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Abstract: The paper introduces and studies a new theoretical concept which combines ed-
ucation, work integration and recognition of professionals by using a model company called 
by the authors “EDUMOTIC”. This new object, based on empirical construction, is intended 
to simultaneously fill in three recognized gaps - between education and real business, be-
tween job-ready professionals and their first job and between professional business and 
their ability to demonstrate expertise. The stress is set towards integrating the three key 
players - professionals, academic bodies and job seekers in one interrelated body via the 
“EDUMOTIC” model company. The main characteristics and benefits of such company are 
clarified and a detailed example is presented and explained.
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Резюме: Статията представя и изследва нова теоретична концепция,  комбинираща 
обучение, интеграция в работна среда и утвърждаване на професионалисти посредством 
използване на компания-образец, наречена от авторите “EDUMOTIC”. Този нов обект, 
базиращ се на емпирична конструкция, е предназначен едновременно да запълни три 
установени несъответствия – между образованието и реалния бизнес, между готовите 
за работа професионалисти и първото им назначение, и между професионалния 
бизнес и неговата способност да демонстрира експертиза. Поставено е ударение върху 
интегрирането на трите ключови участници – професионалисти, академична общност 
и търсещи работа в един взаимосвързан обект посредством “EDUMOTIC” компанията-
образец. Представени са основните характеристики и ползи от подобна компания, и е 
разгледан и разяснен детайлен пример.
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І. Introduction

In today’s economy, in order to be rec-
ognized as an employable professional in 
any area, it becomes more and more criti-
cal to be able to demonstrate extensive 
knowledge and capacities to solve real 
life business problems. Classic graduation 
approaches are not sufficient any more. 
Businesses require a sustainable pace of 
learning updates as technical progress and 
competition force permanent improve-
ment. The concept of lifelong learning has 
never been more vital - it sets up new 
challenges in front of the actors involved in 
pedagogical processes: Academic bodies, 
Job seekers and Professional businesses.

This paper discusses the relevancy of the 
“EDUMOTIC” model introduced as a new 
pedagogical and commercial instrument 
for learning, practicing and demonstrat-
ing.

The hypothetical benefits of connecting are 
stressed - via the “EDUMOTIC” instrument 
– between the three communities which 
have different goals: Academic bodies, 
Job seekers and Professional businesses. 
Based on the authors’ first observations 
and a collection of scientific articles re-
lated to business simulation, commercial 
demonstrations and practice based educa-
tion, the “EDUMOTIC” model is introduced 
as a proposition for deeper study.

The scientific problem which is addressed 
in this paper lies in the crossing point of 
education and organizational studies. It is 
about conceiving a new approach for reso-
lution of currently existing problems. The 
objective of the study is to define a unified 
object (a tool) which can be used to simul-
taneously address the above mentioned 
correlated communities’ requirements.

In order to do that the authors have iden-
tified the following tasks to perform:

• Identify the potential participants 
who have an interest in collaborat-
ing in this new tool implementation;

• Define participants’ requirements 
and, by analyzing them, enlighten 
existing gaps;

• Survey existing approaches, which 
could help fill those gaps by per-

І. Въведение

В съвременната икономическа среда с 
цел утвърждаване като професионалист 
заслужаващ наемане в която и да е об-
ласт, все по-критична става способността 
за демонстрация на богат опит и капаци-
тет за решаване на бизнес проблеми от 
реалния живот. Класическият подход с 
придобиване на научна степен вече не е 
достатъчен. Бизнесът изисква устойчиво 
темпо на обновяване на знанията, дока-
то техническия прогрес и конкуренцията 
налагат постоянно развитие. Концепци-
ята за учене през целия живот никога 
не е била по-жизненоважна – тя налага 
нови предизвикателства пред участници-
те въвлечени в педагогическия процес: 
Академична общност, Търсещи работа и 
Професионални бизнеси.
Тази статия обсъжда приложимостта на 
представения “EDUMOTIC” модел като нов 
педагогически и комерсиален инструмент 
за обучение, практика и демонстрация.
Подчертани са хипотетичните ползи от 
изграждането на връзки – посредством 
“EDUMOTIC” инструментариума – меж-
ду трите общности, които имат различ-
ни цели: Академична общност, Търсещи 
работа и Професионални бизнеси. Пред-
ставения “EDUMOTIC” модел, базиран на 
първоначалните наблюдения на авторите 
и набор научни публикации свързани с 
бизнес симулация, комерсиална демон-
страция и обучение базирано на практи-
ка, е въведен като предложение за по-
дълбоко изследване.
Научният проблем, който се адресира 
в тази публикация стои на пресечната 
точка между образованието и организа-
ционните науки. Става въпрос за форму-
лиране на нов подход за разрешаване на 
текущо съществуващи проблеми. Целта 
на изследването е да се дефинира еди-
нен обект (инструмент), който може да 
бъде използван за едновременно адреси-
ране на потребностите на гореспоменати-
те взаимосвързани общности.
За да постигнат това, авторите са иденти-
фицирали следните задачи, които трябва 
да бъдат изпълнени:

• Идентифициране на потенциалните 
участници, които имат интерес от 
сътрудничество при внедряването 
на този нов инструмент;

• Дефиниране на изискванията на 
участниците посредством тяхното 
анализиране и изясняване на съ-
ществуващите несъответствия;
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forming literature review on the re-
lated topics;

• Propose a new concept (a tool) that 
Academic bodies, Job seekers and 
Professional businesses could use 
and potentially optimize learning 
and professional efficiency;

• Define principles which would lead 
to successful implementations of 
such a tool;

• Discover expected value from im-
plementing such a tool and ways to 
enroll participants;

• Provide a practical example of the 
implementation of the proposed 
new model;

• Based on the executed research, 
provide conclusions and recom-
mend future works on the subject.

II. Materials and methods

TIn order to investigate the current state 
and what has been done so far on the 
topic researched, an extensive literature 
review over scientific papers and informa-
tion available on the Internet has been 
performed. The goal of this research was 
to ensure that currently available studies 
support the hypothesis that:

1) demonstration environments aug-
ment sales success ratio;

2) rich business cases increase under-
standing and knowledge acquisition;

3) business situations close to real life 
are an occasion to show a person’s 
professional capacity.

There is one general conclusion which 
stands out after performing the literature 
review on the topic researched. A lot of 
company documents have been found like 
papers, websites, best practices and les-
sons learned focused on demo environ-
ments. On the other hand, the research 
pointed out a number of scientific research 
experiments and papers about Practice 
firms. Each of those two general sets of 
documents is developed by its own com-
munity (Professional business for demo 
environments, Academic bodies and Job 
seekers for Practice firms) and addresses 

• Проучване на съществуващите под-
ходи, които биха могли да помогнат 
за разрешаване на тези несъответ-
ствия, посредством преглед на ли-
тературните източници по свързани 
теми;

• Предлагане на нова концепция 
(инструмент), който Академичната 
общност, Търсещите работа и Про-
фесионалните бизнеси биха могли 
да използват и потенциално да оп-
тимизират образователната и про-
фесионална ефективност;

• Дефиниране на принципи, които да 
доведат до успешно внедряване на 
този инструмент;

• Очертаване на очаквана стойност 
от внедряването на този инструмент 
и как да бъдат въвлечени участни-
ците;

• Представяне на нагледен пример за 
практическо внедряване на новият 
предложен модел;

• На база на проведеното изследва-
не, представяне на изводи и препо-
ръки за бъдеща работа по темата.

II. Материали и методи

С цел проучване на текущото състояние 
и какво е постигнато до момента по из-
следваната тема бе направен задълбо-
чен обзор на литературните източници 
на база научни публикации и наличната 
в Интернет информация. Целта на този 
обзор бе да се гарантира, че извърше-
ните до момента изследвания подкрепят 
хипотезата, че: 

1) демонстрационните среди подобря-
ват нивото на успешни продажби;

2) богатите бизнес сценарии увелича-
ват разбирането и придобиването 
на знание;

3) близките до реалността бизнес си-
туации са повод за утвърждаване 
на професионален капацитет.

Има един основен извод, който се откро-
ява след провеждането на литературно 
проучване по темата на изследването. 
Намерена бе много фирмена документа-
ция, като вътрешни документи, Интер-
нет сайтове, добри практики и изводи, 
фокусирани върху демонстрационни 
среди. От друга страна, проучването 
открои множество научни публикации 
и документи отнасящи се до фирми за 
практика. Всяка от тези две генерални 
съвкупности от документи е разработе-
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its own community’s requirements only 
without any attempt to integrate with the 
other ones. 

In the next part of the article a short sum-
mary of the information sources on the 
topic researched is presented with a stress 
towards the objective of the study in this 
paper.

III. Theoretical background

1. Information sources on com-
mercial demo environments

The literature research on information 
sources focused on demo environments 
has led to one scientific paper (Bubak 
et al., 2006) and a number of websites 
(ANDS, 2014; IDES, 2014; CITRIX, 2014) 
whose conclusions would be briefly pre-
sented.

The publication of Bubak et al. (2006) 
presents a methodology for implement-
ing composite solutions that spans the en-
terprise. In this paper the authors stress 
that business processes extend across 
functional and organizational boundaries. 
In this ‘real world’, supporting information 
systems must be implemented using an 
end-to-end viewpoint to ensure a truly ef-
ficient business process orientation. 

The ANDS (Australian National Data Ser-
vices - ANDS, 2014) IT Services team has 
repurposed a demonstration environment 
to provide an instance of the ANDS Ser-
vices where staff and external partners 
can experiment with the software without 
these changes effecting the production 
registry. This provides a technical staging 
environment for providers to test the be-
havior of their systems when interfacing 
with the ANDS Registry. The environment 
is used for technical staging and demon-
stration/training purposes. Access to the 
demonstration environment is available to 
any requesting party with a genuine use 
case. It is available at all times, excluding 
the 24 hours preceding an ANDS Software 
release. During this window, the IT Ser-
vices team uses the environment to test 
the deployment of the upcoming release. 

