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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 2: Креативност   

Учебен план 5 – Значение на иновативността 

Продължителност: 60 минути 

Цел 

Този урок има за цел да даде на учениците някои инструменти, 
които могат да се използват, за да създават креативни и 
иновативни идеи.   
 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

 

Помещение / Оборудване 

• Учебна стая 

• Интернет достъп 

• Проектор 

• Бяла дъска 

• Компютър 

• PowerPoint презентация 
 

Инструменти / Материали 
• Помощен материал 1  

Основни задачи  

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

1.1 Какво е иновативност 
 
1.2 Значение на иновативността 
 
1.3 Видове иновативност 
 

2.  Задача 2: Групова дейност (30 мин) (Вижте Помощен 
материал 1) 
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2.1 Разделете учениците на малки групи и раздайте няколко 
казуса за иновативност и ги помолете да дадат своите 
заключения 
 
2.2 Обсъдете с групата резултатите 
 
2.3 Разделете учениците на малки групи и раздайте ролева игра, 
в която те могат да създадат 3 иновативни идеи и да проследят 
своя избор. 
 
2.4 Обсъдете резултатите с групата 

  
3. Задача 3: Заключение (10 мин)  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Значение на иновативността - 

Ролева игра 

 

 

 

Ролева игра 

Компанията Tecidos Mota се намира в бизнес квартала на град Порто, Португалия. Те произвеждат 

качествени тъкани повече от 20 години и са основните доставчици на фабриките за облекло в 

страната. С пандемията Covid-19 много клиенти в крайна сметка затварят вратите си и компанията 

Tecidos Mota е във фаза на решение между: 

- също да спре своята дейност, 

- или да използва креативност и да превърне проблема в иновативно решение. 

Представете си, че всеки от вас е на срещата на партньорите, където ще трябва да се вземе това 

решение. 

Президентът ще ви помоли да излезете с креативни идеи, да заложите на иновативност и да спасите 

компанията. Тъй като навсякъде има негативни хора, учителят ще играе ролята на човека, който 

пречи на аргументите на другите. Идеята е да проверите дали креативността и иновативността на 

вашите идеи са достатъчно добри, за да оставите учителя без аргументи. 

 

Автор: Dulce Mota 

 


