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Увод
Това ръководство за внедряване цели да подпомага ОГО в централната им роля за
внедряването на рамката за сътрудничество Акт45. Ръководството включва план за
действие за ОГО, работещи с безработни, нискоквалифицирани възрастни в понапреднала възраст, изправени пред обществено и икономическо отлъчване. То
осигурява насоки за внедряването на ефективни методологии и практики за
включване на засегнатите хора в програми за обучение и квалификация, основаващи
се на схеми за сътрудничество с местни работодатели и доставчици на обучение. То
включва документите, които да бъдат използвани и процедурите, които да бъдат
следвани за мотивиране и ангажиране както на обучаващите, така и да местните
работодатели. По-специално, това ръководство е разделено на 3 части и съдържа
a) Процедури за мотивиране и ангажиране за въвличане на местни
работодатели в изготвянето на учебните материали и осигуряването на
обучението
b) Процедури и инструменти за прилагане на стратегии за мотивиране и
ангажиране, изработени специално за нуждите на безработни,
нискоквалифицирани възрастни над 45 годишна възраст
c) Насоки относно начина за употреба на инструменти и учебни материали за
осигуряване и проследяване на персонализирано обучение и програми за
повишаване на квалификацията (например грамотност на партньорски езици,
английски,

компютърна

грамотност,

организационни

умения,

предприемачески умения, умения за явяване на интервюта и търсене на
работа, способности за решаване на проблеми).

6

Набор от инструменти1 за ОГО и трудови съветнициВъвличане на местни работодатели в изготвянето на
учебните материали и осигуряването на обучението
Въвличането на работодатели в изготвянето и осигуряването на възможност за
обучение може да насърчи учащите се да следват допълнително образование или
дори да удостоверят технически умения и компетенции и да улеснят наемането си на
работа. Изследователското ни бюро 1 показва, че въвличането и ангажирането на
местни работодатели е ключов фактор не само за мотивирането на
нискоквалифицирани безработни над 45 годишна възраст във възможности за
обучение, но също и за постигане на ефективна местна екосистема.
Включването на работодатели във възможностите за обучение свързва обучението
за безработни възрастни с настоящи и бъдещи възможности за назначение, както
пряко, посредством персонализирани схеми със специфични работодатели, така и
непряко, въз основа на прогнозите на трудовия пазар. Предимствата на
съсредоточения върху работодателя подход са, че (Европейската Комисия, 2015 г.: 32):
(i) той отговаря на действителните свободни места и (ii) събира безработни
обучаващи се и работодатели заедно (например чрез гарантирани интервюта).
Изграждането на доверие и здрави партньорства между заинтересованите страни
(Допълнително образование за пенсионери, доставчици на ПОО, сдружения/камери
на работодатели) са от основно значение за предлагането на висококачествено
обучение, насочено към уменията и кариерните стремежи на учащия, както и към
отговарянето на нуждите на работодателите (Cedefop, 2018:37-39). Освен това,
съчетаването на подход, отговарящ на обучението на основни умения, кариерно
консултиране и наставничество, подпомагани от отбори от множество професии,
също допринася за успеха на основаващите се на работа активационни програми.
Ангажираността на работодателя може да бъде важна стратегия за изпълняване на
целите за развитие на целевата група (Барноу и Сполдинг 2015 г.2). Например,
проучване в САЩ върху основаващи се на отрасъла програми за работна ръка, при
1

INE GSEE (2020), „Изисквания и фактори, оказващи влияния за включването на безработни, нискоквалифицирани
възрастни над 45 години в обучение“, https://act45.eu/wp-content/uploads/2020/05/io1_act45.pdf
2
Сполдинг, С. и Мартин-Кохи, A. (2015 г.). Цели и измерения на ангажирането на работодатели в програми за
развитие на работната сила. https://jfforg-prod-prime.s3.amazonaws.com/media/documents/he-Goals-and-Dimensionsof-Employer-Engagement-in-Workforce-Development-Programs.pdf
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които работническите организации работят с работодатели, които са в точно
определен промишлен отрасъл или които наемат за група длъжности, показва
значителен ръст на назначенията и доходите на участници в програмата.

Това ръководство подчертава ползите и предизвикателствата, пред които могат да се
изправят ОГО по време на усилията им за ангажиране на работодатели и предлага
практически стратегии за ангажиране на работодатели и изграждане на партньорства
ОГО-бизнес за подпомагане на проектирането и внедряването на възможности за
обучение за безработни, нискоквалифицирани възрастни над 45 годишна възраст.
На първо място трябва да установим и определим „местните работодатели“.
КОЙ
Местен работодател може да бъде всяко лице или предприятие, което назначава
хора. Всяко предприятие, което е устойчиво и желае да расте, да се развива или да
подпомогне дейностите си.
КАКЪВ ТИП предприятия?
Размерът и типът предприятие е без значение за нас и мислим, че всеки работодател
би могъл да се възползва от този подход. Въпреки това обаче, посредством
изследователското ни бюро можем да видим, че има някакъв шаблон и срещаме
нискоквалифицирани лица над 45 годишна възраст в предприятия със специфична
област на дейност, като строителство, производство, земеделие, продажби
(супермаркети, магазини, минимаркети), почистване, обслужване на клиенти,
складове, транспорт, домашни помощници/болногледачи, хранително-вкусова
промишленост. Освен това в големите и средните предприятия обикновено има погъвкави процеси, които могат да поддържат обучение на възрастни или обучение на
работното място, отколкото в малките предприятия. В малките предприятия обаче
процъфтява чиракуването, така че има пространство за развитие на нови подходи за
чиракуване с по-възрастни хора.
С КОГО искаме да изградим мрежа?
Главен изпълнителен директор, генерален директор (най-вече в малки предприятия),
лицето, което има цялостен поглед върху предприятието. Това лице може да
предскаже нуждите от човешки ресурси според развитието на дейността и целите,
които предприятието се опитва да постигне. Често това лице в малките и средните
предприятия е отговорно също и за назначаването на персонал. Това означава, че е
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наясно с необходимите умения, които да бъдат придобити или развити за
предприятието.
Директори ЧР, ръководители Това лице е отговорно за установяването на адекватни
процеси във всяка фирма, както и за процедурите за назначаване. Често той/тя е
наясно с необходимите умения, които да бъдат придобити или развити в
предприятието.
Специалистите по назначаването са експертите в съгласуването на процеси между
профила на кандидата и нуждите и културата на фирмата.
Мениджър, координатор, длъжностно лице за обучение и развитие. Това лице е
отговорно за развитието на служителите на фирмата и за поддържането на
ефективността им. Той/тя е експерт в образованието през целия живот и в
техническите умения, свързани с фирмата.
Ръководител/служител по корпоративна социална отговорност Това лице често е
връзката между представителя на ОГО и фирмата и често той/тя е първото лице, с
което трудов съветник може да се срещне при неговия/нейния опит за
сътрудничество с фирмата и обратно. Той/тя е отговорен за установяването и
развиването на стратегии, които поддържат целите на фирмата в областта на етиката,
устойчивостта и екологията.

Ползи за ОГО
Работодателите са ключови играчи в цялостния подход към трудовата интеграция.
ОГО, чрез персонализираните си методи на консултиране, работят по личностните
бариери към трудовата заетост, проучвайки същевременно нуждите на местните
работодатели. По този начин те могат да съгласуват професионалния потенциал на
бенефициентите си с наличните предложения за работа в местната общност.
Ангажирането на работодателите в проектирането и осигуряването на възможности
за обучение има за главна цел да подпомогне безработните, нискоквалифицирани
възрастни над 45 годишна възраст да намерят или запазят длъжността си чрез
развиване на уменията и в същото време да помогнат на работодателите да
удовлетворят нуждите си от работна ръка.
ОГО имат много цели за ангажиране на работодатели в програмите си. Разбирането
и ясното определяне на тези цели може да им помогне да определят най-добрите
начини за привличане на работодателите.
•

Да имат ясен поглед и да са в крак с нуждите и търсенето на пазара на труда.
Трупането на познания за различните сектори на пазарите на труда и

9

•

способността за разпознаване на възможности и предсказване на нужди
и търсене. Това познание може да повлияе на решения относно предложения
за обучение, които ОГО ще проектира и внедри, към които длъжности или
отрасли да се насочи, какви умения са
нужни на хората и как да изготви
програмите. Също така, посредством
Ползи за ОГО
това тясно сътрудничество, ОГО може
1. По-добро познаване на
да
поддържа
постоянно
пазара на труда
осъвременена информация относно
2. Гарантирано качество на
свободните места и да уведомява
обучение
бенефициентите им. Всеки контакт с
3. Повишаване на
представител на пазара на труда
достоверността
може да даде вътрешна информация
4. Увеличаване на средствата
относно целевия отрасъл или заетост,
за финансиране
или върху пазара на труда или
5. Преследване на
назначаването.
застъпнически цели
За да се гарантира, че качеството
на програмата ще бъде върхово и че
целевата група ще развие необходимите умения, за да намери и запази работа.
Възможностите за обучение за безработни, нискоквалифицирани лица над 45
годишна възраст може да включват придобити и технически умения, вродени
умения (включително комуникационни умения и отборна работа) и основни
умения (академични умения като например грамотност, цифрови умения и
владеене на език). Тази рамка за интегрирано сътрудничество се
съсредоточава върху изграждането на различни видове умения за
участниците, ангажирането на работодатели в този процес е ключов фактор за
подпомагане на целевата група при придобиването на такива умения.
Работодателите могат да помогнат на ОГО да определят кои умения са търсени
и ценени, но то могат също така да осигурят на участниците умения
посредством различни дейности. Те могат да насърчат употребата на
практически учебни дейности, които пряко свързват практиките от работното
място с теоретичните познания. Ангажирането на работодателя може да даде
повече информация както на ОГО, така и на доставчиците на обучение относно
продължителността и изискванията на програмата (Исбел и др. 1997 г.); това
може да увеличи до максимум ефективността и да избегне прахосването на
финансови ресурси. Работодателите могат също да удостоверят, че определен
индивид има познанията и уменията, необходими за назначаване на работа.
Наличието на признато от работодателите удостоверение може да бъде
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•

•

•

огромен актив на пазара на труда и може да насърчи целевата група да участва
във възможностите за обучение.
За повишаване на достоверността и развитие на мрежовия аспект на
програмата. Цялостният подход, който включва триъгълника ОГОработодатели-доставчици на обучение може да установи достоверността на
пазара на труда за други работодатели и може също да насърчи целевата група
да участва в учебните инициативи. Ангажираността на работодателя се
равнява на учебни програми на по-високо равнище и с по-високи очаквания,
приспособени към нуждите на пазара на труда. Също така, работодателите,
посредством ангажираността си в тези инициативи, ще въвлекат и техния
персонал и професионална мрежа, развивайки по тази начин мрежата на други
потенциални работодатели.
За генериране и развитие на средства и финансиране на програми.
Ангажиментът и участието на работодателя в изготвянето и осигуряването на
възможности за обучение може да бъде възможност за успешно
сътрудничество. Често това сътрудничество може да доведе до развитието на
други проекти, които могат да бъдат финансирани от предприятия или в
областта на финансовите или физическите средства, с цел подпомагане на
устойчивостта на програмата. Също така, когато качеството се гарантира от
ангажимента на работодателя, ОГО може да привлече също и друго частно или
обществено финансиране.
За преследване на по-добри условия на работа за служителите и за да има
застъпнически съюзник. Дори и ако подпомагането на целевата група в
развиването на компетенциите ѝ и достъпа до дълготрайна работа от
ангажимента на работодателя е върховната цел на ОГО, не можем да
отхвърлим критичната дейност, която ОГО има, с цел осигуряване на добри
работни условия за служителите и спирането на експлоатацията на
нискоквалифицираните
работници.
Сътрудничеството
на
ОГО
с
работодателите по инициативи като Акт45 може да се разшири към промени
по въпросите за здравето и безопасността в промишлените практики и може
да включва подобрени работни условия, по-високи възнаграждения или
подобрен достъп до определени длъжности за различни популации. В тази
рамка, чрез прилагане на еднакъв натиск от страна на конкурентите,
работодателите могат да променят промишлените практики, застъпвайки се за
промени, изискващи спазването и налагането на разпоредбите на закона за
труда, които защитават работниците.
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Ползи за работодателите
Повечето работодатели от нашия опит могат да бъдат много чувствителни към
нуждите на уязвимата популация и може да искат да участват в изготвянето и
доставката на обучения, мотивирани от алтруистичното им поведение. Въпреки това,
ключовият фактор за установяване на сътрудничество и партньорство между ОГО и
работодателите е затваряне на празнината между заявената и осигурената
работна сила. Това означава, че повечето работодатели са заинтересовани от
това да знаят, че чрез ангажимента им ще имат достъп до запас от потенциални
квалифицирани работници, които могат да наемат. За работодателите времето е
пари. Когато работодателите осъзнаят, че посредством ангажиране в изготвянето и
доставката на обучение, или участие в трудови изложения, или дори дейности за
бързи интервюта, те купуват време и могат да задоволят нуждите си от назначаване
и обучение, те са много мотивирани да участват.3.
Също така работодателите имат голям бюджет за обучението на нови служители. Този
бюджет може да бъде намален, ако
ОГО може да обучи техните бъдещи
служители. Освен това можем да
Ползи за работодателите
забележим,
че
постоянно
1. Достъп до запас от потенциални
променящата
се
общественоквалифицирани работници
икономическа среда може да насърчи
2. Безплатни услуги за съвпадение
значителни
обрати
в
някои
/ назначаване
длъжности, този обрат представлява
3. Свеждане на разходите за
загуба на пари за фирмата. Би било от
назначаване и обучение до
полза за фирмата да си партнира с
минимум
ОГО, за да покрие нуждите си от
4. Справяне със специфични нужди
назначения на тези длъжности.
при назначаване

Главната цел на работодателите, за да
участват в изготвянето и доставката на
имидж
възможности
за
обучение
за
безработни,
нискоквалифицирани
възрастни над 45 годишна възраст е да могат да разпознаят потенциални
квалифицирани кандидати за свободните длъжности, които имат. Работодателите
често са изправени пред предизвикателства при намирането на служители със
специфичен набор умения и поради това работят с ОГО и доставчици на обучение,
5. Изграждане на добър обществен

3

https://www.cord.org/downloads/bond_engaging_employers.pdf
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които могат да развият тези специфични умения, може да бъде добавена стойност за
тях (Исбел и др. 1997 г.).
Друга полза за работодателите може да бъде фактът, че посредством ангажиране в
учебни инициативи те могат да сведат до минимум техните разходи за обучение и
назначаване. Ангажирайки се в изготвянето и доставката на възможности за
обучение те могат също да се справят с конкретни нужди, които имат, а нямат
капацитета да предложат директно, като обучение по английски език или базови
умения за работници от входно ниво, или цифрови умения (Климер 2003 г.4) и имат
достъп до насоките за събиране на входящи данни относно нужните умения и
подходящите учебни материали.
Накрая, работодателите обичат да участват в изграждането на добър обществен
имидж на тяхната фирма. Те често са мотивирани за ангажирането си в инициативи
на ОГО, за да изпълнят целите си за обществена отговорност. Участието на
работодатели в изготвянето и доставката на възможности за обучение или дори
присъствието им на трудови изложения, организирани от ОГО, може да бъде
разгледано и предадено като КСО дейност на фирмата.
Решението на работодателя да се ангажира в развиването на набора умения и в
процеса на интеграция на безработни нискоквалифицирани лица над 45 годишна
възраст е съчетание от полза и обществена отговорност. При все това, когато
работодателите играят значителна роля, те са мотивирани от вътрешни фактори, като
например подпомагане на разрешаването на проблем с човешките ресурси, с който
трудно биха се справили самостоятелно.5

Предизвикателства за създаване на ефективни партньорства
Въпреки горепосочените ползи, сътрудничеството между работодатели и ОГО често
представляват значителни предизвикателства. Трябва да имаме предвид, че при
създаването на сътрудничество между работодатели и ОГО се сливат две различни
организационни култури. Това означава, че ценностите и целите може да се
различават. През повечето време с непрестанни усилия и опит тези различия могат
да създадат голямо благосъстояние и добавена стойност. Въпреки това обаче, на
пръв поглед може да възникнат триения. В този раздел ще споменем най-трудните

4

Сполдинг, С. и Мартин-Кохи, A. (2015 г.). Цели и измерения на ангажирането на работодатели в програми за
развитие на работната сила. https://jfforg-prod-prime.s3.amazonaws.com/media/documents/he-Goals-and-Dimensions-of-EmployerEngagement-in-Workforce-Development-Programs.pdf
5
Сполдинг, С. и Мартин-Кохи, A. (2015 г.). Цели и измерения на ангажирането на работодатели в програми за
развитие на работната сила. https://jfforg-prod-prime.s3.amazonaws.com/media/documents/he-Goals-and-

Dimensions-of-Employer-Engagement-in-Workforce-Development-Programs.pdf
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предизвикателства, пред които се изправят работодателите
повишаване на заетостта, които се провеждат от ОГО.

дейностите

за

ОГО често имат ограничени финансиране, човешки ресурси, видимост и участие
на работодатели. Често ОГО работят с финансирани проекти, когато финансирането
спре, проектът също спира да съществува. Тази несигурност създава състояние на
нестабилност за работодателите, които ще участват, а също затруднява ОГО в
планиране в дългосрочен план. Освен това, задвижвани от броя и количествените
КПЕ по отношение на финансирането на проекти, ОГО често наблягат на бързото
наемане на работа, вместо на обучението и развиването на умения.
Поради гореспоменатите оскъдни ресурси, често ОГО не знаят как и в кои дейности
да ангажират работодателите. Например - проучване в САЩ показва, че
работодателите, участващи по надзорни съвети на обществената система на
работната ръка не успяват да възприемат стойността на ангажимента си6. По-дейно
участие както в изготвянето, така и във внедряването на обучението може да
мотивира работодателите да участват в този род инициативи.
Други предизвикателства от същото естество могат да бъдат следните 7:
-Наличието на трудности при ангажирането на работодатели от поддръжници на
програмата в действително активни участници в нея.
-Откриването на правилните хора, които имат както авторитета за вземане на
решения, така и желанието да работят в полза на програмата.
-Запазване на ангажираността на работодателите и извличане на ползи от инерцията
-Способността и готовността за бърза и достатъчно гъвкава реакция за посрещане на
нуждите на работодателите .
ОГО срещат трудности при самообозначаването. Когато става въпрос за ОГО,
работодателите може да се сещат за благотворителност или даване на старите им
дрехи и обувки. През повечето време те не осъзнават, че повечето ОГО, които имат
програми за насърчаване на заетостта, включват много различни програми за услуги,
които работят заедно, за да подпомагат уязвимите хора по цялостен начин. Също така
това трябва да бъде по-ясно във всички комуникации с работодатели, че
назначаването на бенефициент на ОГО не е КСО дейност или благотворителност. ОГО
имат сред бенефициентите си много талантливи хора, които могат да бъдат актив на
6

Сполдинг, С. и Мартин-Кохи, A. (2015 г.). Цели и измерения на ангажирането на работодатели в програми за

развитие на работната сила. https://jfforg-prod-prime.s3.amazonaws.com/media/documents/he-Goals-and-Dimensions-of-EmployerEngagement-in-Workforce-Development-Programs.pdf
7

https://www.careersandenterprise.co.uk/sites/default/files/uploaded/1059_school_guide_digital3.pdf
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пазара на труда. Накрая си струва да се спомене в комуникациите с външни
заинтересовани лица, че еднократното назначаване не е главната дейност на
услугите за заетост, развиването на умения, изграждането на реалистични и
изпълними планове за действие и осигуряването на уязвимите целеви групи
възможност за връзка с пазара на труда
са целите на услугата за подпомагане
наемането на работа.
Предизвикателства за ОГО
1. Различни организационни
култури/
2. Ограничени финанси, ЧР,
видимост
3. Ограничен опит при ангажиране
на работодатели
4. Трудности в самообозначаването
и повишаване на доверието

