПЪРВО ДА СЪЗДАДАТ
КОМПАНИЯТА И ТОГАВА ДА ЗАПОЧНАТ ПЛАНИРАНЕ.
ВИНАГИ ПЪРВО ПЛАНИРАЙТЕ!

Бизнес идея – познанията на предприемача и на подходяща идея съответстваща на
неговия опит и ресурси, наличие на подходяща възможност.
Качества на предприемача - да осъзнава личните си предприемачески способности и
по-важното, да има увереност. Той/тя трябва бъде мотивиран/а и да се стреми да се
посвети на работата.
Управленски знания и умения - Техническа и организационна работа, която включва
управленчески способности, с разбирането, че тези умения винаги ще трябва да бъдат
развивани. . Той/тя трябва да ръководи хората, така че да разгърнат максимума от
набора си умения.
Ресурси – човекът, който създава бизнеса, трябва да има достъп до всички необходими
ресурси (финансиране, знания, умения, работно място, работна сила, машини,
оборудване, материали, време), всичко това с цел придобиване на информация,
продукти и услуги.

ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА
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КАКВО СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ПРОМЕНИ И ПОДОБРИ?
Предприемачеството позволява на учениците да научат повече за избраната от тях
област и създава интердисциплинарна среда за работа и развитие.
Мрежите и приятелството, които се развиват, помагат на учениците да станат по-добре
свързани и им помагат да се подготвят за дългосрочен успех.
В края на проекта се очаква учениците да отбележат напредък по отношение на:
 Промени в начина на мислене
 Опитай и размисли!
 Връзка и реален опит с местната търговска палата
 Придобиване се международен опит
 Отговорност и надеждност
 Повишаване на мотивацията
 Активно участие
 Широки познания за предприемачеството
 Развиване на комуникационни умения - работа в екип, комуникация с
предприемачи, институции и др.
 Развиване на умения за започване, проследяване и завършване на работните
процеси от началото до края, поемане на отговорност за взетите решения.
 Развитие на умения за обективно оценяване на резултатите от работния процес,
с оглед неговото подобрение.
 По-отговорни и уверени в своите умения
 Развиване на умения за намиране на нови бизнес възможности

ПРЕДИМСТВА и НЕДОСТАТЪЦИ на
ПРЕДПРИЕМАЧА и на СЛУЖИТЕЛЯ
Вземането на решение за бъдещето е много трудно за всички. Всеки бъдещ
предприемач, трябва да отговори на следния важен въпрос:
Желаете ли да предприеме този риск и да изградите своя бизнес или искате да бъдете
служител/работник за някой друг?
След сравняване на плюсовете и минусите може да бъде взето по-правилно решение.
РАБОТОДАТЕЛ - ПЛЮС
Растеж в кариерата
Независимост
Сам избираш работно си време
Свободата на икономическия растеж
Възможността за изграждане на мрежа и
развитие на нови идеи

СЛУЖИТЕЛ - ПЛЮС
Сигурност на доход
Обезщетение
Фиксирано работно време
По-малко отговорности
Баланс между личния живот и работата
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РАБОТОДАТЕЛ - МИНУС

СЛУЖИТЕЛ - МИНУС

Стресиращи отговорности

Липса на свобода на изразяване

Задължителна инвестиция
Дълги работни дни
Финансова нестабилност

Ограничен доход
Ограничен капацитет за усвояване на нови
умения
Несигурност за работа

КАКВО ЩЕ БЪДЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТА
ВЪРХУ УЧЕНИЦИТЕ?
В края на проекта учениците, които участват в проекта SBA ще се отбележат следните
ползите:
 Получават знания за всички аспекти на предприемаческия свят
 Опознават стъпките да станеш предприемач
 Запознаване с ресурсите подкрепящи предприемачеството
 Овладяват умението да се държат, да действат и да мислят като предприемачи
 Разбират колко е важно да си настойчив и да имаш ясна визия / цел
 Развиват своите комуникационни умения
 Активно и ефективно работят за постигане на своята визия
 Добиват знания за дигиталната икономика
 Подобряват владеенето на английски език
 Създават нови приятелства и опознават различни култури
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УМНИЯТ ГОВОРИ МАЛКО И СЛУША МНОГО

ФОРМИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ЕКИП
Всички желаещи ученици, които имат идеи, креативност и иновативно мислене, които
са любопитни да знаят повече за предприемаческия свят, могат да кандидатстват и да
бъдат част от екипа.
На първо място, училищното ръководство дава информация за проекта, броя на
екипите и критериите (завършен клас, ниво на английски език и т.н.), за да могат
учениците да се включат в проекта по желание.
Ученическите екипи ще бъдат сформирани, на базата на представени мотивационни
писма, които отговарят на критериите, интервю проведено от координатора на
проекта, двама учители и двама членове на местните палати, като се вземат предвид
техни предишни участия в успехите в училищните им задачи.
Тази комисия избира ученическите екипи по следните критерии:
-

Мотивацията на учениците в класната стая и техните социални връзки. Избора
да не става въз основа на техните академични постижения.

