
 
 

Описание 

Отделните модули на Програмата са замислени така, че да могат да бъдат преподавани на 

обучаеми от различен национален контекст, както в градска среда, така и в отдалечени 

селски региони. Програмата е проектирана да посрещне нуждите на обучаеми с различна 

подготовка и квалификация, включително амбициозни социални предприемачи, 

нововъзникващи и развиващи се социални предприемачи и други, работещи в сектора.  

 

За постигане на холистичен подход в обучението, както за преподавателите, така и за 

обучаемите във всеки модул, паралелно с покриване на съдържание по СП, са включени 

дейности за говорене, четене, писане и слушане на английски език, допълнително 

подсилени от употребата на разнообразни стратегии за дигитално учене. 

 

Преподаватели и обучаеми ще се срещнат с методи за учене, които водят до практическо 

приложение на всички продукти на езиковата употреба, напр. устна употреба, жестове, 

знаци, писмена употреба, визуална, електронна и цифрова. Методите на обучение, 

включващи дигитални стратегии ще поставят акцент върху развитието на комуникацонни 

взаимоотношения чрез английски език – разбиране структурата и съдържанието на езика, 

както и изследване и употреба на английския език. 

 

Текущото оценяване и дейностите за рефлексия са общи черти, характерни за всеки модул 

и предвиждат време за размисъл от страна на обучаемите като позволяват затвърждаване 

на наученото в предишните модули. Обучаемите ще могат да разсъждават върху 

придобитите знания, умения и отношения към социалното предприемачество, както и 

върху собствения си потенциал да бъдат социални предприемачи. 

 

В края на Програмата обучаемите ще са създали електронно портфолио, в което в хода на 

преминаване от един модул в друг ще са документирали наученото и рефлексиите върху 

наученото. Ще са придобили знания и умения да създадат изчерпателен бизнес план, 
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който в края на обучението ще могат да представят чрез различни комуникационни и 

дигитални средства. 

Резултати от ученето 

При успешно завършване на обучението обучаемите ще могат да: 

Знания 

 демонстрират знания и разбиране за естеството на социалното предприемачество и 

как то може да се прилага за решаване на социални проблеми; 

 демонстрират разбиране за сложността на социалното предприемачество и 

предизвикателствата пред социалните предприемачи; 

 демонстрират вещина по отношение на английския език; разбират структурата и 

съдържанието на езика; експериментират с езика и го използват в рамките на нива 

А1 и А2 от Европейската езикова рамка. 

 

Умения 

 правят рефлексия (разсъждения) и самооценка на потенциала си за социални 

предприемачи; 

 участват в цялостния процес по създаване и управление на бизнес – от 

разработването на идеята за социален бизнес до създаването на подробен бизнес 

план;  

 показват убедителни умения за комуникация и работа в мрежа, както в устна, така 

и в писмена форма чрез разнообразие от дигитални средства. 

 

Компетентности 

 прилагат съответните принципи и теории за социално предприемачество като 

използват добре развити умения за бизнес комуникация в професионалната си 

работа и развитие; 

 правят критичен преглед и разсъждават върху ефективността на придобитите 

знания, умения и отношения посредством текуща рефлексия/самоанализ. 