Предизвикателства от
страна на работодателите

Работодателите често не знаят за
съществуването на услугата за заетост в
ОГО или работата ѝ не им е много ясна.
Дори и ако служителите успеят да
за работодатели
разберат работата на ОГО в отрасъла на
пазара на труда, е много трудно да се
5. Фокусиране върху незабавно
поставят самите тях на мястото на ОГО,
действие и възвращаемост
тъй като те са съсредоточени върху
6. Скептични относно целевите
групи на ОГО
техните бизнес нужди. Съветника по
7. Трудна работа с конкуренти
назначенията е този, които трябва да
направи допълнителния ход и да
насърчи работодателите ясно да изразят очакванията и целите си, да им делегира
задачи, да разбере нуждите им и да създаде общи цели. Работодателите оценяват да
чувстват, че имат активна роля в това партньорство и да виждат, че резултатите са
уместни и полезни както за целевата група, така и предприятието, което
представляват.
Поради различните организационни култури и цели, ОГО и работодателите може да
имат трудности в общуването, все едно говорят на различни езици (Барноу и
Сполдинг 2015 г.; Лауфер Грийн Айзък 2004 г.; МакФерсън 1997 г.). Тази празнина в
общуването може да спъне сътрудничеството между ОГО и работодателите. Може да
бъде забелязано усилие и от двете страни за смекчаването на този проблем. От една
страна, все повече ОГО назначават ориентирани към бизнеса консултанти и
съветници, а от друга страна все повече работодатели развиват чувствителност към
проблемите на обществена отговорност.
Друго често срещано предизвикателство при работата с работодателите е, че те
изискват незабавно действие. Нуждите им са незабавни и срещат трудности при
ангажирането в дългосрочни теоретични проекти, които не могат да задоволят
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непосредствените им нужди. Съставените най-вече от социални учени ОГО често
имат склонност да изготвят програми, които се нуждаят от дълго време за
осъществяване, това може да е пречка при сътрудничеството с работодатели. С цел
създаване на рамка за ефективно сътрудничество с работодателите, ОГО трябва да се
съсредоточат върху преобразуването на страхотни идеи в специфични пътища
за действие в краткосрочна и средносрочна времева линия. Резултатите би
трябвало да са в средата на този процес. Струва си да се спомене, че работодателите
често действат според идеите си, тъй като неуспехът се счита за възможност за учене
и регулиране на бъдещите им действия. Това умствено също би могло да бъде
вдъхновение за услугите за заетост на ОГО. Накрая, за сътрудничеството може да е
много полезно да се създадат сътрудничества между ОГО, с цел събиране на найдобрите практики и определяне на общите препятствия. Работодателите са поотворени към факти и примери в реално време. Ако някоя добра идея може да бъде
внедрена успешно, работодателите може да са по-склонни да я опитат.
Работодателите не виждат смисъл от сътрудничество с ОГО или мислят, че
възвращаемостта е слаба. Това усещане може да бъде засилено, ако ОГО няма ясен
план за делегиране за тях или ако те изискват от работодателите по-голямо участие от
това, което могат да си позволят. Открихме, че наличието на два или три различни
сценария за предлагане може да насърчи работодателите да участват според техните
собствени условия. ОГО могат да разработят каталог на дейностите и да оставят
работодателите да изберат собствения си начин на участие в проекта.
Понякога работодателите могат да се изнервят, когато работят със СНЦ8 (Барноу и
Сполдинг 2015 г.; Климер 2003 г.; Лауфер Грийн Айзък 2004 г.). Въз основа на
икономическите скандали, които са видели да се раздухват във връзка с няколко ОГО,
някои работодатели могат да повярват, че всички ОГО са замесени в подобни
скандали. За нещастие ОГО са тези, които трябва да доказват страхотната работа,
която вършат.
Работодателите може да са предпазливи по отношение на идеята да работят с
целевите популации на някои ОГО (например дългосрочни безработни, хора с
криминално досие, бежанци) или да са убедени, че бенефициентите на ОГО могат да
бъдат като общо правило по-слабо квалифицирани, по-слабо мотивирани и дори
„опорочени“ служители. ОГО трудно променят перспективата на работодателя по
този въпрос и демонстрират стойността на наемането на тяхната целева популация.
8

Сполдинг, С. и Мартин-Кохи, A. (2015 г.). Цели и измерения на ангажирането на работодатели в програми за
развитие на работната сила. https://jfforg-prod-prime.s3.amazonaws.com/media/documents/he-Goals-and-Dimensions-of-EmployerEngagement-in-Workforce-Development-Programs.pdf
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Открихме, че аргументът, че ОГО тренира, подготвя и подкрепя целевата група, преди
да предложи кандидатурата им на работодателите, е много полезен. Този период от
време е ценен за ОГО, за да могат да изпитат мотивацията и ангажимента на
бенефициентите и за да проведат процеса за оценка на уменията, и да могат да
насочат кандидата към учебна програма, която има за главна цел трудова интеграция.
17
От друга страна работодателите следват само процеса за назначаване, за да могат да
направят оценка на уменията. За тази целева група процеса за назначаване често
включва едно интервю. Следователно специалистите по назначаването не могат да
изпитат мотивацията и ангажимента на
кандидата, нито да получат цялостна картина на
Как да ангажирате работодатели?
набора умения на лицето.
Работодателите могат да срещат трудности да
работят с конкуренти и да споделят
информация (Барноу и Сполдинг 2015 г.). При
все че това може да бъде проблем, ако е добре
рамкирано
може
да
бъде
много
производително и ценно за бизнес отрасъла,
тъй като може да се справя с проблеми с
недостиг на умения или да действа проактивно
за развиване на бъдещи умения, от които ще се
нуждае отрасълът.

1. Посочете лице за справка
2. Създайте стратегически план за
ангажиране
3. Организирайте възможности за
среща и срещи за съвместна
работа, събития, фокус групи
4. Превърнете намерението в
действие
5. Развийте трансформационни
партньорства
6. Спазвайте и пренастройвайте
стратегическия план за
ангажиране

От положителната страна, работодателите са
все по-убедени, че е в техен интерес да си
партнират с ОГО, тъй като те имат достъп до запас от потенциални квалифицирани
работници за настоящите и бъдещите им нужди. Те също така оценяват, когато могат
да бъдат част от оформянето на уменията на работната ръка чрез ангажимента
им в изготвянето или улесняването на възможности за обучение с цел задоволяване
на нуждите на пазара на труда. ОГО има задължението да демонстрира изобилието
на услуги, които може да осигури и да помогне на работодателите да разберат как
могат да бъдат част от нашите проекти. Заедно имаме възможността не само да
помогнем на ценни хора, но също и да заздравим и стабилизираме набора умения на
пазара за труда.

Стратегии и съвети за ангажиране на работодателите
За постигане на взаимно изгодна ситуация, каквато и двете страни желаят,
съветниците по заетостта не трябва да се колебаят да направят първата крачка към
работодателите. В следващия раздел ще предложим методология и съвети за

разработване на ефективно ангажиране на работодателя в изготвянето и
внедряването на възможности за обучение за безработни, нискоквалифицирани
възрастни над 45 годишна възраст. Вярваме, че всяка организация може да се
възползва от добавянето на следните стратегии и съвети в стратегията си за
ангажиране на работодатели.
Стъпка 1. Определете лице за справка за тази мрежова дейност и
идентифицирайте всички заинтересовани страни
Предлагаме, ако е възможно да определите едно лице, съсредоточаващо
отговорността за изграждане на мрежата от работодатели на ОГО. Това, че едно лице
ще е отговорно за тази задача ще улесни организацията при идентифицирането,
картографирането и влизането във връзка с възможните заинтересовани страни и ще
гарантира, че организацията, мониторингът и проследяването остават приоритет за
ОГО. Мрежовият специалист ще се уверява също, че събира и координира всички
заявки и нужди на ОГО към работодателите и ги предава на заинтересованите страни.
Стъпка 2. Създайте стратегически план за ангажиране.
Преди да започнете да се свързвате с работодателите, си струва да отговорите на
следните въпроси.
a) Как може даден бизнес да помогне на бенефициентите ви?
• Ангажирането с работодатели помага за подготвяне и мотивиране на
безработни за тяхната повторна интеграция в бързо променящия се свят на
труда.
• Ангажирането на работодателя с изготвянето и доставката на възможности
за обучение може да доведе до повишена посещаемост и участие на
безработни, нискоквалифицирани възрастни над 45 годишна възраст.
• Подпомагане на целевата група да се приближи до пазара на труда и им
помага да проучат алтернативни професионални пътища
• Предлага възможности за работа
.

b) Как може даден бизнес да помогне на вас и вашата организация?
Да сте запознати с последната информация относно нуждите на пазара на труда и
създаването на ефективна и обширна мрежа от заинтересовани лица може както да
даде възможността и да помогне на трудовия съветник да еволюира в кариерата си,
но също и да помогне на организацията като цяло. Изучаването на различните
промишлености и отрасли и ангажирането им в дейностите на ОГО може да помогне
за вкарването на сценарии от истинския живот в съветническите сесии и да осигури
повече възможности за работа на бенефициентите.
c) Какъв род бизнес би бил най-подходящ?
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Преди да можем да отговорим на този въпрос, вярваме, че е важно да потърсим
отговори на следните точки
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Какъв род предприятия има на местния ви пазар на труда? Малки и средни
предприятия (МСП) или големи корпорации?
Кои отрасли са най-често представени в местната икономика и възможности за
работа?
Какви са нуждите на местните работодатели? Какви умения липсват на пазара
на труда? •
Искате ли да се съсредоточите върху определени отрасли или групи професии,
от които знаете, че безработните, нискоквалифицирани възрастни над 45
годишна възраст се интересуват?
Искате ли да покажете на целевата група други алтернативи за кариера?
Има ли местни бизнеси, които се развиват?
Има ли нови възможности за работа, които биха паснали на целевата група?
Има ли специфични нужди на целевата ви група, които могат да бъдат
задоволени от някои местни работодатели?
Кои промишлености в общността наемат повече нискоквалифицирани
работници? •
Има ли някои местни работодатели, които вече си сътрудничат с други ОГО по
програми за заетост?

За да отговорите на тези въпроси можете да осъществите мини проучване, съставено
от докладите на вашия отдел за допълнително образование за пенсионери,
търговската камера, националния институт по труд и човешки ресурси и т.н. Можете
също да се свържете с някои местни работодатели и да осъществите мини интервюта,
за да разберете предизвикателствата, пред които са изправени и да определите
възможностите за сътрудничество. Работодателите могат да споделят информация
относно очакванията за заетост и спомагат за оформянето на професионални
обучения пряко свързани с нуждите на работодателя.
Тези елементи ще ви помогната да определите критериите, които правят даден
работодател подходящ за партньорство, така че можете да създадете списък с
потенциални партньори.
Когато създавате плана ви за ангажиране, се уверявайте, че имате подкрепата на
ръководителя ви и други вишестоящи, включително генералния директор, за да
гарантирате, че планът отговаря на общата стратегия на вашата организация.
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Можете да използвате инструмента, който предлагаме в Приложение 1. По-долу
можете да откриете обяснителна таблица, за да можете да използвате инструмента по
най-добрия начин
20
Заглавие на
инструмент

Направете списък на заинтересованите си лица
Създайте стратегически план за ангажиране

Фаза

Мрежови специалисти - ОГО

Целева група
•
•
•

Цели

Материали/други
Ресурси

Раздаване

Източник
Указания към
съветници
Представяне на
инструмента

идентифициране на заинтересовани страни
картографирани заинтересовани страни в различни категории
изграждане на адекватни стратегии за ангажиране за всяка
категория работодатели
Разпечатка на Приложение 1

Започнете от работодателите, които вече познавате и сте работили
преди. Проверете дали организацията и колегите ви имат съществуващи
(или предишни) връзки с организацията, с която искате да се свържете.
Също така помолете колеги, които вече са изграждали ефективна мрежа
от работодатели, да допълнят или помогнат за вашия план.
Инструментът е проектиран от Епикентро от ЕкшънЕйд Хелас
В зависимост от профила и нуждите на всеки работодател мрежовият
специалист може да приспособи стратегията за ангажиране за следване.
Приложение 1

Стъпка 3. Организирайте срещи, фокус групи, споделяне на най-добрите
практики и поканете представители от бизнес общността.
Подгответе представянето и речта си
След категоризиране на заинтересованите ви лица можете да пристъпите към
отговаряне на следните въпроси, за да изградите персонализирана стратегия за всяко
отделно заинтересовано лице или категория лица.
a)

С кого да се свържете за първоначалната си реч?

Директори ЧР, ръководители по обучението и развитието и ръководители по
назначаването или ръководители КСО. Не се притеснявайте да питате за
допълнителни имена и контакти, ако първоначалната връзка, която сте
направили не е правилното лице. Можете също да се обърнете към други
стратегически лица, като изпълнителния директор или други ръководители на
висше ниво. Свързвайте се с хора, които са изпитват страст към обучението през
целия живот и които имат авторитета да отдадат ресурсите на фирмата на
партньорството.
b)

Как да ги откриете?
•

Обаждане, имейл или използвайте социални медии, например интернет
страници, Туитър, ЛинкедИн. •

•

Публикувайте статия или блог в местните икономически новини чрез местните
бизнес страници или вестници, безплатни списания, организационни
вестници, социални медии.

•
c)

Посещавайте местни панаири за заетост, бизнес събития
Кой метод да изберете? Кой ще се нуждае от кратко обаждане или имейл и
кой ще се нуждае от повече планиране и време, за да се ангажира?

d)

С кого да се свържете?

Трябва ли да се свързвате проактивно и да представяте услугите си и предстоящите
проекти или трябва да се свържете, за да ги поканите директно на дейност, касаеща
създаване на рамка за сътрудничество?
За щастие след отговаряне на горните въпроси вече имате по-ясна идея за това кого
бихте искали да ангажирате и това са няколко предложения относно начина за
извършване на първоначалната комуникационна стъпка към тях.
Работодателите често са отворени към нови сътрудничества и нови проекти, но найчесто нямат време и не знаят как точно да участват в нови мероприятия.
Следователно е много важно да сме ясни и точни относно това, което искаме от
работодателите и как те могат да участват в плана. Също така, ползите за
предприятието трябва да бъдат ясни и добре развити. Избягвайте да използвате
съкращения, технически, учебен или наставляващ речник.
Предлагаме следните серии въпроси, които да ви помогнат да изградите речта и
представянето си.
•

За какво е проектът?

•

Какво искате да постигнете?

21

•

От какво се нуждаете, за да го постигнете?

•

Кой ще участва? Какъв вид работодатели? Кои отрасли на дейност?

•

Колко работодатели искате да ангажирате?

•

Какво искате от тях?

•

Колко време мислите, че ще отнеме?

•

Какви са ползите за работодателите?

•

Какви са предизвикателствата и възможностите на проекта?

•

Има ли някакви други дейности, с които могат да се ангажират в бъдеще?

Докато отговаряте на горепосочените въпроси можете да съставите речта си и
можете да симулирате първия си контакт с колега. Това упражнение ще ви помогне
да организирате мислите си, да се подготвите за трудни въпроси или да предвидите
неохотно поведение на работодателя. Не забравяйте да проявите изобретателност в
откриването на новаторски алтернативи на определените предизвикателства.
Можете също да преразгледате и актуализирате речта си през целия процес.
Много е важно да разчетете всички словесни и несловесни знаци и да бъдете
възприемчиви към тях. Целта ви не е да притеснявате или да разстройвате
работодателите. Ако те изглеждат отрицателно настроени към предложението ви, не
ги тласкайте отвъд границата и се опитайте да оставите отворени бъдещи
възможности.
Опитайте се да не монополизирате разговора и в същото време го поддържайте жив.
Можете също така да зададете на работодателя въпрос относно тяхната организация,
техните нужди от назначения в момента, КСО дейностите и проектите им,
сътрудничеството им с агенции по труда, партньорства с други ОГО и др. Опитайте се
да бъдете активен слушател, да бъдете съсредоточени и наистина заинтересовани от
отговорите и нуждите на работодателя. Създаването на контакт и откриването на
общи неща са много важни елементи за изграждането на партньорство.
По долу представяме някои от най-често срещаните предизвикателства, с които може
да се срещнете, когато се срещате с работодател за първи път.
1. Говорете с правилния човек. Асистентите и/или рецепционистите имат за
главна цел да пресяват телефонни обаждания, имейли и да пращат напред
тези, които изглеждат важни. В този контекст, ако въпросът ви е сложен и
неясен, те могат да намерят извинение, за да ви държат настрана от лицето, с
което искате да се свържете. Бъдете възпитани и мили и се опитайте да
представите случая си и да представите интереса на асистента да прехвърли
обаждането и работодателят да го приеме. Рецепционистът не трябва да знае

22

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

всички подробности на вашето предложение, той трябва само да има идея, за
да види ползата от предаването на обаждането нататък.
Второто най-често срещано предизвикателство е липсата на време. От нашия
опит с работодатели, те често са развълнувани от участието в нови проекти, но
нямат време. За да се справите с този проблем можете да размените ролите и
да ги попитате колко време биха могли да отделят на проекта и въз основа на
това можете да предложите различни варианти на дейности, които могат да
осъществят.
Липсата на човешки ресурс също може да бъде проблем за работодателите.
Можете да посочите, че други колеги също могат да участват в проекта. За
много фирми участието в изготвянето и доставката на професионални
обучения може да бъде възможност за развитие на уменията и признаване на
експертиза.
Друго препятствие, което могат да представят работодателите е, че нямат
предишен сходен опит. Това може да бъде стресов фактор за работодателите,
тъй като те може да се страхуват да не загубят престижа и имиджа си на
експерти, тъй като са изложени на непознатото. Трябва да ги успокоите и да им
помагате през целия процес и да подчертаете, че това може да е възможност
за професионално развитие в учебна област.
Някои работодатели може да ви кажат, че те вече са пробвали да участват в
подобни проекти и изживяването изобщо не е било приятно. Трябва да
изясните дали лошото изживяване се е дължало на лошо сътрудничество
между друга организация и работодателя или е било свързано със самото
обучение. Можете също да дадете специфични примери от други
сътрудничества, които сте изградили успешно и можете повторно да успокоите
работодателя, предлагайки му да се свърже с други партньори, които вече са
се ангажирали с проекта.
Както вече споменахме, работодателите искат да видят непосредствената
полза от ангажирането им в проекта. Трябва да приготвите аргументация
относно ползите за фирмата, както и за лицето, с което говорите.
Много работодатели ще ви кажат след речта ви да изпратите по имейл повече
информация относно проекта и вашата организация. Преди да затворите
телефона е важно да ги уведомите, че ще изпратите имейла и че ще им се
обадите през следващите дни, за да попитате за напредъка по въпроса.
Понякога представяте речна си на някой, който не е упълномощен да взема
решението за съгласие за партньорство с вас. В този случай се опитайте да се
насрочите среща с правилния човек през следващите дни.
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Подходящо партньорство, което е от полза както за ОГО, така и за работодателя; често
отива отвъд КСО дейностите. Работодателите могат да имат много различни причини
и мотивации да се ангажират в изготвянето и доставката на възможности за
обучение. По-долу споменаваме най-често срещаните причини:
➢ Работодателите може да искат да дадат нещо обратно на местните си общности
➢ Те може да имат лична връзка с дейностите на проекта, например да имат
познат, който е неквалифициран безработен над 45 годишна възраст и да има
трудности с намирането на работа
➢ Те може да се грижат за изграждането на „тръбопровод за таланти“ за тяхната
промишленост или бизнес
➢ Често те са подтиквани от желанието да развият умения, които самите
работодатели търсят при наемане. Да привлекат хора към отрасъла си и да
затворят всички пропуски в уменията. Да ангажират и да развият настоящата
си работна ръка.
➢ Накрая, доброволно да предложат услугите си за изготвянето и доставката на
възможности за обучение може да допринесе за професионалното развитие на
техните умения. Някои организационни култури може да свързват
доброволческите възможности с професионално развитие.

Пригответе поканата си
Когато сте отговорили на горепосочените въпроси и сте подготвили представянето
си, можете да поканите работодателите да участват във фокус група или в двустранни
срещи. От критично значение е да посочите в поканата място на провеждане на
срещата, както и датата и часа, упоменавайки продължителността на срещата. Също
така се погрижете да подчертаете целта на срещата и дали работодателят трябва да
приготви нещо за срещата. Освен това е важно да се спомене дали става въпрос за
еднократно участие или за ангажимент по текущ проект. Може да използвате като
модел поканата по-долу. Опитайте се да я персонализирате и да я приспособите все
едно установявате лична комуникация с всеки работодател.
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Уважаеми Госпожо/Господине,
С това писмо бихме искали да Ви поканим да участвате във фокус група с цел обсъждане и
проучване на начините за насърчаване на нискоквалифицирани безработни над 45 годишна
възраст в обучения.
Фактически изследвания в ЕС показват, че най-високите проценти на дълготрайни безработни се
намират в най-ниско образования сегмент на населението на всяка страна членка. Почти 60% 74
милиона нискоквалифицирани граждани на Европа на над 45 годишна възраст и са най-трудно
достъпните, въпреки че те се нуждаят най-силно от обучение през целия живот (CEDEFOP 2011).
За да отговори на тези предизвикателства, Акт45 цели да развие и да изпита интегрирана рамка
за сътрудничество между ОГО, работодатели и доставчици на обучение, подпомагаща
персонализирани стратегии за мотивиране и ангажиране за насърчаване на участието на
нискоквалифицирани безработни възрастни на над 45 годишна възраст в обучения за основни и
вродени умения.
В тази рамка и имайки предвид „жизненоважното“ положение на Вашата организация на
националния пазар на труда, за нас ще бъде чест да се запознаем с Вашата гледна точка по този
въпрос.
Фокус групата ще продължи приблизително два часа и половина. Фокус групата ще осигури
възможност за Вас да откриете изискванията и факторите, оказващи влияние за ангажиране на
безработни, нискоквалифицирани хора на възраст 45+, с цел участие в обучения и споделяне на
най-добрите практики с други работодатели по този въпрос.
В частност бихме искали да съберем информация и опит от 7-10 представители на
заинтересовани лица от пазара на труда относно инструментите, които използват и процесите,
които са насочили към техния нискоквалифициран персонал над 45 години. Освен това, по време
на фокус групата ще идентифицираме нуждите на пазара на труда и предизвикателствата при
интегрирането на целевата група, за да отговори на тези нужди. По-подробна информация може
да бъде изпратена на тези, които потвърдят участието си, преди фокус групата.
Възгледите Ви ще бъдат използвани, за да ни помогнат да проучим най-добрите начини за
сътрудничество, както и да изготвим мотивационни стратегии за насърчаване на
нискоквалифицирани безработни 45+ годишна възраст да участват в обученията и да развиват
набора си от умения. Тази консултация ще бъде първата стъпка от създаването на рамка за
сътрудничество между ОГО, доставчици на обучение и работодатели, създавайки инструменти
за мотивиране за насърчаване на нискоквалифицирани безработни над 45 годишна възраст да
участват в обучения, както и проектирането и промотирането на насоки за работодатели за
подпомагане на ангажимента им в учебни инициативи.
Ако желаете да вземете участие във фокус групата на (въведете дата), моля, уведомете ни,
свързвайки се с (въведете име и номер за контакт) или по имейл (въведете имейл адрес).
Искрено Ваш,
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Подгответе събитието/ срещата/ симпозиума ви по отношение на логистиката
Уверете се, че разполагате с подходящите материали (картонени подложки, маркери,
ножици, самозалепящи листчета и др.) и налично помещение за срещата за часа и
датата, в които сте поканили работодателите. По време на срещата прави добро
впечатление да предложите освежителни напитки (кафе, чай, вода, сок) и малко
бисквити за подслаждане на участниците.
Имайте предвид, че външните заинтересовани страни искат да се чувстват ценни,
може да е добра идея да поканите ръководителя си или дори генералния директор на
организацията ви да ги приветстват с добре дошли и да кажат няколко думи или дори
да присъстват на цялата среща. Подгответе график и се уверявайте, че го спазвате.
Останете съсредоточени и точни, а в същото време изслушвайте нуждите на
работодателите. Целта на срещата е да се споразумеете за изпълними решения и да
подходите към тях като към ключови актьори в тези решения.
По време на срещата
Опитайте се да използвате езика на работодателя и избягвайте вътрешно
организационни съкращения, които ще предизвикат объркване. Подгответе
представяне, но останете интерактивни и по същество. Не забравяйте работодателите нямат много време и искат ясно да видят от какво се нуждаете и
как могат да се ангажират с проекта, така че осигурявайте точна и осъвременена
информация относно пазара на труда и специфичните им отрасли и предлагайте
съвет за наличните решения (обучение през целия живот, насочени към
нискоквалифицирани безработни над 45 годишна възраст). Уважавайте
предизвикателствата, с които могат да се срещнат работодателите и се опитайте да
им намерите нови начини за сътрудничество. Приключете срещата с ясни
следващи стъпки за всеки партньор и важни дати и етапи.
Целта е направеното от вас предложение както да удовлетвори нуждите на
работодателите, така и да работи към постигането на целите на ОГО. Това има поголяма вероятност да се случи, ако работодателите са ангажирани в целия процес и
осигурете възможността да бъдат ангажирани по различни начини и в различни
етапи от обучението. Ангажирането на работодателите да дадат една обратна връзка
или да участват в едно трудово изложение няма да бъде толкова ангажиращо както
ако поискате от тях да участват в съвместното изготвяне на учебните програми въз
основа на нуждите им от технически и вродени умения или ангажирайки ги в
съвместното доставяне на обучение в сътрудничество с доставчик на обучение.
Уверете се, че предлагате различни сценарии на ангажиране. Поради недостига на
време или други препятствия, много работодатели могат да изберат еднократно
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сътрудничество вместо по-ангажиращ сценарий. Можете да започнете да изграждате
партньорството ви чрез прости стъпки и да еволюирате по време на проекта или дори
да създадете други възможности за обучение по-късно.
Някои показателни възможности за ангажиране на работодатели в процеса на
програмния дизайн и основаващи се на работа възможности за обучение за
нискоквалифицирани възрастни над 45 години, са следните (можете да видите
всички опции на INE GSEE (2020), „Изисквания и фактори, оказващи влияния за включването на
безработни, нискоквалифицирани възрастни над 45 години в обучение“, https://act45.eu/wpcontent/uploads/2020/05/io1_act45.pdf)