-

Групите трябва да бъдат смесени с различни стилове на учене и произход.

-

Учениците трябва да могат да работят в екип по време на целия проект.

-

Учениците трябва да имат желание да споделят опита си със съучениците си,
както на местно ниво, така и в социалните мрежи.
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-

Учениците трябва да могат да общуват на базов английски език.

-

Те трябва да бъдат подкрепяни и мотивирани от семействата си.

-

Мотивация на учениците, ярките идеи, знания и умения трябва да се вземат
предвид.

Училищата не трябва да забравят да получат разрешение за публикуване на снимки
и видеоклипове във връзка с популяризирането на проекта от родителите на
учениците (за ученици под и на 18 години).

ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИЛИЩАТА И БИЗНЕСА
ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ПРАВИТЕЛСТВО

УЧИЛИЩЕ

ТЪРГОВСКИ ПАЛАТИ

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДРУГИ ТЪРГОВСКОПРОМИШЛЕНИ ВРЪЗКИ
(АГЕНЦИИ, ПАРТНЬОРИ ПО
ПРОЕКТ, И Т.Н )

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

УЧИТЕЛИ (ЛИДЕРСТВО)

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ

УЧЕНИЦИ (ВХОДЕН ЕКИП)

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
ФИНАНСИРАНЕ

РОДИТЕЛИ (ПОДКРЕПА ЗА
УЧЕНИЦИТЕ)

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРИЛОЖЕН ЦЕНТЪР

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

МЕНТОРСТВО ПРОЕКТИРАНЕ НА САЙТ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СПОДЕЛЕНО УЧЕНЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ

ВРЪЗКИ КОМПАНИИ И ЧЛЕНОВЕ

ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНИТЕ ПАЛАТИ СТАРТИРАТ
РАННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Чрез програми за предприемачество и съюз с училищата, Търговските палати
могат да разширят своята членска база, да подкрепят бизнес общността и да
насърчат следващото поколение бизнес лидери. Търговските палати и
Обединението на училищата предоставят на частния сектор начин да инвестира в
икономическа устойчивост, развитие на младежкия капацитет и новото поколение
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предприемачи. Те могат да помогнат на учениците да получат по-лесен достъп до
пазара на труда, независимо дали започват нов бизнес или искат да се присъединят
към съществуващата бизнес общност.14
Какво може да направи Търговската палата за поддържане на съюза с училищата и как
могат да помогнат на учениците и учителите:
Организиране на уроци, семинари, курсове, обучителни програми или събития.
Темите на събитията включват: изготвяне на стратегически план, иновации,
подготовка и управление на проекти, права върху интелектуална и индустриална
собственост, подготовка на бизнес план.
Подготовка на предприемачите в стартирането на дейност или инкубационен
период, пространство, инфраструктура, поддръжка и т.н. и на кандидатите за
предприемачи, като предоставят безплатно тези услуги.
Те са водещи в развитието на предприемаческата култура сред учениците /
младежите в училищата и страната.
Изготвяне на брошури и компактдискове за необходимите процедури в
предприемачеството за започване на бизнес.
Индивидуално изясняване на концепциите, както и в перспективата за учене
през целия живот.
Осигуряване на стаж на младите предприемачи наред с опитни предприемачи.
Предоставяне на подкрепа на предприемачите, чрез разработване на коучинг
система от опитни предприемачи за определен период от време.
Двигател е на местно ниво на съюза и на възникващата екосистема по
предприемаческо обучение.
Предоставя интересни и полезни възможности за предприемаческото обучение
на участващите ученически екипи.
Инвестиране в местни мрежи на частния и социалния бизнес.
Документиране на местната практика и подпомагане на творческото разказване
на учениците.
Развитие и усъвършенстване на знанията на участващите.
Осигуряване на нисколихвени кредити с за предприемачество.
Подготовка и непрекъснато обновяване на интернет портала, който предоставя
подробна информация и възможности за предприемачеството, в който ще се
създаде база данни от ментори, и която да даде възможност на кандидатите за
предприемачи да развиват своите идеи под ръководството на менторите.
Провеждане на дейности за насърчаване на учениците да създават дългосрочни
партньорства.
Предоставяне на информация на учениците за финансова подкрепа.
Организират първите срещи между предприемачи и учениците, придружени с
консултации, обучение и съдействие при реализиране на техните бизнес идеи.
Предлагат подкрепа на учениците, ставайки техни ментори и споделяйки своя
опит.
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Те са връзката между учениците и бизнеса. Те ще организират срещите с
учениците кандидат-предприемачи, за да реализират идеите си на практика.
Подкрепят и поддържат участието на учениците в бизнес общности.
С множество различни събития като семинари, обучения и семинари в техните
офиси и в училищата, търговските палати могат да помогнат и да бъдат ключови
двигатели в ранното обучение по предприемачество
Да се съберат заедно служители от публични институции, учители и ученици, за
да се обмени/сподели официалната информация, необходима за включването в
цифровото предприемачество.
Изграждане на мост между предприемаческата култура и обучение за създаване
на компания.
Създаване на предприемаческа библиотека в целия спектър на приложение.
Свързване на предприемачите и учениците, като се гарантира, че учениците
наблюдават работата на предприемача поне 3 дни.

