Геймифицираният отворен онлайн курс
“Въведение в социалното предприемачество”
е специално разработен за жени и обучаеми
от различни специалности.

Без значение каква е вашата специалност хуманитарна, техническа, инженерна, научна,
в областта на изкуството –
вие може да притежавате идеи, умения и нагласа
да бъдете социален предприемач.
Вярваме, че всеки може да се научи как
да прави бизнес и добро едновременно.
И ние ще ви помогнем да научите основите.

Партньорството по проект Open Mind
Курсът е разработен в рамките на проект
Open Mind от 8 утвърдени организации:
•
•
•
•
•
•
•
•

Висше училище по застраховане и финанси,
Фондация на бизнеса за образованието,
Стопанска академия “Д.А.Ценов”- Свищов,
Технологичната организация 11235,
Институт за развитие на предприемачеството – Гърция,
Университет на Лодз – Полша,
Университет „Титу Майореску“ – Румъния,
и Университет на Шефилд – Великобритания.

Съдържание на курса
Курсът съдържа 8 модула с обща продължителност 75 часа
(3 ECTS кредита).
Основни на социалната икономика
и предприемачество

Бизнес мениджмънт

Законодателна рамка

Канава на бизнес модела

Маркетинг на социалното
предприятие

Финансиране

Писане на бизнес план

Социални проекти и
социално въздействие

Какво ще научите?
• Ще придобиете разбиране за социалната икономика и как сами да
започнете да разработвате свой социалнопредприемачески бизнес.
• Ще се запознаете с основните аспекти в управлението на фирма.
• Ще научите какво е законодателството и под какви правни форми може
да се развива социално предприемачество във вашата страна.
• Ще можете да намирате и използвате информация, свързана със
създаване на бизнес модел и да я прилагате към вашата бизнес идея.
• Също така ще разберете как да планирате и прилагате стратегии от
социалния маркетинг и стратегически планове.
• Ще се запознаете с различни методи за осигуряване на финансиране;
• Как да изготвите бизнес план – полезен практичен инструмент за
развитие и шлифоване на вашата бизнес идея;
• Ще научите как да подготвите проектно предложение и да обясните
очакваното социално въздействие от вашата дейност.

Електронна книга и допълнителни ресурси
В допълнение към модулите, сме събрали Електронна книга с 50
вдъхновяващи добри практики и много допълнителни полезни
материали и ресурси, които ще откриете в платформата и на
Facebook страницата ни.

Как да започнете?
Влезте в платформата http://platform.open-mind-project.eu/.
Изберете своя език и регистрирайте профил. Отнема 1 минута.
Ще получите инструкции и личен ментор.

Как се провежда обучението?
Всеки модул включва няколко задачи:
1. Прочетете учебното
съдържание.

2. Изпълнете учебните задачи.

3. Преминете теста.

4. Подгответе писмената работа.

5. Ще получите обратна връзка от
ментора си и другите обучаеми.

6. И вие трябва да дадете обратна
връзка на другите обучаеми.

След успешно преминаване на 8-те модула получавате сертификат!

Дизайн на курса
Курсът е създаден в специална геймифицирана платформа и използва
една от най-актуалните тенденции в електронното обучение –
игровизацията. При нея елементи от дизайна на игри – цели, нива,
правила, сътрудничество, конкурентост, споделяне, обратна връзка,
награди, забавление и др. – създават ангажираща и мотивираща учебна
среда, която ще ви помогне да придобиете знанията, уменията и
компетентностите, необходими в социалното предприемачество.
Колкото по-активни сте, толкова повече точки получавате.
Колкото повече точки имате, толкова по-високо в класацията сте.
Колкото по-високо в класацията сте, толкова повече знания придобивате!
Ето колко лесно е всъщност. Забавлявайте се!

Защо да се включа в курса?
• Интересувате се от социално предприемачество, но не сте сигурни, че
това е за вас? Създадохме този курс точно за вас!
Той ще ви помогне да разберете за какво точно става въпрос.
• Защо точно този курс? Ще бъдете сред първите, участвали в един от
малкото геймифицирани курсове по социално предприемачество, а и
освен това нашият е безплатен, онлайн базиран, разработен и
менториран от международен екип от експерти. Ще научите основното,
докато се забавлявате.
• Подред ли да карам? Можете да започнете откъдето искате.
• Бавно или бързо? Учете със своето собствено темпо!
• Не сте сигурни как се справяте? Ще получавате коментари от ментора
си и другите обучаеми и ще виждате вашия резултат сравнен с този на
останалите.
• Страх ви е да не се провалите? Няма страшно – ще получите личен
ментор, полезни съвети и възможност да повтаряте тестовете.
• Обичате да споделяте? Този курс е точно за вас! Ще можете да пишете
статии, да предлагате идеи, да давате обратна връзка на другите
обучаеми и да споделяте с приятелите си във Facebook.

Геймифициран онлайн курс по социално предприемачество
за жени и обучаеми от различни специалности

http://platform.open-mind-project.eu
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