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Въведение 

В днешния бързо променящ се свят цифровата трансформация внесе нови 

предизвикателства в работната среда. Технологиите преобразяват 

ежедневието ни и трябва да обърнем внимание на въпроса как влияят върху 

начина, по който учим и работим. Независимо дали става дума просто за нови 

навици или за цялостна промяна в манталитета, технологиите промениха 

начина, по който вършим работата си и това как търсим информацията, която 

да ни помогне да свършим работата. С проекта TransIT искаме да се справим с 

тези промени. Идеята е разработването на работни умения, необходими за 

управление на прехода към Индустрия 4.0. Целта на проекта е да създаде 

учебен комплект за интензивно работно обучение на средното управленско 

ниво в МСП с техническа подготовка, като по този начин създаде 

трансверсални умения, необходими за провеждането на прехода към 

Индустрия 4.0. Иновативното мислене и мотивиращото ръководство са 

ключовите понятия в обучението, които обхващат допълнителни модули и 

други умения. Според потребностите си фирмите могат да избират отделни 

„пакети“ от инструментариума. Основната ни цел е да подобрим иновациите 

и мотивацията като ключови елементи на успеха: максимално увеличаване на 

способността да извлечем най-доброто от работната сила, вдъхновение за 

иновации и оптимизиране на използването на потенциала на човешките 

ресурси. Това ръководство е изготвено в рамките на проекта TransIT и е 

озаглавено „Педагогическо ръководство за пилотно обучение“. Често срещана 

практика при проектите по Еразъм+ е да се проведе тестване на терен или 

пилотен проект, за да може програмата да удовлетворява потребностите на 

целевата група. Преди да проведем пилотната фаза, нека най-напред да видим 

каква е целта на пилотното обучение: 

• тестване на целия инструментариум; 

• получаване на обратна връзка, която ще даде възможност на 

консорциума да направи корекции в произведения материал; 

• избор от различни графици на провеждане на обучението: ежедневно, 

седмично или месечно, общо 30 часа; 

• включване на обучаеми от различни сектори и компании, напр. 

служители, мениджъри, ръководители на екипи, експерти в областта на 

човешките ресурси и мотивацията на служителите (corporate happiness), 

организационни психолози и др.  



Педагогическото ръководство ще включва методи и инструменти, които да 

помогнат на преподавателите при предаването на знания по устойчив за 

целевата група начин. 

 

За проекта TransIT 

Целта на проекта е да създаде фокусиран работен модул за обучение на средния 

мениджмънт с технически профил в МСП. С проекта се цели разработването на 

работни умения, необходими за управление на прехода към Индустрия 4.0. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

• Ръководители на МСП на средно ниво, които отговарят или имат желание 

да отговарят за подготовката и прехода към Индустрия 4.0; 

• Служители и екипи, управлявани от горната целева група; 

• Вземащи решения, отговорници за ведомствените политики, експерти по 

човешки ресурси; 

• Преподаватели и обучаващи институти, които насърчават и улесняват 

иновативно, мотивационно и адаптивно лидерство, работят с компании и 

желаят да придобият нови умения и компетентности, които да им 

предадат; 

• Консултанти, обучители и организационни психолози, които си 

сътрудничат в развитието на лидерски и управленски умения, като 

компетентности за иновации и мотивация на служителите. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА 

1. Партньорите по проекта разработиха общ анализ на хоризонталните умения 

за провеждане на прехода към Индустрия 4.0, включително каталог на 

компетентностите и матрица за определяне на необходимите умения за този 

процес. 

2. Разработен е троен комплект за обучение, включващ 

теоретично/концептуално ръководство, практическа методология и онлайн 

образователна платформа с 3 обучителни модула, които да бъдат използвани 

за придобиването на такива умения.  

3. Тридневно пилотно обучение. 

ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА 

В глобалния свят и високотехнологичната икономика основният фактор, който 

създава устойчиво конкурентно предимство, е стратегическото развитие на 

служителите като единственият актив за организацията, който я отличава от всички 



останали. Въпреки присъствието на служители от четири различни поколения в 

работната сила и широкото разпространение на обучението през интернет като 

ключов метод за развитие на персонала, корпоративното обучение изостава от 

нуждите на днешното работещо население, което се характеризира с поколенческо 

многообразие. Изправени сме пред задачата да създадем програми за обучение за 

служители от четири поколения с различна технологическа грамотност, а може би и 

с различни предпочитания относно начините на усвояване на знания. За да 

разработим учебни програми, които да отговарят на нуждите на учащите, трябва да 

познаваме предпочитаните начини на учене в различните възрастови групи. 

Платформата за онлайн обучение има 3 варианта:  

1. Модул за електронно обучение; 

2. Модул за микрообучение; 

3. Индивидуален модул. 

Учебни пътеки 

Целта на курса е да подобри знанията и уменията на обучаемите за подобряване на 

знанията, уменията и компетентностите, необходими за прехода към Индустрия 4.0.  

Основни характеристики на учебните пътеки: 

1. Пътните карти са гъвкав инструмент, защото всеки служител, който се 

занимава с професионално развитие, може да избере своя собствен път. 

2. Те са мултидисциплинарни, защото работните ни места са 

мултидисциплинарни и хората трябва да могат да покажат умения в повече 

от една област. 

3. Те са холистични и завършени; следователно обучаемите прекарват повече 

време в усвояването на пътека, отколкото в отделен модул. 

4. И накрая, те стават все по-сложни и персонализирани, за да помогнат на 

обучаемия в пътя му от начинаещ до експерт. 

Микроучене 

Тази пътека предлага поредица от кратки анимации, които помагат да се предадат 

знанията от учебните материали на TransIT. Анимациите са кратки (1-2 минути), 

лесни за възприемане и показват същността на всяка глава.  

Електронно обучение 

Тази пътека е изградена на модулен принцип, като обучаемите избират от три 

основни теми (Иновативно мислене, Мотивация, Техническо сътрудничество) и 

овладяват съдържанието чрез серия от уроци. Пътеката включва и инструменти за 

самооценка, които предоставят необходимата обратна връзка на обучаемите относно 

завършването на модула.  



Индивидуално обучение 

На тези, които предпочитат изцяло да контролират своя учебен процес, 

индивидуалната пътека предоставя всички материали за обучение на TransIT, без да 

им дава указания. Тази пътека дава достъп до всичките три основни глави, 

инструменти за самооценка и помощни материали за цялото обучение.  



Варианти на учебна програма за пилотното обучение 

Учебната програма ще даде подробна структура на обучението, като посочи 

продължителността на различните дейности, препоръчителен график за обучение, 

необходими инструменти и др. 

Курсът е структуриран в три части: една уводна част, други части, съответстващи на 

развитието на компетенциите и знанията в съответната област, и заключителна част 

за практически упражнения, обратна връзка и оценка.  

Консорциумът TransIT използва възможността в рамките на проекта да обсъди как да 

направи учебната програма или учебната пътека още по-гъвкава и персонализирана, 

което може да помогне за привличането и задържането на обучаемите.  

Консорциумът предложи пет варианта на учебната програма. Първоначално 

пилотният проект беше планиран за присъствено провеждане, но поради пандемията 

от COVID-19 бяхме принудени да адаптираме първоначалния план към новата 

ситуация, която все още е несигурна и много разнообразна в страните, участващи в 

проекта TransIT. Тези варианти на учебната програма се опитват да обхванат всички 

оптимални възможности за провеждане на пилотното обучение. 

ВАРИАНТ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА № 1 

1. Разчупване на леда: цел - да се проучи състава на обучаемите и да им се даде 

възможност да се чувстват комфортно; 

2. Разкази и водещи лектори: цел – пораждане на интерес; 

3. Посланията: цел – обучаемите да разберат основните изводи от 

занятието/обучението; 

4. Обучение (Иновация / Мотивация / Техническо сътрудничество) 

5. Оценка! 

Тази учебна програма се повтаря за всяка тема (Иновации / Мотивация / Техническо 

сътрудничество)! 