НАМАЛЯНЕ БАРИЕРИТЕ ЗА ДИГИТАЛНОТО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ПРЕДПРИЕМАЧСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ОТДЕЛЕНО ОТ ИНОВАЦИИТЕ
FROM INNOVATION
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Дигиталното предприемачество включва всичко
предприемачеството в дигиталния свят, включително:

ново

и

различно

за

• Нови начини за намиране на клиенти за предприемачески начинания.
• Нови начини за проектиране и предлагане на продукти и услуги.
• Нови начини за генериране на приходи и намаляване на разходите.
• Нови възможности за сътрудничество с платформи и партньори.
• Нови източници на възможности, риск и конкурентно предимство.
ПРОЦЕС НА ДИГИТАЛНО ПРЕДПРИЕМАЕСТВО
Дигиталното предприемачество може да бъде опростено до четири ключови етапа.
Тези етапи са изброени, както следва:
1. Изграждане на прототип.
2. Тестване на бизнес идеята върху потенциални клиенти.
3. Стартиране на бизнеса.
4. Избор на идея за дигитален бизнес.
ОПРОСТЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
• Разходите за стартиране се доближават до нула.
• Инструментите са по-лесни за използване и за комбиниране.
• Нови възможности за сътрудничество
• Намира партньори, финансиране и клиенти онлайн.
• По-ефективно
• По-бързо
• Изгражда бизнес прототип за един следобед.
• По-евтино
• Експериментирате и се учите по-бързо.
ДИГИТАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
• Експериментиране
Лесни за създаване минимални жизнеспособни продукти (MVP) като прототипи за
вашите бизнес идеи.
• Данни
Най-добрите данни печелят, така че цифровите предприемачи търсят навсякъде
уникални възможности за данни.
• Мащаб
Дигиталният свят улеснява промяната на размера на бизнеса, за да отговаря на
възможностите и ресурсите, като често започва с високо специализирана ниша.
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ДИГИТАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
• Сигурност:
Опитите за пробив в дори и в най-малките фирми онлайн се превърнаха в рутина.
Дигиталният бизнес никога няма да бъде 100% сигурен.
• Поверителност:
Нежеланието за споделяне на лична, идентифицираща информация е основен
източник на недоверие онлайн. Правилата за поверителност са все по-сложни.
• Състезава се за внимание:
Стотици милиони уебсайтове, милиони мобилни приложения и милиарди профили
в социалните медии се състезават за вниманието на потребителя.

5 СЪВЕТА ЗА ДИГИТАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
1. Изберете продукт или услуга
Не се страхувайте от иновации: Решете какво искате да продадете / пуснете на
пазара. Опитайте се да промените навиците. Опитайте се да намерите поспециални и персонализирани продукти и услуги за хората. Колкото повече
персонализирате, толкова повече внимание ще получите.
2. Грижа за R&D (изследване и развитие)
Да бъдеш постоянен изследовател и да поемаш непрекъснати инициативи.
Слушайте оплакванията / очакванията на хората и научете какво искат.
3. Приложете техниката на Златния Кръг (защо, как, какво)
Има много различни организации, които продават едно и също нещо. Трябва да
има нещо специфично, което да ви отделя от тях. Ето защо за тях е важно първо
за какво, след това как и какво продавате последно. Трябва да спечелите
доверието им във вас, като обясните това добре.15
4. Услуги след продажбите
Този въпрос често се пренебрегва. Клиентът очаква подкрепа като гаранция на
продукта или услугата, екстри и обслужване. Трябва да им предложите найдобрата услуга в това отношение. Когато сте в контакт с хората, това ще увеличи
ангажираността им към вас.
5. НИКОГА НЕ СЕ ПРЕДАВАЙТЕ!
Може да сте направили всичко и да имате лоши резултати. Не се плашете от
тази ситуация, напротив, вижте недостатъците си и се върнете на работа.
Прегрупирайте се в по-силна позиция, като откриете грешките си, вместо да се
отказвате. Това е да бъдеш предприемач!
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ПОГРЕШНО Е ДА СЕ ПРЕНЕБРЕГНЕ ОПАСНОСТТА И ДА СЕ ДЕЙСТВА
САМОНАДЕЯНО, СМЕЛОСТ Е ДА СЕ ВИДИ ОПАСНОСТТА И ДА СЕ ВЗЕМАТ
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

