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Този документ е програмата за обучение, създадена по европейски проект  
INCREMENTA Програма за обучение за управление на креативността и 
сътрудничеството. Той включва подробно описание на пет-дневното обучение, 
създадено по проекта и разработено за нуждите на МСП (Малките и средни 
предприятия). 

 

За разработването на учебната програма и учебните материали партньорите си 
сътрудничиха с фокус върху потребностите на МСП. Някои от партньорските организации 
работят активно с тази таргет група и споделиха своя опит относно техните текущи нужди 
от обучение. Други имат опит в управлението на иновациите и споделиха  полезни 
знания за системите за управление на иновациите в МСП. Тази комбинация на опит и 
познания помогна на партньорството да постигне успешно целта на обучението. 

Програмата е разработена за пет дни. Предложената продължителност е 30 учебни 
часа. Тук тя е представена по начин, който позволява както  провеждане в нейната 
цялост и продължителност като курс в 5 последователни дни, така и разделена на 
части/модули за по-дълъг период от време. Като алтернатива преподавателят може да 
избере конкретни дейности за обучение и да разработи по-кратка програма съгласно 
специфичните потребности на МСП. 

 

Програмата за обучение беше тествана пилотно през февруари 2020 в Ирландия и беше 
адаптирана и тествана с цел да се осигури успешно провеждане с участници от различни 
страни. 

 

Програмата за обучение включва описание на адаптираната методология, основните 
цели на курса, както и очакваните компетенции по отношение на резултатите от 
обучението. Обучението се основава на техническата рамка на Европейската кредитна 
система за професионално образование и обучение (ECVET), която подпомага 
трансфера, признаването и натрупването на резултатите от обучението. Курсът е 
разделен на две основни части с описание на очакваните резултати в областите на 
знанията, уменията и компетенциите, за да се изясни какво ще научат обучаемите по 
време на курса и какво ще могат да правят след него.  

 
Другите резултати от проекта INCREMENTA, а именно Наръчник за управление на 
креативността и сътрудничеството, Онлайн платформа за иновации в МСП, допълват и 
подпомагат тази програма за обучение и могат да се прилагат както в техния 
оригинален вид, така и адаптирани и съобразени с потребностите на участниците.  

Въведение 
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Обща информация 

Наименование на курса 

Управление на креативността и сътрудничеството в МСП. 
 

Цел 
Да подкрепи обучението на служители на МСП, занимаващи се с иновационна дейност, 
и да развие техните знания и компетенции във връзка с креативността и управлението 
на сътрудничеството. 

Таргет група 
Обучители и институти за обучение, които предлагат иновации, креативност, 
управление на сътрудничеството или които работят с компании и желаят да придобият 
нови умения и компетенции, които да им предадат. 
Служители и мениджъри на МСП, които са или желаят да управляват внедряването на 
иновационна система и по-специално процесите на управление на креативността и 
сътрудничеството в техните компании. 
Консултанти, които желаят да развият компетенции за управление на иновации / 
креативност / сътрудничество, за да внедрят система за управление на иновации в МСП. 

 

Резултати от обучението 

След завършване на курса на обучение от участниците се очаква: 

• Да са развили задълбочено разбиране на понятията за иновация, креативност и 

сътрудничество; 

• Да са придобили начин на мислене, който стимулира иновациите, креативността и 

сътрудничеството на работното място; 

• Да са развили способността за създаване на стратегия за управление на 

креативността и сътрудничеството; 

• Да са развили способността за разработване на процес за управление на 

креативността и сътрудничеството; 

• Да са подбрали набора от инструменти, които биха били най-подходящи за тяхната 

организация; 

• Да оценяват текущата си ситуация по отношение на управлението на креативността 

и сътрудничеството в организацията; 

• Да използват показатели за измерване на въздействието на управлението на 

творчеството и сътрудничеството. 

Продължителност 

Описание на цялостната програма за обучение 
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Индикативно време: 5 дни / 30 часа присъствено обучение. В допълнение, време за 
подготовка, около 10 часа. Общо време за обучението: 40 часа. 

Продължителността може да се адаптира към Вашите нужди. 

Обучители 

Експерти в областта на обучение за възрастни, стратегическо планиране, управление 
на процеси. Познания в областите иновации, системи за управление на креативност и 
сътрудничество. 

 
 

ECVET 

EQF ниво: Ниво 7 
ECVET кредити: 12 (6 ECVET за всяка част) 

 

Тематични части 

Част 1 – Креативност: Какво трябва да знаят МСП? 

