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Въведение

Настоящият наръчник има за цел да Ви помогне да използвате и приложите

матрицата за измерване на предприемаческите компетенции и умения, изготвена в

рамките на проект "WE GET!“.

Женското предприемачество има важен принос за икономическото развитие във

всички държави. Жените трябва да бъдат по-равностойно включени в икономиката,

бизнеса и обществото. Проектът "We Get" има за цел:

● Овластяване на жените чрез подобряване на „меките“ им умения, особено на

тези, свързани с творчество, мотивация и иновации; повишаване на уменията

им в областта на цифровите и информационно комуникационните технологии и

в същото време подпомагане на тяхната бизнес и професионална кариера,

което улеснява професионалното им израстване на трудовия пазар.

● Насочване на преподавателите, работещи с жени, да адаптират своите курсове

в съответствие с нуждите и потребностите на своите обучаеми.

Преподавателите ще научат как да се справят с несъответствията между

необходимите и съществуващи умения у младите начинаещите жени

предприемачи чрез иновативни образователни материали, които разглеждат

теми като: цифровизация, интернационализация или управление на промените.

Цели на въпросника
Мислите да започнете малък бизнес или социално предприятие? Или наскоро сте

стартирали своя бизнес? Преди да се гмурнете в дълбокото, Ви каним да отделите

малко време на нашата матрица на компетенциите. Тя ще Ви покаже основните

умения и компетенции, на които ще трябва да обърнете внимание, за да постигнете

успех.

Матрицата на компетенциите е рамка, която се използва за определяне на

специфични умения и техните нива. Това е таблица, съдържаща информация за

наличните умения и тяхната оценка. Използва се за управление, планиране и

наблюдение на съществуващите и нужните умения за определена позиция, екип,

отдел, проект или цяла компания. Матрицата е идеална за проследяване на уменията

на Вашите служители и на техните умения, квалификации, сертификати и лични

компетенции или на управленския потенциал. Когато се използва правилно, матрицата

работи много добре на практика и е чудесен инструмент за измерване и подобрение

на ефективността на екипите, както и на бизнес резултатите. Матриците на уменията

помагат да се определи кои умения ви липсват - на Вас като ръководител, на екипа,



отдела или на компанията като цяло. Ако искате да стартирате собствен

бизнес/социално предприятие, трябва да усвоите и оцените конкретните умения, които

са в основата на тези качества. Предприемаческите умения могат да бъдат от голямо

предимство, ако сте на позиция, на която от вас се очаква да реализирате нов бизнес

или да създавате нови продукти. Този инструмент е предназначен за самооценка на

Вашите предприемачески, цифрови и финансови компетенции и ще Ви помагне да

изберете подходящото за Вас обучение, което ще повиши Вашите знания.

Матрицата на уменията включва 21 твърдения и за да я попълните ще са Ви

необходими около 10 минути. Няма верни или грешни отговори. От значение е Вашето

обективно мнение.

This skill matrix includes 21 statements, and will take about 10 minutes to complete. There

are no right or wrong answers. Your honest opinion is what counts.

Система за оценяване
След като попълните въпросника, отговорите Ви ще бъдат обобщени и ще можете да

оцените своите предприемачески умения, свързани с мотивацията, способностите и

нагласите Ви,  благодарение на два критерия:

- Ниво на компетентност: измерва нивото на Вашите способности. Колкото

по-голямо е числото, толкова по-малко обучение ви е необходимо.

- Интерес: измерването на този показател ще ви покаже доколко желаете да

подобрите уменията си. Нивото на интерес в проценти е за Ваша лична

употреба и е важно за собствената Ви мотивация.

Резултат до 25% "Осъзнатост" - имате основни познания и разбиране по темата, но

все още не сте приложили уменията си на практика. Трябва да усъвършенствате

знанията си на ниво, което ще Ви позволи да ги прилагате и да са Ви полезни при

изпълнение на Вашите задачи и поемане на нови начинания.

Резултат до 50 % "Начинаещ" – имате познания и ги използвате в практиката, но все

още се нуждаете от подкрепа и обучение по специфични теми, нужни в

предприемаческата дейност.

Резултат до 75% "Професионалист" – Имате опит в използването на необходимите

знания и умения и можете да работите самостоятелно. Решавате проблемите

проактивно. Може да наставлява и подпомага начинаещи предприемачи, изпълняващи

свързани задачи.

Резултат до 100% "Експерт"- Имате голям опит в прилагането на необходимите

знания и умение на практика. Разполагате с обширни познания по темата и можете да



обучавате други хора. Следите тенденциите в тази област и споделяте знания с

колегите си. Най-вероятно разполагате с официален сертификат за придобити умения

в съответната област.

В края ще имате възможност да получите обратна връзка и да бъдете препратени към

подходящи за Вас модули, за да повишите Вашите знания.