IDES (IDES, 2014) – the “Internet Dem-
onstration and Evaluation System” in the 

на от неговата собствена заинтересо-
вана общност (Професионалния бизнес 
за демо среди, Академичната общност и 
Търсещите работа за фирмите за прак-
тика) и адресира само изискванията на 
съответната заинтересована общност 
без никакъв опит за интеграция помеж-
ду си.
В следващата част на статията е пред-
ставено кратко резюме на информа-
ционните източници по изследваната 
тема с акцент върху целта на изследва-
не в настоящата разработка.

III. Теоретична постановка

1. Информационни източници за 
търговски демо среди

Проучването на литературните източни-
ци на информация, насочени към демон-
страционни среди доведе до една научна 
статия (Bubak et al., 2006) и няколко ин-
тернет сайта (ANDS, 2014; IDES, 2014; 
CITRIX, 2014), чиито заключения ще бъ-
дат представени накратко.
Публикацията на Bubak et al. (2006) 
представя методология за внедряване 
на комбинирани решения обхващащи 
предприятието. В нея авторите подчер-
тават, че бизнес процесите се простират 
отвъд функционалните и организацион-
ните граници. В този „истински свят” 
поддържащите информационни системи 
трябва да бъдат внедрени на база глед-
на точка открай-докрай, за да се гаран-
тира наистина ефективна ориентация на 
бизнес процеси.
Екипът по ИТ услуги на Австралийските 
Национални Услуги за Данни (Australian 
National Data Services - ANDS, 2014) е 
преоборудвал една демонстрационна 
среда, за да предостави пример на ANDS 
услугите, където служители и външ-
ни партньори могат да експерименти-
рат със софтуера без тези промени да 
повлияят на продукционния регистър. 
Това осигурява среда за техническа си-
мулация за доставчици, които да тестват 
поведението на своите системи при вза-
имодействие с ANDS регистъра. Средата 
се използва за техническа симулация 
и демонстрационни/обучаващи цели. 
Достъп до демо средата се осигурява на 
всяка заявяваща страна с правдоподо-
бен сценарии за използване. Тя е дос-
тъпна постоянно с изключение на 24-
те часа предхождащи обновяването на 
софтуерната версия от ANDS. През този 
прозорец, екипът по ИТ услуги използва 
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средата за да тества предстоящата со-
фтуерна версия.
Интернет Демонстрационна и Оценител-
на Система (Internet Demonstration and 
Evaluation System - IDES, 2014) в сис-
темата SAP R/3, представлява компа-
ния-образец. Тя обхваща международ-
на група от подразделения в няколко 
страни. IDES съдържа приложни данни 
за различни бизнес сценарии, които 
могат да бъдат стартирани в системата 
SAP. Бизнес процесите в IDES са проек-
тирани да отразяват реални бизнес изи-
сквания и показват много реалистични 
характеристики. IDES използва лесни за 
проследяване бизнес сценарии, които 
представят сложните функции на систе-
мата SAP R/3. Фокусът на IDES все пак 
е не функционалността сама по себе си, 
а бизнес процесите и тяхната интегра-
ция. IDES покрива не само сферата на 
Доставки, но също Финанси и Човешки 
ресурси. Тя демонстрира способността 
на система SAP R/3 да поддържа прак-
тически всички видове индустрии от 
единично производство през процесни 
предприятия, от проектиране по поръч-
ка до серийно производство. 
Блогът в Интернет сайта на Citrix 
(CITRIX, 2014) се фокусира върху най-
добри практики за изграждане на ефек-
тивна продуктово-демонстрационна 
среда, която според тях е колкото въ-
прос на умела изработка, толкова и тех-
ническо предизвикателство. Тя изисква 
интензивно познаване на възможности-
те на продукта, неговите силни страни 
и ключовите му различия от конкурент-
ните продукти. Статията споменава най-
добри практики, научени уроци и пре-
поръки, натрупани при изграждане на 
демо среди за клиенти на Citrix. Според 
нея, една добра продуктова демо среда 
е същински „мултипликатор на продаж-
бите” само когато е правилно разрабо-
тена и ясно представена.

2. Информационни източници за 
фирми за практика

Проучването на литературните източ-
ници на информация, насочени към 
фирми за практика доведе до мно-
жество научни статии (Collan, 2006; 
Costea, 2010; Krasniqi & Topxhiu, 2012; 
Santos & Martins, 2012; Santos, 2008; 
Seethamraju et al., 2006; Stewart et 
al., 2008; Tampieria, 2013; Westera & 
Sloep, 1998)  и няколко интернет сайта 
(CHARBONEXINTER, 2014; CPFN, 2014; 

SAP R/3 System, represents a model com-
pany. It consists of an international group 
with subsidiaries in several countries. 
IDES contains application data for various 
business scenarios that can be run in the 
SAP System. The business processes in 
the IDES system are designed to reflect 
real-life business requirements and shows 
many realistic characteristics. IDES uses 
easy-to-follow business scenarios which 
show comprehensive functions of the R/3 
System. The focal point of IDES, however, 
is not the functionality itself, but the busi-
ness processes and their integration. IDES 
not only covers Logistics areas, but also 
Financials, and Human Resources. It dem-
onstrates how SAP R/3 System is able to 
support practically all types of industries 
from discrete production through process 
industries, from engineering-to-order to 
repetitive manufacturing

Citrix web site’s Blog (CITRIX, 2014) fo-
cuses on best practices for building an 
effective product demonstration environ-
ment which - according to them - is as 
much an artful as it is a technical endeav-
or. It requires a keen understanding of the 
products capabilities, its strengths, and its 
key differentiators from competing prod-
ucts. The article mentions best practices, 
lessons learned and suggestions accumu-
lated while building demo environments 
for Citrix customers. According to it, a 
proper product demo environment is a 
true “sales force-multiplier” only when it is 
properly developed and clearly presented. 

2. Information sources on prac-
tice firms

The literature research on information 
sources focused on Practice firms has led 
to a number of scientific papers (Collan, 
2006; Costea, 2010; Krasniqi & Topxhiu, 
2012; Santos & Martins, 2012; Santos, 
2008; Seethamraju et al., 2006; Stewart 
et al., 2008; Tampieria, 2013; Westera & 
Sloep, 1998) and some websites (CHAR-
BONEXINTER, 2014; CPFN, 2014; EURO-
PEN, 2014; Job Skills, 2014; MCCC, 2014; 
VEI, 2014; WISE Initiative, 2014) whose 
conclusions would be briefly presented.

The conference paper of Collan (2006) 
reports experiences from educating first-
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year students from multiple fields of study 
in entrepreneurship and presents a custom 
made virtual banking system that supports 
the course in question. In addition to be-
ing multi-disciplinary, the English speak-
ing groups are multi-ethnic. The practice 
enterprises operate with virtual money 
and resources, however, as realistically as 
possible. The virtual banking system used 
by the practice enterprise project was de-
signed according to the needs of the prac-
tice enterprises course and offers the ba-
sic functionality as a “real” virtual banking 
system. The project has a strong learning-
by-doing focus. Group responsibility for 
the given tasks and learning are hoped to 
enhance the students’ abilities to manage 
work, to resolve problems, to work under 
uncertainty, and to work in groups.

Costea (2010) discusses the characteris-
tics and focuses on the advantages pro-
vided by Practice firms to students. One 
of the strengths of the methodology is 
student autonomy. Goal of this methodo-
logical issue is to allow students while re-
specting their individual characteristics 
and peculiarities, essential cross-cutting 
skills for future job placement and increase 
the motivation of each student. The dif-
ferent networks of Practice firms can pro-
vide learning environments through which 
the students will be able to acquire key 
qualifications like interpersonal skills as 
well as practicing for a working life all over 
the world and thus acquiring intercultural 
skills while also acquiring vocational skills.

The paper of Krasniqi & Topxhiu (2012) 
presents the role and importance of Prac-
tice firms in youth preparation and train-
ing for the labor market in Kosovo. Focus 
on the way of functioning of Practice firms 
and on the Practice firms’ global network 
present the need and the possibility of 
qualification of the youth under the condi-
tions of a market which constantly requires 
flexible staff capable of adapting to differ-
ent circumstances. The paper concludes 
that the model of Practice firms as a new 
learning and innovative form does not only 
strengthen the skills and knowledge of 
students of vocational schools, therefore 
it should be expanded and developed for 
the college and university students, un-

EUROPEN, 2014; Job Skills, 2014; MCCC, 
2014; VEI, 2014; WISE Initiative, 2014), 
чиито заключения ще бъдат представе-
ни накратко.
Докладът от научна конференция на 
Collan (2006) разглежда опита от курс 
на обучение по предприемачество за 
студенти първокурсници от различни 
специалности и представя специално 
разработена виртуална банкова систе-
ма, която обезпечава въпросния курс 
на обучение. В допълнение към мулти-
дисциплинността, англоговорящите гру-
пи са и мултиетнически. Предприятието 
за практика оперира с виртуални пари 
и ресурси, но все пак колкото се може 
по-реалистично. Виртуалната банкова 
система, използвана от предприятието 
за практика, е проектирана спрямо нуж-
дите на курса на обучение и предлага 
базова функционалност като една „ис-
тинска” банкова система. Проектът има 
силен фокус върху учене чрез правене. 
Груповата отговорност върху поставе-
ните задачи и обучението се очаква да 
увеличи способността на студентите да 
управляват дейност, да решават про-
блеми, да работят при неопределеност и 
да работят в групи.
Costea (2010) дискутира характеристи-
ките и се фокусира върху предимствата, 
които фирмите за практика предоставят 
на студентите. Едно от предимствата 
на методологията е в автономността на 
студентите. Целта на методологическата 
концепция е да позволи на студентите, 
зачитайки своите индивидуални харак-
теристики и особености, да придобият 
важни умения за бъдещото им работно 
място и да увеличи мотивацията на все-
ки студент. Различните мрежи от фирми 
за практика могат да предложат среда 
за обучение посредством която студен-
тите да имат възможност да придобият 
ключови квалификации като междулич-
ностни умения, а също и практически 
трудов стаж по целия свят и по този на-
чин да придобият междукултурни уме-
ния, а също и професионални умения.
Статията на Krasniqi & Topxhiu (2012) 
представя ролята и значението на фир-
мите за практика в подготовката и обу-
чението на младежта за пазара на тру-
да в Косово. Фокусът е върху начина на 
функциониране на фирмите за практика 
и върху глобалната мрежа от фирми за 
практика, представящи нуждата и въз-
можността за квалификация на младе-
жта съгласно изискванията на пазара, 
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employed people, returnees to work and 
other categories. A sustainable financing 
system must be built for more advanced 
functioning of Practice firms. All parties 
should study possibilities and means for 
generating incomes.