КАК ДА СТАНЕШ ДИГИТАЛЕН ПРЕДПРИЕМАЧ
Дигиталният предприемач е вид предприемач, който използва ИТ/ Технологиите за
подобряване на своя бизнес.
Предприемачът трябва:
Да установи от какъв бизнес има нужда. Той има за цел да осигури материални и
морални печалби чрез производство на продукти, предоставяне на услуги или
търговия, за да се създаде съответния бизнес.
Да реализира бизнес идеята чрез изследванe, планиране, организация и координация.
Да комбинира бизнес вложения, персонал, машини и оборудване и др. с бизнес
ресурси и източници на финансиране.
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Открийте подходящия бизнес
Предприемачеството е широк термин и можете да бъдете предприемач в почти
всяка област. Трябва да изберете област, в която да започнете да работите.
Фокусирайте вниманието си върху нещо, което ви интересува.

Преценете дали ви трябва обучение
Трябва да имате образование, за да бъдете предприемач. Свържете се с вашия
координатор на проекта, училищното ръководство или съдействащата търговска
камара за повече насоки относно това дали е необходимо допълнително обучение и
образование.

Определете целевата си аудитория
Проучете целевата си аудитория. Не всеки бизнес се обръща към всички.
Културата, доходите, възрастта и полът на вашата целева група ще играят
голяма роля при определяне на това къде ще отворите магазин или дори ако
трябва да получите физически адрес за бизнеса.

Направете план
Преди да започнете бизнеса си, трябва да имате бизнес план. Този план очертава
всички ваши цели, както и вашата стратегия за постигане на тези цели.

Мрежата
Въпреки че работата в интернет е важна във всички области, тя е по-важна за
цифровите предприемачи. Трябва да използвате мрежата във вашия бизнес.
Можете също така да намерите потенциални инвеститори чрез мрежата.
Вашата мрежа в интернет също може да поддържа вашия бизнес.

Продаване на идеи
Работата ви като предприемач е да убедите хората, че каквото и да продавате,
то е най-добрият наличен избор. Защото хората искат продукти, но не знаят кой
продукт да изберат. Трябва да откриете какво е изключителното във вашия
продукт.

Пазар
Трябва да се съсредоточите върху маркетинга на всяки етап. Можете да имате
висококачествен продукт, но ако хората не са наясно с това, вашият продукт няма
да има успех. Въпреки че маркетингът е труден, ако се съсредоточите усилията си
върху целевата аудитория, ще преодолеете тези трудности. В тази връзка
социалните медии могат да бъдат важен и ефективен маркетингов инструмент. 16

ИНИЦИАТИВАТА И ДВИЖЕНИЕТО ЗАПОЧВАТ
Младите предприемачи понякога провеждат щателно проучване, за да
намерят нови идеи. Предприемачите, които отделят
много време за
разработване на съществуващи идеи, могат изведнъж да се окажат с ограничен
избор на кариера. Те предприемат действия, мислейки, че единственият изход е да
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започнат собствен бизнес, докато условията на живот създават различен натиск
върху всеки от тях.16
В момента, в който младите предприемачи кажат: „всичко е наред, направих
достатъчно анализ, преодолях недостатъците си, имам цялата информация за
пазара“, те са взели инициативата и са започнали да предприемат действия.
Идеите, дизайна, продуктите и услугите започват да се трансформират. Някои
отварят магазин, а други продължават да представят своите продукти чрез
своите акаунти в социалните медии.
Много е важно да не се отказвате, когато сте млад предприемач. Трябва да
се научите как да се справяте с предизвикателствата. Може да изглежда, че не
всичко върви по план, може да не успеете да постигнете желаните данни за
продажбите или може да не успеете да разширите продуктовото си портфолио
поради недостатъчен капитал. Ако използвате дигитални медии като място за
продажба, може да нямате достатъчно последователи.17
Това, което трябва да се направи, е да не се отчайвате, а да преразгледате
пазара, на който се намирате, и да приложите специални оферти и отстъпки за
откриването.