•

•
•
•
•
•
•
•

Съвместна работа с работодатели за идентифициране на изисквания за
основни умения, изисквания за технически умения и вродени умения за
работници от най-ниско равнище. Помолете работодателите да определят
кои препоръки и удостоверения ценят за назначаване в избраната
професия
Въз основа на това сътрудничество проектирайте заедно учебната
програма, която ще задоволи нуждите на пазара на труда.
Ангажирайте работодателите в дизайна на проучвания и реални сценарии
и примери.
Поискайте от работодателите да осигурят основаващи се на работата
възможности за обучение (например работа под надзор, стажове).
Помолете ги да дадат обратна връзка и друга помощ по материали и
инструменти с напредъка на програмата.
Поканете работодателите да участват в трудови изложения, бързи
интервюта в края на обучението.
Помолете работодателите да осигурят обратна връзка относно успеха на
програмата в края ѝ.
Ангажирайте работодателите във финансирането на програми за обучение
или в осигуряването на оборудване за улесняване на участието на целевата
група в програми за обучение

След срещата
Благодарете на работодателите за участието им в срещата и за желанието им да
участват в проекта и прикачете към имейл представянето и заключенията от
срещата. Уведомете ги отново в писмен вид за следващите стъпки, какво очаквате
от тях и кога.

27

Стъпка 4. От намерение в действие
Когато сте се споразумели да работите с работодател, направете работен план за
проекта и определете дейностите и етапите, за да можете да наблюдавате напредъка.
В този раздел ще дадем някои съвети относно начина за материализиране на
намерението на работодателя да участва в проект и как да наблюдавате тяхното
участие.
Създайте „партньорско споразумение“ между ОГО и работодателя. В този
неофициален документ трябва ясна да определите и да упоменете лицата за контакт
и най-добрия начин за общуване (имейл, телефон, съобщения по УатсАп и др.). Важно
е да коментирате наличността на хората, да подчертаете натоварените периоди или
сезони за всички заинтересовани страни и да изчислите обичайно време за отговор.
Уведомете работодателите за каквито и да било изисквания за защита или други,
които трябва да спазват (напр. политика по ОРЗЛД, вътрешни политики за защита
на човешките права и т.н.).
Също така в този документ е важно ясно да определите целите на дейността и
ползите за работодателя, ОГО и бенефициентите. Представете работния план на
проекта и подчертайте крайните срокове и важността от спазването им. Определете
задачи за дейността от всеки етап и насрочете дати за срещи. Уверете се, че сте
подчертали, че сте там, за да им помагате през целия процес и се уверете, че сте на
разположение, за да ги насочвате по изготвянето на обучението и за да им пояснявате
особеностите на целевата група. Определете индикатори за КПЕ за всяка задача,
дейности и етап, които ще измервате, за да оценявате дейностите. Опишете процеса
на проследяване и оценка на въздействието в края на обучението. Спазвайте
партньорското споразумение и се опитвайте да избягвате промени в последния
момент. По-долу предлагаме инструмент за проследяване на ръководството на
проекта.
От основно значение е да благодарите на работодателите и да признаете стойността,
която са добавили в целия процес. По време на програмата за обучение и по-късно,
създайте въпросници, за да гарантирате, че нуждите и очакванията на работодателя
са удовлетворени.

Стъпка 5. Развиване и насърчаване на „трансформационни партньорства“
Това, което наричаме „трансформационно партньорство“, може да бъде всяко
партньорство, което цели да постигне стратегически цели за вашата ОГО и се
осъществява в сътрудничество и активен ангажимент на работодатели.
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Работодателите често искат да започнат с по-прости партньорства, за да изпробват
сътрудничеството и качеството на работа. Вече споменахме, че някои работодатели
могат да са предпазливи относно работата с ОГО и дори с целевата група на ОГО.
Поради тези причини или дори поради недостиг на време те често приемат да си
партнират по по-прости начини, като например съобщаване на освободени работни
места или участие в трудови изложения. От нашия опит, ако тези начини на
сътрудничество са успешни, работодателите имат склонност да бъдат по-отворени
към по-ангажиращи проекти. За установяване на „трансформационни партньорства“
е важно за установяването на лична връзка и изграждането на такава със специфични
лица от фирмата. Това може да бъде много полезно за еволюцията на
партньорството, но може да бъде проблемно, ако лицето напусне длъжността си. По
тази причина бихме посъветвали винаги да искате да общувате с най-малко 2 души
(напр. лицето за контакт и ръководителя му).
За всеки работодател, с който се свързвате, създавайте досие с лицето за контакт,
броя и естеството на контактите, крайните резултати и следващите стъпки на
партньорството (предлагаме един инструмент). Освен това, ако работодателят е дал
съгласието си, е важно да поддържате общуването, попитайте ги за
предизвикателствата, пред които се изправят като бизнес и ги дръжте осведомени
посредством информационни бюлетини за актуализации и нови проекти, с които
планирате да създадете нови възможности за по-нататъшно сътрудничество.
Също така, поканете ги на отворени врати, трудови изложения, трудови събития и
всяко друго специално събитие, което вашата организация планира. За да увеличите
публичността, можете също да спомнете и да отдадете дължимото на ангажимента на
работодателя в обществени прояви, статии и медии, които вашата ОГО използва.
Работодателите харесват да бъдат признати и това също може да бъде мотивация за
други работодатели да участват в подобни проекти.
Ангажиментът на работодателя към сътрудничеството с ОГО и доставчици на
обучение може да доведе до успешен опит от обученията за бенефициентите, а също
и до страхотни възможности за развиване на умения за работодателите.
Стъпка 6 Спазвайте и пренастройвайте стратегическия план за ангажиране
За да можете да управлявате всички тези контакти и дейности, предлагаме някои
инструменти за проследяване на стратегията за ангажиране. Предлагаме
Приложение 2 като модел за Планиране на проект. В таблицата по-долу може да
откриете указания за най-добра употреба на инструмента.
Заглавие на
инструмент

Модел за План за проект
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Фаза

Спазвайте и пренастройвайте стратегическия план за ангажиране
Мрежови специалисти - ОГО

Целева група
•
•
•

Цели
Материали/други
Ресурси
Източник

Указания към
съветници

Представяне на
инструмента

Имайте преглед на всички дейности и етапи от мрежовия ви план
Дръжте запис от дейностите за осъществяване
Имайте ясен график наум
Разпечатка на Приложение 2

Инструментът е проектиран от Епикентро от ЕкшънЕйд Хелас
Опитайте се да спазвате крайните срокове, които сте поставили, обновявайте
инструмента всеки месец, за да сте наясно с дейностите, които трябва да
осъществите и да отстраните възможните закъснения. Можете да създадете
много таблици, в зависимост от мрежовите дейности, които трябва да
осъществите с всеки работодател или да приспособите инструмента, за да
обобщите всички дейности в една таблица.
Приложение 2
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В същата рамка и за да поддържате запис от дейностите, които вече сте изпълнили с
всеки работодател и за да приспособите стратегията си, препоръчваме един
инструмент от Приложение 3.
Заглавие на
инструмент

Проследяване с работодателите
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Спазвайте и пренастройвайте стратегическия план за ангажиране

Фаза

Мрежови специалисти - ОГО

Целева група
•
•
•

Цели

Материали/други
Ресурси
Източник

Указания към
съветници

Представяне на
инструмента

Направете преглед на всички осъществени дейности с контактите си
Дръжте запис от дейностите за осъществяване и следващите стъпки
Поддържайте ясен поглед върху дейностите, които трябва да следвате с
всеки контакт
Разпечатка на Приложение 3

Инструментът е проектиран от Епикентро от ЕкшънЕйд Хелас
Не забравяйте да актуализирате таблицата ежедневно и ежеседмично. Много е
важно да пазите запис от осъществените дейности. По този начин можете също
да си сътрудничите с други отдели (напр. набиране на средства) и планирайте
заедно следващите стъпки
Приложение 3

Комплект инструменти 2 за трудов съветник Процедури и инструменти за внедряване на стратегии
за мотивация и ангажиране на нискоквалифицирани
безработни на възраст над 45 години
В този раздел първо ще изложим различни теоретични модели, които са ни повлияли и
вдъхновили в практиката ни. След това ще представим съветническата методология,
която използваме, за да мотивираме нискоквалифицирани безработни на възраст над
45 години да участват във възможности за обучение и накрая, но не на последно място,
ще представим инструменти и насоки, които използваме с целевата група, за да
проектираме, внедрим и проследим персонализирани програми за обучение и
повишаване на квалификация.

Модели и теоретични парадигми
1. Теоретични модели, които са вдъхновили нашата методология, процедури и
инструменти.
Имайки предвид прегледа на откритията от проучването на мотивацията, както и
резултатите от Изходящи данни 1, изглежда, че персонализираните подходи са доказано
по-ефективни по отношение на ангажирането и мотивацията на възрастните.
Модел за обработване на когнитивна информация
Един от най-забележителните и отличителните модели, вземащ предвид нуждите на
бенефициентите на професионална ориентация, е моделът за обработване на
когнитивна информация (CIP) (Самсън, Риърдън, Питърсън и Ленц, 2004 г.). Според
Хартунг и Блущайн, CIP насърчава бенефициентите във вземането на по-добри
кариерни решения. Ние сме вдъхновени от CIP, защото той предлага модел за
професионална ориентация и съвети, подпомагащи процеса на вземане на решения
посредством решаване на проблеми.
Ще представим кратко този модел посредством фигура, наричана кръг CASVE,
обясняваща петте етапа от професионалната ориентация. Първият етап на модела
CASVE е комуникация (C), следвана от анализ (A), синтез(S), оценяване (V) и крайно
изпълнение (E) (вижте Фигура 1).
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Фигура 1: Цикъл на професионалната ориентация CASVE според Самсън, Питърсън, Ленц
и Риърдън 1992 г.
Внедряване на модел CIP в професионалната ориентация
Етапът Комуникация е първият етап от модела CIP. В този етап съветникът оценява
текущата ситуация на бенефициента, а бенефициентът съобщава желаната цел. По
време на този етап съветникът също така пояснява дали има някакво несъответствия
между текущото състояние и желаното такова. Главната цел по време на този етап
Комуникация

е

осъществяването

на

диагностика

на

текущото

състояние

на

бенефициента и поставяне на мини осъществими цели за процеса на ориентация. В
този първи етап се изгражда връзката между съветника и бенефициента. В заключение
бенефициентът и съветникът се споразумяват за рамката, целите и процесите на
ориентацията, които да се следват.
Вторият етап, наречен Анализ, има за главна цел да развие самооценката на
бенефициента. В тази фаза бенефициентът и съветникът трябва да оценят
професионалните характеристики, таланти, пригодности, интереси, придобити умения
и възможните професионални пътеки. По време на това бенефициентът е насърчен да
получи повече информация относно работната среда и професионалните възможности,
които може да има.

Нареченият Синтез трети етап цели да открие решения на кариерните проблеми, пред
които е изправен бенефициентът. Тази фаза е разделена на две стъпки. В първата
стъпка на фазата Синтез, наричана изготвяне, бенефициентът се насърчава да развие
много професионални възможности Това се постига на две стъпки. Във втората стъпка,
наричана кристализиране, бенефициентът изключва професионалните възможности,
които не са реалистични или са трудни за постигане. Целта е оставане с 3-7 алтернативи
(Самсън и др., 2004 г.). Главната цел на този етап е идентификацията на реалистични и
интересни професионални алтернативи.
Четвъртият етап от модела CASVE, наречен
Оценяване, има за главна цел допълнително да
проучи

идентифицираните

професионални

алтернативи на бенефициента и да ги подреди по
ред на важност. В този етап бенефициентът е
готов да реши професионалните си възможности
и да определи следващата си стъпка.
По

време

на

последния

етап,

наречен

Изпълнение, бенефициентът, с подкрепата на
съветника,

планира

стратегията

си

Моделът Комуникация Анализ Синтез
Оценяване Изпълнение Communication Analysis Synthesis
Valuing Execution (CASVE ) е
новаторски, тъй като съветникът
може да приспособи цикъла към
нуждите на бенефициента и да
промени хронологията на етапите
така, че моделът да обслужва нуждите
на клиента

за

осъществена на избраните в предишния етап професионални възможности. В този етап
се определят целите, ресурсите, следващите стъпки, рисковете и смекчаващите
действия.
След този етап на изпълнение съветникът се връща на етапа за комуникация, за да
оцени

дали

предишно

забелязаните

несъответствия

са

изчезнали.

Ако

несъответствието между текущото и желаното състояние на бенефициента все още
съществува, съветникът може да започне процеса CASVE отначало толкова пъти,
колкото мисли, че е необходимо. На теория цикълът CASVE може да бъде приключен по
време на консултативната сесия. На практика обаче са необходими множество сесии,
особено за уязвими лица. Освен това, постигането на целите на един единствен етап
може да отнеме няколко сесии.
Моделът е новаторски, тъй като съветникът може да приспособи цикъла към нуждите
на бенефициента и да промени хронологията на етапите така, че моделът да обслужва
нуждите на клиента. Например, ако клиентът вече има ясни професионални избори, но
има много трудности с процеса за вземане на решения, съветникът може да започне
модела CASVE направо от етапа на оценка. През целия процес на съветване съветникът
може да се върне към предишни етапи, ако сметне, че има нужда (Самсън и др., 2004 г.).
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Активиране на професионално и лично развитие - Activation of Vocational and Personal
Development (ADVP)
Въпреки че внедряването на този подход е много сходно с модела CASVE, то има някои
особености по отношение на философския и когнитивния си подход. Разработен е в
Канада и е широко възприет във Франция, както в обществените услуги за заетост, така
и в частната практика. Активирането на професионалното и личното развитие е модел,
основаващ се на експериментално обучение, следвано от развиване на психологически
принципи и повлиян от Пиаже, Валон и Виготски. Той поставя бенефициента в центъра
на всяко действие и го подтиква да се подложи на нови учебни изживявания, за да
създаде професионалния си път. Този подход се основава на принципа, че всяко
човешко същество може да определи бъдещето си и правейки това може също да
подобри и тренира способностите си
Процесът

Моделът насърчава развитието на автономност и дава възможности на бенефициента
посредством 4 стъпки. Както споменахме по-рано, тези стъпки са много сходни с модела
CASVE.
-Проучване : В тази стъпка бенефициентът е помолен да проучи различни
професионални опции, средата, в която живее (социо-икономически контекст), личните
си характеристики, стойности, предпочитания, начини на поведение, предишен
професионален опит
-Кристализиране. В тази стъпка бенефициентът трябва да разбере, анализира цялата
събрана информация и да формулира различни сценарии на професионални пътища
-Конкретизиране. В тази стъпка бенефициентът трябва да приключи и да подреди по
важност различните професионални сценарии, които си е представил в предишната
стъпка. Това подреждане по важност ще се влияе от лични критерии (какво може или
иска да направи бенефициентът, от какво се нуждае, какви компромиси може да приеме
да направи и др.), от характеристики на контекста и от изпълнимостта на сценария.
-Внедряване В тази стъпка бенефициентът трябва да изготви план за действие и да
определи следващите стъпки.
В този модел съветникът помага на бенефициента във свързването на миналите му
опити и елементи към контекста на професионалния проблем, пред който е изправен.
Този подход също така подчертава връзката между умствените възможности, дадените
задачи за развитие и когнитивните нагласи на всеки бенефициент.
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ADVP предполага, че професионалната зрялост може да бъде научена посредством
адекватни стимули и упражнения, за да се помогне на бенефициента да мобилизира
интелектуалните си ресурси и нагласи. Според някои проучвания

9

има връзка между

различните стъпки, предложени от подхода и умствените способности. Например
Проучване е свързано с творческото мислене, Кристализацията с категоричното
мислене, Конкретизацията с оценителното мислене, а Внедряването с импликативното
мислене. Трудовият съветник е на разположение във всяка стъпка от този подход, за да
стимулира развитието на тези видове мислене посредством различни инструменти и
упражнения и да насърчи бенефициента да се научи как да учи.
Според подхода ADVP, за да учите трябва да изживеете нещо, да обработите
информацията и да я интегрирате. Поради това всяка учебна ситуация включва
експериментално, когнитивно и интегративно измерение. Колкото повече дадена
ситуация подканва индивида да използва когнитивните, сетивните и емоционалните си
ресурси, толкова повече ситуацията може да бъде разглеждана като експериментална и
толкова повече научава индивидът.
Бяхме вдъхновени от този подход, тъй като той дава възможност на индивида
и цели подпомагането на бенефициента да
ADVP дава възможности на
бенефициента посредством 4
стъпки. Този модел предполага, че
професионалната зрялост може да
бъде научена посредством
адекватни стимули и упражнения, за
да се помогне на бенефициента да
мобилизира интелектуалните си
ресурси и нагласи.

развие мисловен процес над действителната си
ситуация. Въпреки това обаче, за да използва
този подход индивидът трябва да може да
изразява себе си, та мисли и да може да
погледне ситуацията отстрани.
Разказвателен подход
В консултативния ни процес сме вдъхновени от
разказвателния подход, тъй като съветникът
може да има показания и подсказки относно

грижите и текущото състояние на бенефициента по непреки начини. Също така през
повечето време съсредоточаването върху аспекти като ключови събития, ранни
спомени, любими герои от истории и модели за подражание е по-лесно, отколкото
изразяването на чувства. Събраните чрез разказвателните методи истории представят
бенефициента кат главен герой на историята и личното значение е много по-важно от
хронологическите факти. Целта на тези подходи е да подпомогне бенефициента в
9

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED112287.pdf
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развиването

на

разказ

на

професионалния

път,

свързващ

изминалия

му/ѝ

професионален опит с бъдещите му/ѝ професионални цели чрез проучване на
неговите/нейните интереси и самосъзнание. Този подход признава преходния период
през който преминава бенефициентът за необходима стъпка за свързването на
миналото с бъдещето и насърчава бенефициента да изпробва потенциални идеи за
кариера. В този процес се хвърля светлина върху предприетите от бенефициента
действия, а не върху резултатите от всяко действие. Без тази изпитателна фаза
бенефициентът ще блокира на разказване на истории от миналото. Този подход също
така дава възможността на бенефициента да изпита потенциална възможност за
кариера и да види дали тя пасва на останалата част от личния му живот. Освен това в
този процес е взета предвид и ролята на другите в процеса за вземане на решения.
Този подход дава на бенефициента възможност да предприеме действие за определяне
на професионалния си път и да го внедри в житейския си път. Накрая, посредством
разказвателния подход бенефициентът се насърчава да развие възприятие за самия
себе си. Посредством разказването на истории съветникът насърчава идентификацията
на цели и действия, които са по-значими за индивида и следователно по-вероятно да
бъдат успешни.10

Методология и процедури - стъпки на съветване
В този раздел ще ви представим методологията, която използваме, за да ангажираме
нискоквалифицирани безработни над 45 годишна възраст в процеса на консултиране и
да ги мотивираме да участват във възможностите за обучение. Проучваният показаха,11
че най-ефективният метод за професионални консултации са индивидуалните сесии.
Този метод представлява страхотно инвестиране едновременно в човешки ресурси и
във време. Поради това, с цел уравновесяване на ефикасността с ефективността, е
необходимо съчетание на индивидуални сесии и
Целта на тези подходи е да
подпомогне бенефициента в
развиването на разказ на
професионалния път, свързващ
изминалия му/ѝ професионален
опит с бъдещите му/ѝ
професионални цели чрез
проучване на неговите/нейните
интереси и самосъзнание

групови занимания. В методологията даваме
предимство на индивидуалните сесии, при все
че се опитваме да запазим равновесието между
ефикасност и ефективност.