The aim of the paper of Santos & Mar-
tins (2012) is to describe the experience 
of the authors in setting up a new model 
of learning environment in management 
education in a Brazilian University. The 
Management Practice Laboratory (MPL) 
environment was conceived as a physi-
cal and conceptual space where students 
could learn and practice principles and 
techniques of working in organizations in 
its three levels: operational, tactical, and 
strategic. The authors conclude that there 
is room for innovation in the way manage-
ment is taught and learned in universities. 

Santos (2008) is concerned with how stu-
dents describe their experiences of the 
Practice firms’ network learning environ-
ment within a management course in a 
private institution of higher education in 
Brazil. The paper discusses the data and 
results of the research and concludes that 
the model is potentially effective to link 
participants in management education but 
it has yet to learn how to use more effec-
tively the power of information technology.

There was one conference paper found 
(Seethamraju et al., 2006), which focuses 
on the cross-functional integration and in-
tegrated learning perspectives incorporat-
ed in the curriculum as business students 
move from one unit to another across var-
ious disciplines in the business school in 
a large Australian university. Cross-func-
tional perspective and integrated view of 
business is a necessary attribute to busi-
ness graduates. Not embedding those in 
the business curriculum is the main reason 
for inadequacy of business graduates.

The paper of Stewart et al. (2008) pre-
sents and discusses the design of a prob-
lem based learning approach that seeks 
to embed industrial knowledge in the cur-
riculum. It describes a project currently 
underway that is developing a business 
reference model using Process Engineer-

който непрекъснато се нуждае от гъв-
кава работна ръка, способна за адапта-
ция към различни условия. Публикаци-
ята заключава, че моделът на фирмите 
за практика като иновативна форма на 
обучение засилва уменията и познания-
та на ученици в професионални учили-
ща, поради което следва да бъде разши-
рен и развит и за колежани и студенти, 
безработни, завръщащи се на работа и 
други категории лица. Трябва да бъде 
изградена устойчива финансираща 
система, за реализиране на по-сложни 
функции на фирмата за практика. Всич-
ки участващи страни трябва да проучат 
възможностите и начините за генерира-
не на приходи.
Целта на доклада на Santos & Martins 
(2012) е да опише опита на авторите 
от изграждането на нов модел среда за 
обучение по мениджмънт в бразилски 
университет. Средата на Лабораторията 
по мениджмънт практика (ЛМП) се за-
ражда като физическо и концептуално 
пространство, където студентите могат 
да учат и практикуват принципи и тех-
ники на работа в организация на нейни-
те три нива: оперативно, тактическо и 
стратегическо. Авторите заключават, че 
има възможност за иновации в начина, 
по който мениджмънта се преподава и 
изучава в университетите.
Santos (2008) се интересува от това как 
студентите описват своят опит от среда-
та за обучение чрез фирми за практи-
ка в рамките на курс по мениджмънт в 
частна институция за висше образова-
ние в Бразилия. Публикацията дискути-
ра данните и резултатите от изследване 
и заключава, че моделът е потенциално 
ефективен за свързване на участници 
в обучение по мениджмънт, но все още 
предстои да се поучи как да използва 
по-ефективно силата на информацион-
ните технологии.
Един от откритите доклади от конферен-
ция (Seethamraju et al., 2006) се фоку-
сира върху кросфункционалната инте-
грация и интегрираните възможности за 
обучение вградени в учебната програма 
докато бизнес студентите се придвиж-
ват от една секция в друга през различ-
ни дисциплини в бизнес училището на 
голям австралийски университет. Кро-
сфункционалната перспектива и интег-
рирания поглед върху бизнеса са необ-
ходим атрибут за завършващите бизнес 
обучение. Пропускът от включването им 
в учебната програма по бизнес са ос-
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ing techniques. This reference model is 
being implemented in the leading Enter-
prise-wide System (also known as En-
terprise Resource Planning System) SAP 
R/3. Teaching cases are being developed 
through collaboration between universi-
ties and industry. It argues that the re-
sultant teaching cases will be attractive to 
students, meet the current requirements 
of industry while maintaining the focus on 
education and the fundamentals of the in-
formation systems Curriculum. This paper 
is the result of collaborative activity of two 
Australian Universities and one American 
University seeking to develop appropriate 
curriculum material and working collabo-
ratively with other universities.

The paper of Tampieria (2013) considers 
the case of the Practice firm, Perting Ltd., 
and analyses the entrepreneurial networks 
and internal and external ties that develop 
between participants and other firms. Per-
ting Ltd. is a Practice firm that operates 
in the Simulimpresa laboratory of Bologna 
University. Networking represents a very 
interesting feature in the methodology 
of Practice firms. The use of Information 
Communication Technology is used to pro-
mote connections between participants, 
between teachers/tutors and the learning 
community and learning resources. Other 
features are: interactivity, problem solv-
ing, job rotation and, virtual–real business 
combinations. 

A paper of Westera & Sloep (1998) dis-
cusses the concept of a Virtual Company 
in education. According to the authors, the 
educational setting that the Virtual Com-
pany offers solves a lot of problems. It 
constitutes a learning environment where 
students work both individually and col-
lectively in a highly autonomous way, an 
environment that is also open to the rest 
of the world. It delegates a great deal of 
self-direction and responsibility to the stu-
dents themselves. From this perspective, 
the Virtual Company indeed is the logical 
next step in educational innovation.

CHARBONEXINTER (2014) gives a defi-
nition of a Practice firm. A Practice firm 
is a measure of training and employabil-
ity which simulates virtually every busi-

новна причина за неадекватност на за-
вършващите бизнес специалности.
Статията на Stewart et al. (2008) пред-
ставя и дискутира идеята на обучителен 
подход базиран на проблем, търсещ ва-
риант да включи производствено знание 
в обучението. Тя описва текущо реали-
зиращ се проект, който развива рефе-
рентен бизнес модел използвайки тех-
ники от инженеринга на процеси. Този 
референтен модел е внедрен във воде-
щата система за управление на пред-
приятия (още известна като система за 
планиране на ресурсите на предприя-
тието) SAP R/3. Разработени са учебни 
сценарии посредством сътрудничество 
на университети и индустрията. Изслед-
ването твърди, че резултантните учеб-
ни сценарии ще бъдат привлекателни за 
студентите, ще покрият текущите изи-
сквания на индустрията като в същото 
време запазят акцент върху обучението 
и фундамента на учебната програма по 
информационни технологии. Публика-
цията е резултат от партньорска дей-
ност на два австралийски университета 
и един американски университет търсе-
щи да разработят подходящи материали 
за учебната програма и работещи съв-
местно с други университети.
Публикацията на Tampieria (2013) раз-
глежда случаят на фирма за практика, 
Perting Ltd., и анализира предприемаче-
ските мрежи и вътрешните и външните 
връзки, които се развиват между учас-
тниците и другите фирми. Perting Ltd. е 
фирма за практика, която оперира в ла-
бораторията Simulimpresa в Университе-
та на Болоня. Изграждането на връзки 
представлява много интересна черта в 
методологията на фирмите за практика. 
Употребата на информационни и кому-
никационни технологии се използва за 
стимулиране на връзките между учас-
тниците, между учителите/преподавате-
лите и общността и ресурсите на обуча-
ващите се. Други характерни черти са: 
интерактивност, решаване на проблеми, 
ротация на работното място и виртуал-
но-реални бизнес сценарии.
Изследването на Westera & Sloep (1998) 
дискутира концепцията за виртуална 
компания в обучението. Според авто-
рите, образователната постановка, коя-
то виртуалната компания предоставя 
решава редица проблеми. Тя обособя-
ва среда за обучение, където учащите 
работят едновременно индивидуално 
и колективно по силно автономен на-
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ness of a real company. Thus, it develops 
and markets various products or services, 
then deals with thousands of similar ones, 
spread across the planet. The trade has 
actually occurred, so that advertisements, 
purchase orders, invoices and checks even 
run daily in the international business net-
work drive. In short, everything is in line 
with reality, except production and deliv-
ery of goods, as money used for transac-
tions, which remain fictitious.

According to the Canadian Practice firms 
Network (CPFN, 2014) a Practice firm is an 
employability and training measure simu-
lating practically all of the commercial ac-
tivities of a real business. Thus, a Practice 
firm develops and markets a variety of 
products or services, and then carries out 
transactions with thousands of its coun-
terparts spread out around the world. The 
commercial exchanges truly take place: 
the publicity material, purchase orders, 
bills and even cheques circulate through-
out the international Practice firm’s net-
work. Everything conforms to reality ex-
cept for the production and the delivery of 
the product, as well as the money used for 
the transactions, which remain fictitious. 
The participants in a Practice firm are job 
hunters (employability Practice firms) or 
students (pedagogical Practice firms). In 
a nutshell, a few weeks’ stay in a Prac-
tice firm is like taking part in an on-the-
job training period with a business, and 
receiving technical training, while profiting 
from a program geared to help job seekers 
search for employment.

