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На вниманието на: всички заинтересовани страни

В днешния конкурентен свят, шанс за професионална реализация имат хората с 
интердисциплинарни познания и умения-комбинации от технически способности, нюх към бизнес 
тенденциите и предприемачески нагласи, което от една страна може да бъде възможност за 
стартиране на собствен бизнес, но от друга страна, да бъде и умение за генериране на идеи в рамките 
на вече съществуваща организация, следвайки единна визия за нейното развитие. В тази връзка, 
образователните институции са изправени пред предизвикателството да съчетават традиционното с 
новото, да експериментират и да бъдат иновативни, за да отговарят на потребностите на трудовия пазар 
и на новото „нет-поколение“, което чрез дигиталните технологии опознава и преживява света. 

С оглед изложеното, Фондация Българска Памет в партньорство с Район  „Лозенец“ изпълниха 
проект на тема: „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални 
технологии и предприемачество“, с финансовата подкрепа на програма Европа на Столична 
община. Основна цел на проекта бе да даде възможност за пълноценно и активно участие на млади 
хора в обществения живот, чрез провеждане на двумодулна младежка конференция с представители 
на местната власт, образователните институции, неправителствения сектор и предприемаческата 
екосистема в София, насочвайки вниманието върху необходимостта от: 

1) Изграждане на мост между технологиите и образованието, чрез въвеждане на все повече 
интерактивност във формалното обучение;

2) Придобиване на предприемачески умения в образователния процес, полезни както за 
създаване на самостоятелен бизнес, така и за проява на  предприемчивост във вече 
съществуващи организации; 

3) Създаване, чрез посредничество на местната власт, на по-добри условия за партньорство 
между образование-бизнес с цел по-добри перспективи за професионална реализация на 
младите.

В тази връзка, като резултат от проекта и реализираната на 05.10.2017 г. младежка конференция 
в иновативното co-working пространство в България – betahaus – се изготви настоящият двуезичен 
наръчник „Дигитални технологии и предприемачество за модерно образование“ отговарящ на 
следните цели:

•	 увеличаване интереса и мотивацията на учениците в процеса на обучение чрез използване на 
иновативни методи, базирани на дигитални решения; 

•	 имплементиране на добри практики, които подобряват качеството на усвояване на 
инициативност и предприемачески дух, като ключово умение във всички степени на 
образование;

•	 привличане на бизнеса за партньорство в образованието с цел практически презентации и 
провеждане на стажове.

Наръчникът ще бъде практично и полезно пособие за учителите от училищата, които искат да 
интегрират дигиталните технологии и предприемачеството в методите на преподаване и процесите на 
учене, протичащи в класната стая.
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ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА МОДЕРНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(ИКТ) В ОБРАЗОВАНИЕТО

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) осигуряват 
разнообразие от методи и средства, които показват нови възможности в класната 
стая. Те позволяват да се подпомогне образователният процес като се организира 
по начин, който отразява индивидуалните потребности на учениците и позволява 
също така да се изградят у тях важни дигитални компетентности, необходими за 
пазара на труда в XXI век.

Технологиите в обучението са всякакъв вид технически инструменти, 
които могат да се използват като средство за трансфер на знания и информацията – 
компютър, лаптоп, таблет, аудиовизуални средства, интернет-базирани ИКТ 
системи и др. Техническото оборудване следва да използва подходящ софтуер 
за предоставяне на учебни материали, изработени според съвременните 
педагогически теории.1 

Електронно обучение
Електронното обучение най-често се свърза с висшето образование и корпоративното обучение. 

То включва обучение на всички нива, формално и неформално, което използва информационна мрежа – 
интернет, интранет (LAN) или екстранет (WAN) отчасти за доставка, взаимодействие, оценка и/или улеснение. 
Други предпочитат термина онлайн обучение. Уеб базираното обучение се разглежда и като учене чрез 
използването на електронни устройства. 

1  Източник: http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2334/1/EIS2013-book-p24.pdf



5

Смесено обучение
Друг метод, който печели популярност е 

смесеното обучение. Това се отнася за учебни модели, 
които съчетават традиционната практика в класната 
стая с електронно обучение. Например, учениците 
в традиционен клас могат да получат както печатни 
материали за учене, така и онлайн материали, да имат 
виртуални сесии с техния учител чрез чат или да са включени в общ имейл на класа. Смесеното обучение 
се въвежда, когато се установява, че не всяко обучение дава добри резултати в онлайн среда, особено 
обученията, свързани с инструктор. Вместо това трябва да се обърне внимание на предмета, учебните 
цели и желаното въздействие, характеристиките на обучаемите и контекста на учене, за да се постигне 
оптимална комбинация от технологии и стандартни методи на обучение. 

II. ЗАЩО СА ВАЖНИ ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАНИЕТО

Обособени са следните предимства от въвеждането на дигиталните технологии в образованието:

•	 Чрез ИКТ учителите имат възможността да използват картинки и графики, 
които по-лесно се запомнят от учениците.

•	 Чрез ИКТ учителите могат по-лесно да обяснят комплексна информация и 
да са сигурни, че учениците са я разбрали.

•	 Чрез ИКТ учителите могат да водят по-интересни и интерактивни учебни 
часове, което ще направи учениците по-заинтересовани и мотивирани да учат.

•	 ИКТ имат позитивно влияние върху представянето и оценките на учениците в клас. 

•	 Чрез използването на ИКТ в обучението, учениците повишават своите дигитални умения, 
които са от съществено значение за пазара на труда в XXI век.

•	 ИКТ улесняват обучението на деца с увреждания и им помагат да се справят по-добре със 
задачите.

•	 ИКТ помагат да се намалят социалните различия между учениците, тъй като те работят в екип, 
за да постигнат определена задача.

•	 ИКТ насърчават самостоятелното и активно учене и засилват отговорността на учениците за 
собственото им образование.

Разбира се, използването на ИКТ в образованието има и своите недостатъци - например фактът, 
че са скъпа инвестиция за училищата. Също така не всеки учител би имал уменията да ги използва 
и за да се превъзмогне това преподавателите следва да преминат курс на обучение, което води до 
допълнителни разходи. 
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III. ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ
През последните години се наблюдава интерес към начина, 

по който компютрите и интернет могат да се използват, за да се 
подобри ефикасността и ефективността на образованието на всички 
нива, във формална и/или неформална среда. ИКТ включват и 
по-стари технологии, като например телефон, радио и телевизия, 
които имат по-дълга и по-богата история като учебни инструменти – 
например радиото и телевизията се използват повече от четиридесет 
години за открито и дистанционно обучение.

Технологиите на обучение се базират на „интелигентен“ 
подход към разбирането и прилагането на ИКТ в обучението. Той 
представлява комбиниране на идеи и похвати от психологията, 
педагогиката, методиката с техническите достижения в областта 
на ИКТ. При интегрирането на техническите средства, тези похвати 
и хуманитарните и/или математическите науки, се създават условия за постигане на оптимална учебна 
среда, в която да се осъществява ефективен обучителен процес. Също така важна роля играе начинът 
на използване на класическите методи на преподаване и затвърждаване на знания чрез прилагане на 
технологиите в обучението. 

Под образователни технологии се има предвид не само техническите средства, чрез които се 
подпомага процеса на преподаване и учене, но и педагогическите методи, похвати и форми на обучение, 
които да осигуряват максимално постигане на заложените образователни цели, съобразявайки се с 
конкретната среда и спецификите на учениците. Целта е чрез съвременните образователни технологии да се 
повиши ефективността на преподаването и ученето.

IV. ДОБРИ ПРИМЕРИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ИКТ В МЕТОДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ИКТ дават неподозирани до сега възможности за повишаване на ефективността в образованието. 
Различните методи на преподаване изискват и разнообразни помощни средства. При информационния 
подход са подходящи схеми, чертежи, снимки, аудио-визуални средства (комикси, филмчета) за 
онагледяване на учебния материал. Всички те лесно се включват чрез компютърните технологии и проектори 
или интерактивни дъски. Използването на повече цветове и звуци допринася за по-лесното асимилиране на 
фактите.2

Феноменологичният подход е метод, използващ демонстрация на явления, събития, процеси – 
провеждането на опити в училище, наблюдението на природни явления, на случки от ежедневието, което не 
винаги е възможно в класната стая. Опитите по естествените дисциплини могат да бъдат симулирани чрез 
съвременните ИКТ. По този начин учениците ще вземат участие в експеримента, макар и само виртуално. 

При кооперативния подход (подход, при който учащите трябва да работят в групи, за да завършат 
задачите си колективно и за да постигнат учебната цел) е съществена комуникацията между членовете на 

2  Източник: http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2334/1/EIS2013-book-p24.pdf
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групата, представяща учебния материал. И тук използването на ИКТ допринася в голяма степен както 
при подготовката на проекта, така и за изпълнението и презентацията му. За разлика от индивидуално 
учене, което може да е конкурентно, учещите в сътрудничество използват общите ресурси, технологии 
и умения.

