
 

   
 Модул 3  

Разработване и планиране на 

продукт 

 

Урок 1 

(По желание – в сесия на живо)  

 



Резултати от обучението 

За днешната директна сесия 

 

До края на тази сесия ще: 

 

• Имате възможност да развиете въображението си 

  

• Имате възможност да развиете уменията си за решаване на 

проблеми 

 

• Имате възможност да разработите собствено проучване за 

удовлетвореността на клиентите 



Да разбием леда 

• Да се запознаем 

• Име 

• Опит 

• Защо се включихте в този курс? 

• Един интересен факт за вас 

• Обсъждане 

• След това представете партньора си 



Разработване и планиране на 

продукт 

Младежко социално предприятие 

 



Фирмата JRM 
Това е една чудесна възможност да видите социално предприятие в 

действие. Вижте видео, направено от двама млади момчета, които са 

започнали свой собствен бизнес още докато са на 9 и 11 години. Отначало 

стартирали с продажба на стара монети и пари с нумизматична стойност. 

 

Те разбрали, че трудно ще се отнесат сериозно с тях, заради възрастта им и 

въпреки това обаче развили идеята си и я направили реалност. 

 

 

 

20 минутно видео  

https://www.youtube.com/watch?v=CzncRIRdqDM 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CzncRIRdqDM


Общо обсъждане 

 
Какво е направило възможна 

идеята на тези две момчета?  

  

 



Развиване на Вашето 

въображение 



Коя е  

Вашата зелена точка? 



Развиване на Вашите умения за 

решаване на проблеми 



Опитайте се да решите  

3 различни задачи 

  

3 чаши 

Свещ 

9 точки 



Решаване на задачи – 3 чаши 

  
• 3 чаши със сок  

• 80 мл, 50 мл, 30 мл  

• Разделете сока в 2 чаши по 40 мл   

• Без да измервате 

• Без да правите приблизително 

преливане  

 

 



Решаване на задача – Свещ 

  
• Кабърчета (или пинчета) 

• Свещ 

• Кутия кибрит 

• Закачете свещта към стената 

• Запалете свещта 

• Без да запалите сградата 

 



Решаване на задачи – 9 точки 

  
• 9 точки отбелязани на хартия  

• В 3 редици по 3 точки  

• Свържете точките 

• Използвайки само 4 прави 

линии 



Решаване на задачи 
 

Вижте видеото  

https://www.youtube.com/watch?v=vg93

6IW9i7Q 

 
10 минути 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vg936IW9i7Q
https://www.youtube.com/watch?v=vg936IW9i7Q


Ключови точки в обучението 

 
• Мислене извън рамките 

 

• Празното пространство е от полза 

 

• Често не виждаме решението от пръв поглед 

  



Разработване на изследване за 

удовлетвореността на Вашите 

клиенти 



Защо искаме да направим 

изследване? 

 
Групова дискусия 

 
10 минути 



Правилните въпроси ще ни дадат 

добра информация 

 

Направете въпросите кратки. 

Щом питате, използвайте го. 

  

 



Какво правим с отговорите, които 

получаваме? 

 

Групова дискусия - 10 минути 



Да помислим 

Надяваме се, че успяхте да спечелите: 

 

Развитие на Вашето въображение - теорията на 

зелените точки 

 

Подобрите способностите си за справяне със 

задачи - Мислейки извън рамката 

 

Полза от изследването за удовлетвореността на 

клиентите - Използвайте това 



 

 Този проект е финансиран от Европейския съюз чрез програма 

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 

Disclaimer 

"This presentation reflects the views only of the authors, and the Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency and the European Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein." 