EUROPEN-PEN International (EUROPEN, 
2014) is the worldwide practice enter-
prises network. It consists of over 7,500 
Practice Enterprises which connect learn-
ers and trainees to classrooms and virtual 
offices in schools, colleges, universities, 
vocational training institutions, compa-
nies and training centers in 42 countries 
around the world. According to EURO-
PEN, a practice enterprise re-creates a 
real business environment simulating an 
import-export company. The Practice En-
terprise concept applies to the operational 
training of students in business schools 
as well as to the vocational rehabilitation 
of unemployed or disabled persons. The 

чин, среда, която е също така отворена 
към останалия свят. Тя делегира висока 
доза самоуправление и отговорност на 
самите студенти. От тази перспектива, 
виртуалната компания действително е 
следващата логична стъпка в иноваци-
ите в образованието.
CHARBONEXINTER (2014) дава дефини-
ция на фирмата за практика. Фирма за 
практика е средство за обучение и зае-
тост, което симулира практически всяко 
бизнес направление на реалната компа-
ния. По този начин тя развива и пласира 
различни продукти и услуги и работи с 
хиляди подобни организации пръснати 
по цялата планета. Търговията се случва 
реално, тоест реклами, заявки за покуп-
ка, фактури и плащания се извършват 
ежедневно в обръщението на междуна-
родната бизнес мрежа. Накратко всич-
ко е в съответствие с реалността освен 
производството и доставката на стоки, 
а също и парите използвани за транзак-
циите, които си остават фиктивни.
Според Канадската мрежа от фирми за 
практика (CPFN, 2014), фирма за прак-
тика е мярка за заетост и обучение си-
мулираща практически всяка търговска 
дейност на реалният бизнес. Така фир-
мата за практика развива и пласира 
разнообразни продукти и услуги и в по-
следствие извършва транзакции с хиля-
ди партньори, разпределени по целият 
свят. Търговският обмен действително 
се извършва: брошури, заявки, сметки 
и дори чекове циркулират през между-
народната мрежа от фирми за практика. 
Всичко отговаря на реалността освен 
производството и доставката на проду-
кта, а така също и парите използвани за 
транзакцията, които са фиктивни. Учас-
тниците във фирма за практика са тър-
сещи работа (фирми за практика с цел 
заетост) или студенти (педагогически 
фирми за практика). Като обобщение, 
няколкоседмичен престой във фирма за 
практика е като участие в обучение на 
работното място в бизнес организация и 
получаване на технически тренинг, като 
едновременно с това дава ползи от про-
грама предназначена да помага на тър-
сещите работа в откриването на заетост.
EUROPEN-PEN International (EUROPEN, 
2014) е международна мрежа от пред-
приятия за практика. Тя се състои от над 
7 500 предприятия за практика, които 
свързват обучаващи се и стажанти в 
класни стаи и виртуални офиси в учи-
лища, колежи, университети, професио-
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concept is based on learning by doing. Al-
though the training method involves no 
real money or products, the commercial 
skills acquisition occurs through the sim-
ulation of real business processes, man-
agement and structure and by means of 
real documents (orders, invoices, customs 
documents, shipping forms, etc.) as well 
as real tools such as business and com-
munications software.

Job Skills (2014) is a non-profit organiza-
tion dedicated to enhancing people’s ca-
pacity to participate in the labour market, 
thereby contributing to the economic and 
social viability of the community. It repre-
sents its Mississauga Practice firm (Simfit) 
which provides opportunities for unem-
ployed individuals to gain ‘hands-on’ ex-
perience in their field while at the same 
time actively looking for employment. The 
individual Practice firms transact with oth-
er Practice firms around the world, using 
realistic business activities, although no 
actual transfer of goods or money takes 
place. They provide labour market infor-
mation and real experience in accounting 
(accounts receivable/payable purchasing; 
administrative support and reception), 
information technology (technical sup-
port, LAN administration and web design), 
sales/marketing, graphic design, and hu-
man resources/records management. Job 
Skills’ Programs and Services are provided 
at no cost to unemployed individuals and 
are funded by the Government of Cana-
da, as well as the provincial and municipal 
governments and the United Way of York 
Region. Funds are also generated through 
special initiatives.

According to MCCC (2014) a „Business 
Practice firm (BPF) is a simulated business 
that mirrors the real world“. The BPF is a 
company set up by students with the as-
sistance of a teacher/facilitator. The “com-
panies” function like “real” businesses-the 
only difference is that they cooperate with 
other BPFs in a closed network. Linked 
by technology, each BPF conducts all op-
erations necessary to run a business: fi-
nance, purchasing, marketing, and human 
resources. In an authentic office setting, 
the student/employee engages in simu-
lated business transactions with other 

нални обучаващи институции, компа-
нии и тренинг центрове в 42 страни по 
света. Според EUROPEN, предприятието 
за практика пресъздава реална бизнес 
среда симулирайки компания за внос-
износ. Концепцията за предприятие за 
практика е приложима за оперативно 
обучение на студенти в бизнес учили-
щата, а също и професионални рехаби-
литационни центрове за безработни или 
хора с намалена работоспособност. Кон-
цепцията е базирана на учене чрез пра-
вене. Въпреки, че методът на обучение 
не включва реални пари или продукти, 
придобиването на търговски умения се 
случва чрез симулиране на истинския 
бизнес процес, ръководство и структура 
и посредством истински документи (по-
ръчки, фактури, митнически документи, 
форми за доставка и пр.), а също и чрез 
автентични инструменти като бизнес и 
комуникационен софтуер.
Job Skills (2014) е организация с идеал-
на цел отдадена на повишаване на ка-
пацитета на хората за участие в пазара 
на труда, подпомагайки по този начин 
икономическата и социална жизненост 
на обществото. Тя представлява своя-
та фирма за практика (Simfit), която 
предоставя възможност на безработни 
да натрупат практически опит в своя-
та област като в същото време актив-
но търсят работа. Отделните фирми за 
практика си взаимодействат с други 
себеподобни по света използвайки ре-
алистични бизнес дейности, макар и да 
няма действителен обмен на стоки или 
пари. Те предоставят информация за па-
зара на труда и реален опит в сферата 
на счетоводството (сметки за покупко-
продажба; административна поддръжка 
и описи), информационните технологии 
(техническа поддръжка, администри-
ране на локални мрежи и уеб дизайн), 
продажби/маркетинг, графичен дизайн 
и управление на човешките ресурси. 
Програмата и услугите на Job Skills се 
предоставят безплатно на безработни и 
се финансират от правителството на Ка-
нада, както и от общините и United Way 
на регион Йорк. Средства се набират и 
посредством специални инициативи.
Според MCCC (2014) „фирмата за биз-
нес практика (ФБП) е симулиран бизнес, 
който отразява реалния свят“. ФБП е 
компания основана от учащи с помощта 
на преподавател-фасилитатор. „Компа-
ниите” функционират като „реални” биз-
неси – единствената разлика е, че те си 
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firms both here and abroad. A real busi-
ness (partner firm) serves as a model for 
the BPF. The class is a hands-on approach 
where students take responsibility for their 
own learning.

According to Transfer of Innovation - Le-
ornado Da Vinci, 2012, students learn-
ing at Practice firm see the added value 
of the model to boost their practical skills 
and abilities, applying them in individual 
and team work. Practice firm solves the 
schools’ problem – to find a good place-
ment for students’ practice. Theoretical 
knowledge is not enough if practical work-
ing abilities are not acquired. Practice 
firm ensures preparation of employees 
with high qualification, as Practice firm is 
the basis for students practice inside the 
school with up to date IT and office equip-
ment. Practice firm gets involved in the 
schools’ provision of professional orienta-
tion and information. 

VEI (VEI, 2014) replicates all the functions 
of real businesses in both structure and 
practice. Under the guidance of a teacher-
facilitator and business mentors, students 
create and manage their virtual business-
es from product development, produc-
tion and distribution to marketing, sales, 
human resources, accounting/finance 
and web design. VEI firms offer diverse 
products and services—from banking, in-
surance, and technology to publishing, 
advertising, app creation, tourism, and 
fashion. Students select to work in differ-
ent departments of their businesses, typi-
cally Administration, Accounting/Finance, 
Sales, Marketing, Human Resources and 
IT. The class selects a CEO and managers 
who oversee each department. Working 
in teams to make decisions about how to 
complete their departmental tasks in sup-
port of company goals and objectives, stu-
dents learn from both their successes and 
mistakes.

The Studio Schools represented in WISE 
Initiative (2014) aim to respond to em-
ployers’ concerns about the lack of work 
readiness amongst school leavers. Inno-
vative state schools for 14-19 year-olds, 
backed by local employers have been cre-
ated. The first wave of Studio Schools 