ИКТ базираните методи на преподаване допринасят за мотивиране и стимулиране на интереса и 
активността на учащите и съответно за по-добри резултати от обучението.

На европейско ниво, в процеса на своето преподаване, много учители използват дигитални 
инструменти като: електронна поща, форуми, дискусии, видеоматериали, комуникация в реално време, 
социални мрежи и др. Понякога се използват и електронни дневници. 

Няколко добри примери и идеи за прилагане на Интернет технологиите в процеса на преподаване:

Форум и дискусии 
Форумите и дискусиите са създадени, за да подпомагат дебатите и 

обсъждането на различни теми. Форумите са подходящи за коментари и 
консултации, за проектни идеи и обяснения. Учителите по различните дисциплини 
могат да създават форуми в обучителната платформа „Мoodle“ като по този начин 
учениците имат възможност да обменят информация и идеи по зададените 
им теми. Чрез платформата, преподавателят е в състояние да отговаря на 
зададените му въпроси, а също и да предлага решения. Друго предимство е 
фактът, че често на задаваните въпроси вече има отговор, защото вече са били коментирани. Така се 
спестява време и не е нужно учителят да отговаря многократно на един и същ въпрос. Дискусиите по 
различни теми могат да се инициират от учителите за учениците или пък от училищната администрация – 
за родителите. 

Създаване на видео-обучителен материал 
Преподавателите могат да интегрират в учебния процес онлайн 

инструменти, представящи видео-обучителни материали като YouTube, 
TeacherTube или Vimeo, които могат да бъдат използвани за създаването на 
видео материали. Също така преподавателите имат възможност освен да 
създават техни собствени видеа, да използват видео платформите в качеството 
им на инструмент за информиране, за допълване на определен урок, за 
демонстрационни цели, за илюстрации, за търсене на креативни решения, а 
също и за проблемно-базираното учене. Този инструмент може да бъде много ефективен в различни 
аспекти на училищното преподаване. Учителят може сам да направи записи, свързани с дадена тема. 

Създаване на анимация
Анимацията е популярно средство, подпомагащо процеса на учене. Има 

различни методи за създаване на видео-анимация онлайн: чрез Xtranormal, 
Goanimate или MeMoov инструменти. Благодарение на напредването на 
технологиите създаването на анимация е лесно, забавно и в повечето случаи 
безплатно. Анимацията позволява на потребителите да: 
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•	 Създават различни анимационни продукти;
•	 Да избират различни места/сцени, характери, емоции и др.; 
•	 Да добавят гласове към всеки характер; 
•	 Да търсят и визуализират анимации, създадени от други потребители. 

Този инструмент може да се използва за обогатяване на класически обучителни методи, а 
именно: илюстрирането, демонстрирането и практическите действия. Например, всеки ученик може да 
създаде анимиран доклад за домашна работа. Създаването на анимирани материали е възможно за 
почти всяка урочна тема, но най-вече за часовете по изкуства. 

Имейли
Email комуникацията позволява междуличностно общуване. 

Съществуват многобройни безплатни възможности за това в Интернет 
пространството, осигурени от Gmail и други доставчици. Email опцията 
предлага възможности за изпращане на учебни материали, на домашни, 
за консултации, коментари и разяснения по дадени теми, както и за 
обмен на решения на различни задачи. Електронното писмо е инструмент 
за комуникация, който може да се използва и за целите на училищната 
администрация или за връзка с родителите.  

Комуникация в реално време 
Комуникацията в реално време е инструмент, който 

дава възможност за лично и групово общуване в реално време, 
съобразно географското местоположение. Програми като Skype 
осигуряват този вид общуване в мрежата, но в реално време. 
Програмата може да се използва за обяснения или консултации/
обмяна на мнения и съвети. Този инструмент позволява на 
учителите да дават насоки на своите ученици по различни теми. 
Skype може да се интегрира в учебния процес като инструмент за общуване в реално време, както по 
време на занятията, така и след тяхното приключване. Учениците и учителите могат да си комуникират 
и след училище. Учителите имат възможност да се свързват с родителите и да обсъждат с тях как се 
справят техните деца като използват текстови съобщения или видео-конферентна връзка. 

Социални мрежи 
Социалните мрежи са интерактивен Интернет инструмент, 

който позволява активен контакт между индивидуалните 
потребители или групи потребители със сходни интереси. 
Участващите в социалните мрежи (Facebook) имат възможност 
за създаване на затворени групи, в които да „членуват“ само 
определени ученици, работещи по общ проект, на пример. Членовете на дадена група могат да 
комуникират в реално време или чрез съобщения, изпращани по различно време; могат да споделят 
линкове, снимки, видео-клипове, да играят общи игри. 



9

Блогове 
Блоговете позволяват потребителите да създават истории, да 

дават описания на своите хобита/интереси под формата на дневник. 
Блоговете се използват още и за публикуване на рецепти, натрупан опит 
по време на различни пътувания, мнения и становища по различни 
въпроси, които вълнуват потребителя. Обикновено, блоговете се 
създават и поддържат от един, определен автор, а посетителите на блога 
могат да пишат коментари и да споделят различни предложения. 

Анкети 
Основното предимство на онлайн анкетите е, че пестят време. Те 

биват попълвани в Интернет пространството и не се налага разпечатване на 
хартиен носител. Възможността за автоматично обобщаване на резултатите 
спестява усилия и време. Различните видове Google анкети правят възможно 
създаването на различни типове и видове въпроси за анкети, които са 
насочени към отчитане мнението на различни групи потребители. Анкетата 
като вид Интернет инструмент може да бъде използвана и за разнообразни 
видове изследвания, дори и за случаи, в които се търси мнението и нуждите/
очакванията на учителите и на родителите по някакъв въпрос. 

Системи за групова работа 
Системите за групова работа обикновено се 

създават за точно определен кръг от участници, ангажирани 
с извършването на дадена групова задача. Тези системи 
предлагат много и различни инструменти. Обикновена те 
включват: комуникация в реално време, съобщения, а също 
и опция за обмен на файлове. До системите се допускат само 
регистрирани потребители, които да работят в групите. 

Образователни филми 
Образователните филми дават възможност на учителите ясно да представят образователните 

материали нагледно, чрез схематизирана визуализация и анимация. Образователните филми се 
класифицират според целите като: 

•	 Кратки образователни филми, които се правят, за да представят 
общи познания за дадена тема. Тези филми, обикновено се 
използват в началото за поднасяне на темата на урока, с идеята да 
въведат учениците в учебното съдържание. 

•	 Тематични филми, които се създават да представят на учениците 
отделни елементи от съдържанието на урока. Те се използват, за да 
може учителят да получи обратна връзка и коментари върху най-
сложните аспекти и, за да се илюстрира учебният материал.
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•	 Фрагментите от филми се употребяват, за да демонстрират само отделен елемент от темата по 
даден учебен предмет.  

•	 Учебни филми /филми с инструкции/ се използват, за да улесняват изпълненията на отделните 
последователни стъпки при извършване на дадени действия, целящи: да не се допускат 
грешки, да няма отклонения от правилата за безопасна работа или с цел да се упражнява 
моториката на учениците при изпълнение на сложни задачи. В най-честия случай, тези филми 
се използват при преподаването на практически педагогически предмети и затова са много 
популярни сред учителите в хода на тяхното професионално обучение. 

Образователни компютърни игри 
Повечето от тези игри са за предучилищна възраст или за ученици 

от началното училище. Игрите биват различни видове пъзели или други, 
които създават логическо и стратегическо мислене. Образователните 
компютърни игри внасят разнообразие в процеса на учене и го правят 
много по-атрактивен и интерактивен. Но въпреки това, компютърните 
игри не бива да бъдат надценявани: целта им е да се придобиват знания 
и да се изпробват нови неща, които в същото време носят и известен 
елемент на забавление. В процеса на игра индивидът развива мисленето и 
уменията за преценка, класифициране и обобщение; развива вниманието 
и паметта си; усъвършенства координацията и моторните си действия. Игрите могат да се използват 
от преподавателите за стимулиране интереса към ученето и развиване на творческия потенциал на 
младите.

Електронни книги /е-книги/ 
Електронните книги са изключително популярна алтернатива 

на хартиените книги. Предимствата на електронното четене са ясни: 
интерактивност, екологичен елемент, по-лесни начини за разпространение и 
по-ниска цена. 