Контролен списък при започване на нова работа
Преди да започнете работа, имаите предвид следното:
* Оценка на бизнес идеята чрез анализ
* Оценка на слабостите и силните страни като предприемач
* Определяне на лични и бизнес свързани цели
* Преглед на текущите и потенциалните финансови ресурси
* Идентифициране на финансовите рискове
* Определяне на оперативните разходи
* Решаване на мястото на дейност
* Идентификация на целевите клиенти
* Идентифициране на настоящи и потенциални конкуренти
* Разработване на маркетингов план
Какво да вземете предвид, когато решите да започнете бизнес
* Избор на адвокат и финансов съветник
* Избор на структура на юридическо лице (Обикновена компания, Дружество с
ограничена отговорност, Анонимна компания и др.)
* Създаване на бизнеса (регистрация на името на фирмата, завършване процеса на
регистрация ).
* Изготвяне на бизнес план.
* Избор на банката за работа и откриване на необходимите сметки.
* Кандидатствайте за заеми и стимули, свързани със стартиране на бизнес.
* Ако е възможно, разговори с банки с цел установяване на кредитен лимит.
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* Сключване на застраховка, за да сведете до минимум потенциалните рискове; това
не е за пренебрегване.
Първи стъпки при започване на бизнес:
* Създаване на уебсайт
* Получаване на корпоративен имейл адрес
* Отпечатване на визитки
* Споразумяване с/ определяне на доставчиците
* Осигуряване на мебели и необходимата офис техника
* Получаване на необходимите лицензи и разрешителни за въвеждане в експлоатация
* Получаване на регистрационен номер на работодателя от регистриращите органи.
* Кандидатстване за регистрация в данъчната служба, където се намира фирмата и
подготвчне на съответните документи
* Членство в асоциации, свързани с предмета на дейност.

18
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ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ 11
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МЕТОД НА ОТВОРЕНОТО ОБУЧЕНИЕ
СВЕТЪТ Е КЛАСНАТА СТАЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
„Отворено обучение“, където училищата в сътрудничество с други заинтересовани
страни стават агенти на общността за насърчаване на благосъстоянието. Семействата
трябва да бъдат насърчавани да станат истински партньори в училищния живот и
училищните дейности. Професионалисти от предприятия, гражданския сектор и поширокото общество трябва активно да участват в внедряването на автентични проекти
в класната стая.
Отвореното училище е по-ангажираща среда за учене и дава жизненоважен принос
за общността. Това е особено очевидно, когато ученическите проекти активно отговарят
на истинските нужди в общността и се възползват от местния опит и познание.
Това създава допълнителен елемент на персонализация и самомотивация към
проекта, като по този начин насърчава учащите и учителите да се ангажират изцяло и да
участват във всички аспекти на схемата.
Училищната среда ще насърчи сътрудничеството, наставничеството и ще
предостави възможности на учащите се да разберат и проучат своето място в света.
Културата на отвореното училище въвежда външни идеи, които са
предизвикателство към личните възгледи и убеждения. Тя насърчава учениците и техните
умения да се разклоняват в по-широката общност, като по този начин осигурява
жизненоважен принос за обществото, особено в резултат на техните проекти,
включващи реалистични сенарии и решения. Училищната среда насърчава независимостта
и взаимозависимостта на учащите чрез сътрудничество и преподаване. Тя предоставя на
учащите възможности да разберат и проучат по-широки възможности, когато мислят за
своето бъдеще.
Отвореното обучение (училищна среда, в която осъществява културата на Отвореното
училище) изисква пълно и из основи преосмисляне не само в педагогиката, но и във всеки
аспект на организация на училището: неговата структура, култура и използването на
пространство, място и време. Отвореното обучение трябва да бъде отворена,
любопитна, приветлива, демократична среда, която ще подкрепи развитието на
иновативни и креативни проекти и образователни дейности.7
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТВОРЕНИТЕ УЧИЛИЩА
Ключовите черти на Отвореното училище са следните:





Отворените училища насърчават сътрудничеството с доставчици на неформално
образование, предприятия и гражданско общество. Това трябва да гарантира
подходящо и значимо ангажиране на обществото да увеличава дела на природните
науки и професиите базирани на природните науки, заетостта и
конкурентоспособността.
Подкрепя училищата да станат агент на благосъстоянието на общността
Насърчава партньорства, насърчаващи експертните познания, създаването на
мрежи, споделянето и прилагането на научни и технологични резултати от научни
изследвания, като същевременно внасят реални проекти в класната стая 19