Процедурата 

 

Разчупване 

на леда 

(1 час) 

Водещ лектор 

(2 часа) 

Посланието 

(1 час) 

Обучение 

Ден 1 

Иновации 

Ден 2 

Мотивация 

Ден 3 

Техническо 

сътрудничество 

(3 часа) 

Оценка 

(1 час) 

 

 

ВАРИАНТ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА № 2 

ПЪРВИ ДЕН ВТОРИ ДЕН ТРЕТИ ДЕН 

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Иновация: (3 часа 
презентация + 3 часа 
индивидуална работа) 
Микроучене 
Електронно обучение 
Учебник 
 

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Мотивация: (3 часа 
презентация + 3 часа 
индивидуална работа) 
Микроучене 
Електронно обучение 
Учебник 
 

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Техническо 
сътрудничество: (3 часа 
презентация + 3 часа 
индивидуална работа) 
Микроучене 
Електронно обучение 
Учебник 



Оценка (1 час) Оценка (1 час)  
Оценка (1 час) 

 

ВАРИАНТ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА № 3 

ПЪРВИ ДЕН ВТОРИ ДЕН ТРЕТИ ДЕН 

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Иновация: (3 часа 
презентация) 
Микроучене 
Електронно обучение 
Учебник 
 
Упражнения (3 часа) 
 
Оценка (1 час) 

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Мотивация: (3 часа 
презентация) 
Микроучене 
Електронно обучение 
Учебник 
 
Упражнения (3 часа) 
 
Оценка (1 час) 

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Техническо 
сътрудничество: (3 часа 
презентация) 
 
Микроучене 
Електронно обучение 
Учебник 
 
Упражнения (3 часа) 
Оценка (1 час) 

 

ВАРИАНТ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА № 4 

ПЪРВИ ДЕН ВТОРИ ДЕН ТРЕТИ ДЕН 

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Примери за иновация (3 
часа) 
 
Упражнения (3 часа) 
 
Оценка (1 час) 

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Примери за мотивация (3 
часа) 
 
Упражнения (3 часа) 
 
Оценка (1 час) 

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Примери за техническо 
сътрудничество (3 часа) 
 
Упражнения (3 часа) 
 
Оценка (1 час) 

 

 

ВАРИАНТ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА № 5 

ПЪРВИ ДЕН ВТОРИ ДЕН ТРЕТИ ДЕН 

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Примери за иновация  (3 
часа) 
 
Упражнения (1 часа)  

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Примери за мотивация (3 
часа) 
 
Упражнения (1 часа)  

Представяне на проекта 
TransIT (1 час) 
 
Примери за техническо 
сътрудничество (3 часа) 
 
Упражнения (1 часа)  



Практическа работа с 
платформата (3 часа) 
 
Оценка (1 час) 

Практическа работа с 
платформата (3 часа) 
 
Оценка (1 час) 

Практическа работа с 
платформата (3 часа) 
 
Оценка (1 час) 

 

ПРИМЕРНИ ВАРИАНТИ ЗА ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕТО 

Първи вариант 

 

Първи ден 

9:00 – 9:30 Приветствие 
Представяне на участниците 

 

9:30 – 10:30 Представяне на проекта TransIT  Презентация 

10:30 – 12:00 Иновации - първа част 
- Пример за добра практика от Платформата 

 

12:00 – 13:00 Обедна почивка  

13:00 – 14:30 Иновации - втора част 
- Обсъждане на представената добра практика  

Работа по 
групи 

14:30 – 15:00 Обобщение, обратна връзка, тест, оценка   

 

Втори ден 

9:00 – 9:30 Обобщаване на изводите от първия ден  

9:30 – 10:30 Презентация за раздел Мотивация в Платформата 
- Микроучене 
- Електронно обучение 
- Традиционно обучение 

Презентация 
Работа по 
групи 

10:30 – 12:00 Мотивация - първа част 
- Пример за добра практика от Платформата 

 

12:00 – 13:00 Обедна почивка  

13:00 – 14:30 Мотивация - втора част 
- Обсъждане на представената добра практика 

 

14:30 – 15:00 Обобщение, обратна връзка, тест, оценка  

 

Трети ден 

9:00 – 9:30 Обобщаване на изводите от втория ден  

9:30 – 10:30 Презентация за раздел Техническо сътрудничество в 
Платформата 

- Микроучене 
- Електронно обучение 
- Традиционно обучение 

Презентация 
Работа по 
групи 

10:30 – 12:00 Техническо сътрудничество - първа част 
- Пример за добра практика от Платформата 

 

12:00 – 13:00 Обедна почивка  



13:00 – 14:30 Техническо сътрудничество - втора част  
- Обсъждане на представената добра практика 

 

14:30 – 15:00 Обобщение, обратна връзка, тест, оценка  

 

Втори вариант 

Първи ден 

9:00 – 9:30 Приветствие 
Представяне на участниците 

 

9:30 – 10:30 Разчупване на леда   

10:30 – 12:00 Иновации - първа част 
- Водещ лектор 

Гост 

12:00 – 13:00 Обедна почивка  

13:00 – 14:30 Иновации - втора част 
- Дискусия с водещия лектор  

Работа по 
групи 

14:30 – 15:00 Посланието   

 

Втори ден 

9:00 – 9:30 Обобщаване на изводите от първия ден  

9:30 – 10:30 Презентация за раздел Мотивация в Платформата 
- Микроучене 
- Електронно обучение 
- Традиционно обучение 

Презентация 
Работа по 
групи 

10:30 – 12:00 Мотивация - първа част 
- Водещ лектор 

 

12:00 – 13:00 Обедна почивка  

13:00 – 14:30 Мотивация - втора част 
- Дискусия с водещия лектор 

 

14:30 – 15:00 Посланието  

 

Трети ден 

9:00 – 9:30 Обобщаване на изводите от ден втори  

9:30 – 10:30 Презентация за раздел Техническо сътрудничество в 
Платформата 

- Микроучене 
- Електронно обучение 
- Традиционно обучение 

Презентация 
Работа по 
групи 

10:30 – 12:00 Техническо сътрудничество - първа част 
- Водещ лектор 

 

12:00 – 13:00 Обедна почивка  

13:00 – 14:30 Техническо сътрудничество - втора част  
- Дискусия с водещия лектор 

 

14:30 – 15:00 Обобщение, обратна информация, оценка  

 



Трети вариант 

Първи ден 

9:00 – 9:30 Приветствие 
Представяне на участниците 

 

9:30 – 10:30 Представяне на проекта TransIT презентация 

10:30 – 12:00 Иновации – част І 
- Микроучене 
- Електронно обучение 
- Учебник 

Платформа 

12:00 – 13:00 Обедна почивка  

13:00 – 14:30 Иновации – част ІІ 
- Упражнения  

Примери в 
приложението 

14:30 – 15:00 Изводи; оценка  

 

Втори ден 

9:00 – 9:30 Обобщаване на изводите от първия ден  

9:30 – 10:30 Презентация за раздел Мотивация в Платформата 
- Микроучене 
- Електронно обучение 
- Традиционно обучение 

Платформа 

10:30 – 12:00 Мотивация – част І 
- Упражнения 

Примери в 
приложението 

12:00 – 13:00 Обедна почивка  

13:00 – 14:30 Мотивация – част ІІ 
- Упражнения  

Примери в 
приложението 

14:30 – 15:00 Оценка.  

 

Трети ден 

9:00 – 9:30 Обобщаване на изводите от ден втори  

9:30 – 10:30 Презентация за раздел Техническо сътрудничество в 
Платформата 

- Микроучене 
- Електронно обучение 
- Традиционно обучение 

Платформа 

10:30 – 12:00 Техническо сътрудничество - първа част 
- Упражнения 

 

12:00 – 13:00 Обедна почивка  

13:00 – 14:30 Техническо сътрудничество - втора част  
- Упражнения  

 

14:30 – 15:00 Обобщение, обратна информация, оценка  



Упражнения 

Консорциумът TransIT подготви обширен списък с упражнения, които да бъдат 

използвани в пилотното обучение. Всички изброени тук упражнения могат да бъдат 

намерени в съответното приложение, като всяко от тях е свързано с конкретната тема 

на обучението и използва свой собствен метод за оценка. В партньорство бяха 

разработени упражнения и проблематика за групови дискусии, както и тренировъчни 

симулации по сценарии, за да се помогне на участниците в обучението да анализират 

и задълбочат знанията си. 

Предлагат се следните упражнения: 

• Викторина онлайн  

• Викторина  

• Кръстословица  

• Филмово обучение  

• ШЕСТ ШАПКИ  

• Създайте собствена начална страница  

• Преоткрийте Монопол  

• Игра за лидерство и мотивация  

• Мисловна карта  

• ЕРПС  

• Идентифициране на проблеми и намиране на решения.  

• Ролева игра 

• Профилиране, интервюиране 

• Строене на кули 

• Стимулиране на иновациите 

Добри примери 

В платформата TransIT са представени примери за успех и добри практики, за да се 

дадат на участниците практически модели и да се улесни тяхното усвояване и 

разбиране на материала. Добрите примери ще бъдат използвани в пилотното 

обучение като основа за по-нататъшно задълбочаване на знанията на участниците.  

Оценка 

Както казахме в началото, основната цел на пилотното обучение е оценката. Оценката 

на обучението е систематичен процес на събиране на информация и използването ѝ 

за подобряване на разработеното обучение TransIT. Оценката ще предостави обратна 

връзка, за да установим дали обучението TransIT е постигнало желаните резултати и 



да вземем решения относно бъдещите обучения чрез адаптиране на материала, 

произведен по време на проекта. 

