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1 Въведение  

Тренировъчното предприятие (ТП) е бизнес симулация за целите на обучението, при която 

студентите се учат и действат самостоятелно, докато извършват няколко бизнес операции. 

Тренировъчното предприятие наподобява реално предприятие по своята форма, организация 

и функции и търгува със симулирани продукти и услуги с други предприятия на пазара на 

тренировъчното предприятие. Международният пазар на ТП се координира от PEN Worldwide 

в партньорство с националните централни офиси и с местните институции за образование и 

обучение в участващите страни. Във всяка участваща държава се създава национален 

централен офис, който проучва нуждите на местната среда и създава индивидуален план за 

осъществяване на концепцията. Освен това той адаптира учебния план, за да отговаря на 

националните образователни стандарти по отношение на компетенциите. Обучението също 

така се адаптира, за да отговаря на различните целеви групи в зависимост от възрастта, 

социалния и образователния статус, а най-добрите практики за постоянно подобряване на 

концепцията се споделят в рамките на националната и международната мрежа. Търговията с 

други тренировъчни предприятия е съществен компонент на концепцията. Тренировъчните 

предприятия търгуват помежду си в затворена икономика съгласно строги търговски 

принципи. Глобалната мрежа на Практикуващите предприятия се състои от хиляди 

Практикуващи предприятия. Тренировъчните предприятия симулират търговска среда, но 

реални пари никога не се сменят, като резултатът за служителите е виртуална заплата в края 

на месеца. 

Настоящият наръчник е резултат от проекта "Включване на иновативни партньорства в 

областта на обучението на работното място и бизнеса в учебните програми на висшите 

училища" (HEIPNET) по програма "Еразъм+" и е резултат от съвместните усилия на 

партньорите по проекта от Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences (Литва), 

Университета в Грац (Австрия), Университета за приложни науки в Клайпеда (Литва), 

Университета за национално и световно стопанство (УНСС) (България), PEN Worldwide 

(Германия) и Университета в Павия (Италия).  

Целта на този наръчник е да предостави основан на научни изследвания поглед върху 

многоизмерния метод на преподаване и учене "Тренировъчно предприятие" и да вдъхнови 

преподавателите във висшите учебни заведения да прилагат ТП като инструмент за 

преподаване и учене. За постигането на тези цели настоящият наръчник е структуриран в три 

основни раздела след въведението: (1) В рамките на раздела Концепция на тренировъчното 

предприятие са описани основните аспекти на метода на преподаване и учене на ТП, като 

например концепцията за ориентация към действие или основните характеристики на 

икономиката на ТП. (2) Оценяването на постиженията на студентите в условията на 

многостранно преподаване и учене може да бъде предизвикателство. Затова в рамките на 
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раздела Оценяване на постиженията в тренировъчното предприятие са представени 

различни инструменти за оценяване. (3) Тъй като ТП може да се прилага по отношение на най-

различни педагогически цели, в рамките на раздел четири различни примера за добри 

практики и инициативи в областта на висшето образование са представени, за да се покаже 

гъвкавостта на метода и да се вдъхновят потенциалните преподаватели по ТП.  



 

- 3 - 

2 Концепция за тренировъчно предприятие 

Тази глава има за цел да предостави теоретична основа и преглед на метода на ТП. Тази глава 

обхваща определението за ТП, разграничаването от подобни методи на преподаване, 

описание на различните подходи на метода, концепцията за ориентация към действие и 

дидактическия потенциал на ТП. Освен това този раздел предоставя информация за 

моделирането на ТП, неговите характеристики и инструменти, преглед на международния 

пазар на ТП и ролята на учителя в него. 

ТП предлага на стажантите възможността да поемат отговорност за собственото си обучение, 

да се научат да решават проблеми в автентична и реалистична международна бизнес среда. 

Студентите изпитват непосредствено последствията от своите решения в среда на силно 

сътрудничество и разбират динамиката на работата в екип (PEN Worldwide, 2020a). 

Стажантите развиват предприемачески и комуникационни умения. Насърчават се 

междукултурното обучение и зачитането на многообразието. Пригодността за заетост се 

повишава чрез нарастване на самочувствието и придобиване на преносими бизнес умения. 

Този опит предлага и реални компетенции за тяхната автобиография, което им позволява да 

се конкурират с други хора с по-висока образователна квалификация, но с липса на 

практически опит. 
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2.1 Определение за тренировъчно предприятие 

В литературата могат да се срещнат най-различни термини (тренировъчно предприятие, 

практическа фирма, виртуално предприятие), които споделят най-основните аспекти на 

метода. Международната мрежа за професионално обучение PEN Worldwide определя 

професионалното обучение по следния начин:  

 

Обобщавайки най-важните аспекти на това определение, методът на ТП е (1) симулация на 

реален бизнес, при който (2) потокът от стоки и услуги е със симулиран характер, но 

външните контакти с членовете на други ТП по света са реални. (3) Освен това учителят 

или обучителят играе значителна роля в рамките на тази дидактическа обстановка. (4) 

Методът на ТП е подходящ за осъществяване на ориентирано към действие обучение 

(Peterssen, 2009, 142-153), което може да бъде абонирано и за тренировъчно обучение (PEN 

Worldwide, 2020a). Този тип учене не е идентичен с ученето чрез правене, тъй като учащите 

вече са придобили теоретична подготовка по темата. Други определения споделят тези 

аспекти, напр:  

● Tramm (1996a, 1) обозначава ТП като вариант на симулацията на бизнес ориентирано 

дружество, която се характеризира с взаимодействието на голям брой ТП на пазара на 

ТП.  

"ТП е компания, управлявана от стажанти, която функционира като истинско 

предприятие. То представя бизнес процедурите, продуктите и услугите на 

истинско предприятие. ПО наподобява реално предприятие по своята форма, 

организация и функции. Под ръководството на обучител или треньор и бизнес 

наставници учениците и стажантите създават своите ТП от разработването на 

продукти, производството и дистрибуцията до маркетинга, продажбите, 

човешките ресурси, счетоводството/финансирането и уеб дизайна. В 

качеството си на "служители" на предприятието стажантите са отговорни за 

неговото функциониране и чрез методологията "учене чрез правене" развиват 

компетенции за собственост. Те провеждат пазарни проучвания, публикуват 

реклами, купуват инвентар, планират логистиката, продават симулирани 

стоки или услуги и изплащат заплати, данъци, обезщетения и др. Всяко 

дружество участва в бизнес дейности, както на национално, така и на 

международно равнище, с други дружества в рамките на мрежата на ТП, като 

следва стандартни търговски бизнес процедури и рамки. Не се извършва 

реално прехвърляне на реални стоки и пари, но търговските транзакции и 
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● Stock, Riebenbauer и Dreisiebner (2019, 530-531) описват  ТП  като бизнес симулация, 

която служи за целите на обучение, ориентирано към действие и компетентност. 

Фокусирано е свързването на мисленето и действието в смисъл на интелектуално 

регулиране на предприемането на действия.  

● Според определението на Seyd (1994, 66 и 151) функцията на специалиста по ТП е да 

подпомага студентите да разбират работния процес в предприятието и да изпълняват 

типични работни задачи. По време на професионалното обучение студентите 

преминават през различни отдели (напр. счетоводство, секретариат), за да разберат 

взаимодействието на отделните оперативни процеси в едно предприятие. 

Терминологията може да се различава в различните страни (например "Тренировъчно 

предприятие", "Фирма за обучение", "Виртуално предприятие"), както и преводите им 

(например "Предприятие за обучение", "Übungsfirma", "Empresa Simulada"), но методологията 

остава същата. В рамките на настоящия наръчник терминът "тренировъчно предприятие" 

(ТП) се използва като синоним на термините "тренировъчна фирма" или "виртуално 

предприятие". 

2.2 Разграничение от други видове бизнес симулации 

Освен метода на ТП има и други видове бизнес симулации, които се използват в 

професионалното образование и обучение. За да се осигури ясно определение на различните 

методи на симулация, ще бъдат изяснени методите "Бизнес игри", "Учебен офис" и "Младежка 

компания". Таблица 1 прави преглед на четирите вида бизнес симулации и разликите между 

отделните методи: 

Таблица 1: Сравнение на методите за симулация 

 Служба за 

обучение 
ТП Младежка компания 

Поток на стоки и услуги симулиран симулиран истински 

Външни контакти симулиран истински 

истински 

(но не и с други младши 

компании) 

Адаптирано от: Gramlinger, 2000, 19. 

Разграничаване от бизнес игрите 

За разлика от тренировъчните предприятия, бизнес и симулационните игри имат 

предварително разработена рамка на играта. В условията на ограниченост на определени 

ресурси и информация (например пазарни данни) студентите се опитват да постигнат най-

голям успех за симулиран бизнес (Prim, 1997, 380-381). Играта е структурирана във времеви 
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единици или периоди, в които студентите вземат своите решения за решаване на основния 

проблем (Kaiser & Kaminski, 1994, 164-165). Greenblat (1988) определя пет области на 

приложение на бизнес игрите: (1) повишаване на мотивацията и интереса, (2) преподаване и 

обучение, (3) развитие на умения, (4) промяна на нагласите и (5) самооценка или оценка от 

други лица. Въпреки това фактът, че в рамките на повечето игри се оценява само 

икономическият успех, изглежда проблематичен (Kaiser & Kaminski, 1994, 181). Социалните 

аспекти, като например външните контакти, не играят никаква роля в една бизнес игра. Освен 

това студентите не изпълняват никакви класически търговски задачи, като например водене 

на счетоводство. Фокусът е върху вземането на решения при определени обстоятелства 

(Riebenbauer, 2008, 22).  

Разграничаване от Службата за обучение s 

Kaiser & Weitz (1992, 89) определят учебния офис като сложен и самодинамичен модел на 

реален бизнес. Студентите са разделени на по-малки учебни групи, отколкото при бизнес 

игрите. В атмосферата на офис различните отдели извършват ежедневната дейност на 

компанията (напр. бизнес кореспонденция, счетоводство) и планират предстоящите бизнес 

дейности (Speth, 2002, 420). Не съществуват реални външни контакти, а потокът от стоки и 

пари е фиктивен, както може да се види в Таблица 1. За разлика от Бизнес играта, тук фокусът 

е върху ежедневните офис дейности (напр. кореспонденция), а не върху вземането на 

еднолични решения. Разликата между ТП и Учебния офис е, че Учебният офис е затворена 

система. Не съществува нито пазар, на който съжителстват други Учебни офиси, нито реални 

външни контакти, тъй като цялата комуникация се симулира от обучителя. Поради това 

студентите не могат да наблюдават и да реагират на каквито и да било промени на пазара 

(Riebenbauer, 2008, 22).  

Отличие от Junior Compan ies 

Младежката компания е обичайно занимание за една учебна година, в което студентите 

създават компания и предлагат самостоятелно разработени продукти и услуги на реалния 

пазар. В началото студентите разработват самостоятелно собствена бизнес идея и 

преминават през всички фази на реален бизнес проект. Тези фази включват генерирането на 

идеята, изграждането на екип, както и планирането и производството на продуктите или 

услугите. Студентите са отговорни и за маркетинга и продажбите на своите продукти или 

услуги, а в края на учебната година - за закриването на своя бизнес.  

Като Таблица 1 се вижда, че за разлика от учебния кабинет и специализираната институция, 

младежката компания търгува с реални продукти и пари и има (също като специализираната 

институция) реални външни контакти. Тези контакти и взаимодействие обаче не се 

осъществяват с други младши компании, а директно с доставчици и клиенти. Използват се 
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реални капитали (макар и в ограничени размери) и се установяват бизнес отношения с 

клиенти и доставчици (Speth, 2002, 423). Младежкото дружество и предприятието с идеална 

цел се различават по степента на реалност. Предприятието за стопанска дейност не носи 

реален икономически риск (Fix, 1989 г., 23). Обучението и работата се осъществяват в 

защитена зона. Джуниър Къмпани носят предприемачески риск и поради това често работят 

под правната и финансовата защита на компания майка (Berchtold & Trummer, 2000, 21-22). 

2.3 Подходи към метода 

Цялостното учене следва да бъде възможно чрез концепцията за предприемане на действия, 

която се симулира чрез ТП. Това е интердисциплинарна и многоаспектна концепция за 

преподаване и учене, която съчетава теорията с тренировъчното приложение в 

професионалния живот с цел придобиване на компетенции за справяне с бъдещи житейски и 

професионални ситуации (Peterssen, 2009, 287). В съответствие с това Tramm (1996b, 67-68) 

представя следните три подхода за провеждане на ТП:  

● ТП като обучение за придобиване на специфични умения . В рамките на първата 

концепция фокусът е върху съчетаването на различни предмети и предоставянето на 

възможност на учащите да прилагат настоящите си умения. Обучаемите трябва да 

придобият и затвърдят професионалните си знания и умения в тясно определена 

функционална област, за да бъдат готови за работа. 

● ТП като инструмент за обединяване на различни теми . Този подход разглежда ТП като 

продължение на теоретичното, базирано на училищното обучение и се характеризира 

с концепцията за практически ориентирани упражнения и съсредоточаване върху 

бизнес знанията. Професионалните знания, които студентите са придобили по 

различни предмети от областта на бизнес администрацията в училище, се обединяват, 

за да се разбере връзката между всички предмети. В зависимост от ситуацията и 

задачата съществуващите знания, умения и способности се прилагат и укрепват по 

време на работата по ТП. За целта са необходими достатъчно основни знания. Методът  

ТП  се използва в края на мярката за професионално обучение - като допълнение към 

традиционните методи на преподаване и за затвърждаване на придобитите знания и 

умения. Това показва, че теоретичното обучение и практически ориентираните 

упражнения все още са отделени едно от друго. 

● ТП като специфична учебна среда . Последният подход се основава на основната идея за 

взаимосвързване на теоретико-системното обучение и тренировъчното приложение. 

В качеството си на динамичен симулационен модел на предприятие, тренировъчното 

предприятие предлага на студентите комплексно поле за действие и опит. Студентите 

не само извършват отделни търговски дейности, но и разпознават икономическите 
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взаимоотношения, вземат решения в компанията и могат да проследяват и отразяват 

техните ефекти (Linnenkohl & Ziermann, 1987, 77; Achtenhagen & Tramm, 1993, 164). За 

разлика от другите подходи, този подход не се намира в края на професионалното 

обучение. Той е неразделна част от учебната програма още от самото начало на дадено 

обучение. Това означава, че ТП като динамичен и оперативен модел изобразява 

оперативната реалност, но се отделя от точната имитация на реално предприятие. 

Вместо това той може да формира сложността на оперативната реалност по 

ситуационен и дидактически начин (Reetz, 1984, 23). Този вид оформяне се нарича 

моделиране на ТП и дава възможност на три етапа да се придаде на реалността по-

голяма прозрачност и яснота (Reetz, 1984, 352). 

Подходът на специфична учебна среда Reetz (1977, 4) и Tramm (1996b, 66-67) подчертават, че 

ТП предлага дидактическата възможност да се превърне в място за учене и да се постигне 

нова връзка между теорията и професионалния живот в смисъл на ориентирано към действие 

преподаване и учене. В резултат на този подход Reetz и Tramm отхвърлят общоприетия 

немски термин Übungsfirma (фирма за упражнения), тъй като ТП е много повече от фирма за 

упржнения и терминът не подсказва на какво е способна тази среда за обучение.  

Учебната среда трябва да бъде дидактически моделирана по начин, който позволява на 

студентите да се учат и да действат гъвкаво и теоретично. Фокусът е върху ученето и по-

нататъшното развитие на компетентността, но не само върху прилагането или 

практикуването на вече придобити знания, умения и способности. Тази връзка между 

теорията и професионалния живот контролира правилата на бизнес и социалния разум и 

студентите изграждат гъвкава приложима когнитивна карта на бизнес модела (Tramm, 1996a, 

127). ТП, проектирано като учебна среда, отговаря на изискванията на съвременната 

концепция за професионално обучение.  

2.4 Концепция за ориентация към действие  

В съвременната работна среда от обучаващите се се очаква да могат да решават проблеми 

самостоятелно въз основа на собствено планиране, изпълнение и контрол. За да се постигне 

способността за самостоятелно действие, често се използва цялостната концепция за 

ориентация към действие. Процесите на учене са ориентирани към действие, когато учебните 

събития са организирани по начин, който позволява на студентите да действат целенасочено 

и систематично. Ориентираното към целта действие изисква учебният процес да съдържа 

значими цели под формата на задачи и проблеми, въз основа на които студентите все по-често 

могат да организират самостоятелно своите действия. Мисленето и тренировъчното 

действие са тясно свързани поради сходната си структура. Ориентацията към действие 

винаги цели да бъде съзнателна и систематична (Reetz & Seyd, 1995, 212).  



 

- 9 - 

От когнитивно-психологическа гледна точка концепцията за ориентация към действието се 

основава на твърдението на Aebli (1978, 241-243), че мисленето, знанието и способността 

възникват от тренировъчното действие и възприятие и че те трябва да се докажат отново в 

действието. В този контекст ориентацията към действие не означава някакъв вид случайно 

поведение. За да направи ясна демаркация, Aebli (1978, 18) определя термина действие като 

преднамерено, целенасочено поведение. 