МОДЕЛ НА ОТВОРЕНО ОБУЧЕНИЕ

Бюрократично училище

Отворено училище
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СПОДЕЛЯНЕ НА ИСТОРИИ - ДОБРИ
ПРАКТИКИ
ОТ ТУРЦИЯ
АРТ и Мехмед Юнал
Роден съм в Анкара през 1966 г. и след като завърших обучението си, влязох в бизнеса за
сглобяване на тенти. Изработвах тенти в Анкара за 20% от цената за монтаж.
В следващите години работих в областта на продажби, маркетинг с моят партньор Фатих, за да
създадем нашата компания, "Мото тента". Това е компания, която произвежда тенти (слънчеви
сенници) от аутсорсинг за тенти, направени и сглобени в Истанбул и след това продадени на
купувачите ни в Анадола. Въпреки че ние печелехме огромна удовлетвореност от нашата
търговия и контакти, бързо разбрахме, че нямаме марж на печалбата, на какъвто
първоначално се надявахме и че трябва да действаме по-умнио да се стремим по-високо.
След по-нататъшно изследване открихме, че съществуващите системи за производство и
дистрибуция не са достатъчни и трябва да разгледаме други. Ето защо посетихме и проучихме
системите за производство и търговия на тенти в чужбина, по-специално Милано, Италия през
1995 г. Нащето откритие беше, че техните високотехнологични продукти бяха отлични и
затова предприехме инициативата да внасяме всички тези продукти.Сега ние произвеждаме
системи специално за всеки различен район и ги продаваме в Анкара. Ние продавахме
високотехнологични системи на най-големите компании в Истанбул, а на
високотехнологичните системи директно на разработчиците на продукти. Ние предоставихме
подкрепа на нашите клиенти и не подходихме комерсиално в нито едно от проучванията,
гарантирайки, че винаги сме играли водеща роля в бранша. В резултат на това се намираме в
постоянно развитие и промяна.
Получихме право за полу-готово производство на италиански тенти и слънчеви системи. С
течение на времето внедрихме всички италиански системи. Подобрихме всички системи, които
сметнахме за неефективни и непълни. Добавихме нови модели и дизайни. Италия обаче не
даде никакъв търговски принос за нас. В новото хилядолетие цялата информация, данни и
приложения за нашия сектор в страната и в чужбина е лесно достъпна и отвори вратата към
развитие и промоции.
Силата на нациите в света се измерва не с оръдия и пушки, а с предприемачи. За
предприемачеството няма училище и то започва с мечтите. В началото мечтаехме, че ще бъдем
бизнес, който в бъдеще ще прави износ. Ако не си поставим цел, ще бъдем просто мечтатели.
Както се справяме всеки ден, затягаме редиците си за нови постижения. Поради тази причина
ние направихме нашия бизнес учебна организация за всички служители. Ние не се изморяваме
да развиваме нови умения.
Друга важна тема е, че трябва да живеем днес и да сме готови за утре. Днес износът, интернет
и електронната търговия се превърнаха в много важна концепция за бизнес хората. С
електронната търговия границите са премахнати. Всичко е умно, всичко е цифровизирано и
следователно това е и дигитализацията на икономиката. Ние дигитализирахме нашите бизнес
модели и процедури в рамките на нашия бизнес, като не сме безразлични към опита
дигитализацията в производствените процеси. Днес търсачките играят най-важната роля в
намирането на доставчици по целия свят, за тези които се нуждаят от тях. Социалните медии са
най-големият инструмент за реклама и промоции. В индустрия за производство на тенти и
сенници има много индустриални дизайни, полезни модели и патенти, всички наши търговски
марки са регистрирани. В нашата фабрика със закрита площ от 7300 м2 работим с уеб базирани
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оптимизирани производствени системи. Имаме близо 100 служители и преработваме 250 000
кг алуминий.
Днес изнасяме в 52 страни и в следващите дни ще доставим нашите полуфабрикати в Турция.
След това продуктите ще бъдат транспортирани до крайните потребители; германската
компания от Art Global. Моят съвет към моите млади приятели предприемачи е: "Никога не се
отказвайте от мечтите си, учете се през цялото време и се радвайте на развитието на нови
умения ..."
С уважение и любов.