10

http://psychology.iresearchnet.com/counseling-psychology/career-counseling/narrative-career-counseling/

11

A. Хирши и A. Фроадево. (2020 г.)
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Индивидуални сесии
Струва си да се спомене, че за да може да осигури индивидуален подход и да мотивира
бенефициентите
съветникът

от

трябва

целевата
да

вземе

група,
предвид

обществената, финансовата и лична ситуация
и

миналото

на

бенефициента.

Тази

информация може да повлияе на структурата
и

дизайна

на

консултативните

сесии.

Факиолас, 2004 г., споменава, че обучението
през целия живот може да бъде даващ
възможности фактор за уязвими групи, тъй
като

те

могат

да

развият

техните

професионални и лични умения и познания.
Както споменахме в нашето проучване, често
неквалифицираните
годишна

възраст

участват

във

безработни
не

са

над

45

мотивирани

да

възможности

за

обучение.

6 стъпки от професионалната
ориентация могат да мотивират
нискоквалифицирани безработни над
45 годишна възраст да участват
1. Предишни

назначения

и

образователно минало
2. Самоизследване и анализ
3. Сблъскване с действителността
4. Процес на вземане на решения
5. Изготвяне и организация на План
за действие
6. Комуникационна
развиване

на

стратегия,
умения

и

инструменти

Професионалната ориентация може да бъде
даващ възможности фактор, който може да предизвика мотивацията за участие във
възможности за обучение. Посредством професионалната ориентация бенефициентът
може да опознае силните си страни, да повиши самоувереността си, да създаде
положителен имидж на самия себе си и да се
чувства по-способен да вземе живота си в ръце.
В резултат този процес може да накара
бенефициента да развие устойчива връзка със
социалната и професионалната си мрежи и
може да го мотивира да изготви устойчива и
реалистична

професионална

цел.

Най-

вероятно, за да повиши конкурентоспособния
си профил на пазара на труда и да постигне тази

Индивидуалните сесии могат да
насърчат човек да опознае силните
си страни, да повиши
самоувереността си, да създаде
положителен имидж на самия себе
си и благодарение на това да се
чувства по-способен да вземе
живота си в ръце

цел, лицето трябва да бъде мотивирано да
участва във възможности за обучение.
По време на индивидуалните сесии лицето може също да се запознае с възможните
препятствия, с които той/тя може да се срещне по време на процеса на постигане на
неговата/нейната цел и да определи стратегии, за да преодолее тези препятствия и да
създаде осъществим и устойчив план. Начинът, по който всеки човек възприема
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възможните препятствия, както и възприетата спомагателна мрежа, която може да му/ѝ
помогне да преодолеят тези препятствия също може да окаже влияние на мотивацията
на бенефициента да преследва неговата/нейната цел (Лент и Браун, 2006 г.).
В

нашата

методология

използваме

индивидуален

подход,

следователно

приспособяваме броя сесии спрямо бенефициента според неговите/нейните искания.
По този начин не определяме точен брой сесии за следване, а можем да кажем, че
срещаме един бенефициент в течение на 2 до 7 частни сесии, в зависимост от
неговата/нейната готовност за създаване на устойчив професионален път. Въпреки
това обаче следваме път с цели на консултациите, вдъхновени от представените в
горния раздел модели.
Вярваме, че в процеса на консултиране съществуват различни стъпки за мотивиране и
ангажиране на бенефициента да участва във възможности за обучение.

1. Професионален опит и образователно минало
2. Самоизследване и анализ
3. Сблъскване с действителността
4. Процес на вземане на решения
5. Изготвяне и организация на План за действие
6. Комуникационна стратегия, развиване на умения и инструменти
1-ва стъпка - Предишни назначения и образователно минало.
Първата стъпка съвпада с 1вата консултантска сесия. Сега ще представим целите на
първата индивидуална сесия, съдържанието, продължителността, принципите и
инструментите, които използваме в тази сесия, за да подпомогнем бенефициента да
опише професионалния си опит и да анализира текущата си ситуация.
Цели

Първата индивидуална сесия има за главна цел да приветства с добре дошъл
бенефициента в общинския център/организацията. Физическата среда и
пространството също могат да бъдат фактор за ангажирането на бенефициентите. Ние
в нашата организация често сме имали коментари относно това как чистите и слънчеви
офиси влияят на настроението на бенефициентите. По този начин бенефициентите се
чувстват добре дошли и удобно в общинския център. Също така екипът е стабилен и
единен. Бенефициентите твърдят, че чувстват подкрепа и че има истинска
заинтересованост на професионалистите от тяхното положение. Тези фактори също
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могат да повлияят на мотивацията и повишаването на квалификацията на целевата
група, а според Р.У. Лент и др., 2002 г. те могат да помогнат на бенефициентите да
преодолеят възприемани като сериозни препятствия.
Първата сесия има за цел също и да идентифицира или изясни, посредством обсъждане
и разговори:
нуждата от изготвяне на изпълним професионален път
вече изградените от бенефициента проекти и професионални идеи
уменията, които той/тя трябва да развие, за да може да изгради професионален
път
необходимите стъпки за изготвяне на неговия/нейния професионален план а
действие

По

Продължителност на първата сесия

Първата индивидуална
продължи до един час

сесия

време

на

1вата

индивидуалните

може

да

Съдържание
Рамка

- Представяне на трудовия съветник,
продължителността, целите и съдържанието
на сесията
- Представяне на цялостната методология на
услугата за професионална ориентация: цели,
продължителност,
методи,
техники,
инструменти

стъпка

сесии

от

трудовият

съветник анализира ситуацията и
изготвя

заедно

с

консултативен

бенефициента

план

с

цел

подпомагането му/ѝ в изграждането
на неговия/нейния план за действие
за постижим проект. В същото време
той/тя

оценява

компетенциите
консултативните

уменията

за

развитие

сесии,

с

и
през

които

разполага бенефициентът, с цел да
може да изгради свой собствен план и
да го приложи на практика.

- Представяне на това, което трудовият
съветник
ще
прави
и
какви
начини/инструменти и материали организацията е готова да предостави на
разположение на бенефициента
Проучване/диагностика

-Анализиране на желанията и нуждите на бенефициента. В тази първа сесия трудовият
съветник ще изясни също очакванията и възприятията/ стереотипите, които
бенефициентът може да има за ОГО. Също така трудовият съветник ще идентифицира
съществуващите професионални идеи, които бенефициентът може да има и ще оцени
професионалната им зрялост.
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- Анализиране на професионалните интереси, мотивация, препятствия и
предизвикателства, пред които бенефициентът може да се изправи. Важно е в този
момент да се съсредоточите върху ангажирането на бенефициента в изграждането на
професионалния му път и степента на автономност в подпомагането на идеите му/ѝ.
- Обсъждане и анализиране на техническите и професионалните нужди на
бенефициента
В повечето ОГО с център за професионална ориентация приветстваме с добре дошли
много различни профили на бенефициенти по отношение на професионалния и
образователния опит, но също и по отношение на професионалната зрялост относно
техните проекти и идеи. Повечето хора, които приветстваме с добре дошли, са
безработни и искат да им помогнем да си намерят работа. Всеки бенефициент обаче има
различни очаквания от нашите услуги, в зависимост от степента на разработване на
неговия/нейния проект. Някои от тези можем да намерим в споменатите по-долу
категории:
Пример 1 Бенефициент, който желае да си намери работа - всякаква работа. Те
нямат никакви идеи и са открити за всяка възможност. Това може да е трудно, тъй като
означава, че бенефициентът не е анализирал и обмислил своята собствена лична и
професионална ситуация и не е определил препятствията, които могат да премахнат
много възможности, както и възможностите, които може да му даде един
конкурентоспособен профил на пазара на труда. Смятаме, че тази категория има ниска
професионална зрялост по отношение на проектите си и професионалната си ситуация.
Пример 2 Бенефициент, който желае да си намери работа и има някакви идеи за
професионални пътища. Бенефициентът се нуждае от помощ с процеса на вземане на
решения и процеса по намиране на работа
Пример 3 Бенефициент, който желае да си намери точно определена работа или да
създаде собствено предприятие. Бенефициентът се нуждае от помощ с дизайна,
утвърждаването и внедряването на плана си.
В зависимост от категорията на всеки бенефициент, броят сесии и работата със
съветника може да се различава силно.
Въпреки това обаче, тази първа сесия може да бъде възможност за трудовия съветник
да:
-определи оперативни и образователни цели с бенефициента, да реши кой процес да
следва и да определи упражненията и инструментите, които да се ползват.
-определи броя на индивидуалните сесии и стъпки – таблица на Гант
-подпише споразумението
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Трудовият съветник, посредством насочвани техники за интервюиране, анализира
ситуацията и изготвя консултативен план, за да помогне на бенефициента в
изграждането на неговия план за действие за осъществим проект. В същото време
той/тя оценява уменията и компетенциите за развитие през консултативните сесии, с
които разполага бенефициентът, с цел да може да изгради свой собствен план и да го
приложи на практика.

Инструменти, които предлагаме за първата индивидуална сесия

По време на първата индивидуална сесия трудовият съветник може да използва:
Брошура:

В началото брошурата описва методологията и целите на консултативните сесии и на
услугата за професионална ориентация.
Въпросник за история на заеманите длъжности

Въпросни, който представлява основата за полу-структурирано интервю, в което се
оценяват настоящото състояние, потенциала на бенефициента, професионалната и
образователната история
Заглавие на
инструмент
Фаза

История на 1во назначение

Професионален опит и образователно минало

Целева група

Всички нискоквалифицирани безработни над 45 годишна възраст
Събиране на информация относно професионалния и образователния опит
Събиране на информация относно личното състояние на бенефициента
Събиране на информация относно доброволни начинания
Разпечатка на въпросника (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка или молив за попълване.
•
•
•

Цели
Материали/други
Ресурси

Раздаване

Продължителност
Кратко описание
Източник

Преди да представи въпросника на бенефициента, трудовият съветник приветства
бенефициента с добре дошъл и се представя. Описание на услугите и процесите се
представя преди предаването за попълване на този въпросник. Трудовият
съветник след това представя въпросника, целите на сесията и стъпките, които ще
се следват.
Около 1 час
Кратък въпросник, целящ събиране на цялата информация относно предишните
назначения и образователния опит на бенефициента
Инструментът е проектиран от Епикентро от ЕкшънЕйд Хелас
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Указания към
съветници
Представяне на
инструмента

В зависимост от нуждите на бенефициента, трудовият съветник може да приспособи
въпросите и стъпките.
Приложение 4
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Календар на консултантския процес

Накрая календар със следващите стъпки и сесии, ако съветникът смята, че това ще бъде
ангажиращ фактор за бенефициента. В зависимост от ситуацията на бенефициента,
календарът или таблицата на Гант може да бъде и смущаваща, водещо до
противоположна реакция и повишава шанса за отказ.
Заглавие на
инструмент
Фаза

Календар за консултативен процес
Професионален опит и образователно минало

Целева група

Цели

Материали/други
Ресурси

Раздаване

Продължителност
Кратко описание

Източник
Указания към
съветници
Представяне на
инструмента

Всички нискоквалифицирани безработни над 45 годишна възраст
•
•
•

Изобразяване на следващите стъпки от консултантските сесии
Даване на методология на бенефициента
Подтикване на бенефициента да се чувства отговорен за своя
професионален път
Шаблона за таблица на Гант

Преди представяне на следващите стъпки от консултантските сесии и
таблицата на Гант е най-добре е да оцените дали този инструмент ще
уплаши бенефициента или ще го насърчи. Много хора имат трудности
да си се представят в средносрочно бъдеще и могат да се уплашат, ако
видят, че трябва да вложат много усилия в това.
Около 15 минути
Таблица на Хант / екселска таблица. Открийте малки цели за всяка
сесия и винаги се опитвайте да ги постигнете, така че бенефициентът
да не се чувства разочарован от себе си, нито от процеса
Инструментът е вдъхновен от таблицата на Гант, проектиран е от
Епикентро от ЕкшънЕйд Хелас
В зависимост от нуждите на бенефициента, трудовият съветник може
да приспособи целите, сесиите и стъпките на консултативните сесии.
Приложение 5

2ра стъпка - Самоизследване и анализ
Цели

Тази втора стъпка може да отнеме повече от една сесия, в зависимост от желанията на
бенефициента, неговата професионална зрялост, яснотата на целта, броят дадени
инструменти и др. В тази стъпка съветникът осигурява упражнения и тестове за
самооценка, за да проучи професионалните интереси, умения, лични характеристики,
професионални и лични стойности и др. Следователно, съветникът помага на
нискоквалифицираните безработни над 45 годишна възраст да разпознаят и анализират
своя професионален профил и компетенции. В тази стъпка е много важно да се
съсредоточите също върху социоикономическия контекст на всеки бенефициент и да
определите възможните препятствия. Съветникът оставя на бенефициента времето и
пространството, които са му/ѝ необходими, за да помисли върху неговата/нейната
ситуация и да отговори на въпросниците. Бенефициентът може също да попълни
въпросниците удобно вкъщи или дори в общинския център. Професионалният
съветник е на разположение през целия този процес, за да помага на бенефициентите
и да разяснява въпросниците. Понякога, когато някое лице не може да чете и да пише,
трудовият съветник приспособява инструментите според възможностите на лицето и
му/ѝ помага, за да попълни въпросниците.
Въпреки това обаче е важно да оставите
По

време

на

стъпката

за

бенефициента да работи самостоятелно, за да

самоизследване и анализ съветникът

може да представи помисли върху собствената

помага

си ситуация и способности и да си се представи

на

нискоквалифицирани

безработни над 45 годишна възраст
да опознаят и да анализират техния
професионален

профил

и

компетенции. В тази стъпка е много

поел по професионален път.
След периода за размишления, трудовият
съветник обсъжда резултатите в лицето и

важно да се съсредоточите също

подчертава

несъответствията.

върху социоикономическия контекст

съветникът

задава

на

допълнително изясняване и точно определяне

всеки

бенефициент

определите

и

да

възможните

препятствия.

-

повече

Също
въпроси

така
за

и подчертаване на важните изводи. Целта на
тази стъпка е

Определението на умения, компетенции, личност, професионални интереси,
ценности, работни условия

-

Определението на умения и компетенции за придобиване

-

Изследването на различни, възможни професионални пътища

Продължителност
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Тази стъпка отнема приблизително 1 до 5 часа, в зависимост от желанието на
бенефициента, професионалната му зрялост и яснотата на професионалната цел.
Съдържание

По време на тази стъпка бенефициентът разбира понятията компетенция,
професионални интереси, професионални ценности, лични и професионални
ограничения, умения и способности и той/тя е помолен/а да се самоопредели по
отношение на всички тези измерения.
В частност, в тази стъпка бенефициентът е помолен да опише своите професионални
компетенции и да посочи умения, придобити през опита му/ѝ. Също така молим
бенефициента да може да обясни с конкретни примери постиженията, които той/тя е
постигнал/а в професионалния си живот и да опише конкретни примери, през които
е имал успешен и положителен професионален опит.
Посредством този процес нискоквалифицираните безработни над 45 годишна
възраст могат да идентифицират образователни професионални изживявания, както
и допълнителни професионални изживявания и да ги разберат и да ги включат в този
анализ
- Лични характеристики
- Получени от обучение знания и умения
- Получени от професионален опит знания и умения
- Получени от професионален опит допълнителни знания и умения
Ограничения, ценности и личност
По време на този процес могат да бъдат използвани много въпросници за
автоматична оценка и стандартизирани инструменти. Целта е разбиране и
включване на откритата информация посредством обсъждане с трудовия съветник
чрез анализа на ограниченията, личните характеристики и ценности. Това
осъществяване може да бъде постигнато посредством взаимодействието с трудовия
съветник и понякога е ключово за приемането на настоящото състояние и
способността за планиране на следващите стъпки за бъдещето.

Професионални интереси и разглеждане на професиите
От професионалните характеристики, ценностите, уменията и компетенциите могат
да изскочат някои професионални пътища. В тази фаза насърчаваме

45
45

бенефициентите да изследват сами, посредством въпросниците, различни професии
и проекти в тези професии. Бенефициентът осъзнава, че някои вече придобити
компетенции могат да бъдат прехвърлени към други професии и дейности.
Насърчаваме бенефициентите да изберат поне 2 до 4 професионални пътеки.
Нискоквалифицираните безработни възрастни, които имат трудности при избора на
2 до 4 възможни сценарии на професионални пътища, може да се нуждаят от повече
време във фазата на самоизследване.
В края на тази стъпка бенефициентът би трябвало да е изследвал професионални
характеристики, професионални интереси и ценности и ограничения, както
компетенции, които той/тя са придобили. Тези елементи са главният критерий за
избор и изследване на подходящи професионални пътища.
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Инструменти
Професионални интереси
Дейности Длъжност

ХАРЕСВАНИ ПРОФЕСИИ

Етап

В: Самоизследване

Целева група

За бенефициенти, които изследват професионални алтернативи

Цели

1.

Мотивиране на бенефициентите да мислят широко и да

2.

изпробват професионални алтернативи
Насърчаване на бенефициентите да си се представят в

3.

Материали/други
ресурси

Раздаване

длъжности, с които се чувстват по-свързани
Съсредоточаване върху професии, които бенефициентът
харесва най-много и изключване на други

Разпечатка на въпросника (или електронна версия, която се изпраща,
ако консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка.
Възможно най-тиха и уединена област аз попълване.
Посредством самостоятелно попълване, ако образованието го позволява
(консултант дава на всеки бенефициент аналитични насоки преди
попълването), или посредством лично интервю, ако образованието или
познанията на езика не са адекватни.

Продължителност

Приблизително 10 минути за попълване и 20 минути за обсъждане

Кратко описание

Този въпросник включва примерен списък с професии, така че да
подскаже на бенефициента да мисли за алтернативни професии. Той
също така насочва бенефициентите да започне да обобщава найпредпочитаните професии и да обмисля как потенциалът им подкрепя
тези избори или какво друго да развият, за да бъдат по-подготвени.

Източник

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд
1.

Указания към
консултанти

Консултантът трябва да насърчава бенефициентите да си
представят няколко длъжности по по-отворен начин в началото
(1ва таблица) и по-съсредоточено във втората таблица на този
въпросник

2.

Списъкът е само примерен. Ако са нужни по-подробни описания
на професиите, или повече професионални възможности, тогава
местни издания на професионални монографии (или
съответната онлайн информация) могат да бъдат полезни за
осигуряване на допълнителни идеи, алтернативни позиции и
длъжности.

Представяне на
инструмента

Професионални снимки

Приложение 6
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Заглавие на
инструмент

Професионални снимки

Фаза

2ро - Самоизследване и анализ

Целева група

Цели

Бенефициенти, които се нуждаят да изследват нови професионални пътища
или да открият нови професионални възможности.
•
•

Откриване на нови професионални полета
Определяне и точно посочване на предпочитания на бенефициента

•

Разпознаване на уменията и компетенциите на бенефициента и
отчитане на тези, които той/тя иска да развива
Поддържане на възможностите на бенефициента отворени за

•

алтернативни професионални пътища
Материали/други
ресурси

Разпечатка на снимките (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет).

Раздайте снимките на бенефициента и го помолете да направи 3 купчинки:
Раздаване

1ва купчинка „професии, които бих искал да работя“
2ра купчинка „професии, които не бих искал да работя“
3та купчинка „професии, за които не съм сигурен“

Продължителност

Кратко описание

Източник

Прибл. 40-60 минути (в зависимост от броя на уменията, които ще бъдат
обсъждани)
Въз основа на теста RIASEC, упражнението с професионалните снимки е
идеално за неграмотни или за хора, които не могат лесно да общуват поради
езикови затруднения. Това упражнение съдържа набор снимки,
демонстриращи професии. Бенефициентът се насърчава да реши дали той/тя
иска да бъде човека на снимката или не.
Въз основа на Набора инструменти Прометей (http://prometheus-eu.net/wp/wpcontent/uploads/2016/09/Toolkit_EN.pdf)
Съветникът насърчава бенефициента да открие или да даде значение на

Указания към
съветници

изборите си. Съветникът моли клиента да обясни изборите си и да определи
причините защо е избрал някои професии и отхвърлил други. Това е поопростена разновидност на инструмента RIASEC, най-добре прилаган на
неграмотни и с ниски академични умения.

Представяне на
инструмента

Открийте снимки на различни професии в интернет и ги изрежете, за да ги
раздадете на хартия
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Възможности за професионално развитие
Заглавие на
инструмент

Възможности за професионално развитие

2ра - Самоизследване и анализ

Фаза

За бенефициенти, които искат да променят кариерата си

Целева група
Цели
Материали/други
ресурси

•

Събиране на информация, която ще позволи на бенефициента да разшири

•

възможностите си за професионално развитие и избор на кариера
Разширяване на възможностите за кандидатстване за работа
Разпечатка на инструмента (или електронна версия, която се изпраща на
бенефициента). Молив.