взаимодействат с други ФБП в затворена 
мрежа. Свързани посредством техноло-
гията, всяка ФБП извършва всички опе-
рации необходими за работата на един 
бизнес: финанси, покупки, маркетинг 
и човешки ресурси. В автентично обо-
рудван офис студентите/служителите се 
занимават със симулирани бизнес тран-
закции с други подобни фирми в страна-
та и по света. Истинска бизнес органи-
зация (партньорска фирма) служи като 
модел на ФБП. Курсът дава възможност 
за придобиване на опит от първа ръка, 
където учащите поемат отговорност за 
собственото си обучение.
Според Transfer of Innovation - Leornado 
Da Vinci (2012), студентите обучаващи 
се във фирма за практика виждат доба-
вената стойност в модела за увеличава-
не на практическите им умения и спо-
собности, прилагайки ги индивидуално 
и в екип. Фирмата за практика решава 
проблемът на училищата – да намерят 
добра среда за стаж на учащите. Тео-
ретичното познание не е достатъчно ако 
не са придобити практически способ-
ности за работа. Фирмата за практика 
подсигурява подготовката на служители 
с висока квалификация, тъй като фир-
мата за практика е базата за стажуване 
на учащите в рамките на училището със 
съвременно ИТ и офис оборудване. Фир-
мата за практика участва и в училищ-
ното обезпечаване на професионална 
ориентация и информация.
VEI (2014) копира всички функции на 
реалните бизнес едновременно като 
структура и процеси. Под ръководството 
на преподавател-фасилитатор и бизнес 
ментори студентите създават и упра-
вляват свои виртуални бизнеси от про-
дуктовото развитие, производството и 
пазарното разпределение, през продаж-
би, човешки ресурси, счетоводство/фи-
нанси до уеб дизайн. VEI фирмите пред-
лагат различни продукти и услуги – от 
банкиране, застраховане и технологии 
до издателство, реклама, създаване на 
софтуерни приложения, туризъм и мода. 
Учащите избират да работят в различ-
ни отдели на своят бизнес, обикновено 
администрация, счетоводство/финанси, 
продажби, маркетинг, човешки ресур-
си или ИТ. Класът избира изпълнителен 
директор и мениджъри, които отговарят 
за всеки отдел. Работата в екип по взе-
мане на решения как да бъдат изпълне-
ни задачите на техния отдел в подкрепа 
на целите и задачите на компанията учи 
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студентите едновременно от техните ус-
пехи и грешки.
Ателие-училищата представени в WISE 
Initiative (2014) целят да отговорят на 
притесненията на работодателите от-
носно липсата на подготовка за работа 
сред завършващите училище. Създа-
дени са иновативни държавни учили-
ща за 14-19 годишни, подкрепени от 
местни работодатели. Първата вълна 
ателие-училища отварят през 2010г. 
Сдружението на ателие-училища (САУ) 
е разработило уникалния модел на ате-
лие-училища посредством задълбочено 
проучване и консултации с работода-
тели, образователни експерти и млади 
хора. САУ е организация, която обеди-
нява всички ателие-училища, позволя-
вайки им да споделят добри практики и 
осигурявайки им съвети и подкрепа при 
изготвяне на учебната програма.

3. Заключения от проучването 
на литературните източници

След извършването на анализ на резул-
татите от проведеното проучване на ли-
тературните източници бе установено, 
че текущо доминиращото разбиране по 
темата на изследването може да бъде 
обобщено в две основни течения. Пър-
во, Академичната общност осигурява на 
учащите по-теоретично образование. В 
последствие студентите могат да избе-
рат дали да отидат във фирма за практи-
ка с цел придобиване на базов практи-
чески опит преди да бъдат в състояние 
да започнат първата си истинска рабо-
та. Второ, съвсем отделно от описаната 
дотук картина, стои професионалния 
бизнес, който в зависимост от същността 
си развива свои собствени, частни, про-
дукт-по-продукт демонстрационни сре-
ди за продажби, обучаващи цели и пр.
Липсва каквато и да е интеграция и общ 
поглед между трите базови общности 
(Академичната общност, Търсещите ра-
бота и Професионалния бизнес). Тази 
липса на интеграция е особено силна 
между Професионалната бизнес общ-
ност и другите две - Академичната общ-
ност и Търсещите работа.
Това наблюдение бива също така под-
крепено от опита на авторите от множе-
ство сценарии на лоши практики наблю-
давани през повече от десетилетие на 
професионален опит в отдел пред-про-
дажби на SAP консултантска компания 
(Aegis Consulting, Лион, 2001-2011). От-
делно, авторите са участвали в реали-

opened in 2010. The Studio Schools Trust 
(SST) has developed the unique Studio 
Schools curriculum model, which has been 
developed through extensive research and 
consultation with employers, education 
experts and young people. The SST is the 
organization that unites all Studio Schools, 
enabling the sharing of best practices, as 
well as providing advice and curriculum 
support.

3. Conclusions from the literature 
review

When analyzing the results from the lit-
erature review performed, the perception 
which currently predominates can be gen-
eralized in two main flows. First, the Aca-
demic institutions provide students with 
more theoretical education. Furthermore, 
students may wish or not to go to the 
Practice firm to gain basic practical experi-
ence before being able to start their first 
real job. Second, totally separated from 
the picture described are the Businesses 
which, depending on their nature, develop 
their own, proprietary, product-by-prod-
uct demo environments for sales, training 
purposes, etc. 

There is no integration and common view 
between the three general communities 
at all (Academic bodies, Job seekers and 
Professional business). That lack of inte-
gration is especially strong between the 
Professional business community and the 
other two communities of Academic bod-
ies and Job seekers. 

This observation is also supported by the 
authors’ experience with numerous worse 
practice scenarios over a decade of pro-
fessional background in pre-sales depart-
ment at a SAP consulting company (Aegis 
Consulting, Lyon, 2001-2011). Further-
more, the authors have participated in the 
implementation of the first “EDUMOTIC” 
company (Spectasonic 2011 - 2014) and 
have observed a certain number of issues 
that have been used in the preparation 
and execution of the research presented 
in that paper. On the other hand, there is 
a practical support of the findings from the 
literature review based on more than 35 
informal face to face interviews run with 
potential participants and extracted gen-
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eral trends (in the area of Lyon, FRANCE 
and Timisoara, ROMANIA in the period 
2012-2014). Last but not least, the SPEC-
TASONIC “EDUMOTIC” company was used 
two times with 16 students (from AFIP 
Formation, Lyon and EPSI, Grenoble) for 
elaboration of IT business cases which 
helped the authors to make conclusions 
based on the issues observed.

IV. Results and discussions

After the literature review which has been 
performed, and based on the authors’ 
business and academic experience de-
veloped through the years, an interest-
ing conclusion emerges, which is worth 
studying and developing. The search for 
existing business simulation best practices 
developed separately by the three com-
munities (Academic bodies, Job-seekers, 
Professional business) has led to detecting 
an opportunity to combine their efforts in 
a very natural way through the new con-
cept which is introduced in this paper.

1. Requirements, constraints and 
gaps identified

The concept presented in this paper intro-
duces a single unified object - an “EDU-
MOTIC” model company which can si-
multaneously address the needs of three 
interrelated communities - Academic bod-
ies, Job seekers and Professional busi-
ness. In order to clarify how that would be 
achieved, a preliminary elaboration of the 
needs of those communities is required.

The needs of Academic bodies can be sum-
marized as following:

• educate people in different busi-
ness areas, aligned with the expec-
tations of the business community 
and based on realistic business cas-
es;

• receive mentoring help and guide-
lines from experienced business ex-
perts;

• prepare and regularly update edu-
cational materials in different busi-
ness areas;

• operate “safely” with realistic and 
full company data for educational 
purposes;

зацията на първата “EDUMOTIC” компа-
ния-образец (Spectasonic 2011 - 2014) 
и са наблюдавали определени казуси, 
които са използвани при подготовката 
и провеждането на проучването, пред-
ставено в настоящата разработка. От 
друга страна, практическа подкрепа на 
откритията от проучването на литера-
турните източници се открива и на база 
проведените повече от 35 неформал-
ни интервюта на живо с потенциални 
участници (в района на Лион, Франция 
и Тимишоара, Румъния в периода 2012-
2014), от които са изведени основни 
тенденции. Накрая, но не на последно 
място, “EDUMOTIC” компанията-образец 
SPECTASONIC е използвана досега два 
пъти с 16 студента (от AFIP Formation, 
Лион и EPSI, Гренобъл) за изясняване 
на ИТ бизнес сценарии, което помага на 
авторите да направят изводи на база на-
блюдаваните казуси.

IV. Резултати и дискусия

След извършеното проучване на литера-
турните източници и на база академич-
ният и бизнес опит на авторите развит 
през годините се открояват интересни 
изводи, които заслужават по-задълбо-
чено изследване и развитие. Търсенето 
на съществуващи най-добри практики 
за бизнес симулация, развивани поот-
делно от трите общности (Академична 
общност, Търсещи работа и Професио-
нални бизнеси) води до забелязване 
на възможност за обединение на тех-
ните усилия по много естествен начин 
посредством новата концепция, която е 
представена в настоящата статия.

1. Изисквания, ограничения и 
идентифицирани несъответствия

Концепцията представена в настоящата 
статия представя единен обобщен обект 
- “EDUMOTIC” компания-образец, който 
може едновременно да адресира нужди-
те на трите взаимносвързани общности 
- Академична общност, Търсещи работа 
и Професионални бизнеси. За да бъде 
изяснено как ще се постигне това е не-
обходим предварителен анализ на нуж-
дите на тези общности.
Нуждите на Академичната общност мо-
гат да бъдат обобщени както следва:

• да обучава лица в различни об-
ласти на бизнеса съгласно очак-
ванията на бизнес общността и 
базирано на реалистични бизнес 
сценарии;
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• analyze and research different busi-
ness areas.

The needs of Job seekers can be summa-
rized as following:

• put theoretical skills learned from 
business classes in practical use 
and prepare professionally for the 
real world of work;

• familiarize with processes, proce-
dures, methodologies and docu-
mentation of a real business;

• develop real business skills (sales, 
purchasing, production control, 
planning, stock control, HR, ac-
counting, finance) at different hier-
archy levels and gain confidence;

• face ambiguous business situa-
tions;

• develop interpersonal skills and 
learn to work in a team with people 
coming from different business ar-
eas over a same subject company;

• practice presenting and negotiation 
skills, learn business etiquette;

• be able to integrate successfully in 
business environment;

• increase chances to get a desired 
job.

The needs of Professional business can be 
summarized as following:

• receive recognition by their stake-
holders;

• publicize data of a customer for 
demo purposes and attract new 
ones;

• prove quality of their products and 
services by providing realistic sam-
ples;

• utilize complex test environment for 
their new products and services;

• increase understanding of new pro-
cesses and methodologies with real 
data;

• create, develop and present new 
products and services and test 
them internationally through mar-
ket research at minimal costs;

• да получава наставническа помощ 
и ръководство от опитни бизнес 
експерти;

• да изготвя и редовно обновява 
обучаващи материали в различни 
области на бизнеса;

• да работи „безопасно” с реалис-
тични и пълни фирмени данни за 
обучаващи цели;

• да извършва анализи и изследва-
ния в различни области на бизне-
са.