ОТ СЛОВЕНИЯ
РАЗКАЗ - STŠ Koper
Когато се замислихме за това кое е най-вдъхновяващо и си заслужава да чуем ... стигнахме до
тази страхотна идея. Тя започва с въпрос.
Какво е още по-мотивиращо от предприемача, който ви разказва своята история?
Разработване на своя собствена - създайте своя идея - създайте своя собствена история!
Решихме да ... ''направим това''.
Слушането на истории за успех е ОК, но понякога може да бъде скучно или дори
разочароващо. Но разработването на вашата история - определено е вълнуващо.
Ще развием собствените си идеи в този проект, ще опознаем процеса на създаване на нови
продукти и услуги и се надяваме в бъдеще да споделим нашите истории за предприемачески
успех или поне собствения си предприемачески опит, с който да започнем.
Но ... Откъде да започнем? Какво трябва да знаем? Кой може да ни помогне по този неизвестен
път?
В отговор на тези въпроси решихме да поканим Примож Махне, марков стратег и дизайнер на
услуги от компанията Гигодизайн, Любляна, да бъде наш ментор, консултант, супервайзър,
треньор ..., който да ни подкрепи със своите знания и опит в развитието на нашите собствени
идеи и продукти.
Той се занимава се с проектиране на услуги, има опит в брандирането, стратегии за брандове и
иновативни екипи. Разкрива дълбоки прозрения, иновативни възможности, привежда
организаци в съответствие с изсискванията на потребителите, изследва методите за
дизайнерско мислене в успешната компания, която разработва продукти и услуги - Гигодизайн.
Всичко за Гигодизайн:
''Ние помагаме на нашите партньори да осъществят глобално въздействие чрез дизайна на
невероятни продукти и вдъхновяващи марки. Като идея за еднократно предлагане на пазара
ние превръщаме концепции, идеи и иновации в желани продукти, услуги и марки. Ние сме
привърженици на ориентиран към потребителя дизайн и оптимизирани старт-ъп методи. С
тестване в ранна фаза на развитие и прилагайки придобитите знания при всяко ново
повторение, ние се стремим да минимизираме риска на партньорите си и да увеличим
максимално техните възможности за пазарен успех. Създадохме силна проектно-ориентирана
култура, базирана на високото ниво на отговорност към проекта. Нашите интердисциплинарни
екипи си сътрудничат ежедневно, предоставяйки множество отговори на един и същ въпрос. С
доказан опит на наградените проекти, ние винаги изминаваме допълнителната миля, за да
подкрепим нашите партньори да постигнат своите бизнес цели. ''
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Нашата цел в този проект е да развием предприемачески начин на мислене и култура сред
учениците и преподавателите. „Чувството за инициативност и предприемачество може да бъде
дефинирано като способност за превръщане на идеи в действие, идеи, които генерират
стойност за някой друг освен себе си (определение Entre-Comp).“
Превръщането на идеите в действие е основната идея зад проекта на SBA в Словения. Поспециално, той дава възможност на участниците да изживеят творческия процес - от идея до
търговски успешен продукт или услуга. Самият процес не е известен предварително, ние го
разработваме постоянно, в зависимост от това къде ни отвеждат идеите. Ние обаче знаем
предприемаческите умения, които трябва да развием, и някои факти, които трябва да имаме
предвид, за да създадем успешен търговски продукт от първоначалната идея.

На определени етапи от процеса ние също очакваме експертите от различни компании да
бъдат поканени в проекта и да участват по различни начини (организирани лекции,
наставничество, интервюта, запознаване с практиките във фирмите ...). Ще търсим и контакти с
компании, които ще ни трябват, за да развием идеите на нашите ученици в Търговската камара
в Приморска, с която си сътрудничим в проекта.
Нашите методи на работа ще поддържат:
- Обучение, базирано на опит
- Отворено обучение
- Ориентирано към ученицитео съвместно създаване
- Транснационална партньорска оценка
- Целева чувствителна комуникация
Примож Махне от Гигодизайн се съгласи да ни подкрепи в това пътуване и нямаме търпение
да започнем истински и да ви разкажем нашите истории в края на процеса.
За Primož Mahne: https://www.linkedin.com/in/primozmahne/?originalSubdomain=si
За Gigodesign, d.o.o .: https://gigodesign.com/

