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Модул 1 – Разпознаване на външни влияния 
 
 
Въведение в Модул 1 
Модул 1 е изграден по отношение на разбирането и анализа на макро и микро средата 
на вашата организация, и ще ви даде знания, умения и инструменти, необходими за 
това. Ще ви бъдат предоставени необходимите умения за разпознаване на външни 
влияния, за стратегическо адаптиране към променящите се условия на околната среда, 
развиване на конкурентни предимства, предоставяне на информация за възможностите 
и съвети за това как да разпознавате и създавате възможности. 
 

Целта на този модул е да можете да използвате съответната 
информация, за да: 

1. Разпознавате външни влияния, стратегически да се приспособявате към 
променящите се условия на околната среда и да развивате конкурентни 
предимства  

2. Разбирате и анализирате макро-и микросредата на вашата организация.  

 
Очаквани резултати от обучението: 
Знания 
След завършване на този модул ще: 

1. Разбирате важността на оценката на вътрешната и външната среда на вашата 
компания 

2. Определяте как да подобрите представянето на организацията си 
3. Разберете кои фактори от вашата вътрешна и външна среда са важни за 

оценяване 
4. Знаете какво е разпознаване на възможностите 
5. Разберете процеса на дизайнерско мислене 
6. Знаете къде да намерите бизнес възможности 

 
 

Компетентности и умения 
 

След завършване на този модул ще можете да: 
1. Извършвате оценка на вътрешната и външната среда на вашата компания, като 

използвате предоставените инструменти 
2. Подобрите уменията си за разпознаване на възможности 
3. Прилагате дизайнерско мислене към вашия бизнес 
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Учебна програма 
Модул 1 е разделен на 3 части   
Част 1 – Външни влияния и вътрешни възможности 
Част 2 – Вътрешен и външен анализ 
Част 3 – Разпознаване на възможности 
 
Продължителност на модула: приблизително 120 минути 
 