Следователно дидактическата насоченост на ТП като действен метод на преподаване и учене 

е целенасочено действие в смисъл на извършване от студентите съответно на техните учебни 

действия. Следователно дейностите по ТП протичат в ритъма действие - учене (размисъл и 

абстрахиране) - (ново) действие (Reetz & Seyd, 1995, 212). Според Gudjons (1998, 109-111) 

ориентацията към действие може да се характеризира със следните пет основни 

характеристики: 

● Активиране на възможно най-много сетива. Умствената и сетивно-физическата 

дейност са обединени, тъй като търсенето на фактическа информация произтича от 

целите и необходимостта на действието. 

● Лична отговорност и методическа компетентност на студентите. Ориентираното 

към действието преподаване е насочено към целта. Тези цели обаче не се поставят 

единствено от преподавателите. На студентите се дава възможност за самоконтрол и 

лична отговорност. 

● Ориентация на продукта. Продуктите и услугите могат да бъдат обективни (напр. 

наръчник, документ за семинар, годишни финансови отчети) или да имат само 

стойност на послание. От съществено значение е резултатите от работата на 

студентите в областта на ТП да станат видими. 

● Съвместно действие. Процесът на съвместна работа, респективно процесът на 

сътрудничество, е също толкова важен, колкото и създаването на продукт или услуга. 

Студентите се учат един от друг и един с друг. 

● Отношение към живота. Ориентацията към действие се опитва да установи връзка 

между обучението в образователната институция (напр. училище, университет) и 

заобикалящата действителност. Тази форма на преподаване и учене има тенденция да 

бъде интердисциплинарна. 

Концепция за холистична, интегративна способност за действие 

Weinert (2002, 27-28) тълкува компетенциите като познавателните умения и способности на 

индивидите, които те вече притежават или които могат да бъдат научени, за решаване на 

определени проблеми, както и мотивацията, социалната готовност и отговорността да го 

правят. Според Peterssen (2009, 10) човек се счита за способен да действа или компетентен да 
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действа, ако е в състояние да се справи с възможно най-много ситуации в живота, защото може 

самостоятелно да решава възникналите проблеми.  

 

Фигура 1: Цялостна, интегративна способност за действие 

Източник: Peterssen, 2009, 14. 

Фигура 1 показва, че компетентността за действие е комбинация от четири компонента: (1) 

професионални умения, (2) социални умения, (3) методологически умения и (4) 

самостоятелни умения. Показаната по-горе концепция за холистична, интегрираща 

способност за действие ясно показва, че един компонент, като например професионалната 

компетентност, не е достатъчен. За да може човек да се справя с различни ситуации и да 

решава проблемите самостоятелно и на своя отговорност, е необходима комбинация от 

няколко компетентности. Умението за предприемане на действие възниква само чрез тяхното 

взаимодействие (Berchtold & Stock, 2006, 6). Тъй като предметната насоченост е от голямо 

значение в часовете по ТП, личностното развитие на студентите е в центъра на 

дидактическите усилия (Ruf, 2006, 6). 

Концепция за цялостно действие 

В смисъла на ориентацията към действието, едно действие е завършено само когато учащите: 

(1) планират, (2) изпълняват и (3) контролират действието си. Обучаемите преминават през 

тези фази самостоятелно, но не и сами. Развиването и насърчаването на способността за 

интелектуално регулиране на действията означава, че действията на студентите трябва да 

бъдат самостоятелни и завършени. Студентите се запознават с него стъпка по стъпка 

(Peterssen, 2009, 145). Ориентираното към действие преподаване изисква взаимно изясняване 

на целите на обучението. Както пише Фигура 2 показва, ролята на преподавателите и 

студентите е различна в различните етапи на модела. Процесът на обучение, ориентирано 

към действие, е замислен така, че студентите и преподавателите първо формулират обща цел 

или учебна задача (формулиране на целта), а след това изготвят схема за планираните 
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действия (план). След като извършат действията си (do), те проверяват резултата 

самостоятелно и разсъждават върху собствените си действия (Stock, Riebenbauer & 

Dreisiebner, 2016, 10). 

 

Фигура 2: Цикъл на управление на цялостно действие 

Източник: Berchtold & Stock, 2006, 6. 

В този смисъл независимото действие не означава да действате сами. Преподавателите 

подпомагат своите студенти в този процес чрез подкрепа, наставничество и модериране. 

Senge (1990) описва новите задачи на мениджърите като проектанти, наставници и 

управители (Berchtold & Stock, 2006, 6). Тези изисквания могат да бъдат превърнати в 

изисквания към преподавателите, както е показано на фигура 2. При поставянето на цели и 

учебни задачи обикновено се изисква по-голяма подкрепа и насоки от страна на учителя 

(конусовидни символи със същия размер). След това студентите поемат все повече 

отговорности в хода на работата (конуси с различни размери).  

Целта на ориентацията към действие в часовете по ТП е преди всичко да се насърчи 

способността на студентите да регулират интелектуално собствените си действия (Berchtold 

& Stock, 2006, 6; Peterssen, 2009, 143). Това означава, че студентите използват собственото си 

съзнание, преди да предприемат реални действия. Следователно те мислено разработват 

план за действие и така са в състояние да планират и контролират действията си. Тази 

интелектуална способност се насърчава от ориентирания към действието метод на ТП.  ТП  

оставя концептуалното планиране на изпълнението на студентите. Основните аспекти на 

ориентираността към действието в  ТП  могат да бъдат обобщени по следния начин (Berchtold 

& Stock, 2006, 6): 

● Студентите трябва да могат да действат самостоятелно във физкултурния салон. 

● Студентите не могат да бъдат оставяни сами със задачите и проблемите си в часовете 

по ТП. 

● Студентите по ТП се нуждаят от напътствия, съвети, наблюдение и подкрепа от страна 

на учителя. 
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● Процесите на учене, респективно действията по ТП, трябва да бъдат целенасочени, 

планирани, независими и завършени. 

2.5 Дидактическият потенциал на едно тренировъчно предприятие 

Учебното заведение е място за комплексни действия и преживявания, в което се разработва 

симулиран бизнес за целите на обучението (Tramm & Grammlinger, 2006, 8). Дейностите на  ТП  

дават възможност за учебен процес на две нива. Първото ниво дава възможност за учене в 

модела на ТП, а второто ниво дава възможност за учене по модела на  ТП  (Achtenhagen & 

Tramm, 1993, 171-172; Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 12): 

● Що се отнася до първото ниво - учене по модел - студентите се потапят в ТП и поемат 

различни работни роли като действащи субекти. Като служители на ТП студентите 

извършват търговски дейности и могат да използват теоретичните си знания за 

решаване на проблеми и да развиват умения, свързани с действията. 

● Във връзка с второто ниво - обучение по модела - симулационният модел на 

физическото лице играе централна роля. Студентите се откъсват от ежедневните си 

задачи на ТП и разглеждат модела от мета ниво, което означава, че те анализират 

собствените си действия и се учат от моделното дружество с цялостна корпоративна 

перспектива 

"Тренировъчно предприятие" е идеалният форум за обучение по предприемачество. 

Стажантите могат да изпробват знанията си за бизнеса, да изпробват нови концепции, да 

разработят и приложат свой бизнес план, да се запознаят с различните отдели и роли в едно 

предприятие и да получат пряк шанс да създадат бюджет и да управляват финанси в среда с 

ограничени рискове. Ориентираната към действията концепция "Тренировъчно 

предприятие" има за цел да симулира предприемаческия дух и допринася за развитието на 

бизнес компетентност и предприемаческо самочувствие и компетентност. 

Предприемачеството в широк смисъл включва развитието на автономността на учащите се на 

различни нива. Тези нива включват освен нивото на предприемаческа автономия 

(самостоятелен предприемач като основател и ръководител на компания), също и нивото на 

професионална автономия (вътрешно предприемачество). Вътрешният предприемач има 

способността да работи самостоятелно в рамките на една компания и да взема собствени 

решения въз основа на целите на компанията. В по-широк смисъл понятието за автономност 

може да се разшири и до способността на работника да придобива, развива и продава 

собствените си компетенции (самомаркетинг) и до личната автономност като способност да 

организира собствения си живот активно, адекватно и отговорно (Tramm & Grammlinger, 

2006, 2).  
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Обучението по предприемачество в този смисъл има две основни цели: първо, да помогне на 

студентите да вземат решения относно своето обучение и опит, за да адаптират своите 

компетенции към условията на работа в непрекъснат процес на промяна, и второ, да ги накара 

да осъзнаят необходимостта от предприемачество, разглеждано не само като набор от 

качества и компетенции за започване на бизнес, но и като обща нагласа, която може да бъде 

полезна в техните професионални дейности, както и в ежедневието. От тази гледна точка 

концепцията за предприемачеството трябва да включва това в две направления: основно 

обучение в предприемачески нагласи и опит, повишаващи самостоятелността, 

инициативността и увереността в собствените сили, и по-специфично обучение, насочено към 

подготовка за разработване на предприемачески проект. 

В литературата съществува консенсус, че мерките за обучение по предприемачество оказват 

положително въздействие върху намерението на учащите да станат предприемачи (Bae, Qian, 

Miao, & Fiet, 2014; Gorman, Hanlon, & King, 1997). Общите насоки за обучението по 

предприемачество в контекста на метода на ТП са: 1: Предметът трябва да даде възможност 

на студентите да разберат ценностите и новите работни култури, а именно онези концепции 

и ключови поведения, с които да се сблъскат успешно в света на труда, като същевременно им 

вдъхне увереност в способността им да се усъвършенстват. Той трябва също така да спомогне 

за свързването на учебните програми по други въпроси, които могат да бъдат важни на 

работното място: използването на компютърни приложения, използвани в 

административното управление на компаниите, използването на различни езици за 

установяване на социални отношения или стратегии за търговска употреба, прилагани за 

решаване на проблемни ситуации, и социални компетенции, които насърчават работата в 

екип и междуличностните отношения. Този предмет допринася за постигането на основни 

компетентности като автономност (като автономността е централен аспект на 

предприемачеството според Tramm & Gramlinger, 2006) и лична инициатива и учене, тъй като 

студентите развиват компетентности, които са свързани с лидерството, поемането на 

отговорност, способността чрез избор да си представят проекти и да извършват действия, но 

също така да се учат от грешките и да поемат рискове, както и да могат да продължат да учат 

по-ефективно и самостоятелно. 

Дейностите, извършвани в областта на предприемачеството, позволяват също така да се 

развият компетентности, свързани с цифровите умения, които включват обработката и 

представянето на информация и използването на социалните мрежи за конкретни цели. 

Освен това цифровата компетентност се проявява и в способността за адаптиране към нови 

модели на работа, включващи форми на организация и комуникация в резултат на 

технологични промени (напр. цифрова трансформация; Matt & Hess & Benlian, 2015), както и в 

желанието за постоянно развитие на собствените компетенции. Материята допринася и за 
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развитието на социалната и гражданската компетентност, като студентите се научават как да 

оценяват индивидуалните и груповите интереси, да работят заедно, за да упражняват 

гражданска позиция на работното място, но и в личния живот, и да могат да вземат решения 

с последователност и отговорност като индивидуален предприемач, работник (т.е. 

интрапредприемач) или потребител. 

2.5.1 Двоен цикъл на управление 

Тъй като един учебен център представлява симулация на реално предприятие, която се 

използва само за целите на обучението, той може да се разглежда от педагогическа гледна 

точка (т.е. от гледна точка на обучението) и от оперативна гледна точка (т.е. от гледна точка 

на бизнеса). От гледна точка на бизнеса предприятието се стреми към по-нататъшно развитие 

от икономическа гледна точка. ТП от гледна точка на бизнеса се стреми към по-нататъшно 

развитие според педагогическите аспекти (Berchtold & Trummer, 2000, 23). В рамките на двете 

перспективи цялостното действие (както е описано в раздел 2.4) трябва да се осъществи. 

 

 

 

Фигура 3: Цикъл на двойния контрол - ТП от гледна точка на бизнеса и обучението 

Източник: Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 13. 

Двойният цикъл на контрол на  ТП  се основава на цикъла на контрол на метода на проекта на 

Джон Дюи, който е изведен от Дейвид Колб (колелото на ученето) и е развит от Уилям Деминг 

до колелото на Деминг, което включва фазите Планирай - Направи - Провери - Действай. 

Фигура 3 илюстрира двойствеността на метода, при която бизнес перспективата и 
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перспективата на обучението имат отделни цикли P-D-C-A.  ТП  се разглежда веднъж от 

педагогическа гледна точка (като процес на учене) и веднъж от оперативна гледна точка 

(като предприятие). Двата кръга се припокриват във фазата Do-, която представлява 

ежедневната работа по РЕ. Студентите трябва да преминат и през двата цикъла, за да се даде 

възможност за пълноценно действие. Фокусът е върху измерването и отразяването на 

предприетите действия по време на ежедневната работа по ТП (Stock, Riebenbauer & 

Dreisiebner, 2016, 13). 

2.5.2 Модел на Грац за учене и работа в тренировъчно предприятие 

Базирайки се на цикъла на двойния контрол, така нареченият Модел на Грац за учене и работа 

в тренировъчно предприятие дава възможност за по-добро разбиране на метода на ТП, на 

възможностите за неговото проектиране, както и на ролята на учителя и на неговите 

методически и дидактически въпроси. Освен това моделът осигурява ценна подкрепа при 

разработването и по-нататъшното развитие на метода на ТП, в който се показват връзки и 

мрежи и се дава общо разбиране за метода на ТП (Stock & Riebenbauer, 2008, 1-2, 5). Моделът 

се състои от три последователни нива (или различни перспективи за разглеждане на метода 

на ТП): (1) бизнес перспектива, (2) перспектива за учене и (3) метаперспектива.  

 

Фигура 4: Модел на Грац за учене и работа в тренировъчно предприятие 

Източник: Berchtold & Stock, 2005, 126. 
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В рамките на  

Фигура 4, е показано взаимодействието между трите последователни нива. В рамките на 

бизнес перспективата фокусът е поставен върху ТП като дружество. Студентите работят в 

различните отдели и процеси на ТП, като извършват ежедневната си дейност. Въпреки това,  

ТП  се определя като бизнес симулация за целите на обучението - следователно 

перспективата за обучение се фокусира конкретно върху обучението на студентите. И на 

двете нива студентите трябва да извършат пълен цикъл на действие (както е определено в 

глава 2.4). И накрая, метаперспективата е свързана с проектирането на самия модел. 
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Бизнес перспектива 

Бизнес перспективата се конструира чрез използване на модела на съответното предприятие. 

Ползата от това е да се изобрази реалността на реалното предприятие, доколкото е възможно, 

и да се даде възможност за оптимален процес на обучение. От гледна точка на бизнес 

перспективата студентите са в ролята на служители или ръководители на екипи и трябва да 

поставят цели, да планират, изпълняват и оценяват действията си, както и да разпознават 

икономическите връзки (Stock & Riebenbauer, 2008, 4). Бизнес нивото е най-очевидното ниво 

за учащите (Berchtold & Stock, 2005, 127). В допълнение към стратегическата ориентация и 

прилагането на организация на процеса, цикълът на контрол и рефлексията са централни 

компоненти. Преди всичко студентите трябва да разбират икономическите отношения и да 

съчетават бизнес теорията с професионалния трудов живот (Stock & Riebenbauer, 2008, 4). 

Перспектива за обучение 

Моделирането на учебната среда (ТП от гледна точка на обучението) може да се разглежда 

като основна задача на учителя, тъй като фокусът на метода е върху ученето и оптималното 

насърчаване на процеса на учене. Учителят е отговорен за създаването на оптимална рамка, в 

която студентите могат да преминат през цикъла на поставяне на цели, планиране, 

изпълнение, осмисляне и свързване, за да подобрят развитието на своите компетенции 

(Berchtold & Stock, 2005, 128-129). Нивото на учене може да се разбира като почивка от бизнес 

задачите. Студентите се оттеглят от ролята си на служители и си връщат ролята на учащи се. 

Това ниво се опитва да покаже на студентите връзките, процесите и взаимодействията в 

оперативния контекст, както и собственото им развитие на социални умения. Студентите 

трябва да получат възможност да се дистанцират ситуативно от своите решения и действия в 

компанията. Те трябва да могат да сравняват и комбинират придобитите знания със своите 

предположения и предварително усвоени теоретични елементи (Berchtold & Stock, 2005, 129-

130).  

 Метаперспектива 

Метаравнището завършва този модел и засяга основно учителя по ТП. Темата за рефлексията 

заема централно място както в метаравнището, така и в другите две равнища. Метаравнището 

има две перспективи: (1) перспектива на моделиране на ТП (бизнес и учебна перспектива) и 

(2) педагогическа перспектива, която включва аспекти като методи на преподаване, 

оценяване или ролята на учителя (Berchtold & Stock, 2005, 130-131). Тъй като това ниво се 

фокусира върху аспектите на ръководенето на ТП и методико-дидактическите въпроси, 

метаравнището е особено важно за действащите преподаватели по ТП. Освен това може да се 

разгледа въпросът за моделирането и симулирането на ТП и това предлага възможност за 

интензивна работа с метода на ТП и ролята на преподавателите и студентите. Ето защо 

1)  

2) 
00 

3) 
00 
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метаравнището е незаменимо за един университетски учебен процес по ТП в сферата на 

бизнес образованието, тъй като се фокусира върху подготовката на действащи преподаватели 

по ТП (Stock & Riebenbauer, 2008, 7). 

2.5.3 Целеви групи на тренировъчните предприятия 

Целевата група, към която е насочен методът, е също толкова разнообразна, колкото и самият 

метод. Концепцията на ТП се използва за обучение и възпитание на млади хора и възрастни. 