Цели на обучението 
В края на този тематичен раздел участниците се очаква: 

• Да имат общо разбиране за културата на управление на иновациите и 

креативността; 

• Да обяснят основни термини свързани с иновациите; 

• Да осъзнават значението на креативността и иновациите и връзката между тях; 

• Да развиват креативно мислене у тях и в техните организации; 

• Да се научат как да създават стратегия за управление на креативността; 

• Да подобрят способността си да дефинират, анализират и прилагат умения за 
разрешаване на сложни проблеми в широк кръг от сценарии; 

• Да изберат най-подходящите инструменти за стратегически анализ за техните 
организации; 

• Да се научат как да създават процес на управление на креативността; 

• Да използват инструменти за оценка и анализ на текущото състояние на 

управлението на креативността; 

• Да избират подходящите инструменти за генериране, оценка и избор на идеи в 
техните организации; 

• Да разпознават факторите за успех на креативността в организацията; 

• Да измерват влиянието на системата за управление на креативността, която 

прилагат.  
 

Съдържание 
Въведение 
Управление на креативността 
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Всички сме креативни  
Видове и нива на иновации 
Как да създадем стратегия за управление на креативността на работното място 
Как да развием процес за индивидуална креативност 
Как да развием процес за организационна креативност 

Инструменти за развиване на процеса за организационна креативност  

Как да управляваме процеса за креативност: Фактори на успеха от решаващо 
значение 

Как да измерваме въздействието 

 
Учебни дейности  
Игра за разчупване на леда 
Всички сме креативни: Главоблъсканици за креативност 
9 кръга 
Дестинация иновация 
Креативни организации 
Мисловни карти 
Характеристики на креативните хора 
Креативност на работното място 
Казус:  Всички на една маса, правилата на ИКЕА за управление на 
креативността  
Анализ на причините и следствията  
Генериране на идеи 
Належащите иновации (необходимост от промяна) 

 
Оценяване  

Тест с множествен избор 
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Раздел 1 – Креативност: Какво трябва да знаят МСП?
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 Раздел 1 – Креативност: Какво трябва да знаят МСП? 

 Резултати от обучението като Знания, Умения, 
Компетенции 

Знания 
Обучаемите ще придобият знания за следното:  

Концепции за креативност и иновации  

Основни понятия за иновация  

Видове и нива на иновации 

Ползи от прилагането на система за управление на иновациите  

Ползи от прилагането на система за управление на креативността  

SWOT анализ 

Петте сили на Портър 

PESTLE анализ 

Верига на стойностната на Портър 

Анализ на Парето 

Система от показатели за креативност 

Етапи на процеса на индивидуална креативност  

Етапи на процеса на организационна креативност  

Мозъчна атака 

SCAMPER  

Диаграма за сходствата 

Въпроси за оценка на нови продукти  

Въпроси за оценка на идеи 

Метод на аналогията (разсъждения на основата на прецеденти)  

Въпроси за оценка на съществуващи продукти 

Критични фактори за успех на управлението на креативността  
 

Умения 
Обучаемите ще придобият умения в следните области: 
Креативно мислене  
Иновативно мислене 
Използване на креативност и иновации за стимулиране на промените 
Прилагане на креативно мислене при решаване на ежедневни проблеми при 

решаване на проблеми  

Анализ на силни страни, слабости, възможности и заплахи 
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Създаване на политика за креативност на работното място  

Подкрепа на процеса на креативност с документация 

Познаване на предимствата на системите за управление на иновациите 

Избор на правилния тип иновация според вида на проблема  

Оценка на нови продукти 

Оценка на съществуващи продукти  

Мотивационни умения  

Умения за комуникация 

 

Компетенции 
Обучаемите ще придобият компетентности в следните области: 

Създаване на стратегия за управление на креативността  

Създаване на процес на управление на креативността  

Генериране на нови идеи 

Оценка на текущото състояние на креативността на работното място  

Избор и оценка на нови идеи  

Внедряване на нови идеи 

Трениране на умения за креативно мислене  

Оценяване на продукти 

Прилагане на ефективно лидерство  

Създаване на бизнес култура за креативност 

Адаптиране на бизнес структурата 

Измерване на въздействието на системата за управление на креативност 

Прилагане на различни нива на иновации към проблема, с който се 
сблъскват 
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Раздел 2 – Сътрудничество: Какво трябва да знаят МСП? 

Цели на обучението 
В края на този тематичен раздел от участниците се очаква: 

• Да познават концепцията за сътрудничество; 

• Да обяснят основни понятия свързани със сътрудничеството; 
• Да разбират значението и ползите от сътрудничеството в бизнеса и да разбират 

връзката му с иновациите; 

• Да създават стратегически умни цели и да прилагат управление на базата на 

заложените цели; 

• Да създават стратегия за управление на сътрудничеството;  

• Да развиват процес за управление на сътрудничеството; 

• Да подобрят уменията си за комуникация; 

• Да прилагат техники за насърчаване на комуникацията; 

• Да демонстрират способност да ръководят колаборативно и да създават 

сплотени екипи; 

• Да създават подходящи партньорства; 

• Да оценяват текущото състояние на тяхната организация по отношение на 

управлението на сътрудничеството; 

• Да познават ключовите фактори за успех на сътрудничеството; 

• Да измерват въздействието на системата за управление на сътрудничеството, 
която прилагат. 