Симулатори
Различни видове симулатори на превозни средства или на ситуации могат да се отнесат към 

обучението чрез приключение/действие. Симулаторът на автобус OMSI например, може да предложи 
не само ориентиране по карта на населено място. Околният пейзаж представлява реален изглед на 
местата, през които „пътува“ автобусът, имитират се дори и метеорологичните условия. Съвременните 
технологии за „добавена реалност“ дават нови възможности за онагледяване на преподавания материал 
по различните предмети (с историческа, икономическа, географска и природна насоченост), а игрите 
спомагат за интерактивно усвояване и „съпреживяване“ на „сухите материи“.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА МОДЕРНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
От изложението в исторически план се разкриват някои от най-известните 

теоретични схващания за развитието и същността на предприемачеството. 
Представянето на един по-широк кръг от авторски виждания, изложени в 
хронологичен ред, относно развитието на предприемаческата идея, дава 
възможност да се разгледа по-подробно този проблем:3

Ричард Кантилон: Предприемачът е лицето, което поема риска, за 
разлика от лицето, което осигурява капитала.

Жан Баптист Сей: Предприемачът прехвърля икономическите ресурси от област с по-ниска 
производителност към области с по-висока производителност и по-висок доход.

Йозеф Шумпетер: Предприемачът е новатор, осъществяващ развитието.

Израел Кирцнер: Предприемачът е този, който съзира възможността за печалба.

Джак Хай: Свързва предприемача със съзидателността и преценката на ситуацията.

Питър Дракър: Предприемачите търсят промяната, реагират на нея и я експлоатират като 
възможност (за печалба).

Алберт Шапиро: Предприемачът взема инициативата, организира социално-икономическите 
механизми и приема риска при загубите от дейността.

Стандартната дефиниция за предприемачество е: превръщането на идея в печеливш бизнес.  
В днешно време тази концепция е добила различни измерения и предприемачът за едни е откривател 

3  Източник: http://svyat.com
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на ресурси (материални, финансови, интелектуални, човешки), за други той е носител на новото, за 
трети той е човек, който поема риск и в замяна на това получава материални и морални компенсации от 
обществото, като богатство и обществено признание, за други той е носител на нова култура.

Новото поколение предприемачи:
Новата вълна предприемачество въвежда по-модерен и ефективен курс на работа, иновативни 

практики и по-съвременни, високотехнологични методи за управление на бранша.

Новото поколение предприемачи са:

•	 социално отговорни;

•	 държат на качеството в бизнеса;

•	 в крак с технологиите;

•	 интересуват се от хората;

•	 преследват иновацията;

•	 широко скроени са;

•	 не спират да се образоват.

Социално предприемачество – алтернатива пред 
младите хора

Социалното предприемачество привлича все повече талант, 
ресурси и внимание. Но заедно с нарастващата му популярност все 
по-трудно се дефинира и дава отговор какво точно представлява и 
прави един социален предприемач.

Социалните предприятия предлагат уникален начин за 
бизнес, който съчетава икономически резултати със социални цели. 
Тези предприятия допринасят за изпълнението на ключови политики 
в областта на заетостта, социалното сближаване и регионалното 
развитие. 

Социалните предприятия са фирми със социални цели, които реинвестират печалбата си за 
постигането на тези цели. Те осигуряват заетост за хора в неравностойно положение, предлагат социални 
услуги, образователни, спортни и културни дейности и подпомагат местното развитие. Тези фирми 
осъществяват своя бизнес по различен начин, тъй като целта е не да се генерира колкото е възможно 
по-голяма печалба, а да се насърчават на взаимна основа социалните и икономически интереси на 
членовете. Тези предприятия съчетават печалбата със солидарност, социални цели с икономически 
резултати и устойчивост с иновации.4

4  Източник: http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5015
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Социалният предприемач
Социалният предприемач е човек с предприемачески дух, който има:

•	 иновативно решение на важен социален проблем;

•	 идея, която е осъществима, може да бъде развивана и има устойчив финансов модел;

•	 решение, което помага на конкретна целева група, но същевременно помага за системна 
промяна, чрез промяна на мисленето или общественото поведение или чрез промяна на 
регулациите.5

Социалните предприятия постигат добри икономически резултати на пазари със силна 
конкуренция, като тези на социални и здравни услуги, дистрибуция на храни, информационни технологии 
(ИТ), жилища, търговия, закрила на околната среда, възобновяема енергия и др.

Добри примери за социални предприятия:

Хлебна къща София – Фурна „НадЕжко“ e иновативен модел на социално предприятие – 
фурна за автентичен квасен хляб, която обучава и наема хора от различни уязвими групи (младежи 
в риск, хора с увреждания и хронични заболявания, трайно-безработни майки). Същевременно Фурна 
„НадЕжко“ предоставя редовни безплатни сесии с „Хлебна терапия“ (Bread Therapy) за хора с увреждания, 
травми и други специални нужди, чиято ефективност е доказана от психолози. Мисията на фурната е да 
служи на своя квартал и град за социално-културен център, в който всяка седмица има и общностни 
месения за взаимопомощ на всякакви смесени групи от различни възрасти и прослойки.

Веселина Фелдман е един от финалистите в социално-отговорната инициатива „Game Changers – 
Промяната“, имаща за цел да подобри живота на децата, като открива и подпомага мотивирани социални 
предприемачи да осъществят своите идеи на практика. Веселина предлага иновативно решение за 
наболял социален проблем – децата с увреждания, които не могат да развият пълния си потенциал и 
остават изолирани и скрити в обществото, поради липсата на квалифицирана помощ. Психолог, бивш 
състезател, а понастоящем и инструктор по конна езда, тя успява да съчетае всички тези неща в конната 
терапия за деца с увреждания. 

Сдружение „Ре-акт“ също е един от финалистите в Инициативата „Промяната 2015/2016“. 
Знаейки, колко трудна е професионалната и социална интеграция на младежи в неравностойно 
положение, се включва в инициативата с една амбициозна идея, която ще даде шанс на тези млади хора 
да имат по-добри условия на живот и да се включат като равноправни членове на обществото. Идеята 
е свързана с направата на Vaga’Bond – български велосипеди, които да се произвеждат в социално-

5  Изготвено от: Юрий Вълковски, изпълнителен директор на „Фондация за градски проекти и изследвания»
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ангажиран цех в гр. Ракитово, където ще се учат и ще работят деца и младежи в неравностойно 
положение от ВУИ „Ангел Узунов“. Чрез реализиране на идеята на сдружение „Ре-Акт“ ще се създаде 
реална работна среда, където младежите ще имат възможността да придобиват трудови, социални и 
практически умения, които да са полезни за равния им старт в живота след напускане на институцията.

Социалната чайна „The Social Teahouse“ е социално предприятие, което цели да подкрепи 
млади хора от проблемна социална и/или семейна среда, като им създаде възможност за независим 
начин на живот.

II. ЗАЩО Е ВАЖНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Все повече се признава важната 

роля на предприемачите в икономиката. 
Предприемачеството е широко признато като 
двигател на устойчив икономически растеж, тъй 
като предприемачите създават нови предприятия, 
прилагат и оформят иновации, ускоряват 
структурни промени в икономиката, както и нова 
конкуренция – като по този начин допринасят 
за производителността. Предприемачеството 
също създава работни места и по този начин е 
критичен фактор за икономически растеж, който 
е приобщаващ и намаляващ бедността.

ЮНЕСКО подчертава нарастващото несъответствие между търсенето и предлагането на умения 
като ключова причина за високите нива на младежка безработица.

Традиционният модел на развитие на кариерна работа за цял живот е все по-рядко срещан 
и предприемачеството сред младите хора се разглежда като допълнителен начин за включване на 
младежите в пазара на труда. 

Международната организация на труда, ООН, Световната банка и YBI6 отбелязаха предимства за 
стимулиране на предприемачеството сред младите хора, а именно:

•	 Младежкото предприемачество е възможност за създаване на работни места за младите хора;

•	 Младите предприемачи са по-склонни да наемат други младежи;

•	 Младите предприемачи са особено отзивчиви към нови икономически възможности и 
тенденции;

•	 Младите хора са активни в секторите с висок растеж;

•	 Младите хора с предприемачески умения са по-добри работници и служители;

•	 Младите хора са по-иновативни и често създадат нови форми на самостоятелна заетост;

•	 Млади хора, които са самостоятелно заети лица имат по-висока „удовлетвореност от живота“.
6  Източник: Youth Business International
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Също така:

•	 Предприемачеството дава възможност на безработните или обезкуражените млади хора за 
устойчиво препитание и шанс да се интегрират в обществото;

•	 Предприемачески опит и/или образование помагат на младежите да развият нови умения, 
които могат да бъдат приложени в други предизвикателства от живота. Некогнитивни умения, 
като разпознаване на възможност, иновации, критично мислене, устойчивост, вземане на 
решения, работа в екип и лидерство ще са от полза за всички млади хора, независимо дали те 
възнамеряват да станат или да продължат да бъдат предприемачи;

•	 Когато предприемачеството се развива добре, то генерира доходи – доходи за собствениците 
си, а също и за такси и данъци, които се използват за поддържане на обществени продукти и 
услуги;

•	 Предприемачеството по същество търси и намира решение на съществуващи проблеми, това 
само по себе си насърчава креативното мислене и иновациите;

•	 За да е успешна дейността на предприемача, всички процеси трябва да се оптимизират, което 
води до повишаване на ефективността на организацията;

•	 Благодарения на пазарния механизъм, от който се води предприемаческата дейност, бизнес 
процесите и моделите в организацията се подобряват  постоянно и наличните ресурси не се 
разхищават;

•	 Не на последно място, предприемачеството носи в себе си икономическия растеж  на една 
държава – от стартъп (startup) до скейлъп (scale up).

III. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Обучението по предприемачество  за ученици се различава от обучението на възрастни. 

При учениците трябва най-напред да се изгради фундаментът, т.е. да се стимулира самостоятелността и 
склонността да се предприеме нещо, стигащо до ориентация към предприемаческа дейност.7

Стимулирането на самостоятелността се отнася за четири компонента:

1. самостоятелност  в управлението на собствения живот “предприемач на самия  
себе си“;

2. проява на самостоятелност  като пълнолетен и отговорен гражданин на обществото;

3. професионална самостоятелност;

4. предприемаческа самостоятелност.

Обучението по предприемачество помага на хората да развиват 
уменията, знанията и нагласите, необходими за постигането на целите, 
които си поставят. Младите хора с предприемачески компененции са 
по-склонни да създадат свои собствени компании.

7  Източник: http://www.nfsg.online.bg
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Предприемаческото мислене и умения могат ефективно да се изградят само чрез практически 
задания и работа по проекти. 

Няколко са начините за преподаване по предприемачество:

•	 да бъде интегрирано във всички предмети;

•	 да бъде обособено като отделен предмет или комбинирано с още един (напр. в България: 
предприемачество и технологии); 

•	 да бъде изнесено отвъд образователните институции към бизнеса и по-широката общност 
чрез различни събития, семинари, стажове.

Предприемачеството като ключова компетентност
В стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 

обучението („ЕСЕТ 2020 г.“) една от  стратегическите цели е разгръщане на творчеството и новаторството 
(вкл. предприемчивостта) във всички степени на образование и обучение чрез насърчаване на 
придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-
специално с бизнеса. Развитието на инициативност и предприемачески дух като ключово умение 
включва способността за превръщане на идеите в действие.

В училище младите хора 
трябва да развият както солидни 
основни умения (за четене, писане, 
по математика и природни науки), 
така и универсални ключови умения 
(умения за учене, инициативност 
и предприемачески дух, социални, 
граждански и културни умения), както 
и медийна грамотност. Това обуславя 
необходимостта:

•	 училището да намери начини за усилено усвояване на основните умения, за ефективното 
установяване на трудностите в тези области и за подкрепа и помощ на учениците с такива 
трудности;

•	 да се установят и разработят подходи или методи за преподаване и усвояване, които 
резултатно подпомагат развитието на  универсални ключови умения;

•	 да се разработят методи за анализ и оценка на практики, които подобряват   качеството на 
усвояване на основните умения и подпомагат развитието на универсалните ключови умения;

•	 да се установи и развие интегрирането на европейското измерение в преподаването и ученето.

Развитието на ключови умения зависи до голяма степен от съответствието с нуждите, което 
предлагат преподаването и ученето в един бързо променящ се свят, в който технологичната и медийната 
грамотност, творческата нагласа и новаторската култура стават все по-важни.
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С решение на Европейския парламент от 2000 г. предприемачеството е определено като една от 
8-те ключови компетентности и затова въвеждането на обучение по предприемачество в училището и 
университета става приоритет в образователната политика на много европейски държави.  

През 2006г.  в Норвегия се гласуват закон и стратегия за въвеждане на обучение по 
предприемачество от предучилищното образование до университетско ниво, които са разработени 
съвместно от министерствата на образованието, на труда и на икономиката. 

В плана за действие на Европейската комисия „Предприемачество 2020“ се посочва 
образованието по предприемачество в училище като ключов елемент за гарантиране на развитието на 
европейското благосъстояние.

В новия закон за предучилищно и училищно образование в България, който влезе в сила от 
1.08.2016 г. са направени успешни стъпки за въвеждането на обучението по предприемачество в учебната 
програма. Чрез обучението по предприемачество да се постигнат основни цели на образователната 
система в условията на пазарна икономика:

  

Един от основните мотиви за въвеждане на обучението  по предприемачество е разкриването 
на възможности за интегрирано обучение и осъществяване на междупредметни връзки между 
разностранните културно-образователни области и на пръв поглед несъвместими учебни предмети: 
Домашен бит и техника,  Изобразително изкуство, Домашна техника и икономика, Музика, Технологии, 
Човекът и обществото, Математика, Информационни технологии, Околен свят, Роден край, География и 
икономика, Човекът и природата и др.

Въвеждането на обучението по предприемачество налага необходимостта от качествено нови 
изисквания към образователния процес8:

•	 нов образователен подход  – подмяна на информиращата среда (запаметяване и 
възпроизвеждане) с формираща среда (творческо мислене и самостоятелност);

•	 нови модели на обучение – симулация на реални ситуации, екипност в работата, умения за 
вземане на решения, иновативност и креативност, разбиране ролята на бизнеса;

•	 нови ключови компетентности  – нови умения за всички участници в образователния 
процес, основани на компетентностния подход;

•	 нови интерактивни методи и форми на обучение – гъвкави и  мотивиращи за участие  
чрез сътрудничество, подкрепа, насочване и откриване;

8  Източник: www.manage-edu.net/resources/20/46/attachment_1387619074.docx
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•	 нови технологии на форми на взаимодействие  – по-голяма обвързаност между 
индивидуалните способности и социалните цели на личността – комбинация от знания, 
умения, способности и нагласи, желание и умение за учене;

•	 нова роля на учителя – медиатор, сътрудник, консултант, лидер на промяната;

•	 нова роля на ученика – активен участник, партньор, генератор на знания и идеи и тяхната 
реализация.

IV. ЗАЩО Е ВАЖНО ОБУЧЕНИЕТО И 
ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Според доклада на Глобалният Предприемачески Мониторинг (GEM) обучението по 

предприемачество е важно, защото:

•	 Образованието е една от най-важните основи за икономическо развитие, а предприемачеството 
е основен двигател на иновациите и икономическия растеж. Следователно обучението по 
предприемачество играе съществена роля във формиране на нагласи и умения още от ранна 
възраст.

•	 Предприемачеството се разглежда като начин на мислене, който може да се подхранва и 
разпространява чрез социализация и образование. Предприемачески компетенции могат да 
бъдат придобити чрез преподаване.

•	 Предприемаческото образование помага на младежите да развият нови умения, който могат 
да бъдат приложени в други сфери на живота, т.нар. „меки умения“ като: разпознаване на 
възможност, склонност към иновации, критично мислене, гъвкавост, умение за вземане на 
решения, работа в екип, лидерство.
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V. ДОБРИ ПРИМЕРИ И ПРАКТИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ  
ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

ОТ ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

Финландия:
Училище: Alakylän koulu9

Най-важното нещо за училище „Alakylän koulu“ е да изгради в своите ученици 
умения за т.нар. „вътрешно предприемачество“. Под вътрешно предприемачество 
се разбира развитие на духа на предприемачеството и неговото осъществяване в 
съществуващите големи предприятия. Вътрешното предприемачество се изразява 
в това, че в предприятията се създават условия за възникване на идеи и се заделят 
ресурси за реализацията им. Вътрешен предприемач е човек, който не само 
притежава необходимите знания, умения и личностни качества, но и инициира 

и развива предприемаческа дейност като сътрудник, а не като собственик. Вътрешните предприемачи са 
жизнено важни за успеха на предприятието и за неговото бъдеще.

Учителите използват педагогически похвати, в които учениците имат активна роля в техния 
процес на обучение и насърчават тяхната креативност. Учениците следва да могат да поемат премерен 
риск и да получават обективна обратна връзка. В училището има назначен учител, който отговаря за 
дейностите, свързани с предприемачество. Използва се метода: учене чрез правене. Изградена е 
платформа, чрез която учениците и техните родители споделят различни идеи свързани с обучението 
по предприемачество.

Португалия:
Училище: Escola de Comércio de Lisboa10

Мисията на училището е да отвори нови професионални и лични 
хоризонти за младите хора - чрез активно участие в образователен проект, който 
позволява успешно управление на личния и професионалния път на учениците. 
Училището осъществява постоянен диалог и взаимодейства, както с учениците, 
така и с пазара на труда, като по този начин увеличава мотивацията и участието 
на младежите в учебния процес. Всеки ученик е отговорен за своя собствен стаж. 