За този метод на обучение като целева група се представят следните лица (PEN Worldwide, 

2020b): 

● Средно образование, ниво 3 по ISCED (Международна стандартна класификация на 

образованието). ТП на това ниво дава възможност на студентите да изпробват 

различни задачи и професии. В резултат на това те се запознават с това къде може да 

ги отведе кариерата им. Освен това се насърчават междукултурното обучение и 

зачитането на многообразието. Студентите са подготвени да се справят с днешния 

бързо променящ се свят чрез взаимодействие с други студенти от средните училища 

по целия свят. 

● Професионално образование, ниво 4-5 по ISCED. По-голямата част от професионалните 

училища в света са създадени в институциите и училищата за професионално 

образование и обучение (ПОО). Студентите имат възможност да придобият реален 

професионален опит. Чрез практическа работа и съвместна работа в група се постига 

промяна в поведението. Освен това студентите могат да се упражняват да поемат 

лидерска роля. Като цяло им се предоставя възможност да успеят в реалния свят и те 

могат да приложат учебния си опит в автобиографията си. 

● Университетски студенти, ISCED ниво 6-7. Това ниво често е първият професионален 

опит за студентите от университетите. Методът дава възможност на студентите от 

университетите да придобият професионализъм, бизнес проницателност, 

корпоративни знания, презентационни умения и работа в екип. Освен това се развиват 

практически познания и очаквания за работното място и икономиката, както и 

подобряване на пригодността за заетост и предприемаческия дух. 

● Търсещи работа. ТП осигурява идеална учебна среда, в която всеки участник може да 

работи и да се учи със собственото си темпо. Симулират се реални събития. По този 

начин на участниците се дава възможност да се учат от грешките си. ТП повишава 

качеството на живот на хората в неравностойно положение и хората с увреждания, 

като им предлага възможност да придобият умения в реалния живот. В резултат на 

това се увеличава техният достъп до пазара на труда.  
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● Предприемачи. Професионалното обучение дава възможност да се изпробват бизнес 

познанията и идеите. Изпробват се нови концепции, докато се разработват и прилагат 

бизнес планове. ФЕ може да бъде иновативен предприемачески опит с ограничени 

рискове. На различните целеви групи се дава възможност да развият своите бизнес 

умения и да повишат своята предприемаческа самоувереност и компетентност. 

Методът на ТП като многоизмерна среда за преподаване и учене е изключително гъвкав. 

Постановката може да се прилага за най-различни целеви групи, включително и за студенти 

от университетите. В зависимост от потенциалната целева група и дидактическите цели 

моделирането на ТП може да бъде разнообразно. Въпреки това основният аспект, че е бизнес 

симулация за целите на обучението, остава постоянен.  

2.5.4 Рамка за компетентност в областта на предприемачеството 

От много години една от основните цели на политиката на ЕС и неговите държави членки е 

развитието на предприемаческия капацитет на европейските граждани и организации. 

Ползата за хората и обществото от предприемаческите умения, познания и предприемаческа 

нагласа не може да бъде достатъчно изтъкната. Поради тази причина през 2015 г. 

Европейската комисия стартира проучване на предприемаческата компетентност 

(EntreComp). Една от основните цели на EntreComp беше да се разработи общ концептуален 

подход, който да подпомогне развитието на предприемаческата компетентност на 

европейско равнище (Bacigalupo et al., 2016, 5). По тази причина рамката EntreComp играе 

важна роля и в настоящия проект HEIPNET. Призивът за обучение по предприемачество става 

все по-важен. Ето защо и висшият сектор трябва да се позовава на тази тема и да се занимава 

с нея. Ориентираният към действие метод на Тренировъчните предприятия е особено 

подходящ за насърчаване на предприемачеството. Рамката за предприемачески 

компетентности трябва да бъде инструмент за подобряване на тези предприемачески умения.  
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Фигура 5: Области на компетентност и компетентности 

Източник: Научен център на ЕС, 2019 г. 

Европейската комисия определя EntreComp като рамка, която "се състои от 3 взаимосвързани 

и взаимообусловени области на компетентност: Идеи и възможности, Ресурси и Действия. 

Всяка от областите е съставена от 5 компетентности, които заедно съставляват градивните 

елементи на предприемачеството като компетентност." (Bacigalupo et al., 2016, 5, 

подчертаване от авторите) Целта на EntreComp е да изгради обща основа и консенсус за 

предприемачеството и по този начин да осигури мост между образованието и света на труда. 

Както се вижда в Фигура 5 EntreComp разграничава 3 области на компетентност, които отново 

са разделени на 5 компетентности. Всяка компетентност е обяснена с подробно описание, 

което позволява на преподавателите и оценителите да получат повече информация за всяка 

компетентност. Петнадесетте компетентности са допълнително разделени на общо 60 нишки. 

За всяка тема има конкретни резултати от ученето (EU Science Hub, 2019). 1 

За да може да се оценява всяка компетентност, EntreComp включва и модел на прогресия, 

който показва паралели с други европейски рамки, като например CEFR (Съвет на Европа, 

2001 г.). Моделът за прогресия (вж. Фигура 6) се състои от 4 основни нива: Основа, Средно 

 
1 По-подробна информация за нишките и конкретните резултати от обучението можете да 

намерите на уебсайта https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/competence-areas-and-learning-
progress.  
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ниво, Напреднал и Експерт. Всяко ниво е разделено на 2 поднива, като например на ниво 

"Фондация" обучаемият може да бъде изследван като "Откривател" или "Изследовател". 

Откриване се отнася за най-ниското ниво и много основни компетенции и нишки, нуждаещи 

се от пряк надзор и подкрепа. Изследвани, което означава, че обучаемият вече има 

компетентности да работи с намалена подкрепа от страна на началниците и има известна 

самостоятелност (McCallum et al., 2018, 18-20).  

 

Модел за развитие на EntreComp 

ОСНОВНО НИВО 

РАЗЧИТАНЕ НА ПОДКРЕПА ОТ ДРУГИ 

СРЕДНО НИВО 

ИЗГРАЖДАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОСТ 

 

НАПРЕДНАЛО НИВО 

ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

ЕКСПЕРТНО НИВО 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ТРАНСФОРМАЦИЯ, 

ИНОВАЦИЯ И РАСТЕЖ 

Под пряк надзор 

(включва 

например 

подкрепа от 

учители, 

наставници, 

връстници, 

съветници или 

консултантски 

услуги). 

С намалена 

подкрепа от 

другите, известна 

самостоятелност и 

заедно с моите 

връстници. 

Самостоятелно и заедно 

с моите връстници. 

Поемане и 

споделяне на 

някои 

отговорности. 

С някои насоки и 

заедно с други. 

Поемане на 

отговорност за 

вземане на 

решения и работа с 

други хора. 

Поемане на 

отговорност за 

принос към сложни 

разработки в 

конкретна област. 

Съществен принос за 

развитието на 

определена област. 

1. Открийте 

 

 

Ниво 1 се 

фокусира основно 

върху 

откриването на 

вашите качества, 

потенциал, 

интереси и 

желания. То се 

фокусира и върху 

разпознаването на 

различни видове 

проблеми и 

нужди, които 

могат да бъдат 

решени по 

творчески начин, 

както и върху 

развиването на 

индивидуални 

умения и нагласи. 

2. Разгледайте 

 

 

Ниво 2 се фокусира 

върху проучването 

на различни 

подходи към 

проблемите, като се 

съсредоточава 

върху 

разнообразието и 

развива социални 

умения и нагласи. 

3. Изпробвайте 

 

 

Ниво 3 се фокусира върху 

критичното мислене и 

експериментирането със 

създаването на стойност, 

например чрез 

практически опит в 

областта на 

предприемачеството. 

4. Осмелете се 

 

 

Ниво 4 се 

фокусира върху 

превръщането на 

идеите в 

действия в 

"реалния живот" 

и върху 

поемането на 

отговорност за 

това. 

5. Подобрете се 

 

 

Ниво 5 се фокусира 

върху 

усъвършенстване на 

уменията ви да 

превръщате идеите в 

действия, да поемате 

все по-голяма 

отговорност за 

създаването на 

стойност и да 

развивате знания за 

предприемачеството. 

6. Укрепете 

знанията си 

 

Ниво 6 се фокусира 

върху работата с 

другите, 

използването на 

знанията, които 

имате, за да 

създавате стойност, 

справянето с все по-

сложни 

предизвикателства. 

7. Развийте 

 

 

Ниво 7 се фокусира 

върху 

компетенциите, 

необходими за 

справяне със 

сложни 

предизвикателства, 

в постоянно 

променяща се 

среда, в която 

степента на 

несигурност е 

висока. 

8. Трансформирайте 

 

Ниво 8 се фокусира 

върху 

нововъзникващите 

предизвикателства 

чрез разработване на 

нови знания чрез 

научноизследователска 

и развойна дейност и 

иновационни 

способности за 

постигане на високи 

постижения и 

трансформиране на 

начините на работа. 

Пример: Резултати от ученето/ Област: Идеи и възможности/ Компетентност: Творчество/ Тема: Разработване на идеи 

Мога да 

реализирам идеи, 

които решават 

проблеми, 

свързани с мен и 

моето 

обкръжение. 

Самостоятелно и 

като част от екип 

мога да 

разработвам идеи, 

които създават 

стойност за 

другите. 

Мога да 

експериментирам с 

различни техники за 

генериране на 

алтернативни решения 

на проблеми, като 

използвам наличните 

ресурси по ефективен 

начин. 

Мога да тествам 

стойността на 

моите решения с 

крайните 

потребители. 

Мога да опиша 

различни техники за 

тестване на 

иновативни идеи с 

крайни потребители. 

Мога да създам 

процеси за 

включване на 

заинтересованите 

страни в търсенето, 

разработването и 

тестването на идеи. 

Мога да използвам 

различни начини за 

включване на 

заинтересованите 

страни, които да 

отговарят на 

нуждите на моята 

дейност за 

създаване на 

стойност. 

Мога да разработя нов 

процес за включване на 

заинтересованите 

страни в генерирането, 

разработването и 

тестването на идеи, 

които създават 

стойност. 

 

Фигура 6: Модел на прогресия 

Източник: McCallum et al., 2018, 20. 
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Като пример може да се посочи, че областта на компетентност "Идеи и възможности" включва 

компетентността "Креативност". Една от нишките, изграждащи творческата 

компетентност, е "Разработване на идеи". За да се оцени нишката "Разработване на идеи", са 

дадени 8 резултата от ученето под формата на твърдения. По този начин обучителят, 

учителят или учащият може лесно да прочете твърденията и да провери кое е най-

подходящото. Въз основа на твърденията може да се оценят Нивото и Компетентността, 

позовавайки се на Модела на прогресия (сравни Фигура 6). 

Различни образователни институции в Европа и чужбина използват EntreComp като база и 

отправна точка за отчитане на различни нива на обучение, проучвания сред студентите и 

самооценка. Европейската комисия посочва, че "резултатите от обучението в EntreComp може 

да не са достатъчно конкретни, за да се използват директно за дидактическо планиране или 

разработване на учебни програми. Може да се наложи те да бъдат адаптирани към реалния 

учебен контекст, за да станат значими и приложими. С оглед на различните начални точки на 

отделния учащ и различните приоритети на дадена учебна дейност или цел, резултатите от 

ученето за една и съща дейност могат да бъдат извлечени от различни нива на модела на 

прогресия, за да се отрази това." (McCallum et al., 2018, 19) 

Поради тази причина и във връзка с прилагането на тренировъчните предприятия във 

висшето образование EntreComp може да бъде приложен към тренировъчното предприятие 

по отношение на оценяването на компетенциите, придобити чрез методологията "учене чрез 

правене", работеща в тренировъчното предприятие. Твърденията и нишките следва да бъдат 

съобразени със специфичните цели и резултати от обучението в ТП/обучителната програма 

и могат да бъдат оценявани въз основа на модела на прогресия. Например разнообразни 

анкети и самооценки следва да се основават на EntreComp и да се прилагат преди и след работа 

в учебното заведение. Това позволява пряко сравнение на нивата на компетентност и 

визуализира напредъка и подобренията в предприемаческите умения на студентите.  

2.6 Икономиката на ТП 

Мрежата на  ТП  е симулирана учебна среда, в която студентите се потопяват в реални бизнес 

ситуации. Всяко звено на мрежата на  ТП  е виртуална компания, управлявана като истинско 

предприятие, в която са заложени бизнес процедурите, продуктите и услугите на реална 

фирма. Мрежата на  ТП  се опитва да възпроизведе реални условия, при които студентите могат 

да изпитат цялостната среда на работа в дадена организация. Концепцията на Мрежата на ТП 

е изградена около пет ключови понятия: Координационен център, централни офиси, звена на 

тренировъчното предприятие, пазар на тренировъчното предприятие и бизнес партньори. 
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2.6.1 Участващи институции 

Различни институции осигуряват функционирането на икономиката на частния сектор. Най-

важни - наред с отделните тренировъчни предприятия - са Координационният център и 

различните национални централни служби. 

Координационен център 

Тренировъчните предприятия са интегрирани в международната мрежа на тренировъчните 

предприятия, като се използват инструменти и подходи за оптимизиране на въздействието 

на тренировъчните предприятия. Тази международна мрежа се управлява централизирано 

чрез Координационния център, който подкрепя, координира и разработва услуги, добавящи 

стойност към дейностите, извършвани на национално равнище, за насърчаване и укрепване 

на концепцията за учене в и от симулирана бизнес среда. Цялата информация за 

Координационния център може да бъде намерена на https://www.penworldwide.org/. 

Национален централен офис 

Националният централен офис е централният интерфейс на даден национален пазар на  ТП  и 

връзката с международната мрежа на  ТП  (Phillip, 1998, 6). Персоналът на националния 

централен офис осигурява всички основни макроикономически функции и спомагателни 

операции, които се очаква да бъдат налични в реалния бизнес свят, за да се създаде пълна 

икономическа симулация за ЧЕЗ в дадена страна.  

(1) Централният офис е референтната точка за контакти между единицата на 

тренировъчното предприятие и симулирания външен свят. Светът на ТП е от 

съществено значение за функционирането на Тренировъчното предприятие 

Централният офис предоставя, т.е. услугите на банка, застрахователни услуги 

(здравни, социални, имуществени), данъчна служба и други държавни агенции. Той 

функционира и като счетоводен консултант, център за доставчици и финансов пазар 

за Тренировъчните предприятия. 

(2) Централният офис отговаря за координацията на звената на тренировъчните 

предприятия в рамките на своята концесионна област, като осигурява връзката между 

всички тренировъчни предприятия както на националния, така и на международния 

пазар (т.е. валутни транзакции, когато тренировъчно предприятие продава в 

чужбина). 

(3) Централният офис действа като координатор на търговски панаири и семинари в 

своята концесионна зона. Провеждат се местни, регионални, национални и 

международни търговски панаири.  

https://www.penworldwide.org/
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(4) Централният офис подкрепя разширяването на модела, като присъединява нови 

последователи към системата. 

Интересувате се от вашия национален централен офис? 

Пълен списък на националните служби може да бъде намерен на адрес 
https://www.penworldwide.org/locations/. 
Някои европейски национални офиси включват: 

Национален офис 

Работи в страната 
от/ Член на 
Penworldwide от 

Брой ТП 
(април 2020 

г.) Уеб страница 
ACT - Австрийски център за фирми за 
обучение 

1987/1993 830 www.act.at  

Simulith Centre (Литва) 1993/1999 45 www.sl.viko.lt  

BUCT - Български център за учебно-
тренировъчни фирми 

1995/2003 350 www.buct.org  

Simulimpresa (Италия) 1993/1994 221 www.simulimpresa.com  

ZÜF - Zentralstelle des deutschen 
Übungsfirmenrings (Германия) 

1954/1993 503 www.die-
zentralstelle.de  

 

 

 

Индивидуални специалисти, които работят и се учат от своята  ТП 

Предприятието обикновено има собствено физическо местоположение, което най-често е 

оборудвано като офис с отворен план. Оборудването на офиса на ИП се състои от съвременни 

офис, информационни и комуникационни средства, като типично офис оборудване, 

компютри, принтери и телефони. С помощта на най-новите информационни технологии 

студентите усъвършенстват уменията си за работа с MS Office, както и уменията си в областта 

на счетоводството и продажбите, като използват специален счетоводен софтуер. Това дава 

възможност на студентите да придобият ценен опит при работа с бази данни, електронен 

бизнес, онлайн банкиране, създаване и поддържане на уебсайтове. Часовете по ТП обикновено 

се провеждат в блокови уроци, които представляват официалните часове по ТП (Riebenbauer, 

2008, 26-27).  

Предприятието е разделено на различни организационни единици, както е в една истинска 

компания. Студентите често работят в центрове за печалба или отдели като маркетинг, 

счетоводство, контрол, логистика, секретариат, покупки, продажби или човешки ресурси, 

където изпълняват конкретни задачи (Phillip, 1998, 5). Въпреки че студентите работят 

основно в своя отдел, те трябва да получат представа за цялата (което може да бъде 

постигнато чрез ротация на работните места). Въпреки това фокусът е върху организацията 

на процесите, а не върху организационната структура. В съответствие с това мисленето на 

студентите за процесите трябва да им помогне да осъзнаят какъв е приносът на тяхната 

https://www.penworldwide.org/locations/
https://www.penworldwide.org/locations/
http://www.act.at/
http://www.sl.viko.lt/
http://www.buct.org/
http://www.simulimpresa.com/
http://www.die-zentralstelle.de/
http://www.die-zentralstelle.de/


 

- 25 - 

работа и как работата им влияе върху благосъстоянието на цялата компания (Berchtold & 

Trummer, 2000, 71-73).  