Ето списъка с въпроси, които могат да се използват при оценката: 

1. ТЕМАТА Е ЯСНО РАЗГЛЕДАНА (скала на Ликърт: Напълно съгласен; 

Съгласен; Не съм решил; Не съм съгласен; Напълно несъгласен) 

2. ТЕМАТА Е ДОБРЕ РАЗВИТА (скала на Ликърт: Напълно съгласен; Съгласен; 

Не съм решил; Не съм съгласен; Напълно несъгласен) 

3. ПОЛЕЗНОСТ НА ТЕХНИКИТЕ (микро/електронно обучение/традиционни 

методи) (скала на Ликърт: Напълно съгласен; Съгласен; Не съм решил; Не съм 

съгласен; Напълно несъгласен) 

4. ПОЛЗНОСТ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАТЕРИАЛ (Скала на Ликърт: отлично; 

добро; задоволително; слабо; много слабо) 

5. ДЕЙНОСТИ (Скала на Ликърт: отлично; добро; задоволително; слабо; много 

слабо) 

6. РАБОТА В ЕКИП (Скала на Ликърт: отлично; добро; задоволително; слабо; 

много слабо) 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО (Скала на Ликърт: отлично; 

добро; задоволително; слабо; много слабо) 

8. УЧАСТИЕ / ОТНОШЕНИЕ (Скала на Ликърт: отлично; добро; задоволително; 

слабо; много слабо) 

9. КЛЮЧОВИ ЛЕКТОРИ (Скала на Ликърт: отлично; добро; задоволително; 

слабо; много слабо) 

Моля, вижте в приложението връзката към формуляра в Google! 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Количествени: 

- тридневно теоретично и практическо обучение за фирмени служители, с 

игрови елементи (управление на мотивацията), ситуационни упражнения и 

др. 

- 1 учебна програма 

- 10 -15 участници 

Качествени: 

- удовлетвореност на обучаемите от новата методология, измерена чрез 

въпросник за оценка 



Препоръки за пилотното обучение 

1. Първо, определете различни участници от списъка на целевата група, 

предназначена да участва в проекта TransIT.  

2. Запознайте се с критериите за оценка. 

3. Проектирайте Вашия пилотен изпит. 

4. Изберете и подгответе необходимия материал. 

5. Планирайте предварително. 

6. Обсъждайте/взаимодействайте с целевата група. 

План за провеждане на пилотно обучение  

При изпълнението на пилотното обучение, моля, следвайте предложените по-долу 

стъпки.  

Първо, трябва да знаете кои са Вашите обучаеми, към кого ще се насочите. Тъй като 

това е предписано в проекта TransIT, трябва да се съсредоточите върху целевата група, 

описана на страница 4. Въпреки това, тъй като в консорциума Transit има различни 

видове организации, моля, помислете как ще достигнете предписаната целева група 

чрез Вашите организационни канали.  

Второ, трябва да изградите своя дневен ред. Как ще учат Вашите обучаеми? Какви 

инструменти, дейности, ключови лектори, игри ще използвате при провеждането на 

тридневен пилотен курс? В това ръководство можете да намерите различни 

предложения, но е необходимо да разработите свои учебни програми, адаптирани 

към нуждите на Вашите обучаеми. 

Третата стъпка е разработването. Как ще представите съдържанието на комплекта 

обучителни материали, разработен в процеса на проекта TransIT.  

Четвъртата стъпка е оценката, която също е представена в това ръководство, но е 

необходимо да преведете въпросника на Вашия език. Това е много важна стъпка, тъй 

като трябва да тестваме не само пилотния курс, но и качеството на материала, 

произведен по време на проекта, както е посочено и в началото на това ръководство. 

Петата стъпка е систематизиране на отзивите на участниците. Освен количествените 

данни чрез предоставения въпросник, е необходимо да се събере информацията за 

качеството при формирането на мнения и воденето на дебати в пилотния период. 

Важно е също така да помните, че всеки от Вас може да избере свой собствен начин 

за реализирането на това обучение. 

 



График на пилотното обучение 

 

Помислете за Вашите 
клиенти/обучаеми. 
Кои са те? Какъв вид 
пилотно обучение биха 
искали да преминат? 
Направете 
проектопрограма с 
график. 

Публикувайте обява за 
набиране на 
участници/обучаеми 
(10-15) по страни. 
Използвайте 
обичайните си канали 
за комуникация. 

Организирайте 
тридневно пилотно 
обучение 
(присъствено или 
виртуално). 

Направете оценка на 
пилотно обучение! Не 
забравяйте да 
събирате отзиви от 
участниците. 

Изгответе доклади по 
страни въз основа на 
обратната връзка. 
Шаблонът за доклада 
е включен в 
приложението. 

ЕТАП 1 ЕТАП 2 ЕТАП 3 ЕТАП 4 ЕТАП 5 
ПОДГОТОВКА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОЦЕНКА 

 

 



ЕТАП 1 – март 2022 г. 

ЕТАП 2 – март/април 2022 г 

ЕТАП 3 – април/май 2022 г. 

ЕТАП 4 – април/май 2022 г. 

ЕТАП 5 – май 2022 г. 

Организация на пилотното обучение на NUI Galaway 

 

1. Програма на пилотното обучение 

1.1 Въведение 

Пилотната програма за обучение TransIT е предназначена за ръководители на 

проекти и предприемачи, които желаят техните организации да осъществят прехода 

към стандарта Индустрия 4.0. Пилотното обучение въвежда общите изисквания на 

Индустрия 4.0, които могат да бъдат адаптирани от участниците, за да съответстват 

на техните цели. Пилотното обучение е тридневна програма (8 часа на ден), която 

запознава участниците със стандарта Индустрия 4.0, с неговите предимства и методи, 

които могат да бъдат възприети от участниците, за да позволят по-плавен преход към 

Индустрия 4.0 от настоящия им оперативен индустриален стандарт. 

1.2 Структура на програмата 

Пилотната програма се състои от четири основни раздела: 

Ден 1: Първият ден се фокусира върху създаването на обща осведоменост и 

култивирането на интерактивен интерес към програмата. Ден 1 е разделен на 4 

основни части 

а. Уводно занятие: Дава общ поглед на проекта TransIT, като се фокусира върху 

различните аспекти на работния проект и ключовите изводи от проекта. 

Занятието също така функционира като взаимодействие на въвеждащо ниво с 

комплекта обучителни материали TransIT, заедно с основните изводи, 

събрани от екипа по време на проекта. 

б. Основно занятие: Водещ лектор с опит в прилагането на стандартите на 

Индустрия 4.0 се обръща към присъстващите, обяснявайки как 

индустриалният стандарт може да бъде полезен за подобряване на множество 

параметри в работата на организацията. Занятието е планирано като 



интерактивно и да служи за запознаване и отправна точка при анализа на 

нуждите на обучаемите. 

1. Водещ лектор: Не е решено 

2. Тип ангажираност: Частично интерактивен 

в. Структура на обучението: Занятието е предназначено да създаде ясна 

комуникация между обучаващите и участниците. Занятието предава 

информация за резултатите и основните изводи за участниците, както и за 

нивото на гъвкавост в структурата на обучението. Очаква се да бъде гъвкаво и 

интерактивно по своя характер. 

г. Представяне на инструментариума TransIT: Следобедното занятие на първия 

ден включва въведение в инструментариума TransIT и неговото използване. 

Занятието включва упражнения за самооценка с помощта на набора от 

инструменти и за различните режими на електронно обучение с помощта на 

комплекта. 

Ден 2: Вторият ден се фокусира върху изискванията на участниците и включва 

семинари, които отговарят на техните потребности. 

а. Анализ на обучаемите: По време на това занятие обучаемите взаимодействат 

с обучаващия екип, за да съобщят своите очаквания. Целта е да се осигури 

адекватна комуникация между обучаващия екип и обучаемите, което да 

оптимизира резултатите от програмата. Занятието също така позволява на 

обучаващите да изберат най-добрите упражнения и инструменти за 

семинарите. 

б. Практически упражнения (част 1):  Въз основа на получената по време на 

предишното занятие информация се извличат подходящи упражнения от 

предварително изготвения списък. Упражненията могат да използват или 

хипотетични, или действителни казуси на участниците за целите на 

обучението. Екипът за обучение може да съхрани интересни казуси от 

семинара с разрешение на присъстващите, за да ги използва в други обучения. 

Занятието се провежда сутрин и следобед и е разделено на две секции в 

съответствие с инструментариума, като всяка част е с продължителност 

максимум 3 часа. 

1. Управление на иновации: Тази подчаст съдържа обучение, базирано на 

най-добри практики, и семинар с използване на различни инструменти 

за управление на иновациите; 

2. Управление на мотивацията: Занятието се фокусира главно върху 

добрите практики за стимулиране на служителите, като съдържа и 

семинари за управление на мотивацията и ефективното ѝ прилагане в 

цялата организация. 