Раздаване

На бенефициента се представя Таблица 1 и е помолен да прегледа примерните
възможности за професионално развитие за някой, работещ като медицинска
сестра (вижте Таблица 1). След това те са помолени да опишат собствените си идеи
за професия/длъжност, а от другата страна да изброят другите
професии/длъжности, които са свързани по някакъв начин с това. Ако е
необходимо, това упражнение може да бъде повторено с други професии или
длъжности. След работата по таблицата съветникът обсъжда всяка отделна
възможност с бенефициента и също така кои са найреалистичните/предпочитаните от бенефициента.

Продължителност

Приблизително 20 до 40 минути (в зависимост от броя на обсъжданите професии)
Индивидуална задача по време на индивидуална сесия, в която бенефициентът

Кратко описание

Източник

Указания към
съветници

развива списък с допълнителни професионални възможности, близо до идеалната
професия/длъжност, така че да разширят избора на кариера и професионалните
възможности.
Набор инструменти Прометей (http://prometheus-eu.net/wp/wpcontent/uploads/2016/09/Toolkit_EN.pdf)
1. Накрая са идентифицирани 4 или 5 нови възможности за професионално
развитие, които бенефициентът може да проучи допълнително
2. По-добре
е
съветникът
да
насърчи
бенефициента
да
напише
професиите/длъжностите, с които е запознат сам/а и след това да допринесе с
неговите/нейните идеи
3. Някои местни издания на професионални монографии (или съответната онлайн
информация) могат да бъдат полезни за осигуряване на допълнителни идеи,
алтернативни позиции/длъжности

Представяне на
инструмента

Приложение 7

49
49

Работни условия
Заглавие на инструмент

Вашите предпочитани работни условия

Етап

В: Самоизследване

Целева група

За всички бенефициенти
1.

Повишаване на самосъзнанието по отношение на работните
условия и на личните обстоятелства, които играят важна роля
във вземането на професионални решения

2.

Идентифициране на условията, които влияят върху
изпълнението и удовлетворението от длъжността

Цели

Материали/други
ресурси

Раздаване

Разпечатка на въпросника (или електронна версия, която се изпраща,
ако консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка.
Възможно най-тиха и уединена област аз попълване.
Посредством самостоятелно попълване, ако образованието го позволява
(консултант дава на всеки бенефициент аналитични насоки преди
попълването), или посредством лично интервю, ако образованието или
познанията на езика не са адекватни.

Продължителност

Приблизително 20 минути (попълване и обсъждане)

Кратко описание

Въпросникът включва възможни условия, с които човек може да се
срещне в работна среда, означаващо местоположение, оборудване,
физически условия, взаимодействия, ниво на самостоятелност, часове и
др., и са важни за приемане или отхвърляне на предложение за работа.

Източник

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд

Указания към
консултанти
Представяне на
инструмента

Пояснете на бенефициента, че е важно да се съсредоточи върху найважните условия, а не върху тези, които подлежат на договаряне и към
които човек може да се приспособи.
Приложение 8
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Крива на живота
Заглавие на
инструмент

Крива на живота

2ра Самоизследване и анализ

Фаза

Бенефициенти, които се нуждаят от повишено осъзнаване на техния
професионален опит и умения и отчитане на професионални интереси

Целева група

Цели

1.
2.

Разпознаване на професионални компетенции
Огласяване на положителен и отрицателен професионален опит и

3.
4.

анализирането им
Учене от отрицателния опит
Почитане на положителния опит

5.

Преглед на целия професионален опит през живота на бенефициента

Материали/други
ресурси

Разпечатка на инструмента (или електронна версия, която се изпраща на
бенефициента). Молив.

Раздаване

Това упражнение може да бъде използвано по време на физически или
онлайн/телефонен разговор между бенефициента и трудовия съветник или може
да бъде дадено като допълнителна задача за самостоятелен размисъл, който
бенефициентът да направи между две сесии. То може да бъде емоционално
упражнение, тъй като изисква размишляване както върху положителния, така и
върху отрицателния опит. Когато бенефициентът и съветникът анализират
упражнението, съветникът трябва да бъде по-съсредоточен върху поучителните
изводи от опита и да дава конструктивна обратна връзка.

Продължителност

50 минути до 1 час

Кратко описание

Бенефициентът трябва да постави опита си по оста „Години“ и след това да посочи
личното си оценяване по оста „оценяване“. Бенефициентът се насърчава да
постави събитията от живота си от положителната или отрицателната страна на
оста

Източник

Указания към
съветници

Представяне на
инструмента

Вдъхновено от разказвателния подход
Тъй като упражнението изисква много самостоятелен размисъл и интроспекция,
може да е трудно да се използва с имигранти или бежанци на различен от
майчиния им език. Също така, ако бенефициентът не е свикнал с този вид
упражнения, това може да го/я обезкуражи или умори. За да се избегне това,
съветникът може да използва като съвместен инструмент поддържането на
разговор по време на сесията.
Приложение 9

51
51

Умения и компетенции
Заглавие на
инструмент

ВАШИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ/ПРЕХВЪРЛЯЕМИ УМЕНИЯ

Фаза

В: Самоизследване

Целева група

Цели

Материали/други
ресурси

Бенефициенти, които се нуждаят от повишаване на осъзнаването на уменията
им и да основат на тях съответните планове или самопредставяне.
1. Събиране на информация относно прехвърляемите умения на клиента
2. Самооценка на собствения потенциал
3. Изготвяне на план за професионално развитие
4. Подпомагане на професионално решение/план за действие
5. Подготовка за интервю за работа
Разпечатка на въпросника (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка или молив за
попълване.
Преди запознаването на бенефициентите с компетенциите/прехвърляемите
умения, трябва да бъде обсъдено разбирането им на термините. След като
консултантът представи инструмента и даде на бенефициента указанието да
следва 3 стъпки по-долу:
Стъпка 1: С прочитането на всеки набор поведения подчертайте тези, които
вярвате, че сте придобили, посредством припомняне на минали произшествия, в
които сте се държали като такива.

Раздаване

Стъпка 2: След това пребройте колко много поведения сте подчертали в рамките
на компетенция/умение. Ако няма такива или само 1-2, можете да отбележите L
(ниско) в осигурената скала, ако сте подчертали няколко, но по-малко от
половината, можете да отбележите S (до известна степен), ако половината и
малко повече, можете да отбележите A (адекватно), ако повече от 2/3, можете да
отбележите H (много).
Стъпка 3: Обсъдете вашите H, A, S и L със съветника ви и обобщете вашите 3
силни умения и 3 умения, които трябва да развиете (по отношение на
изискванията на Вашия професионален план или план за развитие на кариерата)

Продължителност

Прибл. 60 минути

Кратко описание

Въпросник за самооценка относно компетенции/прехвърляеми умения,
означаващо умения, които са развити през живота на човек в различни ситуации
и са приложими във всяко професионално поле на работа. Това е по-скоро
аналитичен инструмент, който да помага на бенефициента да има преглед на
изискванията в рамките на няколко длъжности/професии и да оцени силните си
страни и областите за развитие, съсредоточен върху интересуващите го
компетенции/умения (според професионалните си предпочитания).

Източник

Въз основа на изброените по-горе откъси от „Служител с добавена стойност“, от
Едуард Дж. Крайп и Ричард С. Мансфийлд, авторски права 2002 г. от Уъркитект Инк.
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Указания към
съветници

Представяне на
инструмента

Съветникът може също да насърчи бенефициента да осигури примери,
поддържащи наблюденията му/ѝ - какви са причините да оценят съответните
прехвърляеми умения като най-много или най-малко развити (бенефициентът
може да бъде насочван, за да сподели къде е придобил тези умения, как ги е
усъвършенствал, какви са специфичните ситуации и/или обратна връзка, които са
го/я накарали да оцени уменията си по този начин).
Приложение 10

Прехвърляеми умения-кратка версия
Заглавие на
инструмент

Моите прехвърляеми умения

Фаза

2ра - Самоизследване и анализ

Целева група

Цели

Материали/други
ресурси

Раздаване

Бенефициенти, които се нуждаят от повишаване на осъзнаването на уменията
им и да основат на тях съответните планове или самопредставяне.
1. Събиране на информация относно прехвърляемите умения на клиента
2. Самооценка на собствения потенциал
3. Изготвяне на план за професионално развитие
4. Подпомагане на професионално решение/план за действие
5. Подготовка за интервю за работа
Разпечатка на въпросника (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка или молив за
попълване.

Преди запознаването на клиента с таблиците на прехвърляемите умения,
трябва да бъде обсъдено разбирането им на термина „прехвърляеми умения“.
След това съветникът представи таблицата и даде на клиента указанията да
оценява независимо нивото, до което притежава или упражнява съответните
прехвърляеми умения от таблицата. Съветникът обяснява, че ако има умения,
които не са в таблицата, клиентът може да ги добави накрая. След попълването
на таблицата съветникът обсъжда с клиента наблюденията, откритията и
мислите, които са придружавали процеса на самооценка на прехвърляемите
умения. След това клиентът се насърчава да прегледа таблицата още веднъж и
да отбележи уменията, които мисли, че са най-развити, както и да отбележи тези
умения, които мисли, че трябва да бъдат развити спрямо настоящата си работа
или кариера

Продължителност

Прибл. 40-60 минути (в зависимост от броя на уменията, които ще бъдат
обсъждани)

Кратко описание

Въпросник за самооценка относно прехвърляеми умения, означаващо умения,
които са развити през живота на човек в различни ситуации и са приложими във
всяко професионално поле на работа.
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Източник

Въз основа на Набора инструменти Прометей (http://prometheus-eu.net/wp/wpcontent/uploads/2016/09/Toolkit_EN.pdf)

Указания към
съветници

Съветникът може също да насърчи клиента да осигури примери, поддържащи
наблюденията му/ѝ - какви са причините да оценят съответните прехвърляеми
умения като най-много или най-малко развити (бенефициентът може да бъде
насочван, за да сподели къде е придобил тези умения, как ги е усъвършенствал,
какви са специфичните ситуации и/или обратна връзка, които са го/я накарали
да оцени уменията си по този начин).

Представяне на
инструмента

Приложение 11
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Умения
Заглавие на
инструмент

ВАШИТЕ УМЕНИЯ

Етап

В: Самоизследване

Целева група

За всички бенефициенти
1.

Цели

Материали/други
ресурси

Раздаване

Повишаване на самосъзнанието по отношение на умения, познания,
опит, способности, които помагат на бенефициента да изпълнява
успешно длъжностите, които е имал/а в различни работи.
2. По-добро съответствие с работни среди
3. Мобилизация на бенефициента посредством припомняне и оценяване
на силни страни и постижения
4. Повишаване на самоувереността, посочвайки силните страни на лицето
5. Подготовка на материал за комуникация за търсене на работа (както
писмен, така и устен)
Разпечатка на въпросника (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка. Възможно най-тиха и
уединена област аз попълване.
Посредством самостоятелно попълване, ако образованието го позволява
(консултант дава на всеки бенефициент аналитични насоки преди попълването),
или посредством лично интервю, ако образованието или познанията на езика не
са адекватни.

Продължителност

Приблизително 10 минути за попълване и 10 минути за обсъждане

Кратко описание

Въпросникът подканва бенефициентите да си припомнят минали постижения от
професионалния им опит или живота им като цяло (ако нямат много опит) и да ги
опишат с модела ЗВЕЗДА, така че да идентифицират умения, познания, опит и
способности, които им помагат да имат успех в работата си. Те също така
извършват един вид самооценка на ефективността си в различни случаи и какви
прехвърляеми умения са придобили (резултат от обучение), така че да
подпомагат новите длъжности/работи.

Източник

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд
1.

Указания към
консултанти

Представяне на
инструмента

Съветникът трябва да обясни звездообразния модел и да предложи
инструмента, за да се увери, че е разбран преди попълването.
2. За бенефициенти, които срещат трудности при припомнянето на
постижения, съветникът може да ги насърчи, използвайки вече
осигурената по време на сесията или предишни сесии от бенефициента
информация за успехи или от хронологията на техните
назначения/образование.
Приложение 12
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Ценности
Заглавие на
инструмент

Въпросник за лични ценности PVQ-21

Етап

В: Самоизследване

Целева група

За всички бенефициенти
1.

Цели

Материали/други
ресурси

Раздаване

Продължителност

Кратко описание

Повишено самосъзнание, касаещо вярванията, които насочват изборите на
бенефициента
2. По-добро съответствие с работни среди
3. Мобилизация на бенефициента посредством припомняне и оценяване на
лични качества
4. Повишаване на самовъзприятието, именувайки какво е важно за тях
Разпечатка на въпросника (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка. Възможно най-тиха и
уединена област аз попълване. Разпечатка на ключова карта, налично по време
на обсъждането на отговорите.
Посредством самостоятелно попълване, ако образованието го позволява
(консултант дава на всеки бенефициент аналитични насоки преди попълването),
или посредством лично интервю, ако образованието или познанията на езика не
са адекватни.
Приблизително 20 минути
Ценностната система на индивида е структурирана и йерархически
организирана, взаимносвързана система от норми Тези норми обозначават
съдържание (конкретни ценности) и начини (начини за внедряване или
принудително налагане на тези ценности в обществото) за оценка на
индивидуални или обществени действителности (т.е. тяхното тълкуване и
оценка), за да бъдат регулирани (т.е. поддържани) и променяни (т.е. оформяни).
Ценностната система е, измежду други неща, функция на цялостната
мотивационна област на даден човек, но в същото време и източник на
мотивация. Личната ценностна система се образува в резултат на житейски опит
и социализация на лицето. Поради това ценностната система регулира и
ръководи поведението на индивиди и групи. (източник NAVIGUIDE – Наръчник за
международни методи за професионална ориентация в групови настройки) Ето
защо ценностите имат значително въздействие върху начина ни на живот,
професионалните ни планове и избора на кариера. Те често са подразбиращи се,
без дори да са пряко изразени или върху тях да е размишлявано и все пак те в
голяма степен определят живота ни.
PVQ осигурява здрава основа за самооценка, което е и причината да е подходящ
за използване с деца, млади пълнолетни и други лица от различни демографски
групи (Давидов, Шмид и Шварц, 2008 г.). Той също така обосновава модела с
четири фактора, който Шварц споменава и помага на отговарящите да сравнят
себе си в различни житейски ситуации.
Значителни проучвания и анализи на PVQ доказаха, че десетте ценности и
четирите области от теорията на Шварц (отвореност към промяна,
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самоусъвършенстване, себепреодоляване, съгласие) са постоянни и остават
непроменливи. Определено PVQ е една от всеобщо признатите, валидни схеми за
оценка на ценностите.
Дълги и кратки разновидности на PVQ оценяват ценностите по десетте измерения
на теорията на Щварц. (Щайнмец и др., 2009 г.). Проучвания показват, че
намалението на броя точки за кратките форми на PVQ (напр. PVQ-21) не влияят на
валидността или надеждността на теста. Това е общовалидна мярка за личностни
ценностни системи и внимателно оценява първопричините за нашите действия
и възприятия (Шварц, Мелех, Лехман, Бърджис и Харис, 2001 г.).
Източник

Европейско социално проучване – Шварц PVQ
1.

Указания към
консултанти

Представяне на
инструмента

След попълване на инструмента съветникът пресмята резултата за всяка
ценност, използвайки ключова карта 1
2. По време на обсъждането на резултатите съветникът може да се
допитва до ключова карта 2, така че да обяснява на бенефициента
определението на ценностите и връзката между тях, както и между 4
области на ценности, които образуват полюси по две основни оси.
3. В края на обсъждането бенефициентът трябва да има ясен поглед върху
неговите/нейните 3-4 по-важни ценности, както и за това как те са
свързани заедно и с неговата/нейната самоличност, история, настоящ
етап и бъдещи цели.
Приложение 13

57
57

Ценности-кратка разновидност/самоизследване
Заглавие на
инструмент

Вашите ценности

Етап

В: Самоизследване

Целева група

За бенефициенти с много ниско образование или познания по езика.
1.

Цели

2.
3.
4.

Повишено самосъзнание, касаещо вярванията, които насочват изборите на
бенефициента
По-добро съответствие с работни среди
Мобилизация на бенефициента посредством припомняне и оценяване на
лични качества
Повишаване на самовъзприятието, именувайки какво е важно за тях

Разпечатка на въпросника (или електронна версия, която се изпраща, ако
Материали

Раздаване

Продължителност

Кратко описание

консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка. Възможно най-тиха и
уединена област аз попълване. Разпечатка на ключова карта, налично по време
на обсъждането на отговорите.
Посредством самостоятелно попълване, ако образованието го позволява
(консултант дава на всеки бенефициент аналитични насоки преди попълването),
или посредством лично интервю, ако образованието или познанията на езика
не са адекватни. Бенефициентът се насърчава първо да прочете всички
изброени сентенции/ценности и да ги подреди по важност според собствените
си разбирания.
Приблизително 15 минути
Ценностната система на индивида е структурирана и йерархически
организирана, взаимносвързана система от норми Тези норми обозначават
съдържание (конкретни ценности) и начини (начини за внедряване или
принудително налагане на тези ценности в обществото) за оценка на
индивидуални или обществени действителности (т.е. тяхното тълкуване и
оценка), за да бъдат регулирани (т.е. поддържани) и променяни (т.е. оформяни).
Ценностната система е, измежду други неща, функция на цялостната
мотивационна област на даден човек, но в същото време и източник на
мотивация. Личната ценностна система се образува в резултат на житейски опит
и социализация на лицето. Поради това ценностната система регулира и
ръководи поведението на индивиди и групи. (източник NAVIGUIDE – Наръчник
за международни методи за професионална ориентация в групови настройки)
Ето защо ценностите имат значително въздействие върху начина ни на живот,
професионалните ни планове и избора на кариера. Те често са подразбиращи
се, без дори да са пряко изразени или върху тях да е размишлявано и все пак те
в голяма степен определят живота ни.
Настоящият инструмент е въпросник за самодокладване, вдъхновен от
ценностния модел на Шварц, въпреки че представя ценностите в опростена

58
58

форма (едно изречение за всяка ценност) и иска от бенефициента да ги подреди
по важност. Той е разработен от екипа на Епикентро, за да има алтернативна,
по-опростена версия за популация, която среща трудности с разбирането и
отговарянето на PVQ-21.
Източник

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд
1.

Указания към
консултанти

Представяне на
инструмента

След попълване на инструмента съветникът улеснява бенефициента да
размишлява върху въпросите и да си се представи работещ в среда, в
която главните ценности са налични или липсват и какъв би бил
ефектът. Обикновено йерархията се преподрежда по време на
обсъждането и става по-осъзната към края му.
2. Съветникът може да се допитва до ключовата карта 2 (която беше
представена в предишния раздел за PVQ-21), така че да обясни на
бенефициента определенията на ценностите и връзката между тях,
както и между 4-те области на ценностите (отвореност към промяна,
самоусъвършенстване, себепреодоляване, съгласие), които образуват
полюси по две основни оси.
3. Докато обсъждате подреждането по важност, настоявайте за ясно
разграничаване на най-малко 3-4 най-важни ценности. Въпреки че
някои отговарящи усещат някои ценности от еднаква важност, си струва
те да бъдат подредени по важност.
Приложение 14
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Въпросник за самоотчитане на личността
Заглавие на
инструмент

Вашите характеристики

Етап

В: Самоизследване

Целева група

За всички бенефициенти
1.
2.
3.

Цели

Материали/други
ресурси

Повишено самосъзнание относно работни навици/качества/поведения
По-добро съответствие с работни среди
Мобилизация на бенефициента посредством припомняне и оценяване
на лични качества
4. Повишаване на самоувереността, посочвайки силните страни на лицето
5. Подготовка на материал за комуникация за търсене на работа (както
писмен, така и устен)
6. Идентифициране на области на настоящи ограничения/ области за
обучение и развитие
Разпечатка на въпросника (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка. Възможно най-тиха и
уединена област аз попълване.

Раздаване

Посредством самостоятелно попълване, ако образованието го позволява
(консултант дава на всеки бенефициент аналитични насоки преди попълването),
или посредством лично интервю, ако образованието или познанията на езика
не са адекватни. Бенефициентът се насърчава първо да прочете всички
изброени в някоя група характеристики (има общо 3 групи) и след това да
избере най-много 2-3 важни за него характеристики, а след това да направи
същото за всяка от останалите групи.

Продължителност

Приблизително 15 минути

Кратко описание

Има голямо разнообразие от теории и определения относно личността в
психологията. Определение, което представлява общо понятие и което се
споменава
от
Американското
психоложко
общество
(https://www.apa.org/topics/personality/ оценено на 7ми юли 2020 г.) описва
личността като индивидуални разлики в характерни мисловни, сетивни и
поведенчески шаблони (подход към чертите на характера). Представения по-долу
въпросник за самодокладване се основава на това определение/подход и
проучва 42 характеристики. Той е вдъхновен от категоризацията на OPQ32
(Въпросник за професионалната личност, разработен от SHL), която е
съсредоточена върху измерване на характеристики/поведения, които някой
може да прояви в работна среда, помагайки за идентифицирането на начина им
на работа с други хора и как ще се справят с различни професионални
изисквания.

