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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 3: Мотивация и постоянство 

Учебен план 2 – Как да се мотивирате 

Продължителност: 45 мин 

Цел 

Този урок ще представи важни понятия и методи за мотивация и 
самомотивация, които могат да се използват не само в 
професионалния, но и в личния живот.  

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  

• Помощен материал 2 
 

Основни задачи  

1. Задача 1: Представяне на мотивационните идеи и 
техники (20 мин) 

2. Задача 2: Представяне на примери за самомотивация 
(вижте Помощен материал 1) (5 мин) 

3. Задача 3: Представяне на примери за самомотивация в 
бизнес и професионалния живот (вижте Помощен 
материал 2) (5 мин) 

 
3.1 Обсъдете резултатите (10 мин) 
 

4. Задача 4: Заключение (10 мин) 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Примери за самомотивация 

 

 

- Човек, който ходи на работа само като средство за плащане на сметките, за да го 

остави семейството му на мира и да угоди на шефа си, не е самомотивиран; човек, 

който не се нуждае от външни сили, за да прави похода до работа всеки ден и 

намира удовлетворение в това, което върши, е самомотивиран 

 

- Ученичката, която изпълнява домашните си задачи само защото родителите й й 

напомнят или й мърморят, или защото я наказват, когато не успее да ги изпълни, 

не е самомотивирана; ученичката, който завършва домашното си без подтикване, 

защото иска да учи и да успее в училище, е самомотивирана 

 

- - Жената, която ходи на фитнес само когато приятелите й я завличат там или 

защото нейният лекар е категоричен, че трябва да спортува, за да бъде здрава, не е 

самомотивирана; жената, която харесва начина, по който упражнението я кара да 

се чувства и планира време за фитнес, независимо дали някой я насърчава, е 

самомотивирана 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 2: Примери за мотивация в бизнеса 

 

 

Повечето предприемачи, които започват бизнес, са мотивирани от два ключови фактора: 

свободата и способността да изразяват собствените си идеи. Има огромен риск при управлението 

на бизнес, но мисълта да работят за някой друг им носи повече главоболия от рискът да имат 

собствен бизнес. 

Или както някои ще твърдят, че съжалението от „никога да не опиташ“ е повече от съжалението 

след „провал“. 

Собственикът на малък бизнес най-вероятно е вложил огромно количество време, пари и енергия 

в своите усилия. Няма гаранция за успех. Пример за мотивация в бизнеса е да държите вратите 

отворени и да не се налага да се връщате в корпоративния свят. 

Друга собственичка на бизнес може да бъде мотивирана да увеличи приходите и поради това 

решава да инвестира повече пари в маркетинг. Тя може наистина да няма пари за това, но колкото 

по-силна е мотивацията за привличане на нови клиенти, толкова по-вероятно е да направи 

каквото може, за да може да информира повече хора, че бизнесът й съществува. 