Ден 3: Последният ден се фокусира върху техническите инструменти, уменията и 

сътрудничеството, необходими за прехода към Индустрия 4.0. 



а. Упражнения за практическо обучение (част ІІ – Техническо сътрудничество): 

Семинарът е продължение от втория ден и има за цел да свърже управлението 

на иновациите и на мотивацията с технически инструменти, както и да 

очертае структура за сътрудничество, чрез която да се постигне оптимална 

ефективност на прехода. Семинарът е с продължителност 3 часа. 

б. Закриване на обучението и получаване на обратна връзка: Втората половина 

на деня е неформално и интерактивно занятие със свободно общуване с 

обучаващите. При провеждането му може да се използва структуриран метод 

за събиране на отзиви от участниците, за да се подобри инструментариумът 

на TransIT. Събират се и препоръки за по-нататъшното обучение. 

1.3 Обща продължителност на програмата 

Пилотната програма е с обща продължителност от 3 дни, 8 часа на ден, включващи 

почивките. Дневният график включва 6 часа и 30 минути работа, 1 час обедна почивка 

и две 15-минутни кафе паузи. 

1.4 Данни, събирани по време на пилотния проект 

а. Видеозапис на пилотната програма 

б. Списък на присъстващите с подписи, ако е възможно 

в. Групови снимки от занятието 

г. Интересни казуси, представени от присъстващите по време на семинара 

д. Препоръки 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

  



Приложение 1: Упражнения*  

1. Филмово обучение  

2. ШЕСТ ШАПКИ  

3. Създайте собствена целева страница  

4. Преоткрийте Монопол  

5. Мисловна карта  

6. Игра за лидерство и мотивация  

7. Шест мислещи шапки  

8. Определяне на стойността  

9. Решаване на проблеми  

10. „Ами ако и ти си инфлуенсър?“  

11. „Свързване на хората чрез мисловни карти“  

12. Кръстословица 

13. Викторина онлайн 

14. Строене на кули 

15. Мотивиране на иноваторите 

  



Упражнение № 1 

 

Описание на дейността: Филмово обучение 

Цел: 

- Пряко свързване на знания и идеи с примери от „реалния живот“ 

- По-широки умения в разкадровката, разказването и цифровите технологии 

- Насърчаване на мисленето, систематизирането, творческото мислене 

- Интегрирането на филми в оценката въвежда елемента на откривателство 
(„еврика“) в усвояването на материала. 

 

Метод: 

 

Филмово  
обучение -
въведение 

 Представяне 
на 
инструмента 
(шаблон за 
филмово 
обучение) 

 Определяне 
ролите на 
участниците 
в групите 

 Избиране 
заглавие 
за 
видеото 

 Историята в 
резюме 
(според 
триактовата 
структура – 
вариант) 

 Дефиниране на 
общата тема 
(свързана с 
инструментариума/ 
комплекта 
обучителни 
материали по 
TransIT) 

 Разделяне 
на групи (2-
3) с лидери 
и 
модератор
и 

 Кратка 
дискусия 
по темите 
и 
основните 
понятия 

 Описание на 
основните 
моменти в 
разказа 
Поведение 
Конфликт 
Промяна 
Местоположение 

 

Необходими материали/подготовка: 

Introduction to 
Movie Education

Definition of the 
general theme

(related to TransIT
kid/learning material)

Presentation of the 
tool

(Template for movie 
education)

Creation of the 
groups (2-3 learners) 
with a leader and a 

moderator

Definition of 
the roles of the 

members of 
the group

Short 
discussion on 
the topic and 

on the 
keywords

Choose a 
title for the 

video

Description of 
the main steps

in the story

Behaviour

Conflict

Change

Location

The story in 
short

(following the 
three acts structure 

- suggestion)



- Инструменти за създаване на видеофилм (смартфон) 

- Шаблони за късометражен филм 

 

Времетраене: 3 часа 

Етапи на упражнението: 

• Част І – концепция 

• Част ІІ – създаване на видеото 

 

КАК ДА МОТИВИРАМЕ ПЕРСОНАЛА НА РАБОТНОТО МЯСТО? 

(УПРАВЛЕНИЕ НА МОТИВАЦИЯТА) 

Оценка:    

 

Други ресурси:   

 

 

  

Въведете текст тук: 

Групова оценка 
 
Оценката на качеството от преподавателите – включва следните аспекти: 
 

ЯСНО ЛИ Е ОЧЕРТАНА ТЕМАТА 
ДОБРЕ ЛИ Е РАЗВИТА ТЕМАТА 
ПРИЛАГАНЕ НА ТЕХНИКИ ЗА РАЗКАЗВАНЕ  
КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ 
ЕКИПНА РАБОТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ/РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕТО 
УЧАСТИЕ/НАГЛАСА 



Упражнение № 2 

Описание: ШЕСТ ШАПКИ 

 

 

Цел: 

• Развиване на критично мислене 

• Способност за развиване на творческо и иновативно мислене 

• Адаптивност и емпатия 

• Разкриване на различни видове мислене 

• Ролеви игри 

 

Метод: 

- Изберете тема или проблем за груповата дейност.  

- При избора на темата или проблема, изберете нещо, което 

подлежи на дискусия и при което няма един-единствен 

правилен отговор.  

- Темата или проблемът трябва да са отворени.  

- Това ще бъде много подходящо за използване при шестте 

мислещи шапки за изследване на различни гледни точки. 

 

Необходими материали/подготовка: Шест шапки 

 

Времетраене: 3 часа 

 

Етапи на упражнението: 

• Част І – Ясно дефинирайте ролите на всяка мислеща шапка. 

• Част ІІ – Когато всички обучаеми дадат своето мнение по дадена тема, 
ще могат да прочетат идеите и мненията на другите участници и ще 
гласуват за твърдението, което им се струва най-добро! 

 



Оценка:    

 

Други ресурси:   

 

 

  

Модераторът оценява ефективността на идеите! 

 

Няма. 



Упражнение № 3 

 

Описание: Създайте собствена начална страница 

 

 

Цел:  Целта на това упражнение, свързана с темата „Иновативно 

мислене“ от Ръководството за обучение, е групата да направи 

мозъчна атака за евентуална целева страница съобразно 

получените данни. По този начин участниците трябва да 

адаптират своето послание и в крайна сметка начина си на 

мислене в съответствие с информацията, която трябва да 

предадат, с елементите, върху които трябва да се съсредоточат, 

и с езика, който да използват.  

Метод:  Идеята е да се създаде структура и съдържание на целева 

страница, отчитайки три основни елемента: отрасъла, 

аудиторията и съдържанието, което трябва да се разпространи. 

Обучаемите работят в малки групи (3-4 души), така че да 

обмислят на всеки етап най-подходящия начин за представяне 

на съдържанието чрез целевата страница на уебсайта. 

Информацията, предоставена в етапите на дейностите, служи 

като основни насоки за стимулиране на иновативния начин на 

мислене, тъй като всички те се отнасят за различни отрасли, 

съдържание и аудитории.  

Необходими мате- 

риали/подготовка: Лаптоп (за търсене на повече информация), проектор (за 
представяне на структурата на уебсайта, ако се изготвя 
дигитално).  

 

Продължителност: 40 мин. 



 

 

Вид организация Продукт/услуга Аудитория 
Призив към 
действие 

Вестник 

 
Редакционна статия 

по темата на 
последните избори 

Прогресивни 
гласоподаватели 

Абонирайте се, 
за да избегнете 
ограничение на 
съдържанието 

Етапи на упражнението: 

• Част І. По време на първия етап на упражнението обучаващият 
ангажира аудиторията, като пита дали някой от присъстващите е 
запознат с концепцията за целева страница. Ако има такива, 
обучаващият дава думата на 1-2 обучаеми да споделят знанията си.  

• Целевата страница се определя като място, на което един потребител 
или потенциален купувач по смисъла на маркетинговата теория 
попада, когато кликне върху външна връзка (най-често в социалните 
медии). Връзката се използва за получаване на повече информация за 
продукт, услуга или интересна тема.  

• Основните раздели в една целева страница, която може да 
наподобява едностраничен уебсайт, са: 
o привличащо вниманието заглавие 
o добри снимки  
o кратко описание на предлагания продукт/услуга  
o призив към действие 

• По тази причина целевата страница трябва да бъде информативна, но 
същевременно и да привлича вниманието по начин, който да кара 
потребителя да изчете цялото съдържание, за да може да постигне 
най-добрия резултат за доставчика на продукта или услугата. 
Обикновено този резултат се съдържа в призива към действие: нещо, 
което искаме потребителят да направи, след като вниманието му е 
ангажирано от предоставяните дейности или услуги.  

• По време на първата част от упражнението, обучаващият разделя 
обучаемите на няколко групи от по 3-4 човека.  

