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Държавно предприятие 

„Българо-германски център за 
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 24 обучаващи в сферата на ПОО  
при Държавно предприятие „Българо-германски 
център за професионално обучение“ 

Предварително избрани модули за развитие на 
меки умения, разработени по проект GEP VET:  

 Основни бизнес умения  

 Творчески и иновационни умения  

 Умения за поемане на риск и идентифициране  
    на възможности 



Съгласен съм 
9 Напълно съм 

съгласен 
15 

Целите на обучението и желаните резултати 
бяха ясно дефинирани. 

Изобщо не съм съгласен  
Не съм съгласен 
Не знам 
Съгласен съм 
Напълно съм съгласен 



Съгласен съм 
15 

Напълно съм 
съгласен 

9 

Скоростта на поднасяне на съдържанието 
беше подходяща. 

Изобщо не съм съгласен  

Не съм съгласен 

Не знам 

Съгласен съм 

Напълно съм съгласен 



Съгласен съм 
12 

Напълно съм 
съгласен 

11 

Продължителността и времевата рамка на 
проекта бяха подходящи. 

Изобщо не съм съгласен  

Не съм съгласен 

Не знам 

Съгласен съм 

Напълно съм съгласен 



Съгласен съм 
8 

Напълно съм 
съгласен 

15 

Придобих ясна представа за обучителните 
модули, разработени от екипа на проект 

GEP VET. 

Изобщо не съм съгласен  

Не съм съгласен 

Не знам 

Съгласен съм 

Напълно съм съгласен 



Съгласен съм 
10 Напълно съм 

съгласен 
14 

Обучението покри моите очаквания. 

Изобщо не съм съгласен  
Не съм съгласен 
Не знам 
Съгласен съм 
Напълно съм съгласен 

Изобщо 
не съм 

съгласен  
Не съм 

съгласен Не знам Съгласен 
съм 

Като цяло оценявам обучението като много полезно. - - - 24 
Доволен съм от организацията на обучението (зала, 
оборудване, кетъринг). - - - 24 
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Изобщо не съм 
съгласен  

Не съм съгласен Не знам Съгласен съм Напълно съм 
съгласен 

Ще мога да приложа на практика придобитите знания и умения. 

Ще имам нужда от допълнителна подкрепа при интегрирането на 
модулите в моите курсове. 



Не знам 
4 

Съгласен съм 
20 

Обучителните модули ще успят да развият 
предприемаческия потенциал сред участниците  

в моите курсове. 

Изобщо не съм съгласен  

Не съм съгласен 

Не знам 

Съгласен съм 
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0 0 0 
+++ ++ + 0 - -- ---

Основни бизнес умения 

Упражненията са практически приложими в моя 
обучителен контекст. 
Упражненията са разбираеми за моята целева група. 
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Творчески и иновационни умения 
Упражненията са практически приложими в моя 
обучителен контекст. 
Упражненията са разбираеми за моята целева група. 
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Умения за поемане на риск и 
идентифициране на възможности 

Упражненията са практически приложими в моя 
обучителен контекст. 
Упражненията са разбираеми за моята целева група. 
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Модулът е подходящ за нуждите  
на моите целеви групи. 

Основни бизнес умения 

Творчески и иновационни умения 

Умения за поемане на риск и 
идентифициране на възможности 



Методът с мандала за 
оценка на бизнес идея и 
платното за бизнес модел – 
много интересни и полезни. 
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+++ ++ + 0 - -- ---

Основни бизнес умения 
Съдържанието е актуално към момента.  
Модулът има логическа структура. 
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Творчески и иновационни 
умения 

Съдържанието е актуално към момента.  

Модулът има логическа структура. 
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Умения за поемане на 
риск и идентифициране 

на възможности 



Коментари: 
Какви предизвикателства очаквате да срещнете при приложението на 
обучителните модули? 
Имате ли някакви препоръки към екипа на проект GEP VET на този етап? 
Има ли нещо друго, което бихте искали да споделите с екипа на проект GEP VET? 

“Да провокират обучаемите за активно участие и постигане на промяна в 
техните умения.” 

“Очаквам от курсистите да бъдат повече мотивирани и да им е интересно. 
Пожелавам на екипа на GEP VET успех и повече интересни проекти, които 
имат практически смисъл.”  

“Предизвикателствата, които очаквам да срещна при работата с моята 
целева група, са свързани с това, дали упражненията и съдържанието на 
учебния материал ще бъдат достъпни за тях.”  



“Инертност от страна на таргет групата. Нямам препоръки. Добре 
свършена работа!” 
“Повече възможности на платформата: създаване на материали; 
промени по анкетата; обобщен анализ на резултатите от анкетата.” 
“Очаквам голям интерес и участие в новия подход за обучение по КК7.” 
“Готовност за прилагане на игрови методи и разширени знания по 
предприемачество. Интерактивно обучение при ползване на интернет 
базираната система.” 
“Страхотен екип!” 

Коментари: 
Какви предизвикателства очаквате да срещнете при приложението на 
обучителните модули? 
Имате ли някакви препоръки към екипа на проект GEP VET на този етап? 
Има ли нещо друго, което бихте искали да споделите с екипа на проект GEP VET? 
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