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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 6 – Инструменти за творчески и иновативни идеи 

Продължителност: 60 минути 

Цел 

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

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

Помещение / Оборудване 

• Учебна стая 

• Достъп до интернет 

• Проектор 

• Бяла дъска 

• Компютър 

• PowerPoint презентация 
 

Инструменти / Материали 

• Помощен материал 1 

• Помощен материал 2 

• Помощен материал 3 
 

Основни задачи  

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

1.1 Видове съществуващи инструменти,  които помагат за 
създаването на креативни и иновативни идеи 
 

2.  Задача 2: Групова дейност (30 мин) (Вижте Помощен 
материал 2 и 3) 
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2.1 Разделете учениците на малки групи и раздайте няколко 
казуса, за да могат да идентифицират различни сценарии за 
креативност и иновативност. 
 
2.2 Обсъдете резултатите с групата 
 
2.3 Разделете учениците на малки групи и раздайте ролева игра, 
в която те могат да създадат 3 креативни и иновативни идеи и да 
обосноват своя избор. 
 
2.4 Обсъдете резултатите с групата  

  
3. Задача 3: Заключение (10 мин)  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Инструменти за креативни и 

иновативни идеи 

 

 

 

1) Rcamper: инструмент за генериране на идеи 

 

С този инструмент е възможно да се създадат нови версии на продукт или услуга или дори да се 

генерира съвсем различна идея, която може да промени посоката на проекта. Той се използва 

широко за провеждане на мозъчни атаки за създаване и иновации на продукти и услуги. 

R – Replace / Заменете: Как е възможно да се дадат нови значения, подходи, процеси, позиции, 

елементи, компоненти, правила? 

C – Combine / Комбинирайте: Как да създадете съюзи и да свържете отдели, ефекти, ресурси или 

идеи? Как да обединим различни продукти, технологии и / или ресурси, за да създадем нещо ново 

или да увеличим максимално предлаганите ползи? С какво може да се свърже това? 

A – Adapt / Адаптирайте: Как да адаптирате продукта си за нова употреба? Какво е подобно, 

паралелно? Какво може да се сравнява, имитира? Как да вмъкнете това ефективно в нов контекст, 

за да намерите нови приложения и да изследвате нови пазари? 

M – Modify / Модифицирайте: Възможно ли е да придадем нов ъгъл на това? Да промените цвета, 

движението, звука, миризмата, усещането и / или формата? Какво може да бъде разширено, 

намалено, променено или подсилено, за да подобрите вашия продукт или процес? 

P - Propose new uses / Предложете нови употреби: Възможно ли е да се даде нова употреба на това, 

което означава? Как да правим иновации? 

E – Eliminate/ Елиминирайте: Как да опростим даден продукт или процес и да го направим по-

ефективен? Какви характеристики, компоненти и правила могат да бъдат елиминирани? Възможно 

ли е да се направи нещо намалено и по-бързо? 

R – Rearrange / Пренаредете: Възможно ли е да промените модела, последователността или 

оформлението? Променете темпото или транспонирайте причината и последствието? Възможно ли 

е да се обърнат роли, значения? Как можем да дадем нова перспектива? 
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2) Инструментът Mental Maps 

 

От централна информация се появяват редица други, за да се организира мисълта. 

Той служи за организиране на мисли и идеи по подреден, свързан, аргументиран и главно визуален 

начин. 

 

3- Инструментът PNI - Positive, Negative, Interesting / Позитивно, негативно, интересно 

 

 

 

С PNI е възможно да се идентифицират 3 главни аспекта на дадена идея. 

• Положителни: неща, свързани с идеята; това, което радва най-много за това, 

• Отрицателни: лошите неща; това, което не е приятно, 

• Интересно: какво заслужава внимание в този контекст. 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 2: Инструменти за креативни и 

иновативни идеи - Дейност 

1. Прочетете текста и обсъдете с вашата група иновативния подход на тази компания. 

Компанията 
Bandai Co. е основана през 1950 г. от Naoharu Yamashina. Първоначално компанията се казва 

Bandaiya и първият й продукт e плажна топка с дрънкалка отвътре. През изминалите 49 години от 

основаването си тази компания се разширява и в други клонове (Bandai Visual, Bandai Vir-tual и 

Bandai Toys) и в няколко страни (Bandai America и Bandai Hong Kong). В областта на играчките винаги 

се стреми да въвежда иновации в съществуващите концепции. Сред най-известните творения са 

Power Ranger и феноменът от 1996 г., Tamagotchi. 

Историята 
Историята на Tamagotchi е кибернетично същество, което е изминало милиони километри от своята 
родна планета до Земята, за да научи какъв е животът тук. За това същество трябва да бъдат 
полагани грижи и да бъде поддържано щастливо. Така „собственикът“ трябва да нахрани своето 
Tamagotchi, да го приспи, да почисти стаята му, да се грижи за здравето му, да играе с него и да го 
учи. Винаги, когато има нужда от нещо, издава звук или, ако звукът е изключен, включва светлина. 
Ако това се случи и то няма нужда от нищо, това означава, че ще трябва да бъдете порицани. Всичко 
това става чрез натискане на бутоните и наблюдение на действието на екрана. С нарастването на 
Tamagotchi той променя външния си вид; ако е бил поддържан щастлив, той става красив 
извънземен, ако не му е обърнато внимание, той става грозен извънземен или умира. Средната 
продължителност на живота на Tamagotchi е 28 дни. 

Това създаване на домашен любимец се опитва да отговори на всички нужди, съществуващи на 

пазара: като виртуално животно, то преодолява всички пречки, присъщи на истинското животно, 

като необходимостта да отделите време за грижи и образование, парите за закупуване и го 

отгледате и накрая пространството, необходимо за ежедневните ви дейности; от друга страна, той 

предлага предимствата на истинско животно, като например приятелство и доверие, като по този 

начин се опитва да намали ефектите от настоящия начин на живот (големи професионални 

изисквания и малко свободно време). 

Големият риск, който компанията поема е, че пазарът, особено международният, не е готов да 

приеме електронен и виртуален заместител на домашен любимец, като се има предвид, че това е 

продукт, различен от всичко, което вече съществува и което предполага прехвърляне на чувства 

към обект. От друга страна, както се оказва, копирането е лесно, което в началото изисква голяма 

възвръщаемост на инвестицията, тъй като фалшификатите обикновено са по-евтини. 

Отзивът за тази иновация е изключителен, тъй като през първите няколко седмици бяха продадени 

хиляди Tamagotchi. Децата от самото начало, а след това и възрастните също се пристрастяват 

напълно към тази нова мода. Фактът, че е различен и може да се носи навсякъде, може да е част от 

причините за голямото привързване, но тайната на този огромен успех се крие в способността да се 

предизвика емоционална връзка между потребителя и неговия Tamagotchi. Само това прехвърляне 

на привързаност ни позволява да разберем, че около това явление са се появили и други, като 

например погребения за Tamagotchi. 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 3: Инструменти за креативни и 

иновативни идеи - Дейност 

 

 

1. Прочетете текста 

TLight възнамерява да преструктурира своята зона за производство на LED лампи, но те се нуждаят 

от нови идеи и иновативни решения. За тази цел те помолиха своите служители да проведат 

среща, за да обсъдят какви инструменти да използват при определянето на преструктурирането. 

 

2. Съставете групи от 3 до 5 човека 

Представете си, че участвате в процеса и изберете един от инструментите за придобиване на нови 

идеи и иновативни решения. 

 

 