Нуждите на Търсещите работа могат да 
бъдат обобщени както следва:

• да приложат на практика теоретич-
ните знания, научени в различните 
бизнес курсове и да се подготвят 
професионално за истинския рабо-
тен живот;

• да се запознаят с процесите, про-
цедурите, методологията и доку-
ментацията на истинския бизнес;

• да развият реални бизнес умения 
(продажби, доставки, производ-
ствен контрол, планиране, контрол 
на запасите, ЧР, счетоводство, фи-
нанси) на различни йерархично 
нива и да добият увереност;

• да развият междуличностни уме-
ния и да се научат да работят в 
екип с хора идващи от различни 
области на бизнеса върху един 
обект – фирма;

• да практикуват презентаторски 
умения и умения за преговори, да 
научат бизнес етикет;

• да бъдат способни успешно да се 
впишат в бизнес средата;

• да увеличат шансовете си да бъдат 
наети на желаната работа.

Нуждите на Професионалният бизнес 
могат да бъдат обобщени както следва:

• да получат признания от заинтере-
сованата от тях общност;

• да могат да публикуват данни на 
клиент за демонстрационни цели и 
с цел привличане на нови клиенти;

• да докажат качество на своите 
продукти и услуги чрез предоста-
вяне на реалистични мостри;

• да използват комплексна тестова 
среда за новите си продукти и ус-
луги;

• да подобрят разбирането си за 
нови продукти и услуги чрез из-
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• develop and test effective advertis-
ing techniques;

• implement internal training pro-
grams;

• minimize financial risks connected 
with new employees integration;

• collaborate with academic bodies in 
order to steer and mentor the next 
professionals generation according 
to their business needs, exchange 
technical knowledge and access to 
qualified staff in all business areas.

Each of those communities tries to ad-
dress its own needs by developing its own 
set of instruments to deal with. Academic 
institutions make their own learning ma-
terials, business cases, etc., Job seekers 
strive to learn by practicing via simulation 
and cases as real as possible, Professional 
business creates their own demonstration 
environments and internal courses. That 
brings difficulties first in the effort needed 
to set up, maintain and update those in-
struments and, second, in teaching people 
to get used to those different instruments 
as they pass between those communities 
during their professional development. It 
opens huge gaps between those communi-
ties and is a valuable loss of resources for 
something which can be easily achieved 
if the communities have cooperated be-
tween them by using a unified instrument.

The concept of “EDUMOTIC” Model Com-
pany manages to provide the three com-
munities - Academic bodies, Job seekers 
and Professional business with a unified 
object to work on, thus ensuring their very 
easy and natural cooperation. 

For example, in terms of labor force pro-
fessional education, integration and rec-
ognition, as shown on the figure, it is 
very easy to educate students based on 
that common object, so that they can be 
placed on a certain internship job, then re-
cruited to a real business job and, as they 
become professionals, they can transfer 
their knowledge back to the new gener-
ation of workers, thus closing the circle. 
This is schematically represented on Fig-
ure 1.

ползване на реални данни;
• да създават, развиват и предоста-

вят нови продукти и услуги и да 
ги тестват в международна среда 
чрез маркетингови проучвания с 
минимални разходи;

• да развиват и тестват ефективни 
техники на предлагане;

• да осъществяват вътрешнофирме-
ни обучаващи програми;

• да минимизират финансовия риск 
свързан с интеграцията на нови 
служители;

• да си сътрудничат с академичната 
общности с цел да насочват и на-
ставляват следващото поколение 
професионалисти според своите 
бизнес нужди, да споделят техни-
чески познания и да имат достъп 
до квалифициран персонал във 
всички бизнес области.

Всяка от тези общности се опитва да 
адресира своите собствени нужди по-
средством разработване на собствен 
комплект от инструменти, с които да 
ги задоволи. Академичната общност 
изработват свои собствени обучаващи 
материали, бизнес сценарии и др. Тър-
сещите работа се стремят да учат чрез 
практикуване посредством симулации 
и възможно по-реалистични сценарии, 
Професионалният бизнес създава свои 
собствени демонстрационни среди и 
вътрешнофирмени курсове. Това съз-
дава трудности най-напред в необходи-
мите усилия за изграждане, поддръжка 
и обновяване на тези инструменти, и 
второ при обучаването на лицата как да 
използват различните инструменти до-
като преминават през тези общности по 
протежение на своето професионално 
развитие. Пораждат се огромни несъот-
ветствия между въпросните общности и 
се разхищават ценно ресурси за нещо, 
което може лесно да бъде постигнато, 
ако общностите си сътрудничеха помеж-
ду си посредством използването на еди-
нен инструмент.
Концепцията за “EDUMOTIC” компания-
образец успява да осигури на трите 
общности - Академична общност, Тър-
сещи работа и Професионалния бизнес, 
единен обект, с който да работят, осигу-
рявайки по този начин много лесното им 
и естествено сътрудничество.
Например в смисъла на професионално 
обучение, интеграция и утвърждаване 
на работната ръка, както е показано на 
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2. A proposition for an “EDUMOT-
IC” model company

The “EDUMOTIC” model company is a vir-
tual object which is intended to simulate 
real-life business. In other words, it is like 
a real company but it does not affect the 
real business world. It may or may not be 
legally registered (for example as a non-
profit organization, educational institu-
tion, training center, etc.) depending on its 
purpose of use and its maturity level (Job 
Skills, 2014).

The “EDUMOTIC” model company serves 
simultaneously three main purposes (Fig-
ure 2):

• Demo environment: Serves pro-
fessional businesses, allowing them 
to show value and receive recogni-
tion by their stakeholders. It helps 
them demonstrate services which 
are intangible in their nature like 
Information Technologies, Project 
Management, Financial Services, 
etc. It also provides a foundation 
for preparation of detailed and rich 
demo samples without thinking 
of confidentiality issues. Finally it 
could be used by new-born busi-
nesses as their first “simulated cus-
tomer” in order to test their busi-
ness model and processes and have 
a reference. Unlike a ‘Partner Firm’ 

фигурата, е много лесно да се обучат 
студентите на база този общ обект така, 
че да могат да бъдат назначени на съот-
ветната стажантска позиция, след това 
наети на истинска бизнес позиция и до-
като стават професионалисти те могат 
да предадат своето познание обратно на 
новото поколение работници, затваряй-
ки по този начин кръга. Това е схема-
тично представено на Фигура 1.

2. Предложение за “EDUMOTIC” 
компания-образец

“EDUMOTIC” компанията-образец е вир-
туален обект, който е предназначен да 
симулира бизнес от реалния живот. С 
други думи тя е като реална компания, 
но не засяга реалния бизнес свят. Би 
могла да бъде или не юридически реги-
стрирана (например като организация 
с идеална цел, обучаваща институция, 
тренировъчен център и пр.) в зависи-
мост от своето предназначение и ниво 
на зрялост (Job Skills, 2014).
“EDUMOTIC” компанията-образец служи 
едновременно за три основни цели (Фи-
гура 2):

• Демо среда: Служи на професио-
налните бизнеси, позволявайки им 
да покажат стойност и да получат 
признание от заинтересованата 
от тях общност. Помага им да де-
монстрират услуги, които са не-
осезаеми по своята природа като 
Информационни технологии, Упра-
вление на проекти, Финансови ус-
луги и др. Също така осигурява ос-

Figure 1. Labor force movement between three interrelated communities
Фигура 1. Движение на работната сила между трите взаимосвързани общности
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(MCCC, 2014) the authors of this 
paper think that professional busi-
nesses involved should not be tak-
en as a model but as a user of the 
“EDUMOTIC” model company.

• Education platform: Serves aca-
demic institutions allowing them 
to develop and implement educa-
tion aligned with the needs of the 
business world. It can be used as 
a virtual playground for business 
games. It complements the edu-
cational courses and academic re-
search with a rich and realistic busi-
ness case. It allows professors to 
combine their curricula as they can 
refer to the same model company. 
The platform can also be used as 
a learning lab where professionals 
share expertise and provide men-
toring help to students using a uni-
fied object.

• Practice firm: Serves as an inte-
gration bridge between the aca-
demic and the professional world 
for everyone who needs to receive 
some practical experience in “safe” 
environment before feeling confi-
dent and prepared enough to join 
a business company (fresh gradu-
ates, back to work former profes-
sionals, job seekers, interns etc.). 

нова за подготовка на детайлни и 
богати демо образци без отчитане 
на въпроси за конфиденциалност. 
Накрая би могла да се използва от 
новосъздадени бизнеси като техен 
първи „симулиран клиент” с цел да 
тестват своят бизнес модел и про-
цеси, и да представят референ-
ция. За разлика от „Партньорската 
фирма” (MCCC, 2014), авторите на 
настоящата статия считат, че във-
лечената професионална компа-
ния не трябва да се използва като 
базов модел, а като ползвател на 
“EDUMOTIC” компанията-образец.

• Образователна платформа: 
Служи на академичните институ-
ции, позволявайки им да разви-
ват и осъществяват образование, 
съгласувано с нуждите на бизнес 
света. Може да бъде използва-
но като виртуално игрово поле за 
бизнес игри. Допълва образова-
телните курсове и академичните 
проучвания с богат и реалисти-
чен бизнес сценарии. Позволява 
на преподавателите да обединят 
своите учебни програми, тъй като 
могат да реферират към общата 
компания-образец. Платформата 
може също така да бъде използва-
на като лаборатория за обучение, 
където професионалисти да спо-
делят експертиза и да предоставят 
наставническа помощ на студенти, 
използвайки единен обект.

Figure 2. Concept of “EDUMOTIC” model company
Фигура 2. Концепция за “EDUMOTIC” компания-образец
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In order for the “EDUMOTIC” model com-
pany to be able to perform each of the 
three roles - Demo environment, Educa-
tion platform and Practice firm, a certain 
level of maturity is required. Maturity can 
be expressed in three dependent and cu-
mulative levels. A brief explanation of the 
maturity levels can be found in Table 1. 
Normally, a model company will have an 
evolution path in its maturity from Level 1 
by Level 2 to Level 3.

