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Общи насоки за модула за обучение 
Проектът ISSA цели да даде на социалните предприемачи прозрения и компетенциите, свързани с 

процесите на интернационализация. Следователно ние избрахме четири компетенции, които 

социалните предприемачи подчертават като важни в такива усилия, където две от тях са 

разработени в проекта ISSA. И четирите компетенции имат уникален учебен модул, всеки от които 

е разработен от проекта ISSA, целящ да даде на обучаващия се повишено ниво на компетентност за 

всяка от четирите компетенции: способност за идентифициране на социални проблеми; 

мобилизиране на ресурси; културна осъзнатост; откриване на възможности. В различните учебни 

модули са представени съставните части на различните компетенции, заедно с допълнителен 

учебен материал, сценарий, при който обучаващият се може да изпита тази компетенция, и тест за 

самооценка, за да се види дали обучаващият се е разбрал някои от основните части на 

компетентността. 

За да извлече максимума от модулите, обучаващият се трябва да прегледа документите, описващи 

компетенциите, в допълнение към различните теми (или съставни части) на компетенциите. В тези 

документи са представени различните нива на развитие на всяка компетенция, обхващащи от 

фундаментални нива до напреднали. Насоките на всеки модул ще въведат нивото, от което се 

очаква да започне обучаващият се и до кое ниво трябва да се даде възможност да се развива с 

помощта на модула. В Таблица 1 са представени различните нива на модела на развитие. В ISSA 

ще се съсредоточим върху основните, средните и напредналите нива. Началната точка на учебните 

модули ще варира в зависимост от компетенцията и очакваните предварителни знания; някои 

започват от основно ниво, докато други започват от средно ниво. 

Таблица 1 - Модел за развитие на EntreComp. От Bacigalupo et al. (2016). 

Основно ниво Средно ниво Напреднало ниво Експертно ниво 
Разчитайки на подкрепа от другите Изграждане на независимост Поемане на отговорност Движеща промяна, иновации и растеж 

Под пряка 

супервизия 

С намалена 

подкрепа от 

другите, 

известна 

автономия и 

заедно с моите 

връстници 

Самостоятелно и 

заедно с връстниците 

си 

Поемане и 

споделяне на 

някои 

отговорности 

С някои насоки и 

заедно с други 

Поемане на 

отговорност за 

вземане на 

решения и работа с 

другите 

Поемане на 

отговорност за 

принос към сложни 

разработки в 

определена област 

Допринася 

значително за 

развитието на 

конкретна област 

Откривайте Изследвайте Експериментирайте Предизвиквайте Подобрявайте Подсилвайте Разширявайте Променяйте 

Ниво 1 се 

фокусира 

основно върху 

разкриването 

на вашите 

качества, 

потенциал, 

интереси и 

желания. Освен 

това се 

фокусира 

върху 

разпознаването 

на различни 

видове 

проблеми и 

нужди, които 

могат да бъдат 

решени 

творчески, и 

върху 

развиването на 

индивидуални 

умения и 

нагласи 

Ниво 2 се 

фокусира върху 

изследване на 

различни 

подходи към 

проблемите, 

концентриране 

върху 

разнообразието 

и развиване на 

социални 

умения и 

нагласи 

Ниво 3 се фокусира 

върху критичното 

мислене и върху 

експериментирането 

със създаване на 

стойност, например 

чрез практически 

предприемачески 

опит 

Ниво 4 се 

фокусира върху 

превръщането на 

идеите в действие 

в „реалния 

живот“ и върху 

поемането на 

отговорност за 

това 

Ниво 5 се фокусира 

върху подобряване 

на вашите умения за 

превръщане на идеи 

в действие, поемане 

на нарастваща 

отговорност за 

създаване на 

стойност и 

развиване на знания 

за 

предприемачеството 

Ниво 6 се фокусира 

върху работата с 

другите, 

използване на 

знанията, които 

имате, за 

генериране на 

стойност, справяне 

с все по-сложни 

предизвикателства. 

Ниво 7 се фокусира 

върху 

компетенциите, 

необходими за 

справяне със 

сложни 

предизвикателства, 

справяне с 

постоянно 

променяща се 

среда, където 

степента на 

несигурност е 

висока 

Ниво 8 се 

фокусира върху 

възникващите 

предизвикателства 

чрез разработване 

на нови знания, 

чрез изследване, 

развитите и 

иновационни 

способности за 

постигане на 

върхови 

постижения и 

трансформиране 

на начините, по 

които се правят 

нещата 
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Модулите ISSA са: 

Наименование на 

компетенцията 

Относно компетенцията 

МОДУЛ 1: 

Способност за 

идентифициране на 

социални проблеми 

За тази компетенция ще започнем от основното ниво. Когато премествате предприемаческата 