Riebenbauer (2008, 149) провежда емпирично проучване на работата на ТП и разглежда, наред 

с другото, организационните единици на ТП в Австрия. Резултатите от изследването на 299 

ТП показват, че петте най-важни отдела са: Счетоводство (98%), Секретариат (95%), Покупки 

(92,6%), Маркетинг (90%) и Продажби (799%). Във всяко организационно звено работят 

заедно около двама до трима студенти (Riebenbauer, 2008, 149). Счетоводният отдел е с най-

голям среден брой служители, като основната му дейност е насочена към рутинни дейности 

като ежедневно водене на счетоводство, платежни операции и управление на открити 

позиции. 

2.6.2 ТП - Икономика и пазар 

Едно от най-важните предимства е търговията с други предприятия на националния и 

международния пазар на предприятия (Linnenkohl & Ziermann, 1987, 77). ТП имат реални 

външни контакти с други национални и международни ТП, както и с центрове за обслужване 

на ТП като Националния централен офис. Заедно те изграждат пазара на ТП, съответно 

икономиката на ТП. Тази мрежа на ЮЛНЦ може да се разглежда като отворена система, в която 

различните ЮЛНЦ кореспондират помежду си и с централните служби. Националният 

централен офис, както беше описано по-горе, е централният център на икономиката на  ТП и 

свързва националната с международната мрежа на  ТП (Phillip, 1998, 6).  

 

Фигура 7: Икономика на ТП 

Графиката е адаптирана от Riebenbauer (2008), 26. 

Национален централен офис 

Предоставя услуги на пазара на ТП 

ТП 1 ТП 2 ТП 3 

Продажби 

Транзакции 

Покупки 

Продажби 

Транзакции 

Покупки 

Заплати Заплати Заплати Транзакции Транзакции 

Служителите действат като клиенти 
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Студентите заемат различни роли в икономиката на ТП. Една от тях е ролята на служител, 

когато студентите изпълняват всички стопански дейности и са отговорни за успеха на своето 

ТП. Друга роля е ролята на потребител в икономиката на ТП. В ролята на служител студентите 

получават симулирана заплата или възнаграждение, които трябва да изразходват за стоки и 

услуги на пазара на ТП. Такива покупки на студенти в ролята на краен потребител се 

обозначават с термина "покупка на персонал". Тези потребени заплати след това се връщат в 

икономиката на ТП и икономическият цикъл на пазара на ТП се затваря (Stock, Riebenbauer & 

Dreisiebner, 2016, 21). Националните и международните бизнес контакти се поддържат с 

помощта на медии като интернет, електронна поща, уебсайтове, уебмагазини или онлайн 

търговски конференции. 

2.6.3 Пазарът на международните ТП 

За да се насърчат трансграничните бизнес дейности и сътрудничеството между ТП, както 

национални, така и международни, са създадени мрежи на ТП. Общо приблизително 7000 

специализирани предприятия по света образуват глобален пазар на специализирани 

предприятия. Благодарение на широкото използване на съвременните информационни и 

комуникационни технологии големите пространствени разстояния са лесно преодолими 

както в реалната, така и във виртуалната икономика. Студентите тренират чуждоезиковите 

си умения, запознават се с икономическите култури на други държави и придобиват 

практически познания за начините на сключване на договори, платежните операции и 

правните разпоредби. Положителната последица от тези бизнес отношения между ТП често 

са съвместни проекти, училищни партньорства или дори обмен на студенти с чуждоезични 

държави (Riebenbauer, 2008, 26). Това дава на студентите от ТП уникалната възможност да 

придобият практически опит и компетентност в областта на международната търговия. 

PEN Worldwide действа като международен координационен център. Организацията е 

създадена през 1993 г. в Есен (Германия). Тя е създадена като проект, финансиран от 

Европейския съюз, и се управлява от сдружение с нестопанска цел PEN Worldwide. Целта на 

PEN Worldwide е да помага на организациите за образование и обучение да провеждат 

обучение по бизнес и предприемачески умения чрез ориентираната към действието методика 

на ТП.  

Световната мрежа PEN-network 

Днес PEN Worldwide управлява мрежа от повече от 7000  ТП в 45 държави. Всяка година 
повече от 200 000 студенти действат и учат в  ТП (PEN Worldwide, 2020c). 

Мрежата включва специалисти от Европа, Северна и Южна Америка, Азиатско-
тихоокеанския регион, Африка, Океания и Близкия изток. Интересувате се от 
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специализираните институции във вашата страна? За повече информация посетете 
интерактивната карта на https://www.penworldwide.org/locations/. 

 

Основната задача на PEN Worldwide е да координира бизнес дейностите на ТП в световен 

мащаб и да съгласува единни стандарти. Организациите, членуващи в организацията, се 

срещат редовно в различни страни членки, за да напредват в по-нататъшното развитие на 

концепцията за ТП. Освен това те засилват обмена между централните офиси, договарят 

съвместни проекти и вкарват темата за ТП в международния дебат за общественото 

образование чрез концентрирана работа в областта на връзките с обществеността. Във всяка 

участваща страна се създава национален централен офис, който да проучи нуждите на 

местната образователна система и да разработи индивидуален план за прилагане на 

концепцията. Освен това учебният план се адаптира, за да отговаря на националните 

образователни стандарти по отношение на компетенциите. Освен това учебната среда се 

адаптира, за да отговори на нуждите на множество целеви групи (вж. също предишната 

дискусия в глава 2.5.3). За да се усъвършенства постоянно концепцията за ТП (PEN Worldwide, 

2020a), най-добрите практики се обменят в рамките на международната мрежа. 

Важни събития на пазара на полиетилен са (международните) търговски панаири за 

полиетилен. Тези събития дават възможност на студентите да представят и продават 

продуктите и услугите на своите ТП на конкурентен пазар пред местни и международни 

колеги. Тези търговски панаири позволяват на студентите да изпробват на практика 

уменията си за маркетинг, комуникация, преговори и глобален бизнес, които са придобили в 

ТП. Също така те предлагат възможност за създаване на нови бизнес контакти, за водене на 

бизнес преговори (също и на чужд език), както и за укрепване на социалните и 

икономическите умения. За студентите подготовката и участието в търговския панаир на ТП 

е един от най-интересните моменти през годината на работа в ТП (ACT, 2020c). 

Участието в търговския панаир на ТП води до различни задачи за студентите. Част от 

подготовката е определянето на целите на Търговския панаир, времеви план на Търговския 

панаир и изчисляване на разходите за него. Освен това студентите трябва да подготвят 

дизайна на своя панаирен щанд и да разпределят задачите за всеки служител на ТП. По време 

на участието си студентите провеждат няколко разговора за продажба и рекламират своите 

продукти. За провеждането на Търговския панаир се използват документи като оценъчни 

листове, формуляри за поръчки, фактури, бележки от разговори и списъци с контакти на 

служителите и новите бизнес партньори. След панаира студентите трябва да поддържат 

контакт с новите си бизнес партньори, да изпълняват откритите поръчки и да обмислят 

цялото участие по време на търговския панаир (Spangl & Tötterström, 2011, 2). Важно е да се 

спомене, че чрез участието си в търговския панаир на физическите лица, както и чрез 

https://www.penworldwide.org/locations/
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действията си един на друг, целият процес трябва да бъде отнесен към пълния кръг на 

действие, показан в Фигура 2 (глава 2.4) и учащите трябва да преминат през всички фази от 

"планирай - направи - провери - действай". 

Търговските панаири на  ТП се организират в повече от 20 държави по света и варират от 

малки регионални панаири до големи международни панаири с над 200 изложители. 

Последният голям международен търговски панаир за ТП в Европа, наречен "d.a.ch.", се 

проведе в Дорнбирн (Австрия) през ноември 2018 г. Този търговски панаир беше организиран 

от националните централни офиси от Германия, Швейцария и Австрия. Търговският панаир 

на  ТП може да бъде важен акцент, възможност за учене и основен мотиватор за студентите.  

2.7 Концепции за моделиране на тренировъчно предприятие 

Тренировъчните предприятия са бизнес симулации за целите на обучението. Ето защо 

основите на моделирането са предпоставка за разбирането на едно предприятие и задачите 

на преподавателите, свързани с моделирането на едно предприятие. За тази цел по-долу са 

описани характеристиките на моделите и симулациите и са показани последиците за ТП. 

2.7.1 Характеристики на моделите 

Справянето със сложността е основна дидактическа задача. От една страна, дидактическият 

принцип за намаляване на степента на сложност може да доведе студентите до по-лесно 

разбиране. От друга страна, сложността може да подпомогне студентите да развият нова 

компетентност (Arndt, 2006, 5). Въпреки че сложността може да доведе до нова 

компетентност, икономическата реалност е сложна структура и се характеризира с голям 

брой връзки и зависимости. Принципът на редуциране в случай на ИП има смисъл. Ето защо в 

часовете по ТП преподавателите използват модели, които редуцират сложната реалност и се 

опитват да направят процесите на учене по-прозрачни. Според концепцията за модела на 

Стаховяк (1980, 29) моделите се характеризират със следните три характеристики: 

● Функцията на илюстрацията: моделите винаги са модели на нещо, илюстрации, 

изображения на повече или по-малко естествени или изкуствени оригинали, които 

сами по себе си могат да бъдат отново модели. 

● Функцията за опростяване: в контекста на моделирането обикновено не се включват 

всички оригинални аспекти. В модела се интегрират само онези аспекти, които са 

релевантни и водят до по-голяма прозрачност.  

● Прагматичната функция: Берхтолд и Трумер (2000, 24) твърдят, че моделите винаги 

имат определена цел, използват се в определен период от време и са предназначени за 

определени потребители.  
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Трите посочени характеристики оказват значително влияние върху процеса на моделиране 

на дружеството в рамките на ТП. В смисъла на първата характеристика, характеристиката на 

илюстрацията, моделът винаги представя части от оригинала и не е представяне на 

реалността (Tramm, 1996a, 338). Reetz (1986, 353-354) определя процеса на трансформация от 

оригинала чрез опростяване до модел на ТП. 

Първата трансформация на оригиналната компания започва от лицето, което моделира 

физическото лице - дизайнерът на модела. Дизайнерът на модела вече има субективно 

възприятие на оригинала и следователно моделът се основава на субективното когнитивно 

представяне на възприятието на това лице. Освен това това лице внася своя опит и признания 

(Tramm, 1996a, 339). Въз основа на този оригинал създателят на модела създава първия 

вътрешен модел на ТП. Моделът ще бъде адаптиран и проверен чрез научното и 

ситуационното представяне на компанията. Научното представяне включва например 

съответните теории и модели на бизнес администрацията, икономиката и социологията. От 

друга страна, то се отнася до разглеждането на отделни случаи от професионалния трудов 

живот. Обобщено, резултатът от първата трансформация е практически ориентирана, научно 

обоснована картина на реална компания, която е повлияна от опита, възприятието и 

признанието на създателите на модела (Reetz, 1986, 353).  

За второто преобразуване на началото трите стъпки съгласно Reetz (1986, 353):  

● На първия етап, етапа на опростяване, оперативната реалност се опростява. 

Сложността се намалява, като се изключват несъществени аспекти на реалността. От 

системно-теоретична гледна точка тази стъпка изисква редуциране на подсистемите 

и техните взаимоотношения помежду им. Например подсистемите на едно 

предприятие за производство на електроенергия се сравняват с първоначално по-

малко голямо по брой отдели и работни места предприятие. 

● Втората стъпка включва заместването, което представлява физическо или само 

символично представяне на модела. Например офисът на ТП е офис с отворен план, а 

симулираните производствени мощности или складове обикновено се представят 

символично.  

● В третата стъпка, акцентирането, се подчертават определени характеристики на 

модела на компанията. Това акцентиране се отнася, от една страна, до проектирането 

на структурата на оперативния модел и, от друга страна, до оформянето на 

оперативните процеси. 

Резултатът от тези две трансформации е самият ТП получена от първоначалното дружество, 

както е показано на фигура 9.  
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Фигура 8: Процес на преобразуване на ТП 

Източник: Reetz, 1986, 354. 

Моделирането на предприятието показва компромис между предпочитаното представяне на 

реалната компания и увеличаването на прозрачността, създадено чрез намаляване (Greimel, 

1998, 12). По отношение на редукцията е важно да се запазят централните влияещи фактори, 

които гарантират, че функционалността и поведението на модела все още са реалистични. В 

случая на ТП тези влияещи фактори и характеристики са икономическите дейности и 

мрежите на модела на компанията, които са изчерпателни за студентите (Berchtold & 

Trummer, 2000, 24).  

Като цяло, използването на модели открива редица възможности, които са описани накратко 

в следните точки, вдъхновени от Gramlinger (2000, 32), както и Berchtold и Trummer (2000, 24-

25): 

● Структурите и функциите на оригинала могат да бъдат изяснени чрез използването на 

модели. 

● Сложните взаимоотношения и връзки могат да бъдат представени по прозрачен 

начин. 

● Чрез моделите студентите разбират по по-лесен начин трудното учебно съдържание. 

● Моделите дават възможност на студентите да мислят алтернативно, тъй като могат да 

се тестват различни организационни форми на реалността. 

● Моделите дават възможност да се постави под въпрос конкретната реалност чрез 

сравняване на реални и утопични възгледи, създадени в часовете по ТП. 

● Студентите имат възможност да практикуват реални бизнес ситуации с помощта на 

модела. 

● В рамките на моделите студентите могат сами да поемат функцията за оценка и 

контрол на учебния процес. 
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Икономически обоснованото моделиране на ТП предлага всички седем представени 

възможности. Чрез използването на ТП студентите получават възможност да изследват 

критично реални компании и да сравнят научените перспективи със собственото си ТП. Освен 

това студентите от ТП имат възможност да приложат теоретичните си знания на практика, за 

да бъдат подготвени за последващо прилагане на своите знания, умения и способности в 

професионалния живот. Целта на моделирането е студентите да могат да действат 

целенасочено, планирано, самостоятелно и пълноценно (Peterssen, 2009, 144).  

2.7.2 Характеристики на симулациите 

Симулациите могат да се разглеждат като специална форма на модели - по-точно като 

динамични модели. Моделите изобразяват структурите и връзките на дадена система, докато 

симулациите показват и процесите в нея (Greimel, 1998, 12; Gramlinger, 2000, 40). 

Следователно симулациите не само отразяват структурните връзки, но и функционалните 

връзки между структурните елементи и свързаните с тях промени в модела (Tramm, 1996a, 

64).  

Прилагането на симулации има няколко предимства. По отношение на икономическите 

фактори работата със симулационни модели често е по-евтина, отколкото с реалистична 

референтна система. Трудно е да се наблюдават определени процеси и констелации от 

реалния бизнес свят. В този случай използването на симулации увеличава възможността за 

наблюдение на такива процеси. Освен това симулациите дават възможност за 

възпроизвеждане под формата на многократно изпълнение на определени процеси, които не 

могат да бъдат повторени различни пъти в реалния работен живот. В контекста на 

симулациите могат да се възпроизвеждат процеси при различни ситуации на околната среда 

и в модела да се анализират различните им ефекти. В реалния бизнес свят условията на 

средата не могат да се променят произволно и процесите не могат да се повтарят произволно. 

Симулациите предлагат предимството, че действията на студентите нямат ефект върху 

реалния бизнес свят, което предлага известна степен на сигурност в модела (Greimel, 1998, 12-

13). Терминът "сигурност" в този контекст означава, че симулациите предлагат възможност 

да се изпитат динамичните системни взаимоотношения в намален мащаб. Освен това фокусът 

се поставя и върху това грешките да бъдат видими, без да има риск от сериозни икономически 

последици (Tramm, 1991, 251).  

ТП представлява бизнес симулация за целите на обучението. В рамките на тази бизнес 

симулация оперативните структури и процеси в бизнеса стават видими за обучаемите. 

Въпреки това, въпреки че потокът от стоки и услуги има симулиран характер, успешното 

изпълнение на бизнес симулацията изисква различни (реални) ресурси:  



 

- 32 - 

● Мястото е достатъчно голямо, за да предложи офис среда с отворен план и работни 

места за всеки човек. Тази станция включва компютър с офис пакет, достъп до 

интернет, телефонна система, управлявана от рецепцията; 

● Местоположението включва заседателна зала, достъп до интернет, табло и 

съоръжения; 

● Местоположението включва офис за обучители с работна станция, компютър и 

принтер; 

● Офисът трябва да включва принтер, свързан с компютри на работни станции, които 

могат да се справят с голямо натоварване при печат; 

● Шкафове за съхранение на досиета на отделите; 

● Табла за показване на продукти и услуги; 

● съоръжения за архивиране на всички компютърно генерирани материали. 

В зависимост от размера на предприятието, корпоративната структура и дидактическите 

цели, горепосоченият списък на реалните ресурси, необходими за бизнес симулацията, може 

да варира. Докато много училища разполагат със специални кабинети, посветени на работата 

в тренировъчното предприятие, намирането и поддържането на горепосочените ресурси 

може да представлява предизвикателство за първоначалното прилагане на ТП във висше 

учебно заведение. 