3. Characteristics of “EDUMOTIC” 
model company

The main characteristics of a model com-
pany which allow it to comply with the 
“EDUMOTIC” model presented can be set 
as follows:

• Broad, diverse and expandable vir-
tual production range (products 
and services) in order to cover as 
many situations as possible;

• Presence of IT in every business 
flow so that business processes may 
become tangible for anyone even if 

• Фирма за практика: Служи като 
интеграционен мост между акаде-
мичния и професионален свят за 
всеки, който има необходимост да 
получи практически опит в „без-
опасна” среда преди да се почув-
ства достатъчно уверен и готов да 
се присъедини към бизнес компа-
ния (наскоро завършили, завръща-
щи се на работа професионалисти, 
търсещи работа, стажанти и пр.).

За да може “EDUMOTIC” компанията-об-
разец да изпълни всяка от тези три роли 
– Демо среда, Образователна платфор-
ма и Фирма за практика, е необходимо 
определено ниво на зрялост. Зрелостта 
може да бъде представена в три зависи-
ми и комулативни нива. Кратко разясня-
ване на нивата на зрялост може да бъде 
открито в Таблица 1. Обикновено ком-
панията-образец би имала еволюционен 
път от Ниво 1 през Ниво 2 до Ниво 3.

3. Характеристики на “EDUMOT-
IC” компания-образец

Основните характеристики на компа-
ния-образец, които и позволяват да 
бъде в съответствие с представения 
“EDUMOTIC” модел могат да се опреде-

Table 1. Maturity levels of “EDUMOTIC” model company
Таблица 1. Нива на зрялост на “EDUMOTIC” компания-образец

ID Name
Име

Purpose
Цел

Explanation
Обяснение

Application
Приложение

L1 Maturity Level 1
Ниво на зрялост 1

Demonstration envi-
ronment
Демонстрационна 
среда

The model company provides 
stable business environment and 
data. They are rarely or never 
changed in time.
Компанията-образец осигурява 
стабилна бизнес среда и 
данни. Те рядко или изобщо не 
се променят във времето.

Demo purposes for 
business and simple 
business cases for edu-
cation.
Демонстрационни цели 
за бизнеса и прости 
бизнес сценарии за 
обучение.

L2 Maturity Level 2
Ниво на зрялост 2

Educational platform
Образователна 
платформа

Changing and updated in time 
business environment and 
company data in the model 
company.
Променяща се и обновяваща 
се във времето бизнес среда и 
фирмени данни на компанията-
образец.

Demo purposes for 
business and complex 
business cases for edu-
cation.
Демонстрационни цели 
за бизнеса и сложни 
бизнес сценарии за 
обучение.

L3 Maturity Level 3
Ниво на зрялост 3

Practice firm
Фирма за практика

The model company really exists 
as a physical entity (with office, 
employees etc.) and legal entity 
(e.g. training institution, NGO 
etc.), operates in a real environ-
ment and as part of a network.
Компанията-образец 
действително съществува като 
физически обект (с офис, 
служители и др.) и юридическо 
лице (напр. обучаваща 
институция, НПО и пр.), работи 
в реална среда и е част от 
мрежа.

Demo and testing 
purposes for business, 
complex business sce-
narios for education and 
practical simulations for 
job seekers.
Демонстрационни 
цели и тестова 
среда за бизнеса, 
сложни бизнес 
сценарии за обучение 
и практически 
симулации за 
търсещите работа.
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they are virtual (Santos, 2008);

• Niche business for knowledgeable 
customers who won’t confuse it 
with real ones, and therefore, po-
tentially harm real businesses;

• Reusable in any country to cover in-
ternational business situations (EU-
ROPEN, 2014; CPFN, 2014);

• Possibility to expand abroad in vir-
tual branch structure;

• Work with real partners, provid-
ing IT test accounts (e.g. banking, 
shipping etc.);

• Every department in the busi-
ness should be represented (IDES, 
2014; Bubak et al., 2006) (Finance, 
Accounting, HR, Production, IT, Le-
gal, Sales, Purchasing, Logistics, 
Quality, BoM, Projects etc.) in order 
to simulate complexity and to cover 
full business processes cycles;

• Described in documentation, which 
is complete and accurate as much 
as possible (e.g.: Facts, Legal, web-
site, HR, website, MarCom materi-
als, e-mails, calendar entries, doc-
uments, videos, help desk tickets, 
ERP master data, candidate CVs, 
server and applications etc.);

• Shouldn’t impact real life in any 
way, for example (Job Skills, 2014) 
no actual transfer of goods or mon-
ey takes place (CHARBONEXINTER, 
2014);

• Should not contain real confidential 
information;

• Should have governance from rep-
resentatives of the three communi-
ties - Academic bodies, Job seekers 
and Professional business in order 
to guarantee its long term success. 
Here a different approach is taken 
if compared with (Transfer of Inno-
vation - Leornado Da Vinci, 2012): 
Practice Firms which involves only 
one educational and, in best case 
scenario, one partner firm.

лят както следва:
• Богат, разнообразен и разширяем 

обхват от виртуална продукция 
(продукти и услуги), за да може да 
покрие възможно най-много ситуа-
ции;

• Присъствие на ИТ във всеки биз-
нес поток с цел бизнес процесите 
да бъдат осезаеми за всеки, макар 
и да са виртуални (Santos, 2008);

• Нишов бизнес за образовани кли-
енти, които няма да го объркат с 
реален и така потенциално да бъде 
накърнен реален бизнес;

• Многократно използваем във вся-
ка страна, за да покрие междуна-
родни бизнес ситуации (EUROPEN, 
2014; CPFN, 2014);

• Възможност за международно раз-
ширяване на дейността във вирту-
ална клонова структура;

• Работа с реални партньори осигу-
ряващи тестови ИТ акаунти (напр. 
банкиране, доставки и пр.);

• Следва да присъства всеки отдел 
на бизнеса (IDES, 2014; Bubak et 
al., 2006) (Финанси, Счетоводство, 
ЧР, Производствен, ИТ, Правен, 
Продажби, Доставки, Логистика, 
Качество, Борд на Директорите, 
Проекти и пр.), за да може да се 
симулира сложността на организа-
цията и да се покрият пълните ци-
кли на бизнес процеси;

• Описан с възможно най-пълна и 
точна документация (напр. Факти, 
Правни документи, Интернет сайт, 
ЧР, Маркетингови материали, мей-
ли, записи в календара, докумен-
ти, видео материали, инциденти 
към центъра за обслужване, ERP 
референтни данни, автобиографии 
на кандидати, сървъри и приложе-
ния и др.);

• Не трябва да засяга реалния жи-
вот по никакъв начин (Job Skills, 
2014), като например няма да има 
действителен обмен на стоки и 
пари (CHARBONEXINTER, 2014);

• Не трябва да съдържа истинска 
конфиденциална информация;

• Трябва да бъде ръководена от 
представители на трите общности - 
Академичната общност, Търсещите 
работа и Професионалният бизнес 
с цел да се гарантира нейният дъл-
госрочен успех. Тук се подхожда 
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4. Benefits of using “EDUMOTIC” 
Model Company

The main benefit of using “EDUMOTIC” 
model is that it helps the three interrelated 
communities - Academic bodies, Job seek-
ers and Professional business to address 
adequately their needs by simultaneously 
decreasing their costs and efforts. More-
over, based on the fact that the unified 
model is common to the three of them, it 
adds a level of synergy between their ef-
forts in terms of reusability, expertise and 
investment.

The usefulness of the model for Academic 
bodies is mainly connected with the in-
creased quality of education it provides. It 
allows them to:

• increase student’s motivation 
(WISE, 2014);

• provide education aligned with the 
business expectations (Transfer of 
Innovation - Leornado Da Vinci, 
2012);

• work on realistic business cases 
(Collan, 2006);

• better cooperate with business via 
mentoring and expertise exchange 
(Stewart et al., 2008);

• increase quality of the educational 
materials (Santos & Martins, 2012);

• do better analysis and research in 
different business areas;

• keep up-to-date with the latest 
techniques, methodologies and 
business best practices;

• protect users from their failure’s 
consequences, thus promoting the 
‘fail and learn’ model (Reflective 
learning, VEI, 2014).

The usefulness of the model for the Job 
seekers is mainly connected with the in-
creased quality of work integration it pro-
vides. It allows them to:

• work in a real business environ-
ment (Westera & Sloep, 1998);

• develop professional skills in differ-
ent business areas and on differ-
ent hierarchy levels and safely test 

различно в сравнение с (Transfer 
of Innovation - Leornado Da Vinci, 
2012): Фирма за практика, която 
включва само една образователна 
и в най-добрия случай една парт-
ньорска фирма.

4. Предимства от използването 
на “EDUMOTIC” компания-образец

Основната полза от използването на 
“EDUMOTIC” моделът е, че той помага 
на трите взаимосвързани общности - 
Академична общност, Търсещи работа 
и Професионален бизнес да адресират 
адекватно своите нужди, като едновре-
менно намалят своите разходи и усилия. 
Освен това, благодарение на факта, че 
единния модел е общ и за трите, се до-
бавя ниво на синергия между техните 
усилия в смисъл на повторна използва-
емост, експертиза и инвестиция.
Използваемостта на модела за Акаде-
мичната общност е основно свързана с 
повишеното качество на образование, 
което той предоставя. Моделът им поз-
волява да:

• повишат мотивацията на студенти-
те (WISE, 2014);

• осигурят обучение съгласувано с 
очакванията на бизнеса (Transfer 
of Innovation - Leornado Da Vinci, 
2012);

• работят по реалистични бизнес 
сценарии (Collan, 2006);

• сътрудничат по-добре с бизнеса 
посредством наставничество и об-
мяна на експертиза (Stewart et al., 
2008);

• повишат качеството на обучава-
щите материали (Santos & Martins, 
2012);

• провеждат по-добър анализ и из-
следвания в различните области 
на бизнеса;

• бъдат в крак с новите техники, 
методологии и най-добри бизнес 
практики;

• защитават използващите модела 
от последиците на техните греш-
ки, промотирайки по този начин 
ученето от грешките (Рефлексивно 
учене, VEI, 2014).