си дейност в международен план, трябва да можете да идентифицирате социалните 

проблеми, които съществуват в новата среда, в която се премествате. Често трябва да 

разберете кои усилия ще създадат социална стойност и какво ще увеличат разходите, как 

бихте могли да използвате своите контекстуални знания и дали системата, в която сте, ще се 

възползва от вашите усилия. Това може да е ново знание за мнозина, но ние ще ви насочим 

към напредналото ниво в този модул 

МОДУЛ 2: 

Мобилизиране на 

ресурси 

Тъй като може да имате известен опит като предприемач, може да сте работили с различни 

ресурси. Това може да е вашето време, колеги, продуктови материали, мрежи или 

информация като примери. Следователно ще започнем от междинните нива за три от темите 

на тази компетенция и ще преминем към напредналото ниво. Въпреки това, за темата 

„получете поддръжка“ ще започнем от основното ниво. Смятаме, че за международните 

предприемачи може да е трудно да получат подкрепа по същия начин, както в познатия им 

контекст. Ние обаче ще ви насочим и към напредналото ниво за тази тема 

МОДУЛ 3: 

Културна осъзнатост 

Когато работим върху компетенцията културна осъзнатост, ние ще започнем от основното 

ниво. Да можете да разберете, че съществуват културни различия и че те влияят на вашата 

работа и че трябва да толерирате и управлявате тези различия е важно за 

интернационализирането на социалните предприемачи. По този начин ще ви преведем през 

основното ниво до напредналото ниво 

МОДУЛ 4: 

Откриване на 

възможности 

При преместване в чужбина социалните предприемачи трябва да се адаптират към новата 

обстановка и да могат да откриват възможности. Това често може да бъде предизвикателство 

не само в процеса на интернационализация, но и като цяло. По този начин, за тази 

компетенция, ние ще започнем от основното ниво и ще ви насочим чак до напредналото 

ниво. Позволява ви да получите представа за предизвикателства, нужди, контекстен анализ и 

възможности като цяло 

Различните модули съдържат и допълнителни учебни материали. Това могат да бъдат 

инструменти, съвети или описания на теми; този материал е включен във всеки документ, описващ 

темите в компетентността и в страницата на модула в Moodle. Този учебен материал също може да 

бъде от помощ при работа в сценариите, описани по-долу. Следователно обучаващият се трябва да 

премине през учебния материал за различни теми на компетентност, преди да влезе в сценариите. 

Това ще помогне на обучаващия се, когато минава и решава различните задачи и проблеми в 

сценариите. 

Всеки от модулите включва сценарий, специално конструиран според учебните материали. 

Сценариите служат за проверка на придобитото от ученика обучение по време на обучението и 

представляват по някакъв начин комбинация от упражнения и тест за компетентност. Тъй като те 

са толкова тясно свързани с модулите, е необходимо да прочетете всяка тема от модула, преди да 

ги изпробвате. 

Чрез сценария ще бъде възможно да се изпитат и да се работи с някои от резултатите от 

обучението на всеки модул. Сценариите са предназначени да ви водят през всяка тема, затворена в 

модулите, и само чрез правилен отговор на предложените въпроси ще можете да напреднете в 

сценария. Задължително е да играете сценария и да го завършите, за да получите достъп до 

окончателния тест за оценка, наличен във всеки от модулите. ISSA сценариите са налични в 

платформата ISSA Virtual Word. Обучаемите трябва да посетят уебсайта на ISSA 

(http://issaproject.eu) и в раздел Virtual Word ще намерят всички необходими насоки, за да създадат 

своя аватар, както и необходимите действия за влизане в средата на ISSA Virtual word. 
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Когато обучаемият премине през различните сценарии, той или тя ще получи значка с код, който е 

необходим, за да може да финализира учебния модул. Кодът трябва да бъде поставен в специален 

раздел в платформата Moodle, където той ще даде достъп до въпросите за самооценка, които ще 

проверят знанията и прозренията на обучаващия се в компетенцията. В този тест на обучаващия се 

ще бъдат дадени 10-12 въпроса, на които трябва да се отговори, за да завърши учебния модул. 

С учебните модули проектът ISSA има за цел да даде на обучаващите се прозрения и знания, които 

те биха могли да използват в своите проекти за интернационализация като предприемачи. Чрез 

размисъл, повтаряне и взаимодействие в реалния свят обучаващите се трябва да могат да развият 

своята предприемаческа компетентност; обаче, както вече се подразбира, учебните модули само 

дават на учениците начална точка. 

За да се усъвършенствате като предприемач, е необходим опит, но учебните модули ISSA винаги 

ще бъдат на разположение на обучаващите се, за да освежат знанията си и да бъдат източник за 

размисъл. 