Тези проекти са от съществено значение за развитието на предприемаческите умения сред младите. 
Прилагат се методите на обучение, в чиито център е учащият, проблемно базирано обучение, основано 
на интердисциплинарни проекти, които отговарят на предизвикателства пред обществото и компаниите. 
Възпитават се творчество, критично мислене и умения за самооценка. 

Училището има достъп до бази с данни на компании, където се предлагат постоянни работни 
позиции на пълен и непълен работен ден, както и стажове. Около 20 предприемачи от различни сфери 
на дейност си взаимодействат с училището, информирайки го за новите тенденции и потребностите на 
пазара на труда. Всяка година се наема нов професионален учител – предприемач.

9  Източник: http://www.tesguide.eu/school/itemid/29307/
10  Източник: http://www.tesguide.eu/school/itemid/30300/

http://www.tesguide.eu/bpsearch
http://www.tesguide.eu/bpsearch
http://www.tesguide.eu/bpsearch
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Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия:
 Училище: Highfurlong S.E.N. School and Specialist College11

Училището се фокусира върху бизнес обучение чрез метода на персонализирано 
преподаване. Учениците откриват релевантност на своето образование с реалния 
живот и са мотивирани да се стараят и учат повече. Учителите използват множество 
проекти в различни сфери като се фокусират, както върху бизнес инициативи, така и 
върху проекти със социална кауза (социално предприемачество).

По-голямата част от бизнес идеите се получават чрез дискусия, водена от учениците. Проучване 
на пазара се провежда, за да се установи търсенето. Ролите се решават в рамките на бизнес групата и 
се разработва бизнес план, избират се източници на финансиране, изготвят се формуляри за поръчки и 
плакати, изясняват се разходите за производство, за да се установи единичната продажна цена, прави се 
оценка на риска и накрая учениците произвеждат стоката или доставят услугата. Създават се електронни 
таблици за подпомагане на устойчивостта. Студентите участват във всички процеси. Бизнес групата 
получава заплати под формата на кредити, които се записват в определена система и решават как да 
похарчат или спестят парите. 

Дания:
Училище: Odsherreds Efterskole12 
Визията на училището е да включи всички ученици и всички предмети в обучението 
по предприемачество. Използват т.нар. KIE модел. Моделът KIE е образователен 
дидактически инструмент, свързан с иновативни учебни процеси. Моделът има 
широко разпространение поради лесния си подход към иновационни процеси и 
факта, че той може да бъде използван на всички нива на образователната система. 
Накратко, моделът разделя работния процес в три учебни зали - креативна, 
иновативна и предприемаческа. Всяка стая има свои собствени правила и цели.

Творческата учебна стая:
В тази стая учениците генерират възможно най-много идеи, използвайки въображението и 

креативността си. Прилага се методът „brainstorming“ – „мозъчна атака“. Едно от основните правила 
в залата е да не се съдят прекалено критично идеите, а да се разсъждава, че от всяка идея, дори и 
нереалистична може да се намери нещо полезно.

Иновативна учебна стая:
В иновативната учебна стая учениците започват да анализират идеите – използват и развиват 

своето логическо и аналитично мислене. Основната цел на стаята е да се изберат, приоритизират и 
систематизират множеството идеи, които групата е предложила. Продължава се с по-специализирана 
работа като подготовка и създаване на бизнес план. Учениците имат възможност да се консултират 
с ментори или специалисти от различни компании относно какви са разходите за произвеждане на 
стоката/услугата. По този начин младежите могат да бъдат подпомогнати да постигнат реален резултат.

Предприемаческа учебна стая:
В тази стая идеята или концепцията, върху която е работено, всъщност трябва да се реализира. 

Това означава, че учениците следва да проявят своите предприемачески и организационни умения.  
Те се учат да разпределят задачите и да работят в екип.

11  Източник: http://www.tesguide.eu/school/itemid/29409/
12  Източник: http://www.tesguide.eu/school/itemid/29302/
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To Whom It May Concern

In today’s competitive world, it is the people with interdisciplinary knowledge and skills, combinations 
of technical competence, flair for business trends and entrepreneurial mindsets, that have a chance to realise 
their professional development which, on the one hand, could be an opportunity to start a business, but on the 
other, an ability to generate ideas within an existing organisation following a unified vision of its development. 
Therefore, educational establishments are facing the challenge of combining the traditional and modern, 
experimenting and being innovative in order to meet the needs of labour market and the new “net-generation“ 
learning and experiencing the world through digital technology.

Considering the above, the Bulgarian Memory Foundation, in partnership with Lozenets 
District, has implemented a project entitled Youth Employment through Digital Technology- and 
Entrepreneurship-Based Modern Education, with the financial support of the Sofia Municipality’s 
Programme Europe. The main objective of the project was to enable young people to participate fully and 
proactively in social life by holding a two-module youth conference involving representatives of local authorities, 
educational establishments, non-governmental sector and entrepreneurial ecosystem of Sofia, focusing on the 
need for:

1. Building a bridge between technology and education by introducing increasing interactivity into for-
mal learning; 

2. Acquiring entrepreneurial skills throughout training process that are useful for both starting a busi-
ness and demonstrating entrepreneurship in existing organisations;

3. Creating, with the support of local government, better conditions for a partnership between educa-
tion and business in order to achieve better prospects for realisation of youth’s professional develop-
ment. 

Therefore, as an outcome of the project and the Youth Conference held on October 5, 2017 in betahaus, 
the innovative co-working space in Bulgaria, this bilingual Guidebook entitled Digital Technology and 
Entrepreneurship for Modern Education was executed in pursuit of the following objectives:

•	 Increasing interest and motivation of students throughout the training process by using innovative 
methods based on digital solutions,

•	 Implementing good practices improving the quality of learning initiative and entrepreneurial spirit 
as key competences in all levels of education, and

•	 Attracting business partners in the field of education with a view to delivering practical presentations 
and conducting internships. 

This Guidebook will be a practical and useful tool for school teachers willing to integrate digital 
technology and entrepreneurship into teaching methods and learning processes taking place in the classroom.
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DIGITal TeCHnoloGY foR MoDeRn 
eDUCaTIon

I. DEFINITION OF DIGITAL TECHNOLOGY (ICT) IN 
EDUCATION

Information and communications technology (ICT) provide a variety of 
methods and tools enabling new opportunities in the classroom. They help to 
support the educational process by organising it a way that reflects the individual 
needs of students and also enables them to develop important digital competences 
required in the 21st century labour market.

Learning technology is defined as the broad range of technical 
tools that can be used as means of transferring knowledge and information, i.e. 
desktop computers, laptops, tablets, audiovisual tools, web-based ICT systems, 
etc. Technical equipment should embed appropriate software to provide training 
materials adapted to contemporary pedagogical theories.13

Electronic Learning (E-Learning)
E-learning is most often associated with higher education and corporate training. It includes training 

in all levels, formal or non-formal, using an information network, Internet, Intranet (LAN) or Extranet (WAN), in 
part for delivery, interaction, evaluation and/or facilitation. Others prefer the term online learning. Web-based 
learning is also seen as learning using electronic devices. 

13  Resource: http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2334/1/EIS2013-book-p24.pdf
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Blended Learning
Another method that has been gaining popular-

ity is blended learning. It refers to learning patterns that 
combine traditional classroom practice with e-learning. 
For example, traditional class students can be given both 
printed and online training materials, have virtual ses-
sions with their teacher via chat or be added to a class 
email list. Blended learning was introduced when it was 
discovered that not any type of learning produced good 
online results, especially instructor-related training. Instead, focus should be given to the subject, learning ob-
jectives and desired impact, learner traits and context of learning, in order to achieve the optimal combination 
of technology and standard classroom methods. 

II. WHY DIGITAL TECHNOLOGY IN EDUCATION IS 
IMPORTANT

The following advantages of introducing digital technology in education were 
identified:

•	 ICT enables teachers to use pictures and charts that the students remember 
more easily.

•	 ICT enables teachers to more easily explain complex information and make 
sure that the students have understood it.

•	 ICT enables teachers to deliver more interesting and interactive lessons which will make students 
more interested and motivated to study. 

•	 ICT have a positive impact on class performance and grades.

•	 Through the use of ICT in education students increase their digital skills which are crucial for the 21st 
century labor market. 

•	 ICT facilitates the education of children with disabilities and helps them succeed better with their 
tasks.

•	 ICT helps reduce social differences among students as they work in teams to complete particular 
tasks.

•	 ICT encourages individual and active learning and increases students’ responsibility for their own 
education.