2.7.3 Инструменти за концептуализиране на икономически валиден модел 

Концептуализирането на икономически валиден модел представлява изключително сложна 

задача. За изпълнението на тази задача могат да се използват различни инструменти: (1) 

Дружествата-наставници могат да предоставят ценен източник на информация и ИП може 

да бъде моделиран така, че да наподобява дружествата-наставници по отношение на 

продуктите и услугите или корпоративната структура. (2) Ключовите фигури в отрасъла 

могат да се използват за разработване на икономически обоснован модел. (3) Формулирането 

на бизнес план дава възможност за записване на съществени аспекти (напр. продукти и услуги, 

конкуренти) и може да се използва и като документ за въвеждане на нови студенти в ТП. (4) 

Работата с бизнес модели представлява доста сложен, но структуриран подход за моделиране 

на ТП.  

Компании ментори 

Предприятията-ментори са предприятия от реалната икономика и от същия икономически 

сектор, в който работи звеното "Тренировъчно предприятие". Тяхната роля е да предоставят 

бизнес информация и помощ на студентите в съответствие с реалния пазар. Това може да 

1)  
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включва информация за броя на персонала, заплатите, капитала, собствената им 

организационна схема и копия от наръчници за процедури. Те могат да помагат на 

тренировъчните предприятия да създадат симулираните най-добри бизнес практики, като 

например маркетингови стратегии, как да се разработи пазарен фонд, бюджети и ценови 

листи. Те могат да предоставят на студентите достъп до своите помещения, идеи за работа по 

проекти, а по-късно и за стаж и работа на завършилите. По този начин фирмите ментори 

функционират като връзка между реалния пазар и симулираната образователна среда. 

Що се отнася до метода на бизнес симулацията, реална компания често е модел за подражание 

или индикация за моделиране на ЧР. Както в глава 2.7.1 обяснено, моделирането на ТП 

изисква трансформация от реален бизнес модел към модел на ТП чрез опростяване, 

заместване и акцентиране на сложни структури и процеси. Този процес трябва да създаде 

съгласувана симулация на реално предприятие, която да е основа за ориентирано към 

действие обучение и работа в ТП (Riebenbauer, 2008, 236). За да се осигури тази 

последователна симулация на реална компания, ТП често имат тясно сътрудничество с 

реалната бизнес икономика и намират реални компании за бизнес ментори. Ето защо при 

основаването на ТП често се търсят реални компании от региона като бизнес ментори, за да 

се подпомогне моделирането и по-нататъшните начини (Gramlinger, Kühlböck & Leithner, 2000, 

27). Тази подкрепа може да бъде осигурена чрез нематериални и/или материални начини. 

Примери за нематериална подкрепа от страна на компанията ментор са сходно име на 

компанията. По този начин ИП може да постигне определена стойност на разпознаваемост 

(поне на регионално ниво) на пазара на ИП. Освен това бизнес наставникът притежава 

специфично за отрасъла ноу-хау, което може да бъде използвано за моделиране (по 

отношение на проектирането на процеси), както и за текущата работа в ТП. Например, бизнес 

менторът може да консултира ИП чрез подбор на обхвата и дълбочината на техните оферти 

на пазара на ИП. Освен това фирмата наставник може да сподели важна информация относно 

ценообразуването, изчисленията и показателите на отрасъла (ACT, 2020b, 6-7).  

Компанията наставник може да предостави материална подкрепа, като поеме разходите за 

отпечатване на каталози, брошури и други материали за ЧР. Дружествата-наставници могат 

също така да предложат свой продуктов каталог, който ИП да използва, за да предлага тези 

продукти на пазара на ИП. Riebenbauer (2008 г., 28) съобщава, че фирмата-наставник често е 

спонсор на ТП и предлага на студентите от ТП обиколки и екскурзии в рамките на часовете по 

ТП. Докато работят с фирма-ментор, е изключително важно студентите винаги да са наясно с 

факта, че работят в предприятие със симулирани стоки и услуги и че нямат реална връзка с 

реалния бизнес свят. Студентите трябва да се учат от фирмата ментор, но по време на 

работата по ТП трябва да останат в своята бизнес симулация. 
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Освен подкрепата чрез предлагане на нематериални и материални материали, 

сътрудничеството между ИП и компания-наставник предлага редица други предимства за 

участващите страни. Например, служителите на предприятието се запознават с възможните 

възможности за работа в техния конкретен регион и подобряват шансовете си за 

кандидатстване. Предприятието наставник има възможност да насърчава квалифицирани 

млади таланти за своето предприятие на ранен етап (ACT, 2020b, 3-4). 

Ключови фигури в индустрията 

По отношение на моделирането на предприятие за колективно инвестиране, използването на 

ключови данни за отрасъла трябва да гарантира, че постигнатите приходи, генерирани на 

пазара за колективно инвестиране, са в реалистично съотношение с разходите, специфични 

за отрасъла (Riebenbauer & Stock, 2007 г., 27). Ключовите цифри обикновено могат да се 

разглеждат като сгъстена и компактна количествена информация за структурата и процесите 

на дадено дружество. Следователно ключовите цифри насърчават обобщаването на 

основната информация до най-значимата променлива. Освен това те отразяват средните 

стойности на показателите на дружествата в даден отрасъл.  

По принцип за моделирането на ФЛ са важни различни ключови фигури. Те включват 

например финансови показатели (напр. показатели за рентабилност и ликвидност), 

показатели за процесите (напр. показатели за производство и качество), показатели за 

персонала (напр. производителност на труда и колебания) или пазарни показатели (напр. 

пазарен дял, насищане на пазара). Въпреки това, за работата на РЕ, ключовите показатели в 

нефинансовата област, като например опазването на околната среда или удовлетвореността 

на служителите, често се изключват (Gleich, 2011, 10-11). За прилагането на ключови 

показатели за отрасъла по време на работата по ТП се препоръчва Балансираната система от 

показатели за ефективност (Kaplan & Norton, 1997 г.), тъй като при нея се отчитат 

нормативните и стратегическите цели на дружеството. От съществено значение е ключовите 

фигури за ТП да бъдат подбрани по смислен начин от гледна точка на ТП като място за учене. 

В обобщение, ключовите фигури осигуряват просто и практично моделиране на бизнес 

симулация. Рискът от това, че даден ТП не отговаря на изискванията за търговски валидна 

симулация, може да бъде сведен до минимум. Ако избраните ключови фигури се различават 

от индустриалните фигури, учителят трябва да предприеме подходящи мерки за моделиране, 

за да се доближи до реалните стойности. Въпреки това ключовите отраслови стойности 

обикновено се изчисляват от банките и застрахователните дружества за тяхна вътрешна 

нужда (Riebenbauer, 2008, 237). Във висшите учебни заведения преподавателите по ТП често 

работят с ключови отраслови цифри (напр. eXpand International Consultancy GmbH, 2019, 4-5). 
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Бизнес план 

Бизнес планът е всеобхватен инструмент за моделиране на ИП, както и за текущото 

функциониране на ИП. Структурата на бизнес плана е обща нишка, която служи за ориентация 

на всички оперативни области на предприятието (Riebenbauer & Stock, 2007, 27). Що се отнася 

до формалния дизайн, бизнес планът трябва да бъде кратък, смислен, структуриран, 

разбираем, удобен за четене и привлекателен (McKinsey & Company, 2010, 47). Обикновено 

бизнес планът се състои от следните елементи (Fischl & Wagner, 2011, 23): 

● Резюме 

● Продукт/услуга 

● Пазар и пазарна конкуренция 

● Маркетинг и продажби 

● Бизнес модел, бизнес система и бизнес структура 

● Екип, управление, персонал 

● Възможности и рискове 

● Финансово планиране и финансиране 

В някои случаи бизнес планът на дадено предприятие се създава не само за вътрешна 

употреба, но и за външни партньори, като например компании ментори или спонсори. В този 

случай резюмето играе централна роля. Този елемент дава кратък преглед на най-важните 

аспекти на бизнес плана и има за цел да предизвика интереса на читателя (Fischl & Wagner, 

2011, 24). 

Всички части на бизнес плана трябва да бъдат съгласувани помежду си, за да се създаде 

цялостна и съгласувана картина на ИП като дружество. Бизнес планът като инструмент за 

моделиране на ИП като дружество има редица предимства. Например бизнес планът 

принуждава управителния съвет на ИП да обмисли бизнес идеята, структурата и стратегията 

на бизнес симулацията, за да разкрие всички възможни пропуски, които трябва да бъдат 

запълнени чрез подходящи мерки за моделиране. Освен това бизнес планът може да се 

използва като централен инструмент за комуникация и координация за вътрешна употреба, 

например за служителите и студентите, и за външна употреба, например за училищата, 

фирмите ментори, спонсорите (McKinsey & Company, 2010, 4).  

Комбинираното използване на бизнес план и ключови фигури от индустрията се оказва 

особено ефективно, тъй като, от една страна, бизнес планът осигурява ясна структура за 

моделиране на ИП като дружество, а от друга страна, ключовите фигури от индустрията се 

използват за създаване на бизнес сценарий, който е близък до реалността (Riebenbauer, 2008 

3)  
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г., 237). Бизнес планът на eXpand International Consultancy GmbH (2019 г.), ИП в Университета 

в Грац, е успешен пример за комбинираното използване на двата инструмента. 

Бизнес модел 

За понятието "бизнес модел" няма общоприета дефиниция. На най-елементарно ниво бизнес 

моделът се определя по отношение на икономическия модел на компанията (Morris, 

Schindehutte & Allen, 2005, 726-727). Бизнес моделите правят видими сложността и 

динамиката на оперативните процеси и структури чрез опростено и сгъстено представяне. 

Следователно бизнес моделът изобразява опростеното и обобщено представяне на дейността 

и производствената система на дружеството (Wirtz, 2010, 3). 

Предприятията с дялово участие могат да работят и с бизнес модели. Тъй като работата с 

бизнес модели е сложна, Osterwald и Pigneur (2011, 21-45) са разработили девет компонента, 

които трябва да опростят работата с бизнес модели. Следните компоненти Фигура 9 трябва 

да даде ясен преглед на компонентите. 

 

Фигура 9: Бизнес модел на Osterwalder 

Източник: Van Oorschot, 2014, 3. 
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Първият компонент са сегментите на клиентите, които описват групите от хора или 

организации, до които компанията иска да достигне и да обслужва със своите продукти и 

услуги. Вторият компонент се състои от стойностното предложение на компанията, което 

трябва да изясни каква стойност компанията иска да достави на своите клиенти и какъв пакет 

от продукти и услуги предлага компанията на клиентския сегмент. Каналите са третият 

компонент на бизнес модела и определят каналите за комуникация, дистрибуция и продажби, 

които се използват за достигане до клиентите. Четвъртият компонент - взаимоотношенията 

с клиентите - определя какъв тип взаимоотношения иска да постигне компанията с отделните 

клиентски сегменти (напр. индивидуална лична поддръжка срещу самообслужване). На пето 

място, потоците от приходи на компанията се генерират въз основа на въпроса колко е готов 

да плати всеки клиентски сегмент. Ключовите ресурси, като шести компонент, определят кои 

физически, финансови, интелектуални и лични ресурси са от съществено значение за 

функционирането на бизнес модела. Аналогични на ключовите ресурси са и ключовите 

дейности като седми компонент. Този компонент е тясно свързан с веригата на стойността на 

компанията, тъй като включва онези процеси, които са централни за функционирането на 

бизнес модела. Осмият компонент, ключовите партньорства, включва мрежата от доставчици 

и всички други партньори, които допринасят за успеха на бизнес модела. И накрая, 

структурата на разходите като девети компонент описва най-важните разходи на бизнес 

модела, които произтичат от изграждането и прилагането на другите компоненти в 

компанията. 

След обяснението на бизнес модела според Osterwald и Pigneur (2011, 21-45) следва да се 

отбележи, че за работата на ТП е важно също така бизнес моделът на ТП да съответства на 

нормативните и стратегическите цели на ТП. Освен това решенията по време на 

моделирането на ТП трябва да бъдат последователни, за да се създаде съгласуван и 

функциониращ Бизнес модел. Освен това бизнес моделът трябва да има определена 

устойчивост по отношение на средата на предприятието и неговите опасности, като например 

нови конкуренти (Casadesus-Masanell & Ricart, 2011 г., 102). 

2.8 Ролята на преподавателя в ТП 

Управлението на ТП е голямо предизвикателство за учителя. Учителят по ТП е инициатор и 

ръководител на всички дейности в училището (Berchtold & Trummer, 2000, 98). Качеството на 

учебния и работния процес зависи от уменията и способностите, както и от ангажираността и 

ангажираността на учителя по ТП (Stock & Riebenbauer, 2007, IV). В рамките на ТП 

преподавателите по ТП трябва да се справят с двойнствената роля да бъдат едновременно 

преподаватели (по ТП от педагогическа гледна точка) и мениджъри (по ТП от бизнес гледна 

точка). Поради ориентацията към действие основната задача на учителя по ТП е да съпътства 
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учебния процес и да контролира и подпомага студентите в процеса на работа по ТП. В резултат 

на това преподавателите са отговорни не само за опосредстването на знанията. Те действат 

като консултанти, модератори и треньори. Целта е да се даде възможност за протичане на 

процесите на учене и да се гарантира пълноценно действие (Stock & Riebenbauer, 2007, IV; 

Riebenbauer & Stock, 2015, 9; Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2019, 534-535). 

Според Baumann (2009, 493-494) ТП може да се разглежда като структура на взаимодействие, 

състояща се от ролята на преподавателите, ролята на студентите и ролята на симулацията. 

Таблица 2 показва взаимодействието на трите роли в ТП. В ролята на учителя се прави 

разграничение между активен, инициативен подход и пасивен подход, който чака да бъде 

подходено към него. 

Таблица 2: Различни роли в предприятието 

                  пасивен 

активен 

преподаватели симулация студенти 

преподаватели  (1) дизайн (3) интервенция 

симулация (2) администрация  (6) манипулация 

студенти (4) консултация (5) симулация  

Източник: собствено представяне въз основа на Baumann, 2009, 494. 

Ролята на учителя по отношение на симулацията в нейната активна форма може да се опише 

като роля на дизайнер (1). Основните дейности на учителя включват моделиране и симулация. 

Всяко ТП се създава от тези основни дейности (Baumann, 2009, 495). В този контекст 

преподавателите трябва да вземат предвид две различни нива на качество.  

 

От една страна, те са изправени пред задачата да създадат икономически обоснован модел. От 

друга страна, те трябва да гарантират, че в рамките на модела могат да се осъществяват 

пълноценни действия и по този начин - висококачествени процеси на учене (Baumann, 2009, 

495). 

Една сложна бизнес симулация изисква постоянна поддръжка. Поради тази причина учителят 

отговаря за непрекъснатото администриране (2) на учебния център, като например 

актуализиране на софтуерните пакети или адаптиране на пространството към променящия 

се брой студенти. Връзката между преподавателите и студентите може да се опише като 

редуваща се и взаимно преживявана намеса и консултация. Учителят активно осъществява 

интервенции (3), особено когато става въпрос за учене от модела. Знанията и опитът, 

натрупани в модела, трябва да се свържат с бизнес или икономически теории, модели и 

техники от страна на преподавателите. Този процес дава възможност за повишаване на 

качеството на учебния процес.  
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Учителят е пасивно достъпен за студентите (консултация [4]). Въпреки че учащите трябва да 

планират, извършват и контролират действията си самостоятелно. Ако учащите се 

приближат до модела на ТП, те се нуждаят от бизнес симулация [5]. За тази цел симулацията 

изисква манипулации (6) от страна на студентите (Baumann, 2009, 494-497). 

Учителят обикновено е изправен пред голямо предизвикателство при управлението на ТП. 

Той или тя не трябва да се сблъсква само с икономическите предизвикателства. Изискванията 

са по-задълбочени, отколкото може да се предположи първоначално. Количеството на тези 

необходими умения ясно показва, че един човек сам може да не е в състояние да овладее 

всички от тях (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 24). Ето защо всеки учител трябва да 

познава собствените си граници, да разсъждава върху тях и да е готов да ги признае (Stock, 

Riebenbauer & Dreisiebner, 2019, 535). Силната практическа значимост на съдържанието на 

учебния материал принуждава преподавателите непрекъснато да адаптират своите знания 

и/или способности към промените в стопанския живот, информационните и 

комуникационните технологии (Philipp, 1998, 13-14). Навсякъде, където на учителя му 

липсват компетенции, той има възможност да привлече експерти.  

Като многоизмерна среда за преподаване и учене, в рамките на ТП се прилага и широк спектър 

от методи на преподаване. Прилагането на методите на преподаване силно зависи от 

педагогическите цели и от придобитите преди това компетентности на учащите. Поради това 

не е възможно да се даде рецепта за идеалното съчетание на методите на преподаване в 

рамките на учебното заведение. Въпреки това следните аспекти дават представа за голямото 

разнообразие от инструменти, с които преподавателите по ТП разполагат, за да насърчават 

ученето на студентите: 

● Индивидуална работа - методология "учене чрез правене". Когато студентите вече са 

придобили минималните умения за развиване на дейност, те трябва да изпълняват 

задачите, опитвайки се да разберат и да решат проблемите без помощта на учителя, в 

зависимост от групата и задачите. Работата може да се провери в края на задачата и да 

се обясни ретроспективно какво може да се подобри или какво е направено добре, а 

положителният аспект е, че студентът е успял да открие начин и да работи 

самостоятелно. 