Източник

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд

Указания към
консултанти

1. Имайте предвид, че учащите имат много различни нужди, очаквания и
мотивации. Въпреки че инструментите са проектирани да покриват нуждите
на широк спектър бенефициенти с разнообразни умения и опит, е важно да
се идентифицира в самото начало или по време на раздаването на
въпросника дали бенефициентът има някакви ограничения, така че да се
отвори и да се справи с тях в интерес на процеса (например някои въпроси
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може да се несъществени или прекалено много за някои бенефициенти и
може да трябва устно обяснение/опростяване или устен разговор вместо
самостоятелно попълване - в такъв случай съветникът трябва да попълни
отговорите и да ги съгласува с бенефициента).
2. По време на обсъждането на отговорите съветникът трябва да попита за
доказателства, които доказват тези поведения в практиката (истински
примери от миналото).
3. Ако има нужда от набор психометрични инструменти, в които обикновено са
включени въпросници за личността, тогава съветникът трябва да внимава за
припокривания.
Представяне на
инструмента

Приложение 15

Ограничения
Заглавие на
инструмент

Лични бариери за успешна професионална реализация

Фаза

2ра - Самоизследване и анализ

Целева група

Това упражнение е подходящо за безработни хора, както и за хора в процес на смяна
на кариерата
1.

Цели

2.
3.

Материали

Съсредоточаване на вниманието на клиента върху лични бариери и
препятствия, с които могат да се сблъскат, когато търсят или започват нова
работа;
Развиване на умения за разпознаване и преодоляване/творческо справяне с
тези бариери и препятствия.
Подобряване на мотивацията за търсене и откриване на работа.
Разпечатка на инструмента (или електронна версия, която се изпраща на
бенефициента). Молив.

Това упражнение може да бъде използвано по време на физически или
онлайн/телефонен разговор между бенефициента и съветника или може да бъде
дадено като допълнителна задача за самостоятелен размисъл, който
бенефициентът да направи между две сесии. То може да съдържа две стъпки, а
указанията за всяка стъпка могат да бъдат давани на етапи (ако упражнението се
използва по време на сесия) или наведнъж, (ако се дава като допълнителна задача).
Раздаване

Първа част: Стъпка 1: Помислете и споделете/напишете в Таблица 1 всички
бариери/препятствия/очаквани трудности, които срещате или се страхувате, че
могат да възникнат, когато търсите работа. Стъпка 2: Определете кои от тези
бариери/препятствия/очаквани трудности влияят на развитието на кариерата ви и
ги подредете по ред на значимост (в Таблица 1). Стъпка 3: Напишете в Таблица 2
тези бариери/препятствия/очаквани трудности, които са най-значими за вас.
Втора част: Сега съсредоточете вниманието си върху възможните начини да ги
преодолеете. Какви стратегии бихте използвали, за да ги преодолеете? Можете да
си припомните как сте реагирали в подобни ситуации в миналото и начините, чрез
които сте се справили с тях тогава. Ако лично вие нямате подобни изживявания,
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помислете как ваши приятели и близки са се справили с подобни ситуации. Ако не
можете да си спомните подобни ситуации, представете си хора, които харесвате и
на които се възхищавате - как биха реагирали те, ако срещнат подобно
препятствие? Какво биха направили? Напишете в Таблица 2 всички стратегии, които
можете да използвате, за да се справите със съответната трудност
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Продължителност

Кратко описание

Източник
Указания към
съветници
Представяне на
инструмента

Приблизително 30 минути за първата част (попълване и обсъждане на таблица 1,
ако се изпълнява по време на сесия) и още 30 минути за втората част (обсъждане на
таблица 2 в рамките на следващия разговор, която е попълнена от бенефициента
между двете сесии)
Някои от предизвикателствата при планирането на кариерата и търсенето на
работа са свързани със способността за разпознаване и преодоляване на
срещнатите бариери. Инструментът улеснява предвиждането на възможните
трудности/препятствия/бариери, които могат да възникнат по време на търсене на
работа и осъзнаване на страховете, вярванията и нагласи, свързани с намирането
на работа и/или смяната на кариера. Някои от тези бариери включва: отрицателен
минал опит при търсене и намиране на работа, липса на съсредоточаване, ниско
равнище на мотивация, междуличностни връзки, които влияят на вземането на
решения, употребата на неефективни стратегии за постигане на целите, недостиг на
ресурси, отрицателни емоции, трудни обстоятелства, изчакване на бъдещи събития
и др.
Набор инструменти Прометей (http://prometheus-eu.net/wp/wpcontent/uploads/2016/09/Toolkit_EN.pdf)
Ако упражнението се изпълнява по време на разговор, последните въпроси (втора
част) се задават един след друг, за да се установи способността на бенефициента да
се справи с тези трудности.
Приложение 16

Обобщаващо упражнение - колелото
Заглавие на
инструмент
Фаза

Колелото

2ра - Самоизследване

Целева група

Всички групи бенефициенти.
1. Посочване и синтезиране на силни страни и ограничения на бенефициента
2. Улесняване на осъзнаването на това как потенциалът на човек подкрепя целите

Цели

му
3. Поддържане на бенефициента съсредоточен върху главните елементи от
неговия/нейния потенциал/професионален път
4. Създаване от запас от лесно достъпни лични данни преди всяка форма на
официално общуване, писмено или устно (преди изготвяне на CV, мотивационно
писмо или представяне на себе си по време на интервю или по време на кратки,
неофициални обсъждания по време на работа в мрежа.

Материали/други
ресурси

Раздаване
Продължителност

Кратко описание

Източник

Разпечатка на документа Колело (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Молив (препоръчва се за преглед и
добавяне на информация по време на бъдещи сесии или бъдещи справки от
самия/самата бенефициент, насърчаващо по-активна нагласа към кариерата).
Колелото се попълва с бенефициента в рамките на сесия един на един.
Прибл. 60 минути (зависи от дадения на инструмента приоритет, следователно
обема данни/доклади, които ще се обсъждат)
По време на общо обсъждане, основаващо се на събраните данни посредством
различните инструменти за самоопознаване, които са използвани, заедно с
професионалната/ образователната история и допълнителните данни, които
бенефициентът е осигурил от неговия/нейния опит, и двамата, бенефициентът и
съветникът,
извличат Епикентро
и постигатЕкшънЕйд.
съгласие Инструментът
за повече основни
елементи,
Комплект инструменти
се основава
на които
подкрепят
обсъждане
на настоящата
Колелото на
Н. Е. Амундсон
(1989 г.) кариера или алтернативи.

1. Някои бенефициенти са по-осъзнати за себе си, а други по-малко. Ето защо
уменията на съветника трябва да улеснят обсъждането и да подтикват към
възможно най-голямо самоосъзнаване
2. Съветникът може да попита за действителни случаи, примери от минал опит, в
професионален или друг аспект от живота (ако няма богат професионален опит),
Указания към
съветници

които осигуряват доказателства за характеристиките и уменията, които са били
споменати
3. В случай че бенефициентите срещат трудности да различат важните от помаловажните елементи, е от помощ да знаят, ако имат само една секунда да
избират, например техните характеристики, кои от тях биха избрали
Препоръчва се бенефициентите да запазят този инструмент като стандартна точка
а справка, докато продължават с процеса на консултиране

Представяне на
инструмента

Приложение 17
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3та стъпка – Сблъскване с действителността
Цели

Тази стъпка е по-практична и призовава бенефициента да действа и да планира
неговия/нейния професионален път. Целта е бенефициентът да научи как да търси
информация относно възможни професионални пътища, от които той/тя се интересува
и е избрал/а в предишната стъпка. Важно е в тази стъпка да съберете възможно наймного

информация,

с

цел

професионалните

пътища

решения.

зависи

Това

улесняване

на

и

вземането

на

от

енергията

и

мотивацията на безработни възрастни колко
силно

ще

бъде

това

сблъскване

с

действителността. Трудовият съветник улеснява
процеса и посредством различни инструменти
той/тя мотивира и насърчава бенефициента да
осъществи това търсене.
демотивираща понякога. За да се ограничи този
ефект, представянето на редови модели, които
успешно са внедрили този процес, може да бъде
много мотивиращо, особено ако срещнатите
препятствия и ограничения са сходни, (Каплан,
Винокур, Прайс и ван Рин, 1989 г.).
Следователно, бенефициентите, които са успели
осъществяването

на

Стъпката

по

на

значимост

на

сблъскване

с

действителността е по-практична и
призовава бенефициента да действа
и

да

планира

професионален

неговия/нейния
път.

Целта

е

бенефициентът да се научи как да
търси

Тази стъпка може да бъде много трудна или

в

подреждането

информация

относно

възможни професионални пътища,
от които той/тя се интересува. Тази
стъпка помага на бенефициента да си
се представи в избраната професия и
да се гарантира, че бенефициентът
разполага

с

информация,
професионален

цялата
за
път,

необходима
да

избере
който

е

осъществим и реалистичен.

професионалните

пътища, могат да участват изнасяйки мотивационни речи или като наставници.
Това сблъскване с действителността помага на бенефициента да си се представи в
избраната професия и да се гарантира, че бенефициентът разполага с цялата
необходима информация, за да избере професионален път, който е осъществим и
реалистичен.
В края на това търсене бенефициентът и трудовия съветник анализират цялата
информация.
Продължителност
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Тази стъпка отнема най-често една сесия от приблизително 1 час.
Съдържание

В тази стъпка целта е да се гарантира устойчивостта и „жизнеспособността“ на
професионалния план на лицето. За да обяснят тези 2 понятия, подчертаваме
значимостта на създаването на план, който може да бъде постигнат по отношение на
фактори на средата и взема под внимание ограниченията и мотивацията на
бенефициента.
Тази стъпка е основополагаща за изграждане на реалистичен план за действие и
избягване на разочарование и неуспех на бенефициента. За да се случи това,
насърчаваме бенефициентите да търсят посредством интернет на достоверна
информация относно професионалните избори. Прости инструменти, като описания на
работа и форуми, могат да помогнат на бенефициента да има по-подробен поглед върху
дейностите и задачите, свързани с определена професия и също така да изследва
законите за търсене и предлагане на пазара на труда. Всички имаме фикс-идеи и
особени възприятия относно някои професии. Тази стъпка е възможността за откриване
на професии посредством търсене в интернет или дори задаване на въпроси на някои
експерти в областта и разбиране дали възприятията отговарят на действителността.
В тази стъпка на безработните се дават необходимите инструменти да търсят в
интернет. Ако бенефициентите срещнат затруднения при търсенето поради ниски
цифрови умения, трудовият съветник им помага в търсенето им. Това също е добра
възможност да се насърчат нискоквалифицираните безработни да развият цифровите
си умения. Чрез индивидуални сесии трудовият съветник може да подчертае ползата от
IT уменията и може да създаде приятна и безопасна среда, която може да мотивира
бенефициентите да развиват техните IT умения.
Освен това, в тази стъпка бенефициентът започва да изгражда мрежов списък, който ще
му/ѝ бъде полезен, за да се обърнат към професионалисти на пазара на труда. Ако
бенефициентът няма голяма мрежа или не може да открие експерт, който да
интервюира за определена професия, трудовият съветник трябва да помогне на
бенефициента, предлагайки някои експерти от неговата мрежа или дори от интернет.
След като за бенефициента стане ясно с кого трябва да се свърже и как той/тя може да
открие и да се обърне към този човек, трудовият съветник обсъжда с бенефициента
целите на интервюто и информацията, която може да бъде полезна за бенефициента.
Тази стъпка е ключова за бенефициента, тъй като в повечето случаи той/тя осъзнава, че
за да постигне целите си, той/тя трябва да следва образователна програма, за да развие
професионални компетенции и да постигне по-конкурентоспособен профил. Трудовият
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съветник може също да предложи въпросник за свързване с доставчици а обучение за
събиране на полезна информация за процеса на вземане на решения. Това е стъпката,
по време на която обикновено изниква нуждата от обучение. В тази фаза трудовият
съветник набляга на важността от развиване на уменията и на конкурентоспособен и
осъвременен професионален профил.
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Инструменти
Инструменти за начини за търсене на информация
Заглавие на
инструмент

Откриване на нова професия

Фаза

3та - Сблъскване с действителността
За всички бенефициенти.

Целева група

1. Извършване на кръстосана проверка на това, което вече знаят за
професията
2. Мотивиране на бенефициентите да бъдат активни в изготвянето на
Цели

професионалния им план и в търсенето на информация за избраната от
тях професия
3. Насърчаване на онлайн дейността с работодатели или експерти в
областта
4. Придобиване на списък с неща за вършене за научаване повече за
дадена професия

Материали/други
ресурси
Раздаване

Разпечатка на въпросника (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка или молив.
Бенефициентът попълва въпросника (помага, ако е обяснен от съветника).

Продължителност

Приблизително 5-10 минути, в зависимост от познанието на бенефициента
за техниките (в противен случай е необходимо време за обяснение).

Кратко описание

Въпросникът включва техники за откриване на информация относно
професии.

Източник

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд.
След попълването можете да ги поканите да помислят върху въпросника и
да идентифицират области, които биха могли да увеличат усилието им или

Указания към
съветници

кои техники са били успешни за тях и какво би било по-ефективно, какви
нови изводи са си направили и др.
Този въпросник е подходящ мост за започване на обсъждане относно
тяхната проактивност и усилия в изготвянето на плана им

Представяне на
инструмента

Приложение 18
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Идентифициране на мрежа и съюзници
Заглавие на
инструмент

Идентифициране на моята мрежа и съюзници

3та – Сблъскване с действителността

Фаза

За всички бенефициенти

Целева група

Идентифициране на ключови актьори в кръга с близки на бенефициента и
във външната среда

Цели
Материали/други
ресурси
Раздаване

Разпечатка на таблицата (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка или молив.
Бенефициентът попълва въпросника (помага, ако е обяснен от съветника).
30 минути

Продължителност

В това упражнение бенефициентът се насърчава да мисли за всички хора,
Кратко описание

които биха могли да му/ѝ помогнат да постигне целта си. Това е страхотно
упражнение за започване изграждането на мрежа и мотивиране на
бенефициента да остане активен в изготвянето на своя план за действие.
Срещата с експерти също може да бъде мотивиращ фактор за участие във
възможности за обучение и подобряване на умения

Източник

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд

Указания към
съветници
Представяне на
инструмента

Приложение 19

68
68

Как да се интервюират експерти
Заглавие на
инструмент
Фаза

Целева група

Как да се интервюират експерти

3та – Сблъскване с действителността
За бенефициенти, които имат известни професионални познания, въпреки че имат
по-малко конкретна идея за различните форми и длъжности, които интересните
професии могат да имат и им липсва съгласувана информация за тях.
1. Задействане към изследването на интересните полета
2. Събиране на достатъчно данни от работната среда, така че да отговаря на
потенциала на човека

Цели

3. Обмисляне на предизвикателства и възможности, свързани с професионалния
избор
4. Улесняване на следващата фаза: вземане на решение
Разширяване на мрежата с предпочитани професионални възможности

Материали/други
ресурси

Разпечатка на инструмента (или електронна версия, която се изпраща на
бенефициента).

Раздаване

Инструментът се използва от самия бенефициент като основа за провеждане на
физически или от разстояние разговори с подходяща целева група (експерти в
областта на интерес)

Продължителност

Продължителността на интервюто, което ще се провежда, зависи най-вече от
наличното време на експерта. Поради това бенефициентът трябва да пригоди
въпросите си според времето на разположение. Приблизително 20 до 40 минути

Инструментът включва списък примерни въпроси, които човек може да постави при
разговор с експерти, за да задълбочи знанията относно поле/длъжност, като
Кратко описание
фактори за успех, предизвикателства, награди, професионални пътища, заплащане,
условия и др.
Източник

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд.
1. Представете инструмента като примерен списък с въпроси и насърчете
бенефициентите да добавят свои собствени въпроси или да бъдат отворени за
въпроси, които възникнат по време на интервюто.
2. Насърчете бенефициентите да се свържат към най-малко 2-3 експерта, така че на

Указания към
консултанти

направят кръстосана проверка на данните и да имат повече гледни точки
Изследвайте всички възможни лични ограничения/препятствия, които пречат на
бенефициента да използва инструмента (например някои бенефициенти може да се
чувстват неудобно да се обръщат към хора, които не познават добре, или имат
известен статут, или могат да срещат трудности да получат достъп до подходяща
целева група). Каквото и да е препятствието, е от помощ то да бъде разпознато и
обсъдено, така че да бъде преодоляно.
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Представяне на
инструмента

Приложение 20
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Четвърта стъпка - Процес на вземане на решения
Цели

Въз основа на резултатите от всички гореспоменати стъпки в тази фаза, бенефициентът
повторно оценява и поставя целите и задачите си. През цялото обсъждане с трудовия
съветник бенефициентът решава кои професионални пътища той/тя иска да следва. В
тази фаза може да има преподреждане на консултативния план с появата на нови
опции.
Продължителност

Тази стъпка отнема най-често една сесия от приблизително 1 час, в зависимост от случая
може да отнеме 2 сесии.
Съдържание

Бенефициентът изготвя списък с професионалните си опции и той/тя посочва на кои
критерии се позовава, за да подреди по важност различните професии. Най-честите
критерии са следните:
- лични характеристики
- професионални компетенции
- професионални интереси и ценности
- семейни и лични ограничения (подвижност, деца, финансово положение и
др...)
- работни условия и заплата
- възможности на местния пазар на труда
- др...
Бенефициентът идентифицира характеристиките
Бенефициентът
идентифицира
на професията, която той/тя е избрал и да ги
характеристиките на професията,
сравни с личните си характеристики, това
която той/тя е избрал и да ги сравни с
сравнение
ще
даде
на
бенефициента
личните си характеристики, това
възможността да прецени сам съвместимостта
сравнение ще даде на бенефициента
между професионалния си профил и избраната
възможността
да
прецени
сам
професия.
съвместимостта

между

Умението да можеш да се пренесеш в
средносрочно бъдеще и способността да се
избраната професия.
сравняваш може да бъде възпроизведено след
консултантските сесии и да бъде прехвърлено в
други лични или професионални ситуации.
професионалния

си

профил

и

Понякога, за някои бенефициенти, тази стъпка е трудна и осмислянето на събраната
информация и способността да се изберат определени професионални пътища може
да отнеме повече сесии.
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Трудовият съветник обобщава всички действия, извършени от бенефициента
(изследване, интервюта, новопридобити умения, познания и др.) и завършва с крайните
избори на бенефициента. Трудовият съветник насърчава бенефициента да избере поне
2 и не повече от 3 професионални пътища, за да разполага винаги с план Б или В и да се
съсредоточи върху не повече о 3 възможности, за да може да развие в дълбочина плана
си за действие за всеки избран професионален път.
Инструменти
Вземане на решения
Заглавие на
инструмент
Фаза
Целева група
Цели

Плюс - минус - интерес
4та - Вземане на решения
За бенефициенти:
•
чиято цел за насочване е вземане на решения
•
чиято цел за насочване е оценка на изборите на кариера
•
които срещат трудности с вземането на решения
Развиване на умения за оценяване на алтернативи и вземане на решения

Материали/други Разпечатка на инструмента (или електронна версия, която се изпраща на бенефициента).
ресурси
Молив.

Раздаване

За да приложите този метод за вземане на решения можете да използвате таблица с
четири колони, озаглавени „Алтернатива“, „Плюс“, „Минус“ и „Интересно“. Съветникът
насърчава
бенефициента
да
напише
в
първата
колона
алтернативните
решения/професионални цели/избори едни под други. Ако е необходимо, се отделя време
за ясно определяне на всяка алтернатива. След това всяка алтернатива се преглежда
поотделно, описвайки в колоната „Плюс“ всички възможни положителни резултати от
решението/целта/избора, в колоната „Минус“ - всички възможни отрицателни резултати,
а в последната колона - всички интересни размишления и възможни резултати. След
описване на плюсовете, минусите и възможните резултати за всяка алтернатива,
съветникът обсъжда с бенефициента готовността на последния да направи възможни
решение - дали бенефициентът се чувства по-уверен за избере някоя от алтернативите.
Ако бенефициентът все още не може да избере, или се чувства неуверен, той/тя е помолен
да оцени 9положителни или отрицателно) всяко положително/отрицателно следствие от
трите колони. Съветникът може да обясни, че оценяването може да е число между -10 и
+10. Колкото повече положителни или отрицателни последствия има от дадена
алтернатива, толкова по-висока или ниска оценка трябва да и се даде. Резултатите от всяка
колона са събрани и това помага за проследяване кои алтернативи имат най-висок
положителен резултат. Съветникът обсъжда с бенефициента резултата от всяка
алтернатива, както и готовността на клиента да вземе решение след приключване на тази
задача.

Продължителност

Приблизително 30 до 40 минути (в зависимост от готовността на бенефициента да реши,
според обсъжданото по-горе)
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Структурирана дейност за вземане на решения. Събира се информация и се извършва
Кратко описание задълбочен анализ на всяка възможна алтернатива от решението, така че да се улесни
процеса на вземане на решения и да се развият умения за вземане на решения.
Източник

Указания към
консултанти
Представяне на
инструмента

Набор инструменти Прометей (http://prometheus-eu.net/wp/wpcontent/uploads/2016/09/Toolkit_EN.pdf)
Консултантът трябва да има предвид, че този инструмент изглежда сходно с част от
техниката на шестте мислещи шапки (рационалната шапка), така че да избегне
припокриването, ако последната вече е използвана или ще бъде използвана в рамките
на процеса.
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Приложение 21

Определение на професионална цел
Заглавие на
инструмент
Фаза

Определение на професионална цел

4та - Вземане на решения

Целева група

За всички бенефициенти, които търсят работа на заплата
1.

Създаване на конкретна картина на самите тях в рамките на предпочитаната

професионална опция
2.
Събиране на всички помощни елементи от потенциала им към тяхната цел
Определяне на специфични за целевата група потенциални работодатели (и

Цели

изключване на други, така че да се съсредоточат по-добре върху търсенето на работа
и в същото време да имат предвид набор алтернативи)

Материали/други
ресурси

Раздаване

Продължителност

Кратко описание

Източник
Указания към
консултанти

Разпечатка на инструмента (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Молив (препоръчва се за преглед и
добавяне на информация по време на бъдещи сесии или бъдещи справки от
самия/самата бенефициент, насърчаващо по-активна нагласа към кариерата).
Инструментът се попълва от бенефициента в рамките на разговор един на един за
вземане на решение.
Приблизително 20 до 40 минути, в зависимост от броя допълнителни цели и готовността
на бенефициента да отговаря на съответните полета и да води разговор.
По време на обсъждането бенефициентът се насърчава да попълва полетата на
инструмента, извличайки информация от всички предишни фази (А, В, С) и
съчетавайки ги в ясни решения, касаещи предпочитаната работна среда, отрасъл
длъжност, ежедневни задачи, условия, култура, местоположение и т.н.
Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд.
1.