Nevertheless, the use of ICT in education has its disadvantages too, such as the fact that it is an expensive 
investment for schools. Furthermore, not all teachers are skilled enough to use ICT and in order to overcome this 
problem teachers should be provided training courses which incur additional costs. 
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III. TECHNOLOGY-ENHANCED LEARNING
In recent years, there has been an interest in how computers 

and the Internet can be used to improve the efficiency and effectiveness 
of education in all levels in formal and/or non-formal settings. ICT also 
includes older technologies, such as telephone, radio and television, which 
have a longer and richer history as teaching tools, e.g. radio and television 
have been used for over forty years for open and distance learning.

Learning technologies are based on a “smart“ approach to under-
standing and implementing ICT in learning. The “smart“ approach is a com-
bination of ideas and methods of psychology, pedagogy, methodology and 
technical achievements in the area of ICT. The integration of technical tools, 
such methods and humanitarian and/or mathematical sciences creates 
conditions for achieving an optimal learning environment where an effective learning process takes place. The 
use of traditional methods of teaching and consolidating knowledge through the use of technology in learning 
also plays an important role.

Educational technology refers not only to technical means to support teaching and learning, but also 
pedagogical methods, techniques and forms of learning ensuring optimal achievement of the educational 
objectives, taking into account the specific environment and students’ traits. The aim is to increase the efficiency 
of teaching and learning through modern educational technologies.

IV. GOOD EXAMPLES AND PRACTICES FOR ICT  
USE IN TEACHING

ICT provides yet unsurpassed opportunities to increase effectiveness of education. Different methods 
of teaching also require variety of teaching aids. Schemes, drawings, photographs, audiovisual means (comics, 
short movies) are suitable for the information approach to visualise the study materials. All of them can be 
easily integrated by means of computer technology and projectors or interactive boards. Using more colours and 
sounds makes the assimilation of facts easier.14

The phenomenological approach is a method of demonstrating phenomena, events, processes, i.e. 
conducting experiments at school, observing natural phenomena or events of everyday life which is not always 
possible in the classroom. Experiments in natural sciences can be simulated by means of modern ICT. Thus, the 
students will participate in the experiment, even if only virtually.

For the cooperative approach (an approach where learners have to work in groups to complete 
their tasks collectively and to achieve the learning objective), communication between the group members 
presenting the learning materials is essential. Here too, the use of ICT contributes to a great extent both to 
the preparation of the project and to its execution and presentation. Unlike individual learning, which may be 
competitive, learners in co-operation benefit from common resources, technologies and skills.

14  Resource: http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2334/1/EIS2013-book-p24.pdf



DIGITAL TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP FOR MODERN EDUCATION 

27

ICT-based teaching methods help to motivate and foster the interest and activity of learners and, 
therefore, to achieve better learning outcomes.

At European level, many educators use digital tools, such as: e-mail, forums, discussions, videos, real-
time communication, social networks, etc. in the course of their teaching. Sometimes they also use electronic 
diaries.

Here are some good examples and ideas for using Internet technology in the teaching process:

Forums and Discussions
Forums and discussions are designed to facilitate debates and communi-

cation on various topics. Forums are appropriate for posting comments and consul-
tations, for project ideas and explanations. Teachers in different subjects can create 
forums in the Moodle training program enabling students to exchange information 
and ideas on their assignments. The platform enables the teacher to answer the 
questions addressed to them and also to suggest solutions. Another positive aspect 
is that a posted question often gets a ready answer because it has already been dis-
cussed by others. This saves time and the teacher does not have to answer the same 
question repeatedly. Discussions on different topics can be initiated by teachers for 
students or by the school administration for parents.

Creating Video Learning Materials
There are online tools that can be used by teachers for the creation of vid-

eo materials, such as YouTube, TeacherTube or Vimeo. In addition, teachers can not 
only create their own videos but can also apply such video platforms in informative  
method, narrative, demonstration, illustration, creative task decisions or problem - 
based learning. This tool can be very effective in different subjects of school teaching. 
A teacher can make recordings related to the subject topic using this tool. 

Creating Animation
Another popular tool supporting the learning process is animation. There are different ways of creating 

video-animation online using Xtranormal, Goanimate, or MeMoov tools. Thanks to the advancement of tech-
nology creating animation is simple, fun and often free. Animation allows users to: 

•	 Create different animation products,

•	 Choose different settings/scenes, characters, emotions, etc.,

•	 Add voiceover to each character, and

•	 Search for and view animation created by other users. 

This tool can be used to employ classical learning methods, illustration, 
demonstration and practical training. For example, each student can create an animated report for homework. 
Creation of animation is possible in almost each subject lesson, but it is especially suitable for art lessons. 
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E-Mails
E-mail communication  allows interpersonal communication. There are free 

e-mail options on the Internet provided by Gmail or other providers. The e-mail op-
tion enables sending out school materials, homeworks, counselling, commenting, ex-
plaining certain topics, and exchange of solutions to different tasks. Electronic mail is a 
communication tool that can also be used in school administration or to reach parents. 

Real-Time Communication
Real time communication tools enable personal or group com-

munication in real time, regardless of geographical location. Programs 
like Skype allow this type of online communication but in real-time. 
This tool allows teachers to advise students on different topics. Skype 
can be integrated into the study process as a real-time communication 
tool during lessons or after school. Students and teachers may connect 
after school. Teachers may also connect with parents and discuss their 
children’s achievements by texting or video conferencing. 

Social Networks 
Social networks are interactive Internet tools enabling 

active networking of individuals or groups of users with simi-
lar interests. Members of social networks (Facebook) can create 
closed groups allowing only certain students to be “members“, 
e.g. students working on a joint project. The members of such 
group can communicate in real time or with asynchronous mes-
sages, share links, pictures, video clips, play common games, etc.

Blogs
Blogs allow users to create stories, give descriptions of their hobbies/

interests in the form of a diary. Blogs are also widely used to present recipes, travel 
experiences, opinions and positions on various issues of concert to the user. Blogs 
are usually created and maintained by one particular author, although other visitors 
may post comments or share suggestions. 

Surveys 
The main advantage of Internet surveys is that they save time. The question-

naires are answered online and do not need to be printed out on paper. The option for 
automatically generalised results saves efforts and time. Different Google survey tools 
make it possible to create different types of questions to carry out public polls among 
certain user groups. Being a type of Internet tools, services can also be used in differ-
ent research activities, even when attempting to find out teachers’ or parents’ opinions/
needs on specific issues. 
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Group Work Systems
Group work systems are usually designed for a certain 

circle of users assigned a specific group task. Such group work 
systems provide many and different tools. They usually include 
real-time communication and messages, and also file exchange 
options. Only registered users are allowed to join a group work 
system.

Educational Films
Educational films allow teachers to clearly present training materials by 

means of schematic visualisation and animation. Educational films are classified 
according to their purpose as follows: 

•	 Short educational films are made to present the most general know-
ledge about a teaching subject. They are usually used at the beginning 
of teaching a subject with the intention of introducing the content. 

•	 Thematic films are made to present certain fragments of a teaching subject to a student. They are 
created so that a teacher can get a feedback and comments on the most complicated aspects and 
illustrate the school material. 

•	 Fragment films are used to demonstrate only a single fragment of a certain topic of a subject.

•	 Instructional films are used to make the performance of the steps of a certain action easier, seeking 
to prevent mistakes, violation of work safety regulations or to train student’s motor performance in 
difficult tasks. These films are most commonly used in teaching practical pedagogical technologies 
and, therefore, are very popular among teachers of vocational education.

Educational Computer Games
Most of the games are for pre-schoolers or primary school students. These may 

be different jig-saws or modelling games for logical and strategic thinking. Educational 
computer games bring diversity to learning and make it more attractive and interactive. 
However, computer games should not be overrated; the goal is to gain knowledge and 
try something new and not just to have fun. In the process of playing computer games 
users develop their thinking and judgement, classification and generalisation skills; 
train their concentration and memory; improve their coordination and motor skills. 
Games can be used by educators to foster students’ interest in learning and develop 
their creative potential.

Electronic Books (E-Books)
Electronic books are a very popular alternative for regular paper versions. The 

advantages of e-reading are evident: interactivity, nature-friendly element, easier 
means of distribution and a lower price. 
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Simulators
Different types of vehicle or situation simulators can be referred to adventure/action training. The 

OMSI coach simulator, for example, not only involves finding directions on the map but also the surrounding 
landscape represents a realistic view of the places where the bus “travels“, and even the weather conditions are 
simulated. Modern “added reality“ technology gives new opportunities to illustrate the teaching material on 
various subjects (in historical, economic, geographical and natural aspect), and the games help the interactive 
learning and “co-experiencing“ of  “dry knowledge“.

enTRePReneURsHIP foR MoDeRn 
eDUCaTIon

I. DEFINITION OF ENTREPRENEURSHIP
The chronological narrative reveals some of the most famous theoretical concepts of the development 

and essence of entrepreneurship. The presentation of a wider range of author’s views, in a chronological order, 
on the development of entrepreneurial idea makes it possible to examine this issue in greater detail:15

Richard Cantillon: The entrepreneur is the person who bears the risk, unlike 
the person who provides the capital.