● Фронтално обучение. Стандартният метод, при който учебните дейности се провеждат 

от предната част на класната стая, особено в началото на ТП, в първия урок. Тъй като 

методът на ТП позволява широко сътрудничество между студентите и индивидуална, 

както и групова работа, фронталното обучение играе по-скоро незначителна роля в 

повечето среди на ТП. 
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● Разговори и дискусии. Всеки участник трябва да има възможност да изрази собственото 

си мнение относно функционирането на тренировъчното предприятие и да предложи 

възможни подобрения. Тези предложения ще бъдат обсъждани с други колеги и в 

резултат на това ще могат да бъдат направени изводи и взети решения. Важно е да се 

има предвид мотивацията на студентите по време на тези дискусии и ако е 

необходимо, да им се помогне да намерят решение. Трябва да има открита и 

приветлива атмосфера за изразяване на мнение и да се гарантира, че всички мнения се 

приемат еднакво.  

● Метод на ръководния текст/описания на длъжностите. Оперативен документ за 

студента, съдържащ необходимата информация за осигуряване на самостоятелност 

при извършване на дейности, свързани с работното място.  

● Работа в екип и сътрудничество. По време на работата в учебното заведение 

студентите трябва да си помагат един на друг и да могат да предадат своите 

компетенции на следващия, който ще работи на тяхната позиция. Често за работата в 

офиса е необходимо да се извършват някои дейности заедно с други колеги. Важно е 

да се сформира група, която да работи ефективно и да се съобразява с решенията на 

предприятието. Те трябва да се стремят към постигане на добър резултат за 

предприятието като цяло.  

● Образователните игри са създадени, за да помогнат на студентите да научат и 

разберат определени предмети и да им помогнат да усвоят дадено умение с помощта 

на игри. Всички видове игри (настолни, картонени, видео и др.) могат да се използват 

в образователната среда на ТП. Игрите учат студентите от ФВС да постигат целите си, 

да определят правилата, да бъдат адаптивни, да решават проблеми по приятен начин, 

да повишават ангажираността, мотивацията, креативността, социалното 

взаимодействие и емоциите в самата игра, докато се провежда обучението.  

● Самоотговорно учене. Този смисъл е отразен в документите и в дейността на всеки 

отдел на ТП. Затова всеки студент трябва да разбира собствените си задачи и да се 

чувства отговорен за изпълнението им. Ротацията на студентите от една роля в 

предприятието към друга е друг инструмент за повишаване на чувството за 

отговорност. 

Работата и връзките с реални предприятия, работещи в същата сфера на дейност като тази на 

ТП, позволяват на учителя по ТП да бъде в крак с промените в бизнес нормативната уредба на 

своята страна, новостите в офисите, информационните и комуникационните технологии. 

Учителят по ТП, който е ангажиран, мотивиран, ентусиазиран, ангажиран и добре подготвен 

за дейностите по ТП с ясни задачи, ще може да даде възможност на студентите да предизвикат 

себе си и да развият предприемаческо мислене. Задачата на учителя е да определи работните 
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процеси и съответно задачите за всяко работно място. Списъкът със задачи или длъжностната 

характеристика е стратегически инструмент, който дава на студентите самостоятелност от 

първия момент. Необходимо е да се прояви известна предпазливост при определянето на 

списъка със задачи, като се провери тяхната съвместимост с логистичните аспекти на ТП, с 

потока от документи и инструменти. За всяко Е списъците със задачи се адаптират във връзка 

с различните целеви групи. 

 

 

Обобщение 

Роли и цели на учителя по ТП: 

• Да действа като експерт на компанията в областта, в която работи, като третира 

студентите като служители.  

• Активно сътрудничество с координатора/ръководителя при създаването на 

тренировъчното предприятие и, по отношение на личния опит, при 

определянето на личното обучение и развитие.  

• Проверявайте и давайте обратна връзка за уменията, придобити по време на 

курса, като предлагате на хората да останат в този отдел.  

• Работи като част от екипа на преподавателите при разпределяне на работното 

натоварване, решаване на проблеми и затруднения на студентите, коригиране на 

грешки, стимулиране на самостоятелността на работа и създаване на чувство за 

отговорност у студентите.  

• Да проявява гъвкавост при планирането на курса, особено ако е преподавател и 

по допълнителни курсове, където прилагането на техниките, усвоени по време 

на практиката, е от съществено значение за добрия резултат на Тренировъчното 

предприятие.  

• проявява инициатива при справяне с непредвидени обстоятелства в 

ежедневната работа на тренировъчното предприятие, като обосновава 

направения избор и предприетите действия, които включват студентите, 

повишавайки мотивацията им. 
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3 Оценка на изпълнението в тренировъчно предприятие 

В началото на учебната година се формулират целите на преподаването и ученето (на ниво 

предприятие и на индивидуално ниво), за да се анализира как се е формирал процесът на 

учене и как се е развил резултатът от ученето (продуктът) по време на курса или обучението. 

Въпреки това това т.нар. сравнение между цел и резултат не трябва да се разбира като 

еднократно измерване. То трябва да се извършва на редовни интервали от време. Учителят е 

отговорен за оценката на резултатите и за оценяването. Процесът на оценяване се състои от 

три етапа. Първата стъпка предполага измерване и определяне. Оценяването е втората стъпка 

и накрая оценката изгражда последната стъпка. 

Целта на преподаването и ученето е да се придобият и развият компетентностите на учащите. 

Преподавателите се нуждаят от информация за напредъка на учащите, за да могат да ги 

подкрепят целенасочено и да им дават обратна връзка за тяхното обучение, за да насърчават 

по-нататъшното им развитие. Следователно оценяването на постиженията е съществен 

елемент от образователния процес. Поради това е много полезно да се събира обратна връзка 

и от студентите за собствения им учебен процес или за развитието на техните колеги. 

Различните изисквания към оценяването на постиженията показват колко сложен е този 

елемент (Stock, 2010, 127). Следните три основни типа са определящи за оценяването на 

постиженията в ТП: (1) оценяване на ученето, (2) оценяване за учене и (3) оценяване като 

учене (Earl, 2003, 21-22; Stock, 2010, 127-128). И трите вида служат за различни цели в процеса 

на учене (Фигура 10). 

 

Оценяване ...  ... за целите на ... 

1                          ... на учене  1                          ... прогноза 

2                          ... за учене  2                          ... диагноза 

3                          ... като учене  3                          ... метапознание 

Фигура 10: Различни видове оценяване и съответстващите им цели 

Източник: собствено представяне на авторите. 

Първият вид, оценката на ученето, служи като прогноза за избора и представянето на успеха 

на студента. Тази форма на оценяване на постиженията се извършва в средата или в края на 

учебния процес (т.е. чрез оценяване на ТП). Вторият вид - оценяване на резултатите от 

обучението - се извършва непрекъснато по време на целия учебен процес. Тази задача е 

интерактивна и има за цел да подпомогне учебния процес на студентите. Преподавателите 

дават обратна връзка на студентите за тяхната работа по ТП, обръщат внимание на техните 

силни и слаби страни и насърчават индивидуалния потенциал за учене на студентите 

(диагностика). Оценяването като учене, третият тип, се фокусира върху ролята на студента в 
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ТП и го включва активно в процеса на оценяване на постиженията. В смисъл на рефлексия, 

като се оглеждат в собственото си учене и работа, студентите трябва да практикуват 

самонаблюдение, самооценка и самокорекция. Метапознанието означава да се проектират, 

поставят под въпрос и доразвиват собствените процеси на учене по самоотговорен и 

самонасочен начин.  

По отношение на ориентираното към компетентност преподаване в ТП (вж. глава 2.4), 

третият тип, метапознание - оценяване като учене, изглежда е особено важен за подпомагане 

на развитието на компетентностите на студентите в ТП. За оценка на целия спектър от 

компетентности са необходими разнообразни методи за оценка на постиженията в ТП (Stock, 

Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 26). В следващите подглави е представен подбор на 

инструменти за многоизмерно оценяване на постиженията, основано на самооценка и/или 

външно оценяване. 

3.1 Основни въпроси при оценяването 

За разлика от други типични курсове във висшето образование, при ТП не се разчита на един 

изпит в края на курса, а на непрекъснато оценяване. Непрекъснатото оценяване на 

студентите е система за оценяване, при която представянето на студента се оценява през 

целия период на практиката, провеждана в ТП. Както е посочено в Фигура 11, има няколко 

аспекта, които трябва да бъдат взети предвид: На първо място, съществува въпросът кои 

постижения на студентите трябва да бъдат оценявани. След това трябва да се изясни как, чрез 

какви инструменти и в какви измерения трябва да се оценяват гореспоменатите резултати на 

студентите. 

Резултатите на студентите са видими чрез прилагането на ... 

(а) Демонстрация на умения, (б) Портфолио, (в) Учебен дневник, ... 

Оценяване 

Инструменти  Оценители  Оценка - измерения 

• Лист за оценка/ 

рубрика за оценка 

• Кръг за оценяване 

• Портфолио 

• ... 

 • Самооценка 

• Външно оценяване чрез 

- учител/обучител 

- членове на отдела 

- всички ученици 

 • Професионална 

компетентност 

• Методологическа 

компетентност 

• Социална 

компетентност 

• Самостоятелна 

компетентност 

• ... 

Фигура 11: Оценяване в многоизмерна учебна среда 

Източник: собствено представяне на авторите.  
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Всеки преподавател по ТП организира процеса на оценяване по ТП въз основа на целите на 

обучението на студентите и следните водещи въпроси за оценяване: 

● Оценители. Кой оценява развитието на компетентностите на студентите? Това може 

да бъде обучителят по ТП, самият обучаем (по отношение на самооценката), друг 

обучаем на индивидуална основа (напр. ръководител на екип оценява своите 

съотборници) или цяла група обучаеми (които се оценяват взаимно). 

● Измерения за оценка. Какво (по отношение на коя част от работата на студентите или 

техните компетенции) се оценява? Измеренията за оценяване могат да бъдат 

професионални и технически знания, социални умения, развитие на компетентности, 

резултати от практическа дейност, разбиране, опити или мисловни операции. С фокус 

върху обучението, ориентирано към компетенциите, измеренията на оценяването 

най-вероятно ще бъдат смесица от професионални, методически, социални и 

собствени компетенции.  

● Време на оценяване. Кога се извършва оценката? Оценяването не е ограничено до края 

на курса, а може да се извърши при завършване и представяне на самостоятелни 

(индивидуални или екипни) задачи и след публична изява на събития (панаири и др.). 

При използване на ротация между отделите или процесите оценката може да се 

извърши след приключване на работата в един екип/отдел и преди прехвърлянето в 

друг. 

● Процес на оценяване. Как се извършва оценката? Оценяването се извършва чрез 

прилагане на критерии за оценяване и различни методи за оценяване, чрез 

съпоставяне на тези методи помежду им, чрез споделяне на опит с други обучители по 

ТП, чрез информиране на обучителите, регистриране на резултатите, използване на 

обратима информация и често чрез прилагане на кумулативна оценка през целия 

семестър. 

● Инструменти. Кои инструменти се използват за оценка? В дейността по ТП се 

използват различни методи за оценяване, както обичайни, така и иновативни. 

Инструментите могат да бъдат, но не се ограничават само до тях, оценъчни листове, 

кръгове за оценяване, оценъчни интервюта, доклади от практиката, дневник на 

обучението или прилагане на портфолио по ТП, в което студентите събират и 

отразяват работата си през целия семестър (Stock, Riebenbauer, Winkelbauer 2010, 25-

27).  

 

Ясното информиране за процеса на оценяване и критериите е важно в началото на семестъра, 

особено поради факта, че оценяването в многоизмерна среда на преподаване и учене често се 
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различава от типичните модели за оценяване във висшето образование. Следващият пример 

илюстрира процедурата за оценяване на ТП Vilniaus kolegija, включваща непрекъснато 

оценяване с няколко инструмента и оценители. Студентите могат също така да се оценяват 

взаимно в рамките на екипна оценка и дори могат да бъдат помолени да се оценят сами до 

известна степен (самооценка). Това интензивно участие на студентите в процеса дава 

възможност за оценяване като учене, при което студентите се научават да използват 

оценяването като инструмент за регулиране на собствените си процеси на учене. 

Става ясно, че "класическите" инструменти за оценяване (като писмените изпити) играят по-

скоро незначителна роля в часовете по ТП. Характерът на писмения изпит е да оценява 

предимно компоненти на професионалните знания, а този тесен подход не съответства на 

потенциала на ориентираното към действие преподаване и учене в рамките на ФВС.  

Практически пример - оценяване на ТП във Vilniaus kolegija 

Практиката по ТП се оценява с индивидуална кумулативна оценка - ICG: 
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ICG = 50%X1 + 50%X2 

 (където X1 е средна стойност на оценката на тренировъчното изпълнение на работата) 

 

Преди да започнат работа по ТП, студентите се запознават с общите критерии за оценяване, 

методите и значението на всеки компонент от процеса на оценяване по време на 

въвеждащата лекция. Оценяването на резултатите от практическата работа включва: 

• Оценка от администрацията на PE. Администрацията на ТП се състои от директора 

и неговия заместник по качеството. Администрацията създава (според препоръките 

на обучителя) критерии за оценяване на студентите, които се одобряват и 

представят на всички обучаеми по време на среща. Дейността на избрания директор 

на ТП се отличава с това, че от самото начало на работата си той/тя е стимулиран/а 

да се отнася към всеки член на екипа като към изключително важна личност, докато 

му/й възлага задачи и оценява качеството им. 

• Самооценка 

• Оценка на практическите умения в отделите 

• Оценка на докладите за дейностите на отдела 

• Изготвяне на документи 

• Оценка на допълнителни задачи 

• Писмено проучване 
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X2 - оценка на самостоятелната работа на студента. Обикновено X2 е оценка на 

практическата работа, доказваща придобитите по време на практиката компетентности на 

обучаващите се по ТП. 

 

3.2 Примери за инструменти за оценка 

Въпреки че изборът на инструменти за оценяване представлява само малка част от всички 

аспекти, които трябва да се вземат предвид при оценяването, са разгледани някои примери, 

за да се дадат импулси за разработване на многоизмерно оценяване на студентите в рамките 

на ТП. Тези инструменти включват кръг за оценяване, формуляри за оценяване, портфолио, 

демонстрация на умения, дневници за учене и интервюта за оценяване (Stock, Riebenbauer, 

Winkelbauer 2010, 24-27).  

3.2.1 Кръг за оценяване 

360-градусовата обратна връзка е в основата на концепцията за кръга на оценяване, който 

може да се използва в ТП като инструмент за самооценка и външна оценка. Използването на 

този инструмент дава възможност на студентите да направят сравнение между 

самовъзприемането си и начина, по който ги възприемат другите членове на ТП (Paradies, 

Wester & Grevin, 2005, 92-94). Чрез използването на този инструмент в ТП студентите могат да 

разпознаят пропуските между настоящото и желаното ниво на зрялост във връзка с работата 

им в ТП. Фигура 12 показва пример за кръг за оценяване (вж. също Приложение Б за формуляр, 

който може да се попълни): 
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Фигура 12: Кръг за оценка на тренировъчното предприятие 

Източник: представяне по Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 26. 

Самооценката и сравнението на знанията, уменията и компетенциите на самия обучаван и на 

други обучавани е ефективен метод за оценка, прилаган от ЧР. Той е насочен към укрепване 

на самочувствието и увереността в собствените сили. След като са оценили себе си, 

обучаваните имат възможност да проверят как тяхната дейност се оценява от колегите им. 

3.2.2 Формуляр за оценка  

Формулярът за оценка се основава на четирите измерения на компетентността, състоящи се 

от професионални компетентности, методологически компетентности, социални 

компетентности и самокомпетентност. С помощта на този инструмент колегите на даден 

студент трябва да оценят различните му компетенции. Оценяването на колегите от екипа е 

трудна задача за студентите. Winter (2008) отбелязва, че студентите дават критична обратна 

връзка, но не желаят да дават оценки. Въпреки това, поради интензивното сътрудничество в 

часовете по ТП, студентите често са в по-добра позиция да оценят представянето на своите 

колеги, отколкото учителят (Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 26). Предложение за 

формуляр за оценяване може да се види в Приложения В и Г. 

3.2.3 Портфолио 

Литературата за портфейлите (напр. Bräuer, 2007; Winter 2010; Häcker, 2011b; Bauer & 

Baumgartner, 2012) съдържа много различни видове портфейли, чиято връзка помежду им все 

още не е изяснена. Сток, Рибенбауер и Винкелбауер (2010, 26) твърдят, че портфолиото трябва 
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да описва учебния и работния процес, опита и постиженията на студентите по време на една 

година по ТП. Създаването на портфолио се описва от трите основни стъпки събиране, подбор 

и отразяване (Belgrad, Burke & Fogarty, 2008). По този начин портфолиото представя 

напредъка в обучението за по-дълъг период от време и позволява сравняване на 

постиженията на студентите.  Поради факта, че концепцията за портфолио често се използва 

по време на работата по ТП, трябва да се изяснят и обсъдят с студентите следните 

характеристики на портфолиото (Häcker 2011a, 132; Winter 2010, 10-13): 

● Конкретната цел, за която се използва портфолиото (напр. работно портфолио, 

портфолио за кандидатстване, портфолио за разработка, портфолио за представяне, 

портфолио за изпит). 