ОТ МАКЕДОНИЯ
РАЗКАЗ - МОДА от Росица Марсик
Казвам се Росица Марсик, моден дизайнер с бакалавърска степен по моден дизайн. След като
завърших обучението в Hogeschool Voor de Kunsten Utrecht и School of the Arts Institute of
Chicago, се върнах в родината си. По време на следването си имах възможността да уча и да
работя за двама известни модни дизайнери в Холандия и този опит ми позволи да придобия
практически поглед върху професията и индустрията. След като се върнах в родината си,
работих като моден дизайнер за няколко местни македонски марки, където акцентът беше
ангажиран с проектирането на комерсиална мода и имах възможността да работя отблизо и да
бъда част от целия производствен процес. Опитът ме накара да науча и разбирам връзката
между креативността и практичността, идеята и реализацията и важността на всяка стъпка на
производство.
След като придобих различни и задълбочени познания в индустрията и като успях да
прененеса идеите си в дрехи и колекции, през 2009 г. бях окуражена да стартирам собствен
моден лейбъл. Модният етикет се занимава с производството на малки и ограничени колекции
на дамски готови облекла. Тъй като исках да променя местната модна сцена и да внеса свежи
съвременни идеи на съвсем младата сцена, аз започнах да проектирам модни колекции два
пъти годишно. Въпреки че се представят сезонно, колекциите са създадени да издържат
повече от един сезон, да бъдат модерни, висококачествени и внимателно изработени.
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Модният етикет е създаден в отговор на текущите нужди на пазара за устойчив и автентичен
дизайн/модни колекции и производство на дрехи, основани на справедлива търговия, при
нужда, по поръчка и бавна мода с местно производство и използване на естествени материали.
Модната марка първо беше фокусирана върху представяне на местния пазар, с идеята да
изгради имидж и да опознае пазара. Една от първите стъпки за придобиване на международна
популярност на марката беше представянето на колекция на концептуален магазин в Дубай и
оттогава се насърчава работата по постоянното й популяризиране извън региона и до този
момент е представена в различни страни, модни събития и концептуални магазини в София,
Виена, Мюнхен, Лугано, Цюрих, Словения, САЩ ... Представянето й на различни места идва със
свой недостатък по отношение на възможността да се контролира изцяло прозрачността и
добрите намерения на партньорите в тези региони, така че през 2014 г. решихме да отворим
онлайн магазин, така че клиентите по целия свят да могат да купуват колекциите. Дигиталното
изместване направи марката да стане по-видима и да бъде разпозната не само от местните
потребители.
Някои от недостатъците при работата на малък и неразвит пазар са ограниченото предлагане и
източници на материали и шивашки принадлежности, както и административните проблеми и
тези с вноса. Друго ограничение е невъзможността за растеж на местно и международно ниво
поради ограничения пазар и ограничените връзки с развитите европейски пазари и купувачи. С
отдаденост към работата, внимателно планиране и предприемане на стратегически стъпки,
някои от недостатъците могат да бъдат превърнати в движеща сила и да бъдат сведени до
минимум. Това е причината, поради която съм фокусирана върху това да имам малка фирма /
студио с малък брой служители, тъй като искам да се уверя, че мога да работя и да управлявам
добре работния процес, все още да мога да бъда част от гарантирането на качеството на
продуктите, планиране на доставките на продукти в рамките на съществуващия капацитет на
студиото.
Да бъдеш моден дизайнер не се отнася само за проектиране на дрехи и колекции. Дизайнерът
трябва да притежава познанията за цялата модна индустрия и история, да бъде смел, да се
стреми към нови идеи и да надхвърля тенденциите, да бъде любопитен и да следва течението
във всяко общество и в световен мащаб, като същевременно следва мечтата да бъде все пак
етичен и да отстоява защитата на околната среда от опасното въздействие на индустрията за
бърза мода.

ОТ БЪЛГАРИЯ
БОЛИД ООД
Болид ООД (www.bolid.bg) е създадена през 1996 г. в град Стара Загора, България и започва
своята дейност с търговия на осветителни тела. Нейни основатели са Росен Гогошев и
Мирослав Петков. През годините компанията се разраства благодарение на лоялността си към
клиентите и добрата екипна работа.
Сега Болид ООД е една от най-големите компании за строително-монтажни дейности и
търговия със строителни материали в България. Тя работи с водещи европейски и български
компании, като по този начин дава увереност на своите клиенти и печели доверието им.
Компанията има висококвалифициран екип и богата материална база, което предполага
възможността за за цялостно изпълнение на довършителни работи.
Историята на партньорството между Росен Гогошев и Мирослав Петков започва с дълго
приятелство. И двамата са приятели, а когато са били малки момчета, те са живели в един и
същ квартал, израстнали са заедно, а техните родители също били приятелски семейства.
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След завършване на Строителния университет, те започват да работят като технически
ръководители и през 1992 г. решават да влязат в частния бизнес. От самото начало целта им
била да работят в строителството и да създадат строителна компания. Но не са имали начален
капитал., за да натрупат някакъв, те търгуват с осветителни тела. През 1995 г. двамата
партньори създават своята мечтана строителна компания Болид ООД, където те са съдружници
с равни дялове.
Какво ги спаси? Мирослав винаги е смятал, че „две глави е по-добре от една“. Единият вижда
предимство, докато другият открива недостатъка, който биха могли да избегнат.
Каква е тайната за доброто и дългосрочно сътрудничество успоредно с доброто приятелство?
Както сами споделят, двамата съдружници няма какво да делят. Всеки от тях работи и движи
определени задачи и бизнесът върви успешно. Разбира се, че са имали проблеми в бизнеса, но
са ги решили.
Работа в екип - плюсове и минуси. Според тях работата в екип няма недостатъци. И двамата
партньори харесват отборните спортове -волейбол, футбол - те са много по-зрелищни от
индивидуалните. Както казва Мирослав, те са заедно, защото така е по-лесно. Той може да
отиде на почивка за 10 дни и когато се върне компанията е същата. Те са екип, който се е
доказал през годините.
За успеха. Най-големият успех е, че те спазват много строга финансова дисциплина, която им
помага да не изпаднат в криза. Те харчат много внимателно парите, включително личните си
ресурси. Децата им са възпитани в такава дисциплина, която не включва прахосване на пари.
Какви са разликите между двамата партньори? Понякога не са на едно и също мнение, но
няма спорове между тях. Никой не защитава мнението си докрай, те споделят своите
аргументи и вземат окончателни решения заедно.
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