Jean Baptiste Say: The entrepreneur shifts economic resources out of an area 
of lower and into an area of higher productivity and greater yield.

Joseph Schumpeter: The entrepreneurs are innovators who drive the devel-
opment process.

Israel Kirzner: It is the entrepreneur who sees the opportunity for profit.

Jack High: Associates the entrepreneur with creativity and judgment of the situation.

Peter Drucker: Entrepreneurs search for change, respond to it, and exploit it as an opportunity (for 
profit).

15  Resource: http://svyat.com



DIGITAL TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP FOR MODERN EDUCATION 

31

Albert Shapiro: Entrepreneurs take initiatives, organise some social and economic mechanisms and 
accept risks of failure. 

The standard definition of entrepreneurship is: transforming an idea into a profitable business. Nowa-
days, this concept has acquired different dimensions and for some, the entrepreneur is the founder of resources 
(material, financial, intellectual, human), for others, the entrepreneur is the carrier of innovation, for third, the 
entrepreneur is the person who takes the risk and receives material and moral compensations from society in 
return, such as wealth and public recognition, for forth, the entrepreneur is the carrier of new culture, and so on.

The New Generation of Entrepreneurs
The new wave of entrepreneurship introduces a more modern and effective course of work, innovative 

practices, and more advanced high-tech industry management methods.

The new-generation of entrepreneurs is:

•	 Socially responsible

•	 Caring for quality in business

•	 Keeping pace with technology

•	 Showing interest in people

•	 Pursuing innovation

•	 Open-minded 

•	 Always educating themselves

Social Entrepreneurship: Alternative for Young People
Social entrepreneurship increasingly attracts talents, resources and attention. However, along with its 

growing popularity, it gets more and more difficult to define and give an answer to what exactly is and does a 
social entrepreneur.

Social enterprises provide a unique way of running business that combines economic performance with 
social goals. These enterprises contribute to the implementation of key policies in the areas of employment, 
social cohesion, regional development, etc.

Social enterprises are companies with social goals that 
reinvest their profits in the pursuit of these goals. They ensure jobs to 
disadvantaged people, provide social services, educational, sport and 
cultural activities, support local development, etc. These companies 
carry out their businesses in different ways as the goal is not to generate 
as much profit as possible but to reciprocally promote social and 
economic interests of their members. Such companies combine profit 
and solidarity, social goals and economic performance, sustainability 
and innovations.16

16  Resource: http://scci.bg/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5015
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The Social Entrepreneur
The social entrepreneur is a person of entrepreneurial spirit who has:

•	 An innovative solution to a major social problem

•	 An idea which is feasible, can be developed and has a sustainable financial model

•	 A solution that helps a particular target group but at the same time helps to achieve systemic change 
by changing thinking or public behavior, or by changing regulations.17

Social enterprises achieve good economic results in markets with strong competition, such as social 
and healthcare services, food distribution, information technology (IT), housing, ethical trade, environmental 
protection, renewable energy, etc.

Good Examples of Social Enterprises:

Sofia Bread House – NadEzhko Bakery is an innovative model of social enterprise, a bakery for 
authentic yeast bread, training and employing people from various vulnerable groups (young people at risk, 
people with disabilities and chronic diseases, long-term unemployed mothers). At the same time, NadEzhko 
Bakery provides regular free Bread Therapy sessions for people with disabilities, injuries and other special needs 
whose effectiveness was proven by psychologists. The Bakery’s mission is to serve as a social and cultural centre 
of its district and the city where monthly community kneading for mutual help is organised for mixed groups of 
different ages and strata. 

Veselina Feldman is one of the finalists in GameChangers: Change, the socially responsible initiative 
designed to improve children’s lives by identifying and supporting motivated social entrepreneurs in the 
realisation of their ideas in practice. Veselina came up with an innovative solution to a pressing social problem, 
i.e. children with disabilities who are not able to develop their full potential and remain isolated and concealed 
in society due to the lack of qualified help. A psychologist, former competitor, and now an equestrian instructor, 
she manages to combine all these competences in equine-assisted therapy for children with disabilities.

The Re-Act Association is also one of the finalists in the Change 2015/2016 initiative. Understanding 
how difficult the professional and social integration of disadvantaged young people is, the Association joined 
the initiative with an ambitious idea which will give these young people a chance to have better living conditions 
and be integrated as equal members of society. The idea implies the creation of the Bulgarian bicycles Vaga’Bond 
to be produced in a socially-owned workshop in the town of Rakitovo where disabled children and adolescents 
of Angel Uzunov Correctional Boarding School will be trained and employed. The implementation of    Re-Act idea 
will create real working environment where young people will have the opportunity to acquire working, social 
and practical skills that will be useful for their equal start in life after leaving the institution. 

17  Prepared by: Yuriy Valkovski, Executive Director, Urban Projects and Research Foundation
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The Social Teahouse is a social enterprise intended to support young people raised in a problematic 
social and/or family environment by creating an opportunity for them to live independent lives. 

II. WHY ENTREPRENEURSHIP IS IMPORTANT 
The important role of entrepreneurs in econ-

omy is increasingly acknowledged. Entrepreneurship is 
widely recognised as a driver of sustainable economic 
growth since entrepreneurs set up new businesses, imple-
ment and shape innovation, accelerate structural changes 
in economy, and new competition, thus contributing to 
productivity. Also, entrepreneurship creates jobs and is thus 
becomes a critical factor for economic growth which is inte-
grating and reducing poverty.

UNESCO emphasises the growing gap between 
search and demand of skills as a key cause of high levels of youth unemployment. 

The traditional model of career development for life has become increasingly rare and entrepreneur-
ship among young people will have to be seen as an additional way of giving young people access to the labor 
market and promoting job creation. 

The International Labor Organisation, the United Nations, the World Bank and YBI18 pointed out the 
advantages of fostering entrepreneurship among young people, including: 

•	 Youth entrepreneurship is an opportunity to create jobs for young people
•	 Young entrepreneurs are more likely to hire other young people
•	 Young entrepreneurs are particularly responsive to new economic opportunities and trends
•	 Young people are active in the high growth sectors
•	 Young people with entrepreneurial skills are better workers and employees
•	 Young people are more innovative and often create new forms of self-employment

•	 Young people who are self-employed have a higher  “satisfaction with life“.

In addition:

•	 Entrepreneurship enables unemployed or discouraged young people to have sustainable livelihoods 
and provides them a chance to integrate in society

•	 Entrepreneurial experience and/or education help young people to develop new skills which can 
be used for other challenges that life offers. Non-cognitive skills, such as identifying opportunities,  
innovation, critical thinking, sustainability, decision-making, teamwork and leadership, will benefit 
all young people, whether they intend to become or continue to be entrepreneurs

•	 If entrepreneurship runs well it generates incomes, i.e. incomes for its owners, and for covering duties 
and taxes, that are used to support public products and services

18  Resource: Youth Business International
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•	 The essence of entrepreneurship is to search and find solutions to existing problems, which in turn 
fosters creative thinking and innovation

•	 In order for an entrepreneur to be successful all processes should be optimised resulting in increased 
efficiency of organisation

•	 Due to the market mechanism which is the driver of entrepreneurial activity, business processes and 
models of the organisation are constantly improving and the available resources are not wasted

•	 Last but not least, entrepreneurship carries the economic growth of a country – from start-up to 
scale-up.

III. ENTREPRENEURSHIP EDUCATION  
Entrepreneurship education for students is different from the education for adults. For students, 

the foundation should be built first, i.e. their independence and tendency to undertake something that goes 
into entrepreneurial activity should be encouraged.19

Encouraging independence refers to four 
components:

1. Independence  in managing one’s own life, “entre-
preneur of oneself“,

2. Showing independence as an adult and responsi-
ble citizen of society,

3. Professional independence, and

4. Entrepreneurial independence.

Entrepreneurship education helps people develop the skills, knowledge and mindset needed to achieve 
their goals. Young entrepreneurs are more likely to set up their own companies. 

Entrepreneurial thinking and skills can effectively be built through practical assignments and project 
work only. 

There are several ways to teach entrepreneurship: 

•	 Integrating it in all subjects

•	 Establishing it as a separate subject or combined with another subject (e.g. in Bulgaria: Entrepre-
neurship and Technology)

•	 Exporting it beyond educational institutions to businesses and wider community through different 
events, workshops, internships.

