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Учебни планове за преподаватели/учители/обучители на 

възрастни, които да бъдат използвани за ОБУЧИТЕЛНИЯ 

ПАКЕТ FINE2WORK 

 

 

Име на модул: Предприемачески компетенции 

Заглавие на Тема 5: Учене чрез опит и работа с други 

Учебен план 14 – Учене чрез опит и размишление върху успехи и провали 

Продължителност: 60 минути 

Цел 
Този урок ще предостави информация за концепцията за учене 
чрез опит и защо не трябва да забравяме миналите си грешки. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

 

Помещение / Оборудване 

● Учебна стая 

● Интернет достъп 

● Лично устройство с достъп до интернет 

● PowerPoint презентация 

● Бяла дъска 

 

Инструменти / Материали 
• Помощен материал 1  

 

Основни задачи 

1. Задача 1: Представяне на важността на ученето чрез 

опит (10 мин) 

2. Задача 2: Размишляване върху успех и провал - ползи и 

приемане (15 мин) 

3. Задача 3: Казус - Стойността на самоанализа. Гледайте 

следващото видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=G1bgdwC_m-Y (10 

мин) 

4. Задача 4: Дискусия - Научили ли сте нещо полезно чрез 

самоанализ или негативен опит? (15 мин) 

5. Заключение (10 мин) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1bgdwC_m-Y
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Процесът на учене 

 

 

Във всяка сфера на живота, не само в бизнеса, е много важно да разберем, че правим грешки, 

защото не сме перфектни и това не е провал, а част от учебния процес. Ако искаме да се учим, да 

се развиваме и усъвършенстваме, без съмнение ще се провалим. Да се възстановим и да 

продължим напред е това, което ни прави по-силни, смели и по-мъдри. Това ни дава куп причини 

да се гордеем. 

 

 