• Част ІІ. По време на втората част, обучаващият представя различните 
категории организации, за които обучаемите ще трябва да изготвят 
целева страница.  



 

Оценка:    

Други ресурси 

Въведете текст тук: 
https://landingi.com/blog/11-examples-b2b-landing-pages/  

  

 

Търговска камара 

 
Консултиране във 

връзка с ново 
споразумение за 

свободна търговия 
 

МСП 
Станете член на 

Камарата  

Организация с 
идеална цел 

Нова кампания за 
присъединяване на 

нови ченове 
Спонсори 

 
Дарете 

 

Луксозна търговска 
марка 

 
Ново партньорство с 

известен бижутер  
 

Потребители с 
високи доходи 

Купете нов 
продукт от 

колекцията в 
предварителното 

представяне 

Въведете текст тук: 

Как стигнахте до предложената структура? Имаше ли различни идеи? 

Как преговаряхте? 

Потърсихте ли повече информация за аудиторията? Или за услугата? 

Обучаващият отделя 20 минути на всяка група, за да премине през 

комбинация Организация/Продукт/Аудитория/Призив, за да създаде 

структура и схематично съдържание, което е ефективно и свързано с 

въпросната комбинация.  

 

Част 3. След това всяка група представя предложените от нея структури.  

https://landingi.com/blog/11-examples-b2b-landing-pages/


Упражнение № 4 

 

Описание: Преоткрийте Монопола 

 

 

Цел:  Целта на това упражнение е да стимулира творческото мислене на 

обучаемите чрез система, която им е позната, като накрая те 

създават нещо ново и отговарящо на съвременните 

предизвикателства. 

Метод:  Упражнението се изпълнява чрез групова работа.   

Необходими  
материали/ 
подготовка:  Участниците имат нужда от канцеларски материали, за да подготвят 

нова дъска за играта, и евентуално лаптоп, за да я представят на 
останалите обучаеми. Ще им трябва и правилникът на 
оригиналната настолна игра Монопол, а може би и целия комплект 
на играта.  

Времетраене: 50 минути. 

Етапи на упражнението: 

• Част І: Обучаващият започва упражнението като свързва играта 
Монопол с набор от ценности, които вече са остарели – например, 
крайна конкурентоспособност, ориентирана само към пари икономика, 
евикции и икономика с нулев сумарен ефект, при който всяка печалба 
за едната страна е загуба за другата.  

• Вместо това сега се опитваме да създадем много по-устойчиво и 
приобщаващо общество. По тази причина и играта Монопол трябва да 
се адаптира към тази нова реалност.  

• Част ІІ: Обучаващият обяснява подробно как ще протече упражнението. 
Целта е да се измисли нова версия на Монопол, която да прилага 
принципите устойчивост и приобщаване: на практика обучаемите ще 
преработят правилата на играта, евентуално самата дъска и обектите, 
разположени на нея.  



 

 

Оценка:    

 

 

Други ресурси:   

 

  

Всички ли бяха изслушани?  

 

Как бяха приети Вашите идеи? 

 

Как създавахте идеи? 

 

Колко трудно беше да измислите нещо ново и различно? 

 

Как класирахте идеите? 

https://www.hasbro.com/common/instruct/00009.pdf   

https://www.hasbro.com/common/instruct/00009.pdf


Упражнение № 5 

Описание: Мисловна карта 

 

 

Цел:  Да се генерират възможно най-много идеи и решения по 

структуриран логичен начин, като се групират, за да бъдат 

подложени на допълнително обсъждане и разработване. Това 

упражнение е свързано с иновативното мислене и има за цел 

проблемите да се разглеждат от различни ъгли и да се анализират 

възможностите, концепциите и т.н. Мисловната карта е визуален 

инструмент, който чрез думи, цветове, изображения и графики 

представя информация в лесноусвоима и вдъхновяваща форма. 

Същността на тази форма на визуализация е, че детайлите се 

показват, като се започне от центъра, към който са свързани 

разклонения. 

 

Метод: Използвайки метода на мисловната карта, генерирайте до 100 

приложения на кламера и ги групирайте в клоновете на мисловната 

карта. 

 

Необходими  
материали/ 
подготовка:  хартия, химикал/моливи, инструменти за рисуване/онлайн 

инструменти и кламер за визуализиране и насърчаване на 
творческото мислене. 

 

Времетраене: 40 минути 



 

Етапи на упражнението: 

• Част І – Разделете участниците на отбори от по 4-5 души, които ще 
работят заедно. Поставете им задача да генерират най-малко 100 
приложения на кламера, независимо от традиционната форма, 
размер, материал и др. – 10 минути. 

• Част ІІ – Дайте на отборите хартиени и/или онлайн инструменти; 
поставете КЛАМЕРА в центъра. Обяснете целта – измисляне на 
100 приложения/употреби. 

- основните идеи за употребата на кламера се разклоняват от 
центъра на мисловната карта (представена от средата на листа 
или екрана, но центърът може да се намира и в горната му 
част); 

- разклоненията съдържат по една ключова дума (написана на 
свързан ред с главни букви) и съдържат гроздове, които 
логически се разклоняват извън центъра; 

- по-второстепенната информация (напр. идеи, подчинени на 
главните) се свързва с основните клонове чрез по-малки 
клонове 

- клоновете образуват структура, свързана с възли; 
- участниците могат да работят с онлайн приложения за 

мисловни карти (Gitmind, Mindomo, Coggle),особено в 
условията на работа от вкъщи. 

• Част ІІІ – Завършете дискусията и представете някои от клоновете 
и под-клоновете, както и най-интересните и креативни идеи – 10 
минути. Опитайте се да очертаете няколко иновативни концепции 
за използването на кламери. 

Фокусирайте се върху използването на мисловните карти като визуален 

инструмент за структуриране на различните генерирани „точки“/идеи. 

Инструментът позволява едновременни асоциации, пространствена 

стимулация и групиране, както и създаване на холистични системи, което го 

прави изключително ефективен инструмент за визуализации. Ако сами 

създадем визуалните елементи, ще се реализира активно участие. 

Използвайки получената визуализация, можем да подчертаем и областите от 

специален интерес. 

Упражнението може да се използва като загряващо за творческо и иновативно 

мислене. 

 



 

Оценка:    

 

Други ресурси:   

 

Упражнение № 6  

Описание: Игра за лидерство и мотивация 

 

 

 

 

 

Въведете текст тук: 

Колко идеи бяха генерирани? Групата измисли ли до 100 приложения? 

Колко разклонения/гроздове бяха генерирани? 

Как се работеше – в цялата група или по отбори? 

Поставяха ли се ограничения или творческият процес беше от типа „всичко е 

допустимо“, като се употребяваше достатъчно въображение? 

Въведете текст тук: Онлайн приложения за мисловни карти: CANVA, BUBBL, 

MINDMAPS, MIRO; Gitmind, Mindomo, Coggle 

https://learningfundamentals.com.au/how-to-mind-map/ 

https://learningfundamentals.com.au/how-to-mind-map/ 

   



 

 

 

Цел:  Целта на упражнението е да демонстрира ролята на лидера и лидерския 

стил за мотивиране на екипа. Освен това упражнението има за цел: 

• да задълбочи разбирането на управленските задачи и функции, като например: 
- стратегическо планиране 

- прогнозиране 

- организиране 

- координация 

- ръководство и контрол 

• да изследва лидерския стил (демократичен, команден, създаващ 
сътрудничество и пр.) 

• да демонстрира ролята на работата в екип, комуникацията, лидерството и др. 

• да проследи целия процес от планирането през изпълнението на дадена задача 
(дефинирана цел) до реалното изпълнение (постигането на целта). 

 

Метод:  Отборна игра с фокус върху лидера, който води екипа през 

изпълнението на строителна задача по предварително дефинирана 

структура, описание, параметри като височина/размер, време и т.н. 

Всички участници са със завързани очи и не виждат нищо. Моделът, 

който трябва да се построи, се описва само с думи и всички участници 

се водят от вербална комуникация. 

 

Необходими  
материали/ 
подготовка: Блокчета на Лего (или друг конструктор): 80-100 бр. на отбор, лист и 

химикал за всеки отбор. 

 

Времетраене: 1 час - инструкции и разяснения – 5 минути; игра – 40 минути; дискусия – 

15 минути.  



Разбивка на упражнението: 
Инструкции: 

• Участниците се разделят на отбори от по 5-6 души. Всеки отбор 
избира лидер. Целта е да се планира и построи конструкция с 
дадените градивни елементи. 

• Изпълнителите са със завързани очи, а лидерите нямат право да 
строят или да докосват материалите; те могат само да направляват и 
ръководят екипа. 

Процедурата: 

• Всеки отбор разполага с равен брой и еднакви части от конструктор 
Лего или друг подобен. 