19  Resource: http://www.nfsg.online.bg
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Entrepreneurship as a Key Competence
In the Strategic Framework for European 

Cooperation in Education and Training (ECET 
2020), one of the strategic objectives is to 
develop creativity and innovation (including 
entrepreneurship) in all levels of education and 
training by fostering the acquisition of universal 
key competences and building partnerships with 
the rest of the world, particularly with business. 
The development of initiative and entrepreneurial spirit as a key skill involves the ability to translate ideas into 
action.

In school, young people must develop both solid basic skills (reading, writing, math and science) and 
universal key skills (learning skills, initiative and entrepreneurial spirit, social, civic and cultural skills), as well 
as media literacy. 

Therefore, the school needs to:

•	 Find ways for students to intensively learn basic skills, to effectively identify the difficulties in these 
areas and to support and help students having such difficulties,

•	 Establish and develop teaching and learning approaches or methods that effectively support the  
development of universal key skills,

•	 Develop methods for analysing and evaluating practices that improve the quality of acquisition of 
basic skills and support the development of universal key skills, and

•	 Establish and develop integration of the European dimension into teaching and learning. 

The development of key skills depends largely on meeting the needs of teaching and learning in this 
rapidly changing world where technological and media literacy, creative mindset and innovative culture are 
becoming increasingly important. 

Under a Resolution of the European Parliament adopted in 2000, entrepreneurship is defined as one 
of the eight key competences and, therefore, introducing entrepreneurship education in school and university 
curriculum becomes a priority in the education policy of many European countries. 

In 2006, Norway voted on a law and on a strategy for introducing entrepreneurship education in the 
curriculum from pre-school to university level, which were jointly developed by the Ministry of Education, the 
Ministry of Labor and the Ministry of Economy. Finland, Denmark and England were next. 

The European Commission’s Entrepreneurship 2020 Action Plan refers to entrepreneurship education at 
schools as a key factor for ensuring the development of European well-being. 

The new Law on Pre-school and School Education in Bulgaria, effective since August 1, 2016, introduces 
successful steps towards implementing entrepreneurship education in school curriculum. Entrepreneurship 
education is meant to achieve the following main objectives of the educational system in a market economy setting: 
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One of the main arguments for introducing entrepreneurship education is the creation of new 
opportunities for integrated learning and generating interdisciplinary links between the diverse cultural and 
educational areas and seemingly incompatible school subjects: Domestic Science and Home Technology, Fine 
Arts, Home Technology and Economics, Music Studies, Technology, Man and Society, Mathematics, Information 
Technology, Environment, Homeland, Geography and Economics, Man and Nature, etc. 

The introduction of entrepreneurship education implies the need for qualitatively new requirements for 
the educational process:20 

•	 New educational approach: Replacing the informational environment (memorising and repro-
ducing) with a forming environment (creative thinking and autonomy)

•	 New training models: Real-time simulations, teamwork, decision-making skills, innovation and 
creativity, understanding the role of business

•	 New key competences: New skills for all participants in the learning process based on the compe-
tence approach

•	 New interactive methods and forms of learning: Flexible and motivating to participate through 
cooperation, support, guidance and discovery

•	 New technologies of forms of interaction: Greater interdependence between the personal abil-
ities and social goals of an individual, a combination of knowledge, skills, abilities and mindsets, 
willingness and learning ability

•	 New role of the teacher: Mediator, associate, counselor, leader of the change

•	 New role of the student: Active participant, partner, generator of knowledge and concepts and 
their realisation. 

IV. WHY TRAINING AND EDUCATION IN 
ENTREPRENEURSHIP IS IMPORTANT 

Under the Global Entrepreneurial Monitoring (GEM) Report, entrepreneurship education is important 
because: 

•	 Education is one of the most important foundations for economic development, and entrepreneur-
ship is a major driver of innovation and economic growth. Therefore, entrepreneurship education has 
an important role in shaping mindsets and skills from an early age. 

20  Resource: www.manage-edu.net/resources/20/46/attachment_1387619074.docx
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•	 Entrepreneurship is seen as a way of thinking that can be nurtured and disseminated through social-
isation and education. Entrepreneurial competences can be acquired through teaching. 

•	 Entrepreneurship education helps young people to develop new skills that can be used in other 
spheres of life, such as recognising opportunities, inclination to innovate, critical thinking, flexibility, 
decision-making skills, teamwork, leadership. 

V. GOOD EXAMPLES AND PRACTICES FOR 
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN OTHER 

EUROPEAN COUNTRIES 

Finland:
School: Alakylän koulu21

The most important thing for the Alakylän School is to build the so-called “intrepreneurship“ 
skills in their students. Intrepreneurship means developing the entrepreneurial spirit and 
its implementation in operating large enterprises. Intrepreneurship is characterised by the 
fact that enterprises create conditions for generating ideas and allocate resources for their 
realisation. The intrepreneur is a person who not only possesses the required knowledge, 

skills and personal traits but also initiates and performs entrepreneurial activities as a collaborator rather than 
as an owner. Intrepreneurs are crucial to the success of the enterprise and its future. 

21  Resource: http://www.tesguide.eu/school/itemid/29307/

http://www.tesguide.eu/bpsearch
http://www.tesguide.eu/bpsearch
http://www.tesguide.eu/bpsearch
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Teachers use pedagogical techniques where students play an active role in their learning process and 
encourage their creativity. Students should be able to take calculated risk and receive reasonable feedback. 
The school has a teacher who is in charge of entrepreneurship-related activities. The school uses the method of 
“learning by doing“ and has developed a platform where the students and their parents share different ideas 
related to entrepreneurship education. 

Portugal:
School: Escola de Comércio de Lisboa22

The mission of the school is to reveal new professional and personal horizons for young 
people, through active participation in an educational project that allows successful 
management of the students’ personal and professional journey. The school is in a constant 
dialogue and interaction with both students and labor market, thus increasing the 

motivation and participation of young people in the learning process. Each student is responsible for their own 
internship. These projects are essential for the development of entrepreneurial skills among youngsters. The 
school uses student-focused training methods, problem-based learning focused on interdisciplinary projects 
addressing societal and corporate challenges. Creativity, critical thinking and self-assessment skills are being 
developed.

The school has access to databases of companies offering full-time and part-time jobs and internships. 
About twenty entrepreneurs from different sectors interact with the school providing information about new 
trends and needs of the labour market. The school hires a new professional teacher entrepreneur on a yearly 
basis. 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
 School: Highfurlong S.E.N. School and Specialist College23

The school is focused on business training through the customised learning method. 
Students find that their education is relevant to real life which motivates them to strive and 
learn more. Teachers use multiple projects in different areas, focusing on business initiatives 
and social cause projects (social entrepreneurship) as well. 

Most of the business ideas are generated through student-led discussions. Demands are identified by 
means of market research. The business group is assigned roles and a business plan is developed. The students 
identify funding sources, prepare order forms and posters, clarify production costs in order to establish the unit 
sale price, make a risk assessment, and finally the students produce the goods or provide the service. Electronic 
spreadsheets are created in order to support sustainability. Students take part in all processes. The business 
group is paid in the form of credits which they record in a system and then decide how to spend or save money. 

22  Resource: http://www.tesguide.eu/school/itemid/30300/
23  Resource: http://www.tesguide.eu/school/itemid/29409/
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Denmark:
School: Odsherreds Efterskole24

The vision of the school is to engage all students and all subjects of entrepreneurship 
education. The so-called KIE model is used. The KIE model is an educational didactic tool 
when it comes to working with innovative training and process procedures. The model is 
common due to its simple approach to the innovation process and the fact that it can be 
used in all levels of the education system. In brief, the model separates the workflow into 
three different classrooms: creative, innovative and entrepreneurial. Every room has its own 
rules and target.

Creative classroom

In this room, students create as many ideas as possible using their imagination and creativity. The 
method of “brainstorming“ is used. One of the basic rules in the room is that ideas should not be judged 
too harshly but students should rather believe that something useful can be found in any idea, even in the 
unrealistic ones.

Innovative classroom

In the innovative classroom, students start to analyse ideas, they use and develop their logical and 
analytical thinking. The main purpose of this room is to select, prioritise and systematise the number of ideas 
the group has suggested. This is followed by more specialised operations, such as developing and executing a 
business plan. Students have the opportunity to consult with mentors or specialists from different companies 
regarding the cost of producing the good/providing the service. Thus, young people can be supported to obtain 
a reasonable result. 

Entrepreneurial classroom

In this room, the students have to implement the idea or concept that they have been working on so 
far. This means that the students should demonstrate their entrepreneurial and organisational skills. They learn 
to assign tasks and work in a team.

24  Resource: http://www.tesguide.eu/school/itemid/29302/
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Проект „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и 
предприемачество“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община 

Програма Европа 2017
от Фондация Българска Памет в партньорство с Район „Лозенец“

Мненията и/или заключенията, изразени в материала, 
не представляват официално становище на Столична 

община и не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в него информация. 
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