Насърчавайте бенефициентите да попълнят инструмента поне два пъти (един път
за главната професионална цел - план А и един път за алтернативна
професионална цел - план Б). Ако има други важни алтернативи, тогава

бенефициентът може да повтори това попълване също и за тях. Все пак се
препоръчва да не превишавате 4 професионални цели, тъй като има опасност от
дезориентация и безкрайно и по-малко ефективно търсене на работа
2.

3.

Ако на бенефициента все още му липсват данни, за да отговори на всички въпроси
от инструмента, може да бъде посъветван да продължи с процеса за проверка на
74
реалността и как реалността отговаря на личните му сини страни, ограничения и74
текущи нужди и обстоятелства.
За улесняване на вземането на решения може да се използва допълнителен
инструмент, който ще бъде описан на следващите страници.

В случай че бенефициентът реши да започне свой собствен бизнес, е по-подходящо
вместо това да използва инструменти, които осигуряват повече информация за бизнес
идеята.
Представяне на
инструмента

Приложение 22

6 мислещи шапки
Заглавие на
инструмент
Фаза

6 мислещи шапки

4та - Вземане на решения

Целева група

Цели

За всички бенефициенти, които се нуждаят от по-голяма помощ при вземане на
решения.
1.

Създаване на конкретна картина на самите тях в рамките на предпочитаната
професионална опция

2.

Обмисляне на професионална алтернатива от много гледни точки и
представяне в бъдещето на възможни, положителни или отрицателни ефекти,
ползи и загуби, възможности и предизвикателства

3.

Намаляване на разминаването между фантазия и действителност и
приближаване на професията възможно най-много до самия себе си (все още

4.
Материали/други
ресурси

Раздаване

Продължителност

на теоретична основа, тъй като това е само упражнение за мислене, а не
изпитването ѝ на практика, което ще бъде
следващата стъпка, след вземането на решение)

Разпечатка на инструмента и два празни листа хартия, които ще се използват за
покриване на останалите шапки, докато се работи с една от тях. (Ако консултацията ще
се провежда по интернет, се препоръчва да изпращате всяка шапка и съответното
описание постепенно, след приключване на предишната). Празните листове хартия са
необходими също и за отговорите на бенефициента.
Инструментът се използва от съветника в рамките на една сесия, като основа за
улесняване на разговора. По време на обсъждането съветникът представя всяка
шапка поотделно (една по една), приканвайки бенефициента да си представи, че
той/тя я носи и да погледне обсъжданите възможности за кариера от тази гледна
точка. Бенефициентът се насърчава да напише неговите/нейните отговори върху
празен лист хартия и, ако е възможно (според броя обсъждани възможности) само
една, така че цялата информация да е налична за сравнение. Инструментът може да
бъде използван както за консултации един на един, така и за групови.
Приблизително 15-20 минути ,в зависимост от броя на обсъжданите допълнителни
възможности за кариера.

Кратко описание

Всяка от шестте шапки представлява различна перспектива на работата. Това
принуждава бенефициента да излезе извън обичайния си стил на мислене и да
погледне към нещата от редица различни гледни точки (рационална, положителна,
емоционална, интуитивна, творческа или управление на риска), за да постигне поцялостен поглед върху всеки възможен избор на кариера и да обмисли повече
възможности, както и области на внимание или основни планове за действие при
непредвидени обстоятелства.

Източник

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд. Въз основа на техниката на Едуард де
Боно (1985 г.).
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1. Тази техника включва също и анализ на ССВЗ (анализ на Силни страни, Слабости,
Указания към
консултанти

Представяне на
инструмента

Възможности и Заплахи - на англ. SWOT), поради това ще има припокриване, ако
анализът на SWOT вече е бил използван преди това.
Тъй като инструментът приканва бенефициента да се включи в нещо като игра,
играейки с шапки, някои по-„игриви“ съветници може да искат да използват истински
шапки за по-„игриви“ бенефициенти или когато този инструмент се използва в
76
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рамките на работна група, за да бъдат по-активни и ясни.
Приложение 23

Модел GROW
Заглавие
инструмент

на

Модел GROW

Фаза

4та - Вземане на решения

Целева група

За всички бенефициенти, които искат да намалят хлабината между
преследваната цел и развиването на потенциала им.
1. Трупане на опит и умения, свързани със задълбочен анализ и
формулирането на професионални цели
2. Развиването на умения за формулиране на реалистични, конкретни,

Цели

планирани и постижими цели;
3. Трупане на опит и умения в определянето на специфични стъпки
като част от плана за действие за постигане на целите
4. Осъзнатост на ползите от постигане на професионалните цели, както
и факторите и ресурсите, които могат да попречат или да помогнат.

Материали/други
ресурси

Разпечатка на инструмента (или електронна версия, която се изпраща на
бенефициента). Молив.

Раздаване

Съветникът преминава през различните етапи на модела GROW и задава
различни
видове
въпроси
(отворени,
затворени,
обмислящи,
конкретизиращи и др.) както е изброено във всеки отделен етап, за да може
бенефициентът да получи максимално количество информация и да
задълбочи разбирането на целта си и постигането ѝ. Бенефициентът
попълва съответното поле от всеки етап, записвайки най-важните
прозрения, които са се появили.

Продължителност Приблизително 40 минути

Кратко описание

Моделът или процесът GROW е метод за поставяне на цели и решаване на
проблеми, който може да бъде използван за професионална ориентация
(както физически, така и онлайн/по телефон). Той може да бъде открит в
литературата в различни разновидности. Всяка буква от съкращението
означава специфичен метод за събиране на информация и отделен етап от
процеса на поставяне на цел. Goal (Цел) – Целта е върховното място, където
бенефициентът иска да бъде и иска да постигне. Важно е целта да се
определи по такъв начин, че да е напълно ясна за бенефициента, който иска
да я постигне. Reality (Реалност) – Настоящата, специфична ситуация на
бенефициента по отношение на целта му. Какви са настоящите
предизвикателства и проблеми, колко „далеч“ е бенефициентът от целта си;
какви са наличните ресурси и подкрепа? Какви предизвикателства и
препятствия изглежда, че са засегнати от външната действителност? По
пътя за постигане на целта бенефициентът може да срещне редица
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трудности. Ако не бяха те, бенефициентите вероятно вече щеше да е
постигнали целите си. Тези препятствия се обсъждат, изучават и
идентифицират в този етап. Options (Опции). След идентифицирането на
препятствия и предизвикателства, бенефициентите трябва да открият
начини да се справят с тях, за да продължат напред към целта си. Way
Forward (Път напред) – проучените Опции ще бъдат преобразени в
специфични стъпки от действия, които ще „водят“ клиента към целта му.
Освен това, в този етап се прави още едно размишление върху избраните
опции и връзката им или отстоянието им от бенефициентите, така че да
пристъпят към подходящи корекции за насърчаване на собственост и
отдаденост.
Въз основа на съответния инструмент от Набора инструменти Прометей
(http://prometheus-eu.net/wp/wp-content/uploads/2016/09/Toolkit_EN.pdf)

Източник

Указания
консултанти

към

1. Включените в инструмента по-долу въпроси са само примерни въпроси
и се препоръчва броят и видът им да бъдат променени, в зависимост от
бенефициента, гледната точка на съветника и целите на направляващата
сесия

Представяне
инструмента

на

Приложение 24

Пета стъпка - Изготвяне и организация на План за действие
Помощта и насърчаването в изготвянето на план за действие са ключови за
преодоляване на редица предизвикателства и препятствия, с които бенефициентите
могат да се срещнат през професионалното си развитие. (Р. У. Лент и др., 2002 г.)
В тази 5та стъпка бенефициентът оценява както е постигнал/а досега през целия процес
на консултация и какво остава да бъде свършено. Тази стъпка съвпада също и с
последното индивидуално интервю.

Цели

Финалното интервю има за главна цел да установи план за действие, ясно определящ
най-малко два професионални пътя, които са „жизнеспособни“, устойчиви и
изпълними. Всяка стъпка в тази финална сесия трябва да бъде подробно описана, за да
се постигнат професионалните цели. Също така е много важно в този момент да се
осъзнаят всички възможни препятствия и решения за преодоляване на препятствията
или за улесняване на ситуацията.
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Това финално интервю има също за главна цел да прегледа целия процес, различните
следвани стъпки, напредъка и еволюцията на бенефициентите, както и да оцени дали
процесът е постигнал първоначалните очаквания на бенефициента и дали е помогнал
на действителните му/ѝ нужди.
В края на интервюто трудовият съветник подчертава
- Главната роля на отдадеността на бенефициента в процеса и дейното му участие
- Периода на размисъл и важните вътрешни процеси, които са били необходими за
изграждане на устойчив професионален път и за да може да си се представи в
перспектива и да анализира неговата/нейната действителна ситуация.
Продължителност

Най-често тази последна сесия продължава около 1 час, ако предишните стъпки са
приключени напълно. Понякога съветникът може да поиска от бенефициента да
подготви някои упражнения вкъщи (например анализа SWOT), за да улесни процеса на
изграждане на план за действие.
Съдържание
Рамка

- Представяне на целите и съдържанието на сесията
- Напомняне на образователните цели, обобщаване на всички изминати стъпки по
време на процеса на консултация, пренастройване и напредък
Съвместно изготвяне на план за действие

- Формулиране на предпочитани професионални пътища, определящи подреждането
на проектите по важност.
- Писмено обобщение на всички извършени действия, постигнати резултати, аргументи
за избор на конкретен път въз основа на социо-икономическата среда, лични
въжделения и личен профил.
- Обсъждане на компетенциите, придобити посредством процеса на консултация
(умения за търсене на работа, умения за провеждане на интервю, електронни умения,
методологични умения, комуникационни
умения и др.)
- Съвместно изготвяне на план за действие.
Планът за действие може да касае
дългосрочен
проект,
който
изисква
допълнително образование и обучение,
професионален опит, изграждане на мрежа
и др., средносрочен план (3 месеца), който е
лесно достижим с възможност за обучение

В тази 5та стъпка бенефициентът
оценява както е постигнал/а досега
през целия процес на консултация и
какво остава да бъде свършено.
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за осъвременяване на някои технически умения и развиване на някои основни
вродени умения (например в продажби, почистване и др.) и накрая краткосрочен план,
който може да бъде внедрен почти незабавно или с много малко и кондензирано
обучение, което ще даде добавена стойност на бенефициента на пазара на труда (напр.
2-дневно обучение в грижи за възрастни).
-

Какво вече е постигнато и какво остава да бъде свършено

-

Силни страни, слабости, възможности и заплахи / шаблон на риска

-

Писмени намерения на бенефициента за постигане на целите му. Според Орбел,
Ходжкинс и Шийран, 1997 г., хората имат склонност да са упорити и да бъдат поотдадени на цели и намерения, които са формулирани писмено.

-

Следващи стъпки, списък с неща за правене

Инструменти
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Личен план за действие
Заглавие на
инструмент
Фаза

ЛИЧЕН (SMART!) ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

5та – Изготвяне и организация на План за действие

Целева група

За всички бенефициенти.
1.

Цели

Материали/други
ресурси

Раздаване

Задаване на SMART цели означаващо: Specific (специфични),
Measurable
(измерими),
Achievable
(постижими),
Relative
(относителни), Time-bounded (обвързани с време)
2. Специфични за плана действия за подпомагане постигането на
главните цели (План A, план B, по-рядко C и D)/ организиране на
търсенето им на работа
3. Осигуряване на подходящ ритъм на търсенето им на работа чрез
задаване на желана и реалистична времева рамка
4. Засичане
на
възможни
разминавания
между
плана
и
действителността (възможни препятствия) и пречещи на плана
действия, осигуряване на помощ
5. Насърчаване на бенефициентите да гледат на търсенето на работа
като на работа само по себе си, която изисква време, усилия и
съсредоточаване
Разпечатка на инструмента (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Молив (препоръчва се за
преглед и добавяне на информация по време на бъдещи сесии или бъдещи
справки от самия/самата бенефициент, насърчаващо по-активна нагласа
към кариерата). Както съветникът, така и бенефициентът трябва да имат на
разположение цялата информация, която е събрана през предишните фази.
Бенефициентът попълва плана, с помощта на съветника, в течение на сесия
един на един.

Приблизително 30-60 минути, в зависимост от готовността на бенефициента
Продължителност да взема решения, както и помощните инструменти, използвани заедно в
същата сесия.

Кратко описание

Бенефициентът, с помощта на съветника, организира план за действие за
постигане на поставените цели. Техниката SMART, върху която се основава
планът, осигурява на бенефициента инструмент за действие по
реалистичен, фокусиран, методичен и добре подготвен начин. Тя също така
помага за предсказването на възможни пречки и възможни решения,
източници на помощ. Планът за действие може да служи на професионални
цели, както и на развитието и образованието, според това какво е
необходимо за подпомагане на кариерните решения и намаляване на
възможните разминавания. Поради това по време на обсъждането ѝ тя
може да разкрие на бенефициента важността от включването в
образователни и учебни дейности, както и в дейности които осигуряват
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възможности за по-нататъшно развитие на необходимите умения
(например доброволчество, тренировъчни сесии и др.).
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Източник

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд.
1. Препоръчва се да започнете с първата колона (определяне на целите) и
като 2растъпка последната (подходяща времева рамка), така че да решите
реда на предимство и интензивността на конкретни действия, които ще
бъдат изброени във 2рата колона като 3та стъпка. След това следващата
стъпка може да бъде обсъждането на препятствия и решения, което може
да бъде много плодоносна фаза за процес на вземане на решения на
бенефициента, тъй като ще направи предизвикателствата по-видими и

Указания към
консултанти

плана по-изпълним.
2. За някои бенефициенти може да е трудно да завършат плана сами,
поради степента си на образование. В такива случаи може да е
необходимо по-голямо участие от страна на съветника.
Когато бенефициентът приключи съставянето на плана, съветникът може
да окуражи втори поглед, за да отрази в него и да определи нивото на
собственост на плана. Ако бенефициентът чувства, че това ниво е ниско,
тогава той/тя ще бъде по-слабо ангажиран. Поради това може да е
необходимо допълнително съставяне на плана, така че да се
идентифицират слепите петна или скритите емоции и те да бъдат
отстранени.

Представяне на
инструмента

Приложение 25

Уравновесяване на личния и професионалния живот на човек
Заглавие на
инструмент
Фаза

Уравновесяване на личния и професионалния живот на човек
5та – Изготвяне и организация на План за действие

Целева група

За всички бенефициенти.
1. Оценка на уменията за планиране и управление на времето
2. Създаване на пространство за търсене на работа в равновесие с личното/учебното
време или ежедневните рутинни дейности и задължения

Цели

3. Обогатяване на познанията и развиване на умения за ефективно планиране на
времето
4. Осъзнаване на важните професионални и лични роли в живота на клиента
5. Разпознаване на нуждите от уравновесяване на личния живот и дейностите за
търсене на работа (за напълно безработни) или както дейностите за търсене на
работа, както и професионалните.
6. Определяне на целите и стъпките, които могат да бъдат включени в бъдещ план за
развитие на кариерата.

Материали/други
ресурси

Разпечатка на инструмента (или електронна версия, която се изпраща на
бенефициента). Молив.
Първа част: Консултантът моли бенефициента да си представи какво се случва в
обикновен ден (работен ден, обикновено от понеделник до петък или събота). След
това дава на бенефициента таблица 1, в която бенефициентът трябва да опише в
проценти количеството време на ден, прекарано във всяка описана в таблицата област.
Като 2ра стъпка го накарайте да направи същото, разпределяйки идеалните пропорции

Раздаване

според него (таблица 2). След попълването на тази таблица консултантът продължава
с указанието: „Прегледайте разликата: Мислите ли, че са необходими промени, за да
бъде действителната ви ситуация много по-близо до идеалната?“ Ако да, тогава
поискайте от бенефициента да опише поне 3 конкретни стъпки (таблица 3), които биха
могли да бъдат предприети за постигане на равновесие между тези три области от
живота.
Втора част: бенефициентът избира измежду разнообразни длъжности и
идентифицира най-важните и отделя време за тях в рамките на седмица (в 3 стъпки)

Продължителност

Приблизително 40 минути
Упражнението се състои от две части:

Първата част на упражнението цели да привлече вниманието на клиента към
наличието или отсъствието на равновесие между дейността за търсене на работа,
Кратко описание
работата (ако понастоящем няма такава, те са съветвани да почерпят от минал опит),
обучение (ако има такова) и личен живот. След като клиентът попълни таблица 1,
консултантът му дава таблица 2 и го моли да запише процентното разпределение
между дейност за търсене на работа, работа, обучение и личен живот в идеалната
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ситуация. В края на първата част от упражнението консултантът обсъжда
специфичните стъпки, посочени от клиента, възможните трудности и препятствия,
както и възможностите за подпомагане на тяхното постигане. Тези стъпки могат да
бъдат включени в бъдещ план за действие за постигане на професионалната цел.
Втората част на упражнението допълнително задълбочава работата по планиране на
професионалния и личния живот. Ако е подходящо, особено ако бенефициентът е
срещнал някакви трудности при идентифицирането на специфични стъпки към
постигането на равновесие между дейност за търсене на работа, работа, обучение и
професионален живот, както и в случаите, в които темата е важна за бенефициента и
съвпада с целите на консултацията.
Източник

Указания към
консултанти

Представяне на
инструмента

Набор инструменти Прометей (http://prometheus-eu.net/wp/wpcontent/uploads/2016/09/Toolkit_EN.pdf)
1. Много е полезно за консултанта по време на следващата сесия да провери
степента, до която бенефициентът е изпълнил планираните стъпки и задачи за
седмицата и да обсъди постиженията или неуспехите при тяхното изпълнение.
2. Двете части на упражнението могат да бъдат използвани заедно или поотделно, в
зависимост от целите на насоките.
Приложение 26

Шеста стъпка - Комуникационна стратегия, развиване на умения и инструменти
Групови семинари
Семинари - освен индивидуални сесии трудовият съветник организира семинари, за
да мотивира бенефициентите и да ги
окуражи в процеса им на самоопознаване.
Изготвянето на комуникационна стратегия
и развитието на умения и инструменти се

Цели

Среща с други бенефициенти за
развиване на групова динамика в процеса
отворени врати. В тази стъпка лицето се
на бенефициента за изграждане и
включва в екип и сблъсква анализите,
формулиране на неговия/нейния
възприятията, методите и резултатите
професионален път.
си с действия на други бенефициенти от
Предлагане на методологични
инструменти,
техники и възможности за
същата група.
развиване на вродени умения
Сблъскване на анализите,
възприятията, методите и резултатите на бенефициента с действия на други
бенефициенти от същата група.
- Обогатяване на опита на бенефициента посредством разказите на други
- Намаляване и запазване на чувство за пропорции на личните
предизвикателства при изслушване на трудности, пред които са изправени
състои от групови семинари и сесии при
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други бенефициенти (възвръщане на самоувереност и доверие в
неговите/нейните способности
Съдържание

-

информация и техники за търсене на работа, относно конкретни професии,
необходими умения, работни условия, местни работодатели, тенденции и др.
полезни интернет страници и начини за използването им

Продължителност - 3 часа
Инструменти
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Самостоятелен въпросник за методи за търсене на работа
Заглавие на
инструмент
Фаза

Самостоятелен въпросник за методи за търсене на работа

6та – Комуникационна стратегия, развиване на умения и инструменти
За всички бенефициенти.

Целева група

Цели

1.

Кръстосана проверка на това, което вече знаят за техниките за
търсене на работа и запознаването с нови такива

2.
3.

Измерване на нивото на усилия (колко систематично, колко често, за
колко време, обхват на действия и др.)
Придобиване на инструмент за самонаблюдение и повишаване на

4.

усилията в области, в които са по-малко активни
Получаване на идеи относно това кои дейности да включат в
рамките на плана за действие, който ще следват

Материали/други
ресурси
Раздаване

Продължителност

Кратко описание

Източник

Разпечатка на въпросника (или електронна версия, която се изпраща, ако
консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка или молив.
Бенефициентът попълва въпросника съгласно осигурената схема (помага,
ако е обяснен от съветника).
Приблизително 5-10 минути, в зависимост от познанието на бенефициента
за техниките (в противен случай е необходимо време за обяснение).
Въпросникът включва 21 техники за търсене на работа и изисква от
бенефициентите да оценят положените усилия за всяка от тях през
последните няколко месеца (или откакто лицето е започнало активно да
търси работа), според 5 точкова скала.
Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд.
Съветвайте бенефициента да избира най-представителния отговор, дори и
ако не е точният начин, по който действа.
След попълването можете да ги поканите да помислят върху въпросника и

Указания към
съветници

да идентифицират области, които биха могли да увеличат усилието им или
кои техники са били успешни за тях в миналото, или да изкажат хипотеза
както би било по-ефективно (ако нямат много опит), с кое се чувстват поудобно, какви нови изводи са си направили и др.
Въпросникът е подходящ мост за започване на разискване на поспецифичен план за действие.