• Лидерът решава как да се използват елементите, какво ще се 
изгражда и с какви размери (височина, дължина, ширина). Това 
решение може да бъде взето самостоятелно или обсъдено в група, 
съобразно решението на лидера. Всеки отбор разполага с 10 минути 
за обсъждане и планиране. 

• Времето за строеж е 10 или 15 минути (съобразно решението на 
фасилитатора). 

 

Оценка:  

Оценка на резултата 
1. Максималният резултат е 100% (решение на фасилитатора). 
2. За всяка ненужна или излишна част или сантиметър се отнема по 1%. 
3. За всеки неизползван елемент се отнема по 0,5%. 

Въпроси за дискусия: 

• Как протече процесът на планиране? 

• Колко ефективна беше комуникацията в екипа? 

• Как беше организиран процесът на вземане на решения? 

• Постигна ли екипът целите и изпълни ли плана? 

• Ако не – на какво се дължи това? 

Други ресурси:   

Въведете текст тук: 



Упражнение № 7 

Описание: Шест мислещи шапки 

 

Цел: Да се генерират възможни решения на базата на получени идеи, 

които да бъдат допълнително обсъдени и обмислени. Това 

упражнение е свързано с иновативно мислене и има за цел да 

разглежда проблемите от различни ъгли и да анализира проблеми, 

концепции и т.н. съобразно шестте основни начина на мислене. 

 

Метод: Използвайки метода на шестте мислещи шапки, всички участници в 

процеса разглеждат даден проблем от един аспект в даден момент, 

като по този начин, в хода на процеса, могат да бъдат обсъдени 

множество аргументи, аспекти и възможности. Същността на този 

метод (или инструмент) е, че той насърчава паралелно мислене, за 

разлика от естественото функциониране на нашите мозъци, която се 

основава на „оспорване“. 

Необходими  

материали/ 

подготовка:  цветни шапки/етикети за обозначаване на „стил на мислене и на 

шапка“. 

Шапките са разделени както следва: 

ЦВЯТ ЗНАЧЕНИЕ 

СИН ПРОЦЕДУРА 

ЗЕЛЕН ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ 

БЯЛ  ФАКТИ 

ЧЕРВЕН ЧУВСТВА И ЕМОЦИИ 

ЖЪЛТ ПОЛЗИ 

ЧЕРЕН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Времетраене: 60 мин. (приблизително по 10 мин. за всеки цвят на шапка) 



 

 

 

Етапи на упражнението: 

• Част І – Дефинирайте основното предизвикателство/проблем, който да 
бъде анализиран и обсъден чрез метода, осигурете шапки/етикети със 
съответните цветове. Модераторът въвежда концепцията за мислещите 
шапки и значението на всеки цвят. 
 

• Част ІІ – Модерирайте дискусията и следвайте процедурата и зададения 
цвят за всеки етап според последователността на шапките: 

o Синя шапка (процес): Модераторът обяснява основните 
положения, другите участници със сини шапки го допълват, 
като в един и същи момент от процеса всички участници 
носят шапки с един и същи цвят. Въпреки че се предоставя и 
фактологична информация, това все още не е бялата шапка на 
фактите, тъй като сега само създавате основата на 
първоначалната мозъчна атака.  

o Зелена шапка (творческо мислене): свободната мозъчна 
атака позволява да се направи списък на възможните 
решения. Това е типична мозъчна атака, при която се 
генерират идеи без правила, анализи или ограничения – 10 
минути. 

o Бяла шапка (факти): изброяват се факти, свързани с идеите 
(т.е. решенията). (Участниците могат на свой ред да споделят 
фактите за всяка идея, или да добавят нови шапки за всяка 
идея, като се започне от „бялата шапка“.) – 10 минути. 

o Червена шапка (чувства): участниците споделят чувствата 
си за идеите – 10 минути. 

o Жълта шапка (ползи): изброяват се ползите, свързани с 
отделните идеи.  

o Черна шапка (предупреждения): изброяват се рисковете, 
свързани с отделните идеи – 10 минути. 

• Част ІІІ – завършете дискусията и представете някои 
нововъзникнали концепции за решения като заключение на 
процедурата – 5 минути.  

 



 

 

Оценка:    

 

Други ресурси:   

 

 

 

 

  

Въведете текст тук: 

Коя шапка беше „по мярка“ и най-прилягаше на начина на мислене на участниците? 

Какви идеи и решения бяха генерирани? 

Как протече процедурата? 

Накрая бяха ли генерирани много идеи? 

Беше ли направен надлежен анализ? 

Колко полезен е този инструмент за иновативно мислене? 

 

 

Въведете текст тук: Книгата на Едуард де Боно „Шест мислещи шапки“ (Edward de 

Bono, Six Thinking Hats), https://icreate-project.eu/,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats  

https://icreate-project.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats


Упражнение № 8 

Описание: Определяне на стойността 

 

Цел: Помага да се определи стойността от преминаването към Индустрия 4.0. 

Метод: Използвайте различни ориентири за приоритизиране на дейности като 

елиминиране-редуциране-повишаване-създаване [ЕРПС]  

Необходими материали/подготовка: Няма. 

Времетраене: 30 минути. 

Етапи на упражнението: 

• Стъпка 1: Елиминиране – Идентифицирайте и подредете по приоритети 

факторите в компанията или проекта, които са остарели и могат да бъдат 

елиминирани. 

• Стъпка 2: Повишаване - Идентифицирайте и подредете по приоритети 

факторите в компанията или проекта, които трябва да бъдат повишени 

над текущия индустриален стандарт за по-пълно удовлетворение на 

клиента. 

• Стъпка 3: Редуциране - Идентифицирайте и подредете по приоритети 

факторите в компанията или проекта, които трябва да бъдат редуцирани 

(напр. прекомерна преработка, прекомерни технически решения и т.н.). 

• Стъпка 4: Създаване - Идентифицирайте и подредете по приоритети 

факторите в компанията или проекта, които се нуждаят от новаторски 

решения за по-пълно удовлетворение на клиента. 

 

 

Оценка:    

Оценката може да се основава на броя и качеството на параметрите, 

очертани във всяка стъпка. 



 

 

Други ресурси:   

 

Шаблон ЕРПС 

Елиминиране 
 
Кои фактори са остарели и могат да 
бъдат премахнати?  

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 
 
 

Повишаване 
 
Кои фактори могат да бъдат 
повишени за по-пълно 
удовлетворение на клиента? 

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 

Редуциране 
 
Кои фактори трябва да бъдат 
редуцирани (напр. прекомерна 
преработка, прекомерни 
технически решения и т.н.)? 

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 
 

Създаване  
 
Кои фактори изискват иновативни 
решения за по-пълно 
удовлетворение на клиента? 

1. …. 
2. …. 
3. …. 

 
 

 



Упражнение № 9 

 

Описание: Решаване на проблеми 

Цел: Идентифициране на проблеми и намиране на решения. 
Метод: Поетапен процес за идентифициране на проблеми и намиране на 
решения. 
Необходими материали/подготовка: Няма. 
Времетраене: 1 час. 
Етапи на упражнението: 

• Стъпка 1: Екипите получават прост сценарий – напр. какви проблеми 

има с мотивацията в моята организация? Как можем да преминем към 

Индустрия 4.0? 

• Стъпка 2: Всеки екип описва първопричините на проблема. 

Инструменти като „петте „Защо?“ и причинно-следствени диаграми 

на рибената кост могат да бъдат полезни за целта. 

• Стъпка 3: Екипите провеждат дискусии, за да идентифицират, 

категоризират и изведат истинските първопричини за проблема. 

• Стъпка 4: Екипите обсъждат помежду си проблемите и набелязват 

възможните решения. 

• Стъпка 5: Въвеждат се бизнес ограничения (напр. време, пари, умения 

и т.н.), за да се стесни кръгът на възможните решения. 

• Стъпка 6: Всеки екип избира най-добрите възможни решения. 

 

Оценка: 

Оценката може да се основава на съотношението на намерените решения 
спрямо броя на установените първопричини.  
 

Други ресурси: 

  

 



Упражнение № 10 

Описание:  „Ами ако и ти си инфлуенсър?“ 

Целта на това упражнение е да преосмислим начина, по който влияем на хората и ги 

мотивираме да се ангажират с чувствителни теми. Вниманието на хората е оскъден 

фактор. За да окажете въздействие, трябва да умеете да ги заинтригувате и да ги 

ангажирате. Да приемем, че имате идея за социална иновация и искате да стартирате 

кампания на работното си място.  

Цел:   

• Да можем да обсъждаме актуални социални теми. 

• Да можем да влияем и мотивираме. 

• Да можем да подхождаме творчески към важните теми. 
 
Метод: Разказване на истории. 
 
Необходими материали/подготовка: Разпечатки на Глобалните цели на ООН, 
https://www.globalgoals.org/. 
 