 

Съдържание 
Управление на сътрудничеството  
Видове сътрудничество  

Как да планираме управлението на сътрудничеството на работното място 

Как да си сътрудничим успешно 

Как да намерим подходящите партньори 

Как да се разработи процес за сътрудничество 

Как процесът за сътрудничество ще направи моята организация иновативна 

Как да управлявате процеса на сътрудничество: критични фактори за успех Как да 
измервате въздействието 
 

Учебни дейности 
Предизвикателството „Маршмелоу“   
Как и защо да си партнираме   
Сравнителен анализ 
MBO упражнение 
SMART цели 
Как малките фирми да използват партньорството с по-големи организации 
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SMART целите на Jonathan 
Сътрудничество и конкуренция  
Телефонен речник 
Как процесът за управление на сътрудничеството ще направи моята организация 
иновативна 

Игра за лидерски умения 
 

Оценяване  

Тест с множествен избор 
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 Раздел 2 – Сътрудничество: Какво трябва да знаят МСП? 

 Резултати от обучението като Знания, Умения, Компетенции   

Знания 
Обучаемите ще придобият следните знания: 

Основни понятия за сътрудничество 

Фази на организационния процес  

Видове сътрудничество 

Ползи от вътрешното сътрудничество  

Ползи от външното сътрудничество 
Предимства от прилагането на система за управление 

на сътрудничеството  

Инструмент MBO  

SMART цели 

Критични фактори за успех за управление на сътрудничеството  

Цели и взаимовръзка на видовете сътрудничество 

Взаимодействие на иновациите и сътрудничеството  

Видове бенчмаркинг 

Управление на сътрудничеството - важни характеристики  

Предимства на екипите за сътрудничество 

Принос на лидерството за успешно сътрудничество  

Предпоставки за успешна комуникация  

Предпоставки за успешно сътрудничество 

Стъпки за идентифициране на правилните групи за сътрудничество 

Предизвикателства пред сътрудничеството 

Изисквания за разработване на процес на сътрудничество  

Техники за съвместно решаване на проблеми  

Карта за оценка на сътрудничеството 

 

Умения 
Обучаемите ще придобият следните умения: 
Дух на сътрудничество  
Иновативно мислене  
Решаване на проблема 
Избор на подходящ вид сътрудничество 
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Създайте политика за сътрудничество на работното място  
Създаване на етапи за управление на сътрудничеството 
Създаване на процедури и документация за процеса на сътрудничество  
Определяне и преодоляване на предизвикателствата пред управлението на 
сътрудничеството  
Мотивационни умения 
Умения за комуникация  
Бенчмаркинг  
Създаване на мерки  
Създаване на инициативи 
 

Компетенции 
Обучаемите ще придобият компетенции в следните области: 

Създаване на стратегия за управление на сътрудничеството  

Определяне на правилните партньори 

Създаване на процес за управление на сътрудничество  

Поставяне на SMART цели 

Прилагане на управление базирано на целите  

Преглед на целите 

Идентифициране на силните и слабите страни на организацията чрез 
емпирични данни 

Идентифициране на пропуските в организацията по отношение на 
сътрудничеството  

Оценка на текущото състояние на сътрудничеството на работното място 
Създаване на процес за сътрудничество 

Демонстриране на лидерство за сътрудничество  

Прилагане на ефективно лидерство 

Създаване на ефективни екипи за сътрудничество 

Създаване на бизнес култура за сътрудничество  

Адаптиране на бизнес структурата 

Измерване на въздействието на системата за управление на 
сътрудничеството 
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Подготовка: 

Участниците ще бъдат поканени в курса и ще бъдат помолени да прочетат някои 
материали по време на обучението. Участниците трябва да прочетат и да се запознаят 
с Наръчника за иновации и креативност по време на обучението. 

 

Обучителни методи: 
Обучителният курс следва принципите на ученето чрез преживяване  и активното участие 
на участниците. В началото на обучението ще има цялостно представяне на темата и 
инструментите. Обучението ще бъде разделено на 2 части/раздела, първа част/раздел: 
Креативност и втора част: Сътрудничество, според учебните теми и структурата на 
Наръчника за креативност и сътрудничество. Всяка част съдържа собствен набор от 
казуси и дейности и е последвана от онлайн игра, която служи за оценяване на знанията. 
Техниките за обучение, които ще бъдат използвани, са: 
Представяне на темите 
• Активни методи на обучение с индивидуални и групови дейности 

• Работа по казуси 
• Групови дискусии 
• Индивидуална и групова рефлексия 

Оценяване 
Формалното оценяване се основава на дейности и игри. Окончателната оценка на 
участниците е чрез онлайн игра, в края на всяка тематична единица/тема. Участниците 
трябва да отговорят индивидуално на въпроси, избрани на случаен принцип от учебния 
материал на всяка тема. 

Преговор 
В края на деня участниците са помолени да отбележат на листове A3 и да присъстват в 
екипи ключовите моменти на деня или „Научените уроци“. 

 

Сертифициране 
Сертификатът за завършен курс на обучение (Сертификат за присъствие) се дава в 
последния ден от курса за обучение. 

Обща методология 