● Специфичните квалификации, които портфолиото демонстрира (напр. медийно 

портфолио, езиково портфолио, портфолио за компетентност). 

● Съдържанието и областта на портфолиото (например различни предмети като немски 

език, английски език, счетоводство или дори в цялото училище и неговото развитие). 

● Продължителността, за която се съхранява портфолиото (напр. портфолио на проект, 

годишно портфолио, портфолио на епоха). 

● Средството, в което е създадено портфолиото (напр. електронно портфолио, форма на 

преподаване, свързана с портфолиото, като например портфолио на проект). 

Както се вижда, има много различни видове портфейли. В ТП във висшите учебни заведения 

портфолиото съдържа различни образци на работи на студентите, като например дневник за 

кандидатстване, лични цели за учене, доклади за размисъл и документи за закупуване на 

персонал (Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 26).  

Портфолиото, прилагано в рамките на обучението по ТП в университета в Грац, може да 

включва: 

● Документи за кандидатстване 

● Протокол за работното време: дата, час, описание на работата, настроение 

(алтернатива: дневник на ПФ с работното време) 

● Документиране на трите най-добри творби на отделните студенти  

● Покупка на персонал и нейното плащане 

● Целта на студентите за семестъра 

● Документ за планиране на целите на отделните отдели 

● Доклад за размисъл 
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В зависимост от дидактическите цели могат да бъдат включени и други документи (напр. 

доклади от посещения на други учебни заведения или планиране на собствено учебно 

заведение в рамките на обучението на преподаватели). 

3.2.4 Демонстрация на умения  

Методът за демонстриране на умения е адаптиран от финландския Национален съвет по 

образование (Räkköläinen & Ecclestone, 2005), където студентите демонстрират 

професионалните си умения на работното си, съответно учебно място. Те показват къде са се 

усъвършенствали и представят резултатите от обучението си. Примери за демонстриране на 

умения в ТП могат да бъдат разговори за продажби, панаирни презентации, представяне на 

ТП на гост или бизнес партньор, модериране на среща на ТП, обсъждане на контролни доклади 

или представяне на годишен финансов отчет. Демонстрацията на уменията е важна 

възможност да се наблюдава нивото на представяне на студентите и тяхното развитие през 

семестъра. Тази външна оценка може да бъде направена от преподаватели, партньори или 

други студенти (Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 27).  

Конкретни начини за получаване на демонстрации на умения се предлагат по време на 

събития, редовни срещи или просто чрез пряко наблюдение на работното място. По време на 

семестъра могат да се провеждат поредица от срещи с студентите, на които да се обсъждат 

аспекти от ежедневната работа на студентите (от педагогическа или бизнес гледна точка). 

Няколко умения могат да бъдат демонстрирани най-вече по време на бизнес срещите. Един 

студент може да действа като модератор и да отговаря за подготовката на срещата, графика 

според дневния ред и модерирането на обсъждането на различни теми. Други демонстрации 

на умения, които могат да се наблюдават по време на срещата, са напр. докладите на 

ръководителите на екипи от няколко отдела. Те представят кратък доклад за седмицата, като 

обясняват целта на дейността на отдела през тази седмица, поставените задачи, конкретната 

полза, получена от всеки обучаван, и начина, по който биха могли да използват този опит за 

бъдещи дейности. Могат да посочат и недостатъците, които са срещнали, и начина, по който 

планират да ги отстранят през следващата седмица. Обучителите по ТП и (ако е уместно също) 

другите участници могат да оценят представянето и да дадат обратна връзка на водещите. 

Демонстрациите на умения трябва да се оценяват по предварително определени критерии, 

например точност и ефективност или степен на независимост и оригиналност на 

разсъжденията. 

3.2.5 Интервю за оценка 

Интервюто за оценка се основава на концепцията за управление чрез цели и може да бъде 

организирано в две части. Първата част се провежда в началото на срока на обучение, като се 
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обсъждат собствените цели на обучението, както и целите на съответната област/отдел на 

учебното заведение, което обикновено изисква съгласуване с ръководството на учебното 

заведение и други колеги. Това води до по-висока мотивация на студентите и им предлага 

възможност да работят самостоятелно и да вземат собствени решения. Втората част се 

провежда в края на семестъра, където студентите разсъждават върху теми като личния 

процес на учене и постигането на целите. Силните и слабите страни, както и възможностите 

за по-нататъшно развитие на компетентностите могат да бъдат обсъдени и с учителя по ТП 

(Stock, Riebenbauer & Winkelbauer, 2010, 27). 
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4 Най-добри практики и инициативи 

Методът на ТП е много гъвкав. Съществува голямо разнообразие от потенциални целеви 

групи и дидактически цели, които могат да бъдат адресирани - от опит за работа в екип, през 

специфични професионални компетенции до обучение по предприемачество в широк смисъл. 

Поради това разнообразие е невъзможно да се определи едно-единствено най-добро решение. 

Следващите примери за добри практики от университетски учебни заведения обаче имат за 

цел да послужат като вдъхновение за осъществяване на собствено учебно заведение във 

висшето училище. 

4.1 Пример за добра практика - eXpand International Consultancy GmbH 

(Грац) 

В университета в Грац катедрата по бизнес образование и развитие в момента провежда две 

ТП със студенти от съответната магистърска програма по бизнес образование и развитие: 

● KFUNIline WeiterbildungsGmbH, основана през 1996 г. от Михаела Сток. Продукти, 

предлагани на пазара на ТП: Семинари и обучения. 

● eXpand International Consultancy GmbH, основана през 2004 г. от Елизабет Рибенбауер. 

Продукти, предлагани на пазара на ТП: Консултантски услуги. 

В Департамента за бизнес образование и развитие има повече от 20 години опит в 

преподаването и изследванията в областта на бизнес симулациите. Оттогава повече от 1000 

студенти са участвали в тази специфична учебна среда. Членовете на катедрата са допринесли 

със своя експертен опит за многобройни практически и изследователски проекти по 

отношение на продължаващото развитие на преподаването и учебната среда на бизнес 

симулациите (отчасти в тясно сътрудничество с Австрийския център за учебни фирми, ACT). 

Целта на катедрата по бизнес образование и развитие е да подготви студентите си за 

преподаване в училищния и обучителния сектор, както и за работа в областта на бизнеса и 

икономиката. Катедрата функционира в две ТП, за да предложи ориентирано към практиката 

образование и да подготви оптимално своите студенти за ролята на учител по икономически 

предмети. По този начин тези тренировъчни предприятия служат като иновативно място за 

обучение както за студентите, така и за ръководството на ТП. 

В тази глава eXpand International Consultancy GmbH (eXpand) - като едно от двете предприятия 

в Грац - е разгледано по-подробно по отношение на структурата, процесите, приоритетите и 

събитията на предприятието, както и на годишния работен процес на предприятието. eXpand 

е един от водещите доставчици на консултантски услуги и пазарни анализи на националния 
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пазар на предприятия в Грац по отношение на бизнес анализа, маркетинговата стратегия, 

социалните медии и електронния бизнес. (Stock, Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 61-65).  
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Практически пример - учебна програма за курса "Тренировъчно предприятие" в 

университета в Грац 

Описание на курса: 
Тренировъчното предприятие е бизнес симулация, провеждана с цел обучение, при която студентите работят и се обучават в 
тренировъчно предприятие. В двойната си функция на служители и студенти на тренировъчното предприятие те участват активно 
в националния и международния пазар на тренировъчното предприятие, като по този начин придобиват непосредствен опит в 
микро- и макроикономическия контекст от бизнес и педагогическа гледна точка.  
 

Цели на курса: 
Тренировъчното предприятие представлява комплексна възможност за учене, ориентирана към действията на студентите, която 
им позволява да се запознаят с микро- и макроикономически структури и процеси, да ги развиват и да разсъждават върху тях. 
Студентите се насърчават да разглеждат тренировъчното предприятие от три различни гледни точки: като учащи, които 
разсъждават върху тренировъчното предприятие като място за обучение; като служители на предприятие, които прилагат 
теоретичните си знания в бизнес среда, и като бъдещи преподаватели, които изучават създаването и поддържането на такава 
симулация. Чрез активното си участие в тренировъчното предприятие като място за учене студентите придобиват компетентност 
по отношение на вземането на решения и отговорността ("Handlungskompetenz"), като развиват своите професионални, социални, 
методически и лични умения.  
 

Методи за преподаване и учене: 
Ориентирани към действието методи на преподаване и учене, включени в Тренировъчното предприятие, както и модерация, 
дискусия, презентация, World Café.  
 

Нови медии: 
Електронно портфолио, колективно създадено ръководство (уики), уебсайт, уеб магазин, уеб конференция 
 
Изисквания: 

Компоненти за оценяване Фактор 
Срещи (Приноси, презентации)  10% 
Независима практика Работа на предприятието в отдели/процеси 20% 
Обсъждане на съответната литература, размисъл върху тренировъчното предприятие като метод за 
учене и преподаване 

20% 

Посещение на тренировъчно предприятие в училище за ПОО 10% 
Демонстрация на умения 20% 
Портфолио 20% 

 

Самооценката и външната оценка на различните компетенции се основават на различни методи за оценка (оценка от членовете на 
екипа, персонала, ръководството). 
 

Присъствие: 
Задължително присъствие на всички срещи на класа/персонала. (Една среща може да бъде пропусната, при условие че студентите 
са подали правилно молба за отпуск и са получили разрешение за него).  
Гъвкаво управление на времето за изпълнение на задачите в офиса на ТП във връзка с оперативната дейност на ТП. 
 

Съдържание: 

Дати 
Продължителност 
(U) Съдържание  

Първа среща 4 U 
Общи споразумения; тренировъчното предприятие като метод на 
преподаване и учене 

 

2-ра среща 4 U Целеви споразумения, симулация, бизнес план  
3-та среща 4 U Бизнес програма 
4-та среща 4 U Педагогически теми 
5-та среща 4 U Бизнес програма 
6-та среща 4 U Педагогически теми 
Седма среща 4 U Бизнес програма 
8-ма среща 4 U Педагогически теми 
9-та среща 4 U Бизнес програма + Педагогически теми 
Десета среща 4 U Заключителни презентации.  

1 единица съответства на 45 минути!  
 

Препоръчителна научна литература: 
• Berchtold, Stephan; Stock, Michaela (2006): Wo ist das Denken im handlungsorientierten Unterricht, in: bwp@ Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik - online, Nr. 10, http://www.bwpat.de/ (March 2020), 1-17 
• Berchtold, Stephan; Stock, Michaela (2005): 10 Jahre Übungsfirmenarbeit an der Universität Graz - Zeit für Reflexion und Vorstellung eines 

Modells, in: Schweizerische Zeitschrift für kaufmännisches Bildungswesen, 99(3), , 120-134 
• Riebenbauer, Elisabeth (2007): Счетоводството в Übungsfirma - ein internationaler Vergleich der Übungsfirma in Österreich mit den 

Übungsfirmen in Deutschland und Italien sowie den Virtual Enterprises in den Vereinigten Staaten, Dissertation 
• Трам, Таде; Грамлингер, Франц (2006 г.): Lernfirmenarbeit als Instrument zur Förderung beruflicher und personaler Selbständigkeit, in: 

bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online, Nr. 10, http://www.bwpat.de/ (March 2020), 1-21 

http://www.bwpat.de/
http://www.bwpat.de/
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Фигура 13: Учебна програма за курса "Тренировъчно предприятие" в университета в Грац. 

Преведено от: Department for Business Education and Development, 2020. 

Фигура 13 показва учебната програма на курса по ТП, в която са показани основните аспекти 

на работата по ТП. Студентите, които се обучават и работят в ТП, имат достъп до кабинета си 

24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Освен това всяка седмица се провеждат 

тричасови срещи, на които се разглеждат педагогически и бизнес теми. На педагогическите 

срещи се разглеждат ролите и задачите на учителя, напр. планиране на учебната година по 

ТП, моделиране или оценяване по ТП. Обсъжда се и опитът на студентите в други 

тренировъчни предприятия в училище. 

Принципите на тренировъчното предприятие се основават на цялостното управление на 

качеството във всички процеси и отдели, за да се създаде основа за по-нататъшното развитие 

на предприятието. По този начин студентите правят предложения за непрекъснато 

подобряване (по едно предложение за област, на месец). От членовете на Тренировъчното 

предприятие се изисква целево ориентирано вземане на решения и работа. Изхождайки от 

формулировката на мисията, студентите поставят цели и съставят листове с цели, в които 

планират действията си. След като целите са постигнати, те анализират резултатите и се 

опитват да подобрят процесите. Накрая те финализират портфолиото си с доклад за размисъл 

относно резултатите от обучението. За да се справят с бизнес дейността, студентите 

представят месечни контролни доклади и създават междинни или годишни финансови 

отчети всеки семестър. Студентите отдават голямо значение на добре планирания процес на 

предаване на работата на членовете на следващия семестър. Широкото използване на новите 

технологии е важно в тази учебна и работна среда. Уебсайтът и уеб магазинът са централна 

част от ежедневната търговска процедура. 

4.1.1 Структура на eXpand International Consultancy GmbH 

eXpand International Consultancy GmbH се състои от три процеса: Консултации и продажби, 

Момент на обучение и Управление (вж. бизнес плана на eXpand за 2019 г., 5). Трите отдела са 

Маркетинг, Мониторинг и поддръжка и Счетоводство. Фигура 14 представя структурата и 

взаимодействието между различните процеси и отдели:  
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Фигура 14: Взаимодействие между процесите и отделите 

Източник: eXpand International Consultancy GmbH, 2019, 5. 

Процесът Момент на обучение добавя стойност към обучението, а процесът Консултации и 

продажби добавя стойност към бизнеса на eXpand. Процесът на управление подпомага и двете 

страни - обучението и бизнеса. Трите отдела подкрепят процесите за добавяне на стойност и 

имат съществен принос за постигане на оперативните и педагогическите цели (Stock, 

Riebenbauer & Dreisiebner, 2016, 63-64): 

Консултации и продажби . Целта на този процес е да се поддържа контакт с клиентите и да се 

удовлетворяват всички техни нужди, свързани с продажбата на предлаганите продукти. 

Основните отговорности са обработката на входящите поръчки (т.е. потвърждение на 

поръчката, фактура), адаптирането на продуктовото портфолио, съобразено с нуждите на 

клиентите, и по-нататъшното развитие на продуктовото портфолио. Служителите в този 

процес се опитват да разпознават промените на пазара, да бъдат гъвкави спрямо 

променящите се нужди на клиентите и да предлагат продукти, които са в крак с времето. 

Момент на 
обучение

УправлениеКонсултации 
и продажби 

Счетоводство 
Мониторинг и 

поддръжка 
Маркетинг 
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Резултатът от този процес са две продуктови категории, а именно "Анализ на пазара" и 

"Консултантски услуги".  

Момент на обучение. Този процес се фокусира върху увеличаването на стойността, създавана 

за страната на обучението, чрез дейности в областта на управлението на човешките ресурси 

(напр. месечни заплати) и организационното развитие. Основната цел на Момент на обучение 

е да осигури максимален резултат от процесите на учене. Ето защо членовете на ТП се 

подпомагат в тяхното обучение, основано на рефлексия, в определянето на ролята на учителя 

по ТП и в осмислянето на техния процес на учене и развитие в рамките на eXpand. Ето защо 

Learning Point предоставя на членовете методи за обратна връзка по време на срещите на ТП 

и те отговарят за партньорската и самооценката в края на семестъра на ТП, както и за 

оценката на документите за кандидатстване на постъпващите студенти за следващия 

семестър. 

Счетоводство . Отдел "Счетоводство" отговаря за всички финансови дейности, включително 

текущото счетоводно отчитане, свързано с входящи и изходящи фактури, извлечения от 

банкови сметки, напомняния, заплати, корпоративен данък и данък върху добавената 

стойност. Освен това този отдел изготвя и представя месечните контролни отчети, както и 

междинния/годишния финансов отчет в края на полугодието. Освен това счетоводният екип 

отговаря за комуникацията с данъчната служба и обработката на задачите по социалното 

осигуряване. 

Маркетинг . Отдел "Маркетинг" отговаря за корпоративния дизайн и комуникация, за 

връзките с обществеността, както и за маркетинговите стратегии на предприятието. Освен 

това отделът координира офертите и изискванията на съществуващите клиенти и придобива 

нови клиенти. Освен това служителите от отдел "Маркетинг" се грижат за отношенията със 

спонсори и други бизнес партньори. Освен това една от важните задачи е актуализирането на 

уебсайта на eXpand и организирането на информационна вечер за новите студенти от 

следващия семестър. 

Мониторинг и поддръжка . Отделът "Мониторинг и поддръжка" е сърцето на компанията, тъй 

като е свързан с всеки отдел/процес. Основните им задачи са отговорността за моделирането 

на eXpand и наблюдението на пазара на ТП. Това означава, че служителите наблюдават пазара 

на ТП и организират реалистични разходи. По този начин те изпълняват покупки и симулации 

за разходи във връзка с модела на ТП. Тъй като не всеки продукт може да бъде закупен на 

пазара на ТП (напр. телекомуникации, разходи за наем), понякога се налага симулация (но 

симулации трябва да се правят само ако необходимият продукт/услуга не е наличен на пазара 

на ТП).  Освен това този отдел разпределя входящите писма и имейли до другите отдели и 

обработва и актуализира бизнес плана на ИП. И накрая, той е техническият помощник в 
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предприятието и отговаря за правилното функциониране на хардуера, офис оборудването и 

организацията на офиса. 