Времетраене: 45 минути. 
Етапи на упражнението: 

1. Цел на упражнението: промяната/иновацията да изглежда атрактивна – 
мотивирайте хората да въведат някаква социална иновация на работното си 
място. 

2. Участниците се разделят на малки групи (от по 2-3 души). Всяка група 
избира 1 от 17-те глобални цели на ООН за устойчиво развитие. Ако е 
необходимо, потърсете допълнителна информация. 

3. Всеки отбор разработва стратегия за въздействие, която представя пред 
останалите. За целта разполагат с 25 минути. Стратегията трябва да се 
основава на следните стълбове: 

а. Открояване на личните връзки между темата и участниците; 
демонстрирайте как темата е свързана с всеки. Накарайте всички да 
видят колко реален и важен е проблемът, направете го интересен за 
тях, накарайте ги да се ангажират с него. 

б. Използвайте подхода „Аз и ти СЪЩО“ – Подходете творчески и 
открийте общите моменти. 

в. Приложете разказването като метод, за да направите историята по-
близка до аудиторията си: превърнете темата във Ваш собствен 
разказ. 

4. Представете историята (най-много 3 минути) и се опитайте да повлияете 
позитивно на слушателите си. 

5. Отблизо: споделяне на отзиви, преживявания. 

 

  

https://www.globalgoals.org/


 

Оценка:    

 

Други ресурси:   

 

  

Въведете текст тук: обратна връзка от участниците 

 

Въведете текст тук: 

https://www.globalgoals.org/   

Упражнение № 11 

 

https://www.globalgoals.org/


Упражнение № 11 

Описание. „Свързване на хората чрез мисловни карти“ 

Разчупеното мислене и готовността за изслушване на нови идеи е от 

съществено значение в променящата се (работна) среда. Това упражнение има 

за цел да помогне за намаляване на отхвърлянето и отрицателната настройка 

около нови ситуации, като насочва вниманието на хората към това, което ги 

свързва с дадена тема. То помага за издигане на мислите и чувствата от 

подсъзнателното до съзнателното, структурира ги, като по този начин се 

прояснява истинската ни гледна точка. 

 

Цел:  

• Поощряване на активното слушане и разчупеното мислене. 

• Изграждане на отвореност към нови теми и на позитивната връзка. 

• Подобряване на уменията за визуално мислене, възприемане на 
мислене, което е аналитично и творческо едновременно. 

• Подобряване на визуалната комуникация. 

 

Метод: Мисловна карта.  

Необходими материали/подготовка: флипчарт, цветен флумастер. 

Времетраене: 35 минути. 

Етапи на упражнението: 

• Това упражнение е завършек на упражнението „Ами ако и ти си 
инфлуенсър?“. 

• След като представите своята презентация/разказ, поканете 
аудиторията си да потърси общи точки между темата и тях самите. 
Мотивирайте ги да мислят за общите точки с тяхната 
лична/професионална реалност, а не за това какво я отдалечава от 
техния личен/професионален живот. 

• Всеки отбор избира една тема (от предварително представяне на друг 
отбор) и прави бърза мозъчна атака, търсейки общите точки (5 
минути). Създайте мисловна карта: 



o Напишете темата в средата на флипчарта, след което 
начертайте всички установени общи точки, организирани във 
визуална мисловна карта. 

o Запомнете, тази мисловна карта е за Вас, използвайте я като 
мисловен инструмент (10 минути). 

• Пригответе друга версия на мисловна си карта за колегите от другите 
отбори, редактирайте я така, че те по-лесно да разбират гледната Ви 
точка по темата.  

o Използвайте цветове, различен размер на буквите и др., за да 
представите нагледно мислите си (10 минути). 

• Завършете упражнението със сесия с въпроси и отговори (10 минути). 

 

 

Оценка: 
 

Въведете текст тук: Обратна връзка от другите участници. 

 

 

Други ресурси: 

 

Въведете текст тук: Предишно упражнение. 

 

 

  

  



Упражнение № 12 

Описание: Кръстословица 

 

Цел: 

Разпознаване на ключовите думи на Индустрия 4.0. 

Разбиране на термините на Индустрия 4.0. 

Технически обзор. 

Независимо мислене. 

  

Метод:  

Открийте описаните термини на Индустрия 4.0 в кръстословицата. Те 

се намират както водоравно, така и вертикално и трябва да бъдат 

открити с помощта на номерираното описание на края на страницата. 

 

Необходими материали/подготовка:   

Разпечатани кръстословици и химикалка за всеки участник. 

Времетраене: 

15 минути. 

Етапи на упражнението: 

Раздаване на кръстословици на участниците. 

Участниците попълват кръстословицата. 

Кръстословицата се предава на модератора (оценява се 

скоростта!). 

Оценка. 



 

Оценка:    

 

Други ресурси:   

 

 

Модераторът поправя грешките в решените кръстословици. Печели този, който 

отговори най-бързо и е дал най-много верни отговори. 

 

Кръстословицата е направена чрез https://worksheets.theteacherscorner.net/make-

your-own/crossword/.  



Упражнение № 13 

Описание. Викторина онлайн 

 

Цел: 

Разбиране понятията на Индустрия 4.0. 

Технически обзор. 

Независимо мислене. 

 

Метод:  

Открийте описаните термини на Индустрия 4.0 в пъзела. Думите 

са разположени водоравно и вертикално и трябва да се открият в 

пъзела въз основа на номерираното описание в края на 

страницата. 
Необходими  
материали/ 
подготовка:  Компютър или мобилно устройство с интернет. 

Времетраене: 15 минути. 

Етапи на упражнението: 

Отидете на https://quizizz.com/pro/join?gc=521345. 

Опитайте да откриете правилните отговори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/pro/join?gc=521345


Оценка:    

 

Други ресурси:   

 

Викторина за техническо сътрудничество TransIT 

 

1. Какви цели е необходимо да си постави една компания? 

 

a. Мисли мащабно, стартирай още по-мащабно. 

b. Фокусирай се единствено върху цената (най-ниската) на решението. 

c. Стреми се към рационални и осъществими цели, които ще донесат 

рентабилност в обозримо бъдеще. 

d. Решавай всичко в една стъпка. 

 

2. Кое прави пилотния проект толкова важен? 

 

a. Обикновено е евтин, така че не е задължително да донесе резултати. 

b. На този етап не е необходимо да се включват всички подразделения на 

компанията, а целите може да не са съвсем конкретни. 

c. Пилотният проект не е толкова важен. 

d. Пилотният проект има ясни цели: компетенции, график, списък с 

дейности, персонал и нужди от обучение, бюджетиране и осигуряване 

на ресурси, план за мониторинг и оперативно дефиниране на 

измерванията, сравнение на методи за измерване и данни. 

 

3. Каква е целта на адаптацията? 

 

Модераторът определя победителя. Печели този, който отговори най-бързо и е дал 

най-много верни отговори. 

 

Влезте тук: https://quizizz.com/pro/join?gc=521345. 

https://quizizz.com/pro/join?gc=521345


a. Ако постигнатите резултати по време на адаптацията са 

задоволителни, процесът ще продължи с внедряване на решението и 

добрите практики по цялата производствена линия. 

b. След като системата е готова и заработи, целта е непрекъснатото 

усъвършенстване на качеството и ефективността чрез преосмисляне и 

въвеждане на адекватни промени в определена област. 

c. Тези планове следва да включват целия обхват на проекта, за да може 

да се осъществи цялостна дигитална трансформация. 

d. Резултатът по същество трябва да бъде план с определени етапи на 

изпълнение, както и приблизителен бюджет. 

 

4. Какви са петте етапа за въвеждането на Индустрия 4.0? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Вярно ли е изображението по-долу? 

 

С
то

й
н

о
ст

 →
 

Лесни победи 
Започнете оттук, 
ако искате да 
заложите на 
сигурното. 

Предизвикателства 
Започнете оттук, ако 
сте иноватор. 

Ниска летва 
Прости за постигане, 
но нищо особено. 

Въпросителни 
Много добре си 
помислете, дали си 
струва да се занимавате 
с тях. 

 Pиск → 
 



 

 

 

a. Да. 

b. Не. 

 

 

 

 

 

6. Как се пестят разходи с превантивна поддръжка? 

 

a. Като разбираме изискванията за поддръжка може да планираме 

необходимите ремонти или подмяна на части в подходящо време, 

независимо дали това ще става вътрешно или чрез наемане на външни 

специалисти. 

b. Този вид поддръжка изисква по-малко резервни части. 

c. Не е възможно да се спестят разходи с превантивна поддръжка. 

d. Превантивната поддръжка трябва да се извършва по-рядко от 

конвенционалната поддръжка. 

 

7. Колко нива на TRL има в ЕС? 

 

----------------------------- 

 

8. Какво е TRL? 

