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ВИД ВЪПРОС ОПИСАНИЕ 

Множествен избор Позволява избора на единичен или множество отговори от 

предварително дефиниран списък. 

Вярно / Грешно Проста форма на въпрос с множество възможности за избор 

само с двата варианта „Вярно“ и „Грешно“. 

Съчетаване Отговорът на всеки от няколко подвъпроса трябва да бъде 

избран от списък с възможности. 

Числови Позволява числена реакция, евентуално с единици, която се 

степенува чрез сравнение с различни отговори на модела, 

вероятно с допустими отклонения. 

Плъзнете и пуснете в текста Липсващите думи в текста на въпроса се попълват чрез 

плъзгане и пускане. 
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Въведение 
 
Този документ ще предостави методологията за оценка, която да се следва от 
участниците в програмата за обучение FINE2WORK, които ще бъдат наградени с Open 
Badges. По-конкретно, той представя въпросите и задачите, които трябва да бъдат 
изпълнени, за да се получи Open Badge  за всеки модул и нивото на оценяване на 
обучаемите (възрастни учащи). След това Open Badges, заедно с методологията за 
оценка, ще бъдат интегрирани в платформата за електронно обучение  
( http://academy.fine2work.eu ). 
  
Всеки от следните модули ще се състои от 20 различни вида въпроси different types of 
questions адресирани до обучаемите, свързани с модула „Дигитални компетенции“.  
 
Обучаемите (възрастни учащи) ще получат Open Badge въз основа на броя на верните си 
отговори. Нивата са определени, както е показано по-долу: 

- Ниво 1 (70 - 100% верни отговори от общия брой въпроси) 

- Ниво 2 (50 - 69% верни отговори от общия брой въпроси) 

 

http://academy.fine2work.eu/
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Модул 1: Предприемачески компетенции 

 

Тема 1: Набелязване на възможности и визия 
 

1. За да се идентифицират възможностите за бизнес оценките на пазара не са важни. 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

2. От следните изберете правилния, за да завършите изречението: Само една идея .. 

a) Е всичко, от което се нуждаете за да успеете. 

b) Не винаги е достатъчна, за да направите бизнеса наистина жизнеспособен и да се 

генерират очакваните резултати. 

c) Няма значение. 

d) Е това, от което се нуждаете, за да постигнете резултати. 

 

3. Целите помагат да се измери… 

a) Прогреса 

b) Успехите 

c) Резултатите 

d) Дейностите. 

 

4. От думите по-долу изберете правилните, за да завършите схемата: 

a) За забавление 

b) За действие 

c) За успех 

d) За да бъдем най-добрите 

e) За честност 

f) За да направим план 

g) За проследяване 

 

 

5. Изгледът на света, изгледът на системата и изгледът за взаимодействие са начини за 

развитие на бъдещето постепенно. 

a) Вярно 

b) Грешно 
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Тема 2: Креативност 
 

Прочетете текста и запълнете пропуските с изреченията по-долу. 
a) …да поддържате отворен ума си… 

b) …се възползвате от възможностите, създавате решения на проблеми и правите бизнес… 

c) … креативни решения… 

d) …да осъществите контакт с хора от различни социални кръгове… 

 

Чрез креативни идеи (_b__) от тях, защото колкото по-иновативни идеи имате, толкова повече 

потенциал имате, за да се справите с проблемите. За да стимулирате креативността си, е 

важно (_a__), да избягвате предубежденията и да бъдете готови да научите нови неща. Когато 

развивате креативността си, е важно (_d__), да опознаете различни среди, да четете, да 

слушате музика, да следвате предприемачи и знаещи хора и най-вече да се разпитвате на 

всяка стъпка. Имайте предвид, че понякога (_c__) се срещат в прости неща.  

 

6. Внимание, бягство и движение са действия, които, когато се приложат на практика, са 

резултат от творческия процес. 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

7. Моля, попълнете с верните отговори на следния въпрос: Какви са предимствата на 

творческия процес? 

a) Решаване на проблеми 

b) Вдъхновява тенденции 

c) Загуба на пари 

d) Създава бариери 

e) Стимулира смелостта 

f) Загуба на време 

g) Генерира решения 

h) Не генерира печалба 

i) Преодолява ограниченията 

 

 

8. Какво означава ROI? 

a) Възстановяване на лихви 

b) Възвръщаемост на инвестициите 

c) Разпознаване на външна интелигентност 

d) Изискване, преодоляване, инвестиране 
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9. Посочете кой е неправилният отговор на въпроса: Какви са видовете иновации? 

a. Иновация на продукт 

b. Иновация на услуга 

c. Иновация на бизнес модела 

d. Иновация на процеси и технологии 

e. Организационни иновации 

f. Социални иновации 

g. Алтернативна иновация 

h. Природни иновации 

i. Технически иновации 

j. Корпоративни иновации 

k. Маркетингови иновации 

l. Ценови иновации 

 

Тема 3: Мотивация и постоянство 
 

• Мотивацията и постоянството са на практика едно и също и двата термина могат да се 

използват взаимнозаменяемо. 

• Вярно 

• Грешно 

 

• Отиването на работа / изпълнението на домашните / здравословното живеене като 

средства за плащане на сметките или избягване на неприятности е достатъчно, за да 

бъдете мотивирани.  

• Вярно 

• Грешно 

 

• Можете да накарате някого да бъде мотивиран за неопределено време просто чрез 

материални средства - увеличаване на заплатата му и предлагане на материални 

облаги.  

• Вярно 

• Грешно 
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Тема 4: Поемане на инициативата 
 

• Кое от изброеното НЕ е част от отговорното мислене?  

• Силно лидерство 

• Мислене, насочено към възнаграждение 

• Отчетност 

• Отборен дух 

• Планирането е оптималното разпределение на [[1]] за постигане на определен/и [[2]], 

както и цялата дейност по определяне на [[3]], задачи и действия в бъдеще. Ако се 

направи ефективно, това може да намали много необходимите [[4]] и усилия 

• 1 - Ресурси 

• 2 - Резултати 

• 3 - Цели 

• 4 - Време 

• Когато делегирате задача на определено лице, първо трябва да вземете предвид:  

• Техните знания и опит 

• Техния предпочитан стил на работа 

• Тяхното текущо натоварване 

• Всички горепосочени 

• Трябва да направите значителни промени в подхода на ръководството на вашия екип, 

когато преминете към работа 

• Вярно 

• Грешно 
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Тема 5: Учене чрез опит и работа с другите 
 

• Неуспехът също трябва да се счита за ценен опит и част от учебния процес 

• Вярно 

• Грешно 

• Което НЕ е от съществено значение за изграждането на добър екип? 

• Ясна цел 

• Доверие 

• Редовни срещи 

• Ефективно ръководство 

• Солидна финансова подкрепа 

 

• Не е нужно да разширявате професионалната си мрежа след определен размер 

• Вярно 

• Грешно 

 

 


