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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 1: Набелязване на възможности и визия   

Учебен план 1 – Идентифициране на бизнес възможности 

Продължителност: 60 минути 

Цел 

Този урок има за цел да представи темата за бизнес 
възможностите и да даде някои важни определения, свързани с 
темата. Студентите ще разберат какво са възможностите и ще 
разберат важността на набелязването и идентифицирането на 
възможности. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

 

Помещение / Оборудване 

• Учебна стая 

• Интернет достъп 

• Проектор 

• Бяла дъска 

• Компютър 

• PowePoint презентация 
 

Инструменти / Материали 
• Помощен материал 1  

• Помощен материал 2  
 

Главни задачи  

1. Задача 1: Въведение в темата и дефиниции (20 мин) 
(Вижте Помощен материал 1) 

 
1.1 Представете информацията на обучаемите за използване и 
изложение на интерактивно съдържание, за да насърчите 
участието 
 

2.  Задача 2: Уводна дейност за свързване (10 мин) (Вижте 
Помощен материал 2) 
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2.1. Разделете обучаемите на малки групи и ги помолете да 
отговорят на следните въпроси: 

• Какво е възможност? 

• Как разпознавате възможности? 

• Кои са най-добрите възможности? 
 
2.2. Обсъдете резултатите с цялата група 
 

3. Задача 3: Казус (20 мин) 
3.1. На обучаемите трябва да се даде допълнителен материал с 
казус. В група те трябва да размишляват върху казуса и накрая да 
представят заключението си пред останалите.  
3.2. Дискусия на резултатите 
 

4. Задача 4: Заключение (10 мин)  
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ 1: Дефиниция на възможности 

 

 

В крайна сметка какво е бизнес възможност? 

По дефиниция… 

Възможност е благоприятна ситуация, която възниква, за да се случи нещо в даден момент. В 

бизнеса тази ситуация възниква, когато можем да предложим продукт или услуга, които отговарят 

на нечии нужди или желания. (накратко)1 

Възможност идва от латински opportunitas и е съществително от женски род. Значението означава 

повод, когато нещо е благоприятно, удобство, възможност, шанс, подходящ момент, момент на 

късмет. 

Друг латински термин, който е в основата на сегашното значение на възможността, е opportunus, 

който има желано, адекватно, благоприятно, благоприятно значение. Думата е свързана с 

латинския израз ob portus, термин, който означава „за пристанище“. Текущ израз в древния морски 

език и представлява идеята, че лодката е била свободна да акостира на пристанището, че е имало 

възможност за това. 

Възможността е благоприятен момент, ситуация или контекст, който улеснява нещо за някого или 

му дава шанс да промени нещо по смислен и полезен начин за себе си. 

Като цяло хората винаги търсят възможности за подобряване на живота си, но някои знаят как да 

разпознаят и да се възползват от тези възможности, други нямат същите способности. 

Възможностите често се появяват в най-лошите моменти, когато всичко изглежда няма решение. 

Хората с визия осъзнават това, докато огромното мнозинство може да види само недостатъка на 

проблема. В китайския език мандарин думата криза се формира от знака, който означава опасност, 

и от знака, който означава възможност. Това взаимоотношение се помни добре в лекции и 

семинари в бизнес сферата, като пример, който учи хората, че възможността възниква в трудни 

времена, във времена на криза. 

Богатите и успешни хора в бизнеса обикновено имат голяма способност да разпознават и да се 

възползват от възможноститеs.2 

 

1 In:https://vetus.com.br/universidade/oportunidade-de-negocio-saiba-o-que-e-e-como-identificar/ 

2 In:https://www.significadosbr.com.br/oportunidade  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 2: Дейности, свързани с бизнес 

възможности 

 

 

В крайна сметка какво е бизнес възможност? 

 

1. Сега, когато сте в различни групи, обсъдете какво разбирате за възможности. 

Възможностите са: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Как разпознавате възможностите? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Кои са най-добрите възможности? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