 

a. Technology reduced location (технологично ограничена локация) 

b. Technology readiness level (ниво на технологична готовност) 

c. Total return of local investments (възвръщаемост на местните 

инвестиции) 

d. The Real-time Leading (управление в реално време) 

 

Решения 

1 = c 

2 = d 



3 = b 

4 = да се изпише – стратегия възможности пилотиране учене адаптация 

5 = a 

6 = a 

7 = да се изпише – 9 

8 = b 

 



Упражнение № 14  

Описание. Строене на кули 

Цел: Упражнението демонстрира разликата между скритото и явното знание и 

прилага няколко техники за управление на знанията. 

Метод: Разделете участниците на три групи. 
Необходими материали /подготовка: Материали, с които може да се строи, 
например макарони, желатинови бонбони, тиксо, листове хартия, ножица. 

Времетраене: 45 минути. 

Етапи на упражнението:  

Първо, фасилитаторът разпределя участниците в 3 отбора. Възлага им се да 

построят кула с помощта на предоставените материали. Всеки отбор строи обект 

с еднакви пропорции от едни и същи материали. Отборите започват да строят 

своите кули, но след 10 минути сменят масите и продължават да работят върху 

кулите, построени от предишния отбор. Има общо 2 смени през 10 минути. 

При първата смяна на масите отборите си разменят информация (5 минути). 

При втората смяна на масите отборите разработват оптимални методи за 

предаване на информация, записват ги и ги изпълняват. 

 

 

Оценка:    

Други ресурси:   

 

 

Групова дискусия, характеристики на подразбираното и явното знание. 

Самооценка, групова оценка, комуникация, активно слушане, методи за 

предаване на знания, разрешаване на проблеми.  

 

 

 

 



Упражнение № 15 

Описание: Мотивиране на иноваторите  

Цел: Симулация на материално стимулиране на служителите във фирмен отдел. 

Метод: Индивидуална и групова работа.  

Необходими материали/подготовка: Подготвен шаблон, флипчарт, маркер и 

др.  

Времетраене: 30 минути.  

Етапи на упражнението:   

Външната мотивация изисква сериозно отношение. В тази задача дадена сума 

трябва да бъде разпределена между служителите на фирма по Ваша преценка. 

Запознайте се с постиженията на служителите, показани в долната таблица, и 

разпределете сумата помежду им! 

Други инструкции: 

Раздайте описанието на задачата заедно със списъка на кандидатите, които 

отговарят на условията за наградите. Всеки участник изготвя класиране на 

кандидатите по своя преценка. 

Разделете участниците на малки групи (в идеалния случай от по трима), в които 

се прави ново класиране, този път с консенсус между всички участници в групата. 

Обсъдете резултатите на различните групи, след което запишете какви въпроси 

са възникнали по време на вземането на решенията и кои са оказали най-голямо 

влияние върху крайните резултати. 

Използвайте флипчарта/дъската, за да направите таблица, където всяка група да 

вписва своето разпределение на сумата. 

Сравнете/извадете различията в резултатите. 

 

Оценка 

Всички ли са съгласни с крайното разпределение? 
Какви бяха основните съображения за разпределението? 
Доколко възгледите на групата съвпадат с Вашата индивидуална преценка? 

 



 

Други ресурси:   

  

Описание на сценария: 

Вие сте директор творческа дейност на Bramblebridge Creative Studio и Вашият екип 

току-що е спечелил награда на годишния фестивал на иновациите с устройство, което 

е способно да въплъщава човешките емоции в осезаеми обекти – Sentimentifyer. 

След отпразнуването на този успех и разговор с директорите на следващата сутрин, 

пред Вас стои задачата да разпределите сумата от 15 000 евро между хората, 

участвали в реализацията на прототипа, включително и въз основа на броя дадени 

идеи, свързани с иновациите. 

Всеки човек трябва да получи сума, каквато според Вас заслужава. Възможно е 

сумата да отиде и в един-единствен човек, а останалите да не получат нищо. Всички 

служители са се събрали в Зеления салон на Центъра по иновации и чакат Вашето 

решение. 

Разпределете наградата от 15 000 евро между служителите, изброени по-долу! 

 

БЕЛЕЖКА: Идеята за устройството е била на друг колега, екипът работи само 

върху внедряването на устройството Sentimentifyer. 

 



Кандидат 

Брой на 

дадените 

идеи 

Брой на 

изпълнените 

идеи 

Каква 

печалба 

донесоха 

тези идеи 

на 

компанията

? 

Допълнителна 

информация 

Адам 50 8 20 000 евро Изключително 

креативен, има много 

идеи, но никога не 

спазва сроковете, 

трудно стига до 

осъществяване на 

идеите си. 

Бърт 30 20 8 000 евро Съвестен и 

трудолюбив, често 

работи извънредно, 

има няколко идеи, 

които може и да 

реализира, но 

компанията не печели 

много от тях. Идеите му 

по-скоро подобряват 

настроението на 

колегите и работната 

среда. 

Сесили 20 10 30 000 евро Има много добри идеи, 

но не е отборен играч. 

Осъществява идеите си 

индивидуално, като в 

повечето случаи дори 

не се консултира с 

ръководството. Има 



много конфликти с 

колегите си. 

Дейв 20 5 40 000 евро От своите идеи умее да 

подбира печелившите 

и е отличен служител. 

Жалко, че ще напусне 

компанията след 3 

месеца и ще започне 

работа в чужбина. 

Елизабет 5 5 30 000 евро Има 2 деца, току-що се 

е завърнала от 

майчинство. Всички 

нейни идеи са отлични, 

освен това умее да ги 

реализира. Работи 

задълбочено и 

прецизно, но понякога 

доста бавно. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2: Материали за участниците* 

- Презентация на проекта TransIT (ppt) 

- Презентация Филмово обучение (ppt) 

- Упътване за ползване на платформата 

- Брошура за TransIT 

  



Приложение 3: Покана за участие 

ОБРАЗЕЦ: 

ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛНАТА ФАЗА 

Проектът TransIT разработва и предоставя иновативни учебни програми, 

образователни методи и курсове за обучение, които гарантират ефективен преход 

към стандартите на Индустрия 4.0. 

Идеално решение за фирмени ръководители на различни нива, специалисти по 

човешки ресурси, микро-, малки или средни предприятия (МСП) и центрове за 

професионално образование и обучение (ПОО). 

Целта на проекта е да създаде фокусиран работен модул за обучение на средния 

мениджмънт с технически профил в МСП. С проекта се цели разработването на 

работни умения, необходими за управление на прехода към индустрия 4.0. 

Целта на TransIT е да подобри иновациите и мотивацията като ключови елементи на 

успеха: изграждане на максимална способност за използване потенциала на 

работната сила, стимулиране на иновациите и оптимално използване на човешките 

ресурси. 

Тридневният пилотен курс за обучение предлага на участниците безплатен достъп до 

TransIt – отворени образователни ресурси – и до иновативни инструменти 

(микрообучение, онлайн обучение и традиционно обучение).   

Програмата обхваща следните теми: 

1. Иновации, 

2. Мотивация и 

3. Техническо сътрудничество. 

Участниците ще получат информация за най-съвременните умения и знания в 

областта на прехода към Индустрия 4.0, след което ще имат възможност да ги тестват 

на практика и да предоставят качествена обратна връзка на консорциума TransIT. 

Поканата за заявяване на интерес е отворена за: 

• Ръководители на МСП на средно ниво, които отговарят или имат желание 

да отговарят за подготовката и прехода към Индустрия 4.0; 

• Служители и екипи, управлявани от горната целева група; 

• Вземащи решения, отговорници за ведомствените политики, експерти по 

човешки ресурси; 

• Преподаватели и обучаващи институти, които насърчават и улесняват 

иновативно, мотивационно и адаптивно лидерство, работят с компании и 



желаят да придобият нови умения и компетентности, които да им 

предадат; 

• Консултанти, обучители и организационни психолози, които си 

сътрудничат в развитието на лидерски и управленски умения, като 

компетентности за иновации и мотивация на служителите. 

Регистрирайте се до ______. Пилотното обучение ще започне на _____. 

  



Приложение 4: Оценка. 

Формуляр на Google (на езика на съответния партньор)  

  



Приложение 5: Шаблон за национален доклад 

ОБРАЗЕЦ 

1. Обща информация 

Място:   

Дата:  

Дата и час:  

Разпространение на информацията/покана за събитието (какво и как): 

Дневен ред: 

Учебна програма: 

1.1. Списък на материалите/информацията, които се предоставят на 

участниците, как им се предоставят; 

1.2. Кратко описание на пилотирането; 

1.3. Брой участници; 

1.4. Кратка информация за структурата на профила на участниците; 

2. Провеждане на пилотното обучение: 

2.1. По какъв начин бяха участниците активно ангажирани по време на 

обучението? 

3. Обратна връзка и оценка. 

4. Изводи и препоръки. 

5. Снимки от обучението. 
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