4.1.2 Вътрешни процеси и основни моменти от семестъра 

Във връзка с бизнес плана на ТП eXpand (2019 г., 8), в рамките на eXpand International 

Consultancy GmbH има много различни вътрешни процеси. Фигура 15 демонстрира как 

отделите и процесите работят заедно, как протича комуникацията и как се предоставя 

информация. 

  

Фигура 15: Преглед на вътрешните процеси 

Източник: eXpand International Consultancy GmbH, 2019, 8. 

Освен редовната работа по ТП, специалните акценти и проекти през семестъра дават 

възможност на студентите да изпълняват още по-сложни учебни задачи. Акцентите варират 

през последните семестри, както показват следните примери: След основаването си през 2004 

г. служителите на eXpand разработиха първите наръчници за предаване и проведоха дни за 

обучение по комуникация с експерти от бизнеса.  Друг важен момент беше подготовката за 

участие в търговския панаир в Ню Йорк, където през пролетта на 2006 г. 14 членове на ТП 

пътуваха до Ню Йорк. През 2014 г. служителите на eXpand и KFUNIline участваха в Търговския 

панаир на ТП в Есен (Германия), а през 2018 г. членовете на ТП участваха в Европейския 

търговски панаир в Дорнбирн (Австрия).  Акценти за 2019 г. и 2020 г. са организирането на 
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Дни на онлайн търговията, в които други ТП са поканени да участват чрез уеб конференция. 

Всеки ТП представя своето дружество и своите продукти и след кратка дискусия с другите 

участници започва търговията чрез уебмагазина. Всеки семестър членовете на eXpand и 

KFUNIline участват в Световно кафене за ТП. Ръководителите на екипи действат като 

домакини и подготвят постер на масата, на който представят своите отдели. След това 

плакатът се обсъжда в по-малки групи и преди групата да продължи напред, те записват 

идеите си на плаката, за да дадат на следващата група стимули за по-нататъшни дискусии. С 

този метод студентите създават и обсъждат нови идеи, учат се един от друг и откриват връзки 

между различните отдели. 

4.1.3 Годишен работен процес на ТП 

Работата на ТП започва с годишно планиране, което се определя от учителя и включва 

педагогическите и оперативните приоритети, както и стратегическите и оперативните цели 

на ТП. Първата стъпка на студентите е процесът на кандидатстване, при който те пишат 

мотивационно писмо и автобиография и назовават приоритетите на катедрата си. След това 

учителят разпределя студентите към определен приоритет на катедрата им. Тук учителят се 

опитва да отговори на приоритетите на студентите и на техните индивидуални силни и слаби 

страни.  

Следващата стъпка е предаването, при което студентите от предходния семестър представят 

и демонстрират своите процеси, задачи и ръководство за предаване на новите студенти от 

конкретния департамент. Например студентите от предишния счетоводен отдел показват 

платежни транзакции и резервации, за да запознаят новите студенти с новите си задачи. През 

първите седмици студентите се запознават с процесите и задачите. За тази цел наръчникът 

на департамента е много полезен, тъй като описва основните цели и процеси на всеки 

департамент и винаги се актуализира.  

След запознаването студентите работят по текущи задачи, като например самостоятелно 

обработване на бизнес казуси, адаптиране на продуктовата гама, определяне на 

маркетингови мерки, обработване на поръчки, осчетоводяване на заплати, извършване на 

платежни транзакции, поддържане на уеб магазина и много други. За да се поддържа 

висококачествен стандарт на нашите процеси, eXpand International Consultancy GmbH 

провежда редовни бизнес срещи, на които се обсъждат стратегически въпроси и ежедневната 

им дейност (актуализации на текущата работа, контролни отчети, актуализации на проекти 

и приоритети).  

Освен текущата работа студентите работят по определени приоритети. Тези приоритети 

могат да обхващат един или повече отдели или дори цялата гимназия. Например, 
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организиране на Ден на онлайн търговията, създаване на онлайн инструмент за оценка, 

преработване на бизнес план и много други. По време на този работен процес студентите 

записват своя опит в портфолио. Това формира една част от оценяването, освен оценката на 

текущата работа, партньорската оценка и самооценката на студентите. 

4.2 Пример за добра практика - Vilniaus kolegija 

Във Vilniaus kolegija студентите имат шест или девет седмици практика в рамките на ТП. 

Студентите представляват смесица от различни обучаеми, тъй като в рамките на курса са 

записани студенти на пълен работен ден и студенти на непълен работен ден (на половин 

работен ден в Moodle). Освен това в обстановката участват и външни лица: Хора от литовската 

служба за трудова борса са участвали в дейности по ТП в продължение на няколко месеца в 

рамките на проект по структурните фондове на ЕС (на национално равнище). Група студенти 

от чуждестранно учебно заведение (Италия, регион Калабрия, професионално училищно 

ниво) са имали триседмична практика в ТП по проект "Леонардо да Винчи", който е 

продължил няколко години. Всеки път различна група има различни часове за практика в 

рамките на ТП, но всеки път групата преминава през четири основни отдела: Човешки 

ресурси, Продажби и маркетинг, Покупки и Счетоводство. 

Индивидуалните задачи за студентите са следните: (1) Студентите трябва да изготвят 

сравнителен анализ на реална компания и компания от тп според организационните 

структури и функциите на всеки отдел. (2) Студентите трябва да изберат една длъжност и да 

представят длъжностната характеристика. Някои студенти вече са имали някакъв трудов 

опит в реална компания, така че те представят презентации за своя опит и могат да пропуснат 

работата в някои конкретни отдели в ТП.  

Преподавателите по ТП в колежа Вилнюс са основните организатори на Международната 

студентска практическа конференция всяка година. Студентите подготвят презентациите и 

статиите в съответствие с актуалните за ТП теми. Освен това един ТП участва в Глобалното 

бизнес предизвикателство, например в Ню Йорк, където студентите се срещнаха с колеги от 

САЩ, Китай, Бразилия, Австрия, Италия, Литва и трябваше да подготвят задачите в 

международни екипи като един човек от една държава. ТП участва и на национални и 

международни панаири на ТП, когато студентите подготвят щанда на своето ТП и търгуват 

помежду си. Практиката в ТП се интегрира в различни модули на обучение в различни 

програми, което води до голямо разнообразие на студентите, посещаващи ТП. Учебните 

програми (модули) включват: Международен бизнес - специалности Продажби и логистика 

(Иновации и създаване на нови продукти), Търговски мениджмънт (Предприемачество), 

Рекламен мениджмънт (Предприемачество), Туристически мениджмънт (Продажби на 

туристически продукти) и Офис администрация (Управление на събития). 
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4.3 Пример за добра практика - UNIPV 

В съответствие с предишния си опит UNIPV си сътрудничи с Университета в Болоня в курса 

"Simulimpresa", който има за цел да развие преки познания за функционирането на 

компанията чрез точно възпроизвеждане на нейния начин на работа, като включи студентите 

в процес на учене и затвърждаване на това, което се разглежда в курсовете за изучаване на 

компании, за да се премине от изключително теоретичен тип обучение към конкретен и 

активен подход. Трябва да се подчертае, че курсът UNIBO е включен в официалните учебни 

програми и се прилага от 2001 г. С бизнес симулацията студентът е активна и отговорна част 

от управлението и функционирането на виртуална компания и следователно трябва да 

разработи управленски решения. За изпълнението на тези дейности в училището по 

икономика, мениджмънт и статистика е обособено специално пространство, което 

материално възпроизвежда типичните организационни функции. Това позволява на 

студентите да развият умения за взаимоотношения, да намалят изоставането си при 

намиране на работа, да подобрят поведенческите си умения, нагласи и роли и да генерират 

нови знания, които могат да се използват в следващите етапи на учебния път.  

Този курс е част от по-широката програма Simulimpresa, която има за цел да насърчи 

обучението в областта на управлението, туризма и промишлеността чрез опит в симулирани 

работни ситуации, за да се предоставят на потребителите професионални умения в 

горепосочените области. Положителните резултати от експеримента започват през 1994/95 

г., когато той предизвиква значителен интерес както на регионално, така и на национално 

равнище. Днес мрежата от италиански симулирани предприятия включва множество както 

публични, така и частни участници. 

Пример за предприятие от сектора на индустрията в програмата Simulimpresa е Perting S.r.l. 

(EUROPEN IT01 - PER), което е компания, насочена към комерсиализиране на услуги в областта 

на икономическата информатика, за да се възползва от ценните възможности, които предлага 

пазарът. Дружеството се основава на непрекъснатата интеграция между информатиката и 

икономиката и елементите на иновациите. Това е първото симулирано предприятие, 

въведено в италиански университет, като се започне от академичната 2001-2002 г. в 

Университета в Болоня, с участието на студенти от бизнес и икономически дисциплини. 

Последният опит в областта на професионалното обучение (2018-2019 г.) беше свързан с два 

стартъпа, като: 

●  Future Energy - (IT01 FTE) Управление на проекти и мърчандайзинг за пестене на 

енергия (22 студенти, 1 учител, 1 наставник, 1 ментор - компания майка Apollon - 

Cesena FC Италия www.apollon.it; координатор D. Gualdi; наставник M. Bianchi) 
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● Интелигентна светлинна култура - (IT01-SLC) Меко осветление за културно наследство 

(музеи, археологически обекти, експозиции, исторически помещения; 22 студенти, 1 

учител, 1 наставник, 1 ментор - Компания майка - Ghisamestieri Green Way of Light - 

Specchia - LE Italy www.ghisamestieri.it; координатор D. Gualdi; наставник G. Paganelli) 

Забележително е участието на две компании-майки, които допринасят за реалистичното 

развитие на дейностите, предоставяйки своя практически опит в областта. Това може да се 

счита и за инструмент за осигуряване на устойчивост на дейностите по ПО. 
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5 Перспективи и заключение 

Целта на този наръчник е да предостави основан на научни изследвания поглед върху 

многоизмерния метод на преподаване и учене "Тренировъчно предприятие" и да вдъхнови 

преподавателите във висшите учебни заведения да прилагат ТП като инструмент за 

преподаване и учене. Методът ТП има дълга (и успешна) история, но съвсем не е остарял. 

Особено в условията на дигитализация и цифрова трансформация (Matt, Hess & Benlian, 2015) 

методът притежава голям потенциал. Erpenbeck & Sauter (2013) стигат до заключението, че, 

цялото обикновено учене, подобно на училищното, е изместено от ученето в процеса на 

работа. Вследствие на това дидактико-методологическите концепции като ориентираното 

към действие учене - а по този начин и методът на ТП - остават с висока степен на значимост 

(Riebenbauer, Stock & Dreisiebner, 2018, 9-10). 

Международната мрежа на професионалните гимназии смята, че придобиването на цифрови 

умения е от голямо значение. Учебните заведения симулират търговия в реалния живот. Ето 

защо при търговията на международния пазар на ТП се използват софтуерни и онлайн 

инструменти за счетоводство, банкиране, данъци, транспорт и акцизи, така че студентите да 

се запознаят с използването на технологиите за бизнес дейности и същевременно да развият 

своите ИТ умения (PEN Worldwide, 2020d, 10). Особено по време на пандемията Covid-19 все 

по-голямо значение придобиват онлайн събитията (като онлайн панаири на PEN) и работата 

от разстояние извън офисите на PEN, като същевременно се осъществява сътрудничество в 

цифрова среда. 

Фокусът на метода на ТП като бизнес симулация е да се създаде опростена картина на 

реалността - с цел да се даде възможност на студентите да учат. Това е възможно чрез 

редуциране до съществени аспекти, заместване или акцентиране върху определени аспекти 

на модела. Възможни акценти са например акцентиране върху изпълнението на външни 

програми за корпоративно счетоводство, разработване на мерки за комуникационна 

политика - или поставяне на акцент върху аспектите на цифровизацията. По този начин 

отправната точка на дейностите по моделиране на дигитално предприятие е и въпросът как 

дигитализацията променя реалното предприятие. Тази цифрова трансформация обаче 

надхвърля простото използване на технологиите и включва и промяна в процеса на създаване 

на стойност, например поради нови бизнес модели, както и структурни промени, например по 

отношение на организационната структура и управлението. Съществените частични аспекти 

от нея могат да бъдат визуализирани в рамките на моделирането на бизнес процесите. Ако 

цифровизацията трябва да бъде все по-често включвана в процесите на обучение на ТП, 

очевидно е, че първо трябва да се разгледат бизнес процесите на ниво компания. По този 

начин могат да се локализират потенциалите за дигитализация и да се доразвие 

оперативният модел на съответното ФЕ (Riebenbauer, Dreisiebner & Stock, 2018, 10). 
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В светлината на тези прозрения методът на ТП продължава да бъде изключително актуален 

в образователната среда на 21st век. Нещо повече, неговият потенциал като ориентиран към 

действие и компетентност метод на преподаване и учене дори се увеличава в светлината на 

променливостта, сложността и несигурността на бъдещата работна среда.  
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Приложение 

Приложение  А Речник на термините на тренировъчното 

предприятие в контекста на ВУЗ 

Стажанти от ТП 

- са "служители" и "мениджъри" на своя 
бизнес и работят в екип, 
- студентите работят във всеки отдел или в 

конкретен отдел, като например Финанси и 
покупки, Администрация, Връзки с хората, 

Продажби и маркетинг и др. 
- да изпълняват бизнес процедурите - задачи 
и умения, необходими за гарантиране на 
успешното функциониране на техния 

бизнес.  

Практикуващи обучители на предприятия 

- ролята на наставник или ментор на 
работното място,  
- помага в дейностите: мотивира, 

предизвиква и подкрепя студентите - 
тяхната роля и отговорности често са много 

различни от обичайните им дейности по 

обучение, 
- първоначално обучителят играе важна роля 
в ръководенето и структурирането на 
дейностите, 
- по-късно обучителят влиза в ролята на 

подкрепящ и контролира работата на 

студентите. 

Координационен център на PEN 

Worldwide 

- главния офис на PEN 
- свързва ТП от цял свят в повече от 40 
държави. 
- позволява на студентите да извършват 
международна търговия и да имат бизнес 
контакти в различни страни. 

- цел: да се помогне на студентите да усвоят 
бизнес и предприемачески умения чрез 
увлекателна методика за ТП "учене чрез 
правене". 

ТП 

- концепцията се разработва от PEN 
Worldwide съвместно с националните 
централни офиси и националните 

университети. 
- във всяка участваща страна се създава 

национален централен офис, който да 
установява нуждите на местната среда и 
университетите. 

- учебната програма е адаптирана така, че да 
отговаря на националните образователни 
стандарти по отношение на компетенциите. 
- обучението е адаптирано към целевите 
групи в зависимост от сферата на обучение, 

социалния и образователния контекст. 

Национален централен офис 

- създадени в страни с национална мрежа 

- персоналът осигурява всички важни 
правителствени функции и спомагателни 
операции, които създават пълна 
икономическа симулация в страната. 
- някои предлагани услуги, които се очаква 
да бъдат достъпни за бизнес средите, като 

например банкови, митнически и данъчни 
услуги, комунални услуги и пощенска 
служба.  

Бизнес наставник 

- компания, която идва от реалния бизнес 

свят 
- помага на ТП като бизнес ментор - дава 
съвети и идеи на обучителите и стажантите 
относно процесите и управлението на 
бизнеса. 
- може да предостави реални продукти и 

услуги за продажба в рамките на практиката. 
- в някои случаи те участват в процеса на 
оценяване на стажантите. 
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- отговаря също така за обучението на 

обучители, националната база данни, 
банковата система и онлайн връзките 

между националните и глобалните ТП.  
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Приложение B Кръг за оценка 
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Приложение В - Формуляр за оценка 

ЛИСТ ЗА ОЦЕНКА за ........................................  
 

Отдел/процес .................................. 

Оценка Устна оценка Клас 

Професионална компетентност, 
напр.: 
Организация на работата,  
Независимост 

  

Социална компетентност, 
например:  
способност да се справя с 
критиката, активно участие в 
срещата на ПФ, готовност да 
помага, готовност за 
сътрудничество с другите. 

  

Самокомпетентност, например:  
точност, лоялност, надеждност,  
гъвкавост, чувство за ред. 

  

Методологическа 
компетентност, например: 
търсене и обработване на 
информация,  
използване на стратегии и 
техники за решаване на проблеми  

  

Обща оценка   
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Приложение Г - Инструмент за самооценка въз основа на EntreComp-
Recommendations 

 

 

Идеи и възможности 

Основни 

компетенции 

Дейности по ТП Самооценка 

Откриване 
на 
възможности 
 

  

Творчество  
 

  

Визия 
 

  

Оценяване 
на идеи 

  

Етично и 
устойчиво 
мислене 
 

  

 
Ресурси 

Основни 
компетенции 

Дейности по ТП  Самооценка 

Самосъзнание и 
самоефикасност  
 
 

  

Мотивация и 
постоянство  
 

  

Мобилизиране 
на ресурси  
 

  

Финансова и 
икономическа 
грамотност 

  

Мобилизиране 
на други 
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В действие 

Основни 
компетенции 

Дейности по ТП Самооценка 

Поемане на 
инициатива  
 
 

  

Планиране и 
управление  
 

  

Справяне с 
несигурността, 
двусмислието 
и риска  

  

 
Работа с други 
хора 

  

Учене чрез 
опит 

  

 