Използваемостта на модела за Търсещи-
те работа е основно свързана с повише-
ното качество на интеграция в работна 
среда, което той предоставя. Моделът 
им позволява да:
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• работят в реална бизнес среда 
(Westera & Sloep, 1998);

• развиват професионални умения в 
различни области на бизнеса и на 
различни йерархични нива, и без-
опасно да изпробват тези умения 
(Seethamraju et al., 2006);

• развиват междуличностни умения 
и добият увереност в работата в 
екип (Costea, 2010);

• бъдат в крак с последните бизнес 
технологии и добри практики;

• повишават шансовете си да бъдат 
наети на работа и да бъдат успеш-
но интегрирани в работната среда 
(Krasniqi & Topxhiu , 2012);

• научават как да вземат решения 
в сложна бизнес среда (Tampieria, 
2013).

Използваемостта на модела за Профе-
сионалния бизнес е основно свързана с 
повишеното качество на утвърждаване 
на тяхната експертиза, което той пре-
доставя. Моделът им позволява да:

• използват конфиденциални фир-
мени данни за демо цели, мостри, 
симулации, тестване, изследвания 
и обучение в различни бизнес сце-
нарии (ANDS, 2014);

• сътрудничат с академични инсти-
туции, за да насочват и наставля-
ват следващото поколение профе-
сионалисти съгласно своите бизнес 
нужди и да имат достъп до по-ви-
соко квалифициран персонал;

• имат референция за своята профе-
сионална експертиза;

• използват модела като „мултип-
ликатор на продажбите” (CITRIX, 
2014);

• получат признание от заинтересо-
ваната от тях общност;

• намалят допълнителните разходи.

5. Пример за “EDUMOTIC” 
компания-образец

SPECTASONIC (SPECTASONIC, 2014) е 
един пример за компания, която покри-
ва характеристиките на представеният 
в тази статия “EDUMOTIC” модел. Тя е 
многоцелева, малка, виртуална компа-
ния-образец, която може да бъде класи-
фицирана като Ниво 2 в своята зрялост 
според нивата на зрялост представени в 
настоящата статия.
SPECTASONIC (SPECTASONIC website, 

those skills (Seethamraju et al., 
2006);

• learn interpersonal skills and gain 
confidence working in a team 
(Costea, 2010);

• catch up with the latest business 
technologies and best practices;

• increase chances to get a job and 
be successfully integrated (Krasniqi 
& Topxhiu , 2012);

• learn how to take decisions in com-
plex business environment (Tamp-
ieria, 2013).

The usefulness of the model for the Profes-
sional business is mainly connected with 
the increased quality of recognition of the 
expertise it provides. It allows them to:

• utilize confidential company data 
for demo purposes, samples, simu-
lations, testing, research and train-
ing in different business scenarios 
(ANDS, 2014);

• collaborate with academic bodies 
in order to steer and mentor the 
next generation of professionals 
according to their business needs 
and have access to better qualified 
staff;

• have reference for their profession-
al expertise;

• use it as a “sales force-multiplier” 
(CITRIX, 2014);

• receive recognition by their stake-
holders;

• reduce overhead costs.

5. Example of “EDUMOTIC” model 
company

SPECTASONIC (SPECTASONIC, 2014) is 
one example of a company which covers 
the characteristics of the “EDUMOTIC” 
model presented in that paper. It is a mul-
ti-purposes small virtual model company, 
which can be classified at Level 2 of its 
maturity according to the maturity levels 
presented in that paper. 

SPECTASONIC (SPECTASONIC website, 
2014) is a virtual company but it looks like 



Zahari Barbov, Alexandre Gain

22

2014) е виртуална компания, но тя из-
глежда като истинска. Тя произвежда 
и продава HiFi усилватели, предоставя 
експертиза, има Интернет магазин, кло-
нове за продажби по света. С една дума 
тя покрива много от бизнес изисквания-
та и дейностите, за които човек може да 
се досети. Схематичен изглед на обла-
стите на бизнеса на компанията-образец 
SPECTASONIC и спектъра от продукти и 
услуги, които компанията предоставя е 
представен на Фигура 3. Инициативата 
SPECTASONIC представлява организа-
ция с нестопанска цел базирана в Лион, 
Франция.

a real one. It manufactures and sells HIFI 
amplifiers, provides expertise, has a web 
shop, sales branches around the world. 
In one word, it covers a lot of the busi-
ness requirements and activities that can 
be thought about. A schematic view of 
the business areas of the SPECTASONIC 
model company and areas of products and 
services which the company provides is 
presented on Figure 3. SPECTASONIC ini-
tiative is a non-profit organization based 
in Lyon, France.

Figure 3. Example of “EDUMOTIC” model company - SPECTASONIC
Фигура 3. Пример за “EDUMOTIC” компания-образец - SPECTASONIC

SPECTASONIC has real issues and busi-
ness challenges that are analyzed, docu-
mented and covered by company proce-
dures, documents and systems. Imagining 
and simulating all kinds of daily situations 
and disruptive scenarios is part of SPEC-
TASONIC as in a role playing game.

V. Conclusion

The study presented in this paper has 
managed to define a unified object (a tool) 
which can be used to simultaneously ad-
dress the requirements of the three inter-
related communities: Academic bodies, 
Job seekers and Professional business. By 
analyzing their needs and enlightening the 
existing gaps the authors have introduced 
“EDUMOTIC” as a new concept, which al-

SPECTASONIC има реални проблеми и 
бизнес предизвикателства, които биват 
анализирани, документирани и адреси-
рани чрез фирмените процедури, доку-
менти и системи. Измислянето и симули-
рането на всякакви ежедневни ситуации 
и разрушителни сценарии е част от 
SPECTASONIC като в ролева игра.

V. Изводи и препоръки

Изследването представено в настояща-
та статия успява да дефинира единен 
обект (инструмент), който може да бъде 
използван, за да адресира едновремен-
но нуждите на трите взаимосвързани 
общности: Академична общност, Тър-
сещи работа и Професионален бизнес. 
Посредством анализиране на техните 
нужди и осветляване на съществуващи-
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те несъответствия авторите представят 
“EDUMOTIC” като нова концепция, поз-
воляваща естествено взаимодействие 
между споменатите общности и в също-
то време предотвратяваща ценна загуба 
на ресурси.
В допълнение, поради факта, че един-
ния модел е общ и за трите общности, 
се добавя ниво на синергия между уси-
лията им в смисъл на повторна изпол-
зваемост, експертиза и инвестиция. На-
правеното проучване на литературните 
източници за съществуващи подходи по 
свързани с изследването въпроси силно 
подкрепя заключенията на изследване-
то за наличните несъответствия и на-
чините за преодоляването им. Статията 
отива по-далеч и дефинира принципи, 
които биха довели до успешна реали-
зация на “EDUMOTIC” инструмента и 
открива очакваната стойност от внедря-
ването на подобен инструмент, и как да 
се въвлекат участници. Накрая, но не по 
важност, настоящото проучване предла-
га практически пример за реализация на 
новопредложения модел, представяйки 
компанията-образец SPECTASONIC.
Основният принос и новите моменти в 
изследването могат да бъдат обобщени 
както следва:

1) демонстриране на ползата от сли-
ването на Фирмите за практика 
и Демо средите в единен обект - 
“EDUMOTIC” компания-образец;

2) промотиране на интеграцията с 
Академичната общност с цел полза 
за преподавателите и обучаващите 
се;

3) предлагане на матрицата с нива на 
зрялост в комбинация с няколко 
пътища на развитие на “EDUMOTIC” 
компаниите.

Настоящата статия само поставя базова-
та концепция, която трябва да бъде до-
пълнително развита, изследвана и попу-
ляризирана, за да може моделът да бъде 
по-широко разпространен и възприет от 
потенциално заинтересовани страни. 
Потенциално интересна област, която 
заслужава проучване е в дискусията 
как да бъдат обединени и координира-
ни усилията на Академичната общност, 
Търсещите работа и Професионалният 
бизнес към развиването и налагането на 
представеният модел посредством т.нар. 
ръководство на “EDUMOTIC” компания. 
В допълнение, имайки вече демонстри-
ран интерес за хипотетично внедряване, 

lows natural cooperation between the 
communities mentioned and at the same 
time prevents valuable loss of resources. 
Moreover, based on the fact that the uni-
fied model is common to the three of them, 
it adds a level of synergy between their ef-
forts in terms of reusability, expertise and 
investment. Literature review of the exist-
ing approaches on the related topics has 
been performed which strongly supports 
the article’s conclusions about the exist-
ing gaps and ways to overcome them. The 
paper goes further and defines principles 
which would lead to successful implemen-
tations of the “EDUMOTIC” tool and dis-
covers expected value from implementing 
such a tool and how to enroll participants. 
Last but not least, this study provides a 
practical example for implementation of 
the new model proposed by introducing 
SPECTASONIC model company.

The main contribution and the new mo-
ments in the study can be summarized as 
follows:

1) demonstrating the benefit of merg-
ing Practice firms and Demo environ-
ments into a single entity – “EDU-
MOTIC” Model Company;

2) promoting stronger integration with 
the Academic communities for the 
benefit of the teachers and learners;

3) proposing a maturity levels matrix 
combined with several “EDUMOTIC” 
Companies’ evolution paths.

The current paper only sets a basic con-
cept, which needs to be further elaborat-
ed, studied and popularized in order for 
this model to be more widely spread and 
adopted by the potentially interested par-
ties. A potentially interesting area which is 
worth investigating into is the discussion 
how to unify and coordinate the efforts of 
the Academic bodies, Job seekers and Pro-
fessional business towards developing the 
introduced model by the so called “EDU-
MOTIC” Company governance. In addition, 
having demonstrated the interest of hypo-
thetical implementations, it is interesting 
to further focus on practical adoption and 
daily operational issues of the “EDUMOT-
IC” model proposed.
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