Представяне на
инструмента

Приложение 27
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Интернет страници (за всички професии)

Трудовият съветник уведомява бенефициента за всички подходящи интернет
страници, където той/тя може да търси възможности за обучение или свободни
работни места, съответстващи на неговия/нейния план.
Сесии при отворени врати
Друга особеност, която вярваме, че има участие в мотивирането и ангажирането на
бенефициентите в изграждането на реалистичен професионален план и в участването
във възможности за обучение, е подходът „Отворени врати“. Между индивидуалните
сесии и груповите събирания и семинарите има междинен процес, с цел помагане на
бенефициенти, които нямат IT умения или нямат компютър. В този контекст, всеки
бенефициент, който се нуждае от помощ при кандидатстване за работа, при
подписването в агенция по труда, с качването в интернет на неговото/нейното CV или
дори със свързването с работодатели по имейл или телефон, може да идва два пъти
седмично по два часа и да получава помощ с неговите/нейните дейности за търсене на
работа.
Този подход може също да помогне за процеса на социализация на бенефициенти,
които са дълготрайни безработни и с нуждаят от човешки контакт. Бенефициентите
плавно започват да си помагат едни на други, да споделят опит относно местни
работодатели, да дават съвети и насоки без да са били помолени. Подходът „отворени
врати“ е преходът между индивидуални сесии и групови дейности. Хората не се
чувстват на показ, тъй като идват по конкретна причина и не са официално помолени
да представят професионалния си опит на другите и да си взаимодействат с тях.
Въпреки това обаче, чрез този подход, като естествено следствие можем да
наблюдаваме връзки между бенефициентите и ефект на партньорство. Също така,
посредством този подход бенефициентите могат да развият IT умения и техники за
дейности за търсене на работа.
Цели

- Подпомагане на бенефициента да развие методология на анализиране на свободните
работни места и описанията на работните места
- Подпомагане на бенефициента при представянето на неговата/нейната кандидатура
според нуждите на всяко предприятие.
- Подпомагане на бенефициента да развие аналитични умения, сравнявайки
неговите/нейните компетенции с изискванията за работата. Това сравнение
позволява на бенефициента да открие паралели между неговия/нейния профил и
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описанието на работата и в същото време участва в мотивационни процес за
ангажирането му/ѝ да участва във възможности за обучение.
- Насърчаване на бенефициента да поема отговорност за неговата/нейната
кандидатура и да си се представи като полеви професионалист.
- Насърчаване на бенефициента в процеса на вземане на решения
- Подпомагане на бенефициента да развие методология за поддържане на архив на
процеса си за търсене на работа
Съдържание

- сайтове за търсене на специфични свободни места
- адекватни шаблони за CV
- процес за създаване на CV
- анализиране на информация въз основа на описанието на работата, изискванията за
обучение, удостоверения и др.
- Интернет търсене на специфични професии, работни условия, форуми, списък на
ключови предприятия
Инструменти
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Архив за търсене на работа
Заглавие на
инструмент
Фаза
Целева група

АРХИВ ЗА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
6та - Комуникационна стратегия, развиване на умения и инструменти
За всички бенефициенти (ако нивото на образование е подходящо)
1. Започване

изготвянето

на

списък

с

потенциални/предпочитани

работодатели
Цели

2. Събиране по организиран и систематичен начин на важна информация
относно работодатели и действия към тях
3. Поддържане на архив за справка на това, което е направено при всеки нов
контакт с работодател
4. Съхраняване на запис с това, което следва
1. Наблюдаване на производителността на търсенето на работа

Материали/други
ресурси

Няколко разпечатки на инструмента (или електронна версия, която се
изпраща, ако консултацията ще се провежда през интернет). Химикалка за
вече завършените дейности или молив за планираните дейности (тъй като
финалната дата или действие може да трябва да се пренастрои).

Раздаване

Бенефициентът попълва архива постепенно, докато търси работа.
Съветникът обяснява попълването в началото.

Продължителност

Променя се според личния ритъм на дейността за търсене на работа.

Кратко описание

Този инструмент цели да осигури на бенефициентите структуриран начин за
организиране на търсенето на работа, тъй като главното предизвикателство
за тях е структуриране на времето от самите тях и осигуряване на
пространство за дейности за намиране на работа сред ежедневните
задължения. Това включва списък с възможни/предпочитани работодатели,
контактни лица, съответстващи дейности и дата на приключване (например
изпращане на автобиографии, мотивационни писма и др., отговаряне на
обява за работа, извършване на проактивни телефонни разговори или
посещения, откриване на подходяща мрежа и т.н.) или следващите стъпки
(например проследяване на телефонни разговори/имейли), както и
специфични резултати (например интервюта, предложения за работа).

Източник
Указания към
консултанти

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд.
1. За някои бенефициенти може да е много чуждо да следват такава
структура и може да се нуждаят от подходяща помощ от съветника или да
бъдат насърчени да открият свои собствени начини за организиране на
дейността си (например обикновен бележник)
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От друга страна за някои други това може да бъде много опростен
инструмент, тъй като вероятно са свикнали да използват инструменти като
например ексел. Отново, съветникът може да насърчи бенефициента да
използва най-подходящия инструмент за него/нея, при условие, че
основната информация се записва и обновява.
Представяне на
инструмента

Приложение 28
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Роля на съветника - подпомагане на преходната дейности и проследяване на
изпълнението на всяка стъпка
В тази точка изглежда много важно да се представи преходната роля на трудовия
съветник през индивидуалните сесии. Трудовият съветник помага на бенефициентите
да опознаят личните си характеристики чрез обсъждане, насочвани интервюта и
инструменти и въпросници и осигурява важна и осъвременена информация за
работната среда, вземайки предвид външни фактори, които биха могли да повлияят
тенденциите на пазара на труда (Амундсон, Харис-Боулсбей и Найлс, 2008 г.).
Освен това трудовият съветник е ключов играч в целия процес на професионална
интеграция, тъй като той/тя подпомага и проследява внедряването на всяка дейност и
задача, които прави бенефициентът, за да изготви и изпълни своя план за действие.
Много е важно за трудовия съветник да установи от самото начало връзка на доверие
с бенефициента. Съпричастността и неподправения интерес към бенефициента са
ключови нагласи и умения за изграждането на доверена връзка. Трудовият съветник
трябва да остави настрана личните си интереси, стереотипии и лична преценка за
бенефициента, за да може връзката да бъде производителна и здрава. Също така част
от ролята на съветника е да мотивира бенефициента за осъществяване на целите,
които той/тя си е поставил и да го/я окуражава да се включи във възможности за
обучение, които ща са му/ѝ от полза в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
За да го направи, трудовият съветник
трябва да е гъвкав, за да разработи
Трудовият съветник е ключов играч в целия
процес на консултация, който ще
процес на професионална интеграция,
мотивира бенефициента да следва
той/тя трябва да остави настрана личните
сесиите
и
да
се
ангажира
с
си интереси, стереотипии и лична преценка
осъществяването на неговите/нейните
за бенефициента, за да може връзката да
поставени цели. В зависимост от
бъде производителна и здрава. Също така
търсенето и профила на бенефициента,
част от ролята на съветника е да мотивира
бенефициента за осъществяване на целите,
процесът на консултиране е проектиран
които той/тя си е поставил и да го/я
въз основа на всеки индивид и трудовият
окуражава да се включи във възможности
съветник организира контакти и сесии, в
за обучение, които ща са му/ѝ от полза в
зависимост от специфичните нужди на
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен
бенефициента.
По
същия
начин
план
инструментите са избрани въз основа на
способностите
и
уменията
на
бенефициента. По този начин бенефициентът би трябвало да може да постави себе си
в плана за консултации и предложените сесии.
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Комплект инструменти 3 за трудови съветници и
треньори - как да използвате инструментите и
учебните материали за осигуряване и проследяване на
програми за персонализирано обучение и повишаване
на квалификацията
Организация и управление на учебната програма
Въз основа на предишния подход, за да се организира учебна програма от изготвянето
до оценяването ѝ, предлагаме процес за следване в специфични стъпки.
Стъпка 1: Изберете отрасъл за учебна програма
За да изберете учебна програма, която е адекватна за нуждите на бенефициента,
факторите по-долу трябва да бъдат взети предвид
- проучвания, касаещи тенденциите на пазара на труда, съсредоточаващи се върху
нискоквалифицирани кандидати и/или служители над 45 години.
- данни за професионалните цели на бенефициентите ви.
- обсъждане с екипа ви и ръководителя ви и съвместно решение за нуждите на
бенефициентите ви и за използване на вашата мрежа (фирми, образователни
организации).
- събиране на информация от други ОГО, касаеща търсения, които са идентифицирани
в тяхната мрежа.
- показателни интервюта с хора от целевата група (например нискоквалифицирани
безработни над 45 годишна възраст), за да разузнаят дали имат желание да участват в
учебна програма. С изключение на намерението им да участват в учебна програма,
питайте за специфична наличност, като например дали са на разположение за сутрешни
или вечерни класове, което може да повлия на посещаемостта на програмата. Освен
това, можете да идентифицирате функции, които улесняват участието или
преодоляването на препятствия, като помагане с цифрови умения от доброволци или
помагане с гледане на деца по време на участие с програмата.
- събиране на данни и статистика в архив и вземане на решение за отрасъла.
- изследване и вземане на решение за необходимите вродени умения, които изисква
специфичния отрасъл. Изгответе програма за вродени умения, които да помагат на
бенефициентите ви в готовността за работата. Например, ако възнамерявате да
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организирате учебна програма в отдел
За да организирате и управлявате
обслужване и на клиенти и продажби, не
учебна програма предлагаме следните
забравяйте да подготвите участниците в
4 стъпки
умения като: отборна работа, желание за учене,
1. Изберете отрасъла за учебна
социално
взаимодействие
и
общуване,
програма
убедителност, съпричастие, разрешаване на
2. Набележете и изберете
проблеми, приспособимост и гъвкавост.
доставчика на обучението
- след вземане на решение за областта на
3. Изберете участниците
обучение и вродените умения, които ще
4. Следете програмата
включва програмата, помислете дали са
необходими други умения за дадената
длъжност, като английски език или цифрови умения и ги включете в учебната програма.
- Пресметнете колко участници възнамерявате да включите в програмата.
Таблица в ексел с категории, анализиращи професионалните области, профилите на
бенефициентите ви и търсенето на пазара на труда. Този процес трябва да започне поне
един месец преди началото на програмата.
Според желанията и професионалните цели на бенефициентите ви и в съчетание с
нуждите на пазара на труда, можете да изготвите програма за смесено обучение, което
се състои от две насоки. Например, обслужване на клиенти и логистика може да е
подходящо за малки фирми, който търсят служител, който да се справя както с
доставките, така и с клиентите.

Стъпка 2: Набелязване и избор на организация доставчик на обучение
Набележете важните организации доставчици на обучение във вашия район.
Потърсете организации, които имат експертиза в отрасъла, за който възнамерявате да
учите бенефициентите и опит в обучението на възрастни. Потърсете свързани дейности
за обучение и опитайте за информация от заинтересовани страни относно процеса и
резултатите.
Доставчик на обучение могат да бъдат центрове за професионално обучение, центрове
за обучение през целия живот, университети, които осигуряват учебни програми или
програми за обучение през целия живот, частни училища, организации за оценка и
удостоверяване, ОГО, които изготвят и/или внедряват програми за професионално
обучение, курсове за обучение по грамотност или електронни курсове за обучение,
академии за обучение на предприятия. Изберете организация, която вече има опит в
областта. Потърсете генералния директор или собственика на образователната
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организация и мениджъра и координатора по професионално развитие и направете
списък с данните за контакт.
Свързвайте се с организациите чрез имейл с конкретно и ясно предложение за
сътрудничество. Имейлът трябва да включва: мисията и дейността на вашата
организация и по специално описание на услугата за професионална ориентация.
Анализирайте целта на учебната програма; подробности за процеса, резултати и
въздействието на свързани програми, които вече сте внедрили. Ако това е първият път,
в който организирате този вид програма, обяснете факторите и ползите, които
предизвикват нуждата от програма, въз основа на свързаните проучвания или действия.
Дайте подробности; кой ще се възползва от програмата, кой ще се включи в програмата,
характеристиките на целевата група. Бъдете конкретни за резултатите от обучението.
Дайте подробности за долното;
Кога възнамерявате да започнете програмата- график
Предложения за предварителна програма/ секции
Допълнително включени услуги и дейности, които организацията ви осигурява към
програмата, като например английски език, курсове за компютърни умения, трениране и
развиване на вродени умения, интернет събития и трудови изложения в края на програмата
Брой участници (ученици)

Попитайте за подробности относно;
Конспект/учебна програма на курса
Учебни материали
Автобиография/опит на обучаващите
Продължителност на програмата
Издаване на удостоверение (ако е включено в цената)
Потенциал за провеждане на чиракуване
Учебен процес (уроци на живо или електронно обучение или смесено)
Учебни методология и техники (въз основа на обучение за възрастни, като например
проучвания)
Резултати от обучението; с какви задачи и професионални отговорности ще могат да се
справят учениците след това обучение
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Необходимо ниво на компютърни умения за кандидатите (ако е необходимо за програмата
или за длъжността)
Необходимо ниво на езикови умения за кандидатите (или за участие в програмата (език на
обучението), или за справяне с работните отговорности)
Искайте често общуване и сътрудничество между обучаващите и съветниците на ОГО и
учебната институция преди и по време на внедряването на програмата
Цена на програмата

Съсредоточете се върху ползите и взаимно изгодната схема на сътрудничеството
Тези ползи могат да бъдат: реклама, развитие на новаторска учебна методология, КСО
дейности. Искайте среща, давайки конкретни дата/час от своя страна.
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Примерен имейл
Аз съм xxx [цялото име] трудов съветник в [име на организацията]. С цел подпомагане на безработни лица
да намерят работа разработихме и внедрихме цялостна програма за изграждане на умения за намиране на
работа в сътрудничество с уважавани образователни институции.
Поради тази причина бих искал да Ви опиша [име на организацията] и по-специално услугата ѝ за
професионална ориентация, за да разгледаме възможността за нашето сътрудничество по отношение на
развитието на планираните ни учебни програми.
Професионалната ориентация е ключова услуга на [организация] със значителни резултати досега от
помощта ни на хора да навлязат на пазара на труда. Образованието играе централна роля в този процес,
тъй като ежедневно срещаме хора с таланти, умения и силна мотивация за развитие. В този контекст търсим
надеждни и качествени учебни програми, които наистина са определящи за пазара на труда.
Развивайки сътрудничества внедряваме успешни учебни програми за цялостно заздравяване на
професионалните знания и умения на бенефициентите, за да си намерят и запазят работа, измежду субекти,
които отговарят на профила им и на нуждите на пазара на труда.
Целта е учащите се да придобият необходимите знания и умения в полето на маркетинга на електронните
и социалните медии, за да могат да бъдат абсорбирани във всяко поле на цифров маркетинг и социални
мрежи или в създаването и управлението на електронен магазин.
Ще откриете прикачен плана и примерните теми, които предлагаме за обучението и очакваме
предложението Ви.
По отношение на вида обучение, бихме искали да бъде изцяло или в по-голямата си част присъствено
физически. Освен професионалното обучение, програмата ще включва английски език, съсредоточен върху
умения в областта на терминологията за електронен маркетинг, използване на компютри, развиване на
вродени умения, с които ще се занимава нашата компания.
Ключовите проблеми, които бихме искали да обсъдим, са:
- хорариума на обучението
- възможността за издаване на удостоверение
- възможността за стажуване
- формата на обучение
- учебната методология (като например проучвания) и резултати от обучението
- необходимо ниво на познания и компютърни умения за кандидат-участниците
- необходимо ниво на владеене на английски език за перспективни участници (ако има такива)
- възможност за участие на учащи, чиито основни комуникационни умения са на английски, а не на
български
- комуникация на инструкторите по програмата и инструкторите на ххх [име на организацията]
(английски език и компютърни умения)
По отношение на времето за започване, смятаме да започнем през първите десет дни на следващия месец,
с възможност за приключване след три месеца. Също така смятаме, че учащите ще бъдат 12-15 възрастни.
Бих искал да добавя, че понеже [име на организацията] е организация с нестопанска цел, оферта със
специално намалена цена от Вас е важна, тъй като програмите, които въвеждаме, са подкрепяни и
рамкирани от помощта на частни фирми и организации в контекста на корпоративната социална
отговорност.
Бихме били благодарни, ако ни подкрепите в усилията ни.
Ще бъда щастлив да се срещнем отново другата седмица, за да обсъдим въпроса в повече подробности.
Допълнителни идеи и предложения са повече от добре дошли.
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Предварително Ви благодаря много.
Искрено Ваш,
xxx [пълно име]

След свързване с възможни партньори, запазете шаблон на ексел с два листа за
записване на всички необходими фактори и история на комуникациите. 1ви лист за
доставчици на обучение, с които сте се свързали, тези, които са отговорили на
запитването ви и какво са ви отговорили. 2рият лист може да съдържа подробности за
отговорите на организациите, за да можете точно да сравнявате предложенията. След
седмица направете проследяване, обаждайки се на организациите, на които сте
изпратили имейл и поискайте насрочване на среща за обсъждане на по-нататъшни
подробности.
Този процес трябва да започне поне 40 дни преди началото на програмата. Това зависи
също от периода, в който доставчиците на обучение започват учебните програми.
Септември и февруари са стандартни периоди за образователните организации да
започнат учебни програми. Трябва ви поне един месец за събиране на офертите, за
повторна среща за изясняване или допълнителни искания и за вземане предвид на
всички важни фактори, за да изберете най-добрата организация.
След вземане на решение за подходящата организация, изпратете писмо на другите
организации за отказ и им благодарете за отговорите им.
Ако вече сте включили свързана програма за бенефициентите ви, можете да помолите
образователния ви партньор да направи съвместен график на новата учебна програма.
Алтернативно, ако си сътрудничите с фирма или със създател на политика, можете да
им предложите да организират учебната програма заедно.

Стъпка 3: Избор на участниците
По време на изготвянето на програмата се обадете на участници от вашата организация
и/или други свързани организации, които работят с нискоквалифицирани безработни
над 45 годишна възраст.
•
•

опишете подробно програмата по отношение на резултатите от обучението
до кого е насочена

продължителността и началната дата
изискванията за участие
задълженията за участниците (като например задължително присъствие на
курсовете)
• краен срок за кандидатстване
Като кандидатура за програмата поискайте от кандидатите да изпратят автобиография
•
•
•
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и мотивационно писмо, за да свържете интереса им за участие с целта на програмата.
След събиране на всички кандидатури се обадете на кандидатите, за да:
1.Насрочите информационна сесия, за да поясните целта на програмата и да
подсигурите участието на кандидатите.
2.Проведете лично интервю, по време на което
•
•
•
•

ще се съсредоточите върху мотивацията за участие в програмата на кандидата и
свързаността с техните професионални цели
необходимите умения за участие в програмата, като образователна степен и/или
езикови умения и/или основни компютърни умения, ако са необходими
практически проблеми, които могат да възпрепятстват участието
уязвимост, като дългосрочна безработица

В тази стъпка трябва да подготвите презентация на Пауър Пойнт за информационната
сесия, ръководство за интервюта, което се състои от специфични, класифицирани
въпроси и практическо упражнение за проучване на уменията на кандидата и
готовността му да отговори на изискванията на отрасъла.
Предлагаме следния процес по набиране
Дейности Длъжност

ПРОЦЕС ПО НАБИРАНЕ

Стъпка

3: Избор на участници

Целева група

За бенефициенти, които имат профил или професионална цел, свързани
с предмета на обучение

Цели

Материали/други
ресурси

Раздаване

1.

Мотивиране на бенефициентите да участват дейно

2.
3.

Посочване на образователния договор
Избор на участници, които могат ефективно да присъстват на
програмата
Презентация на Пауър Пойнт
Ръководство за интервюта
Практическо упражнение

Назначава се представително лице за програмата, което е подходящо за
представянето на учебната програма на кандидатите. Успоредно с това,
съветниците и обучаващите трябва да присъстват за всякакви
допълнителни пояснения. Накрая, трудовият съветник ще интервюира
кандидатите, които не са техни бенефициенти.
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Продължителност

Информационната сесия може да продължи час. Личните интервюта
трябва да продължават 30-40 минути на кандидат, включително
практическото упражнение.

Кратко описание

Този процес изяснява главната цел на учебната програма и подобрява
мотивацията за участие. Освен това, кандидатите осъзнават ползите и
задълженията, както и имат избор да оттеглят заявлението си или да
участват по-ангажирано в програмата.

Източник

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд
1.

Указания към
специалистите по
назначаване

2.

Важно е да се подчертае, че учебната програма изисква
ангажираност и мотивацията на кандидата да открие подходяща
работа е главен фактор за избора му в програмата, измежду
множество кандидати.
В процеса по интервюиране се опитайте да установите дали
някакви други задължения биха могли да са препятствие за
посещаването на програмата от кандидатите.

Представяне на
инструмента
1

60 min.

ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ

2

30 min.

ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ

3

15 min.

ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ

Време

Структура

Описание
- В презентацията трябва да опишете аналитично:
•

защо и как сте решили да въведете тази
учебна програма, споменавайки нуждите
на пазара на труда, други свързани найдобри
практики
и
положителни

•

1

60 min.

ИНФОРМАЦИОННА
СЕСИЯ

резултати.
организацията доставчик на обучението,
която ще въвежда програмата и профила

•
•

ѝ и/или експертизата ѝ в сектора
конспекта
как сте открили ресурсите за внедряване

•

на
програмата
и/или
кой
е/са
спонсора(ите)
какви точно са задълженията на

•

участниците
какви са главните критерии за избор на
участници
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- Ако вече сте внедрявали подобна учебна
програма, поканете в информационната сесия
бивши участници, за да говорят за опита си и
въздействието, което и имала програмата върху
животите им.

2

20-30 min.

ИНДИВИДУАЛНО
ИНТЕРВЮ

Целта на интервюто е да се установи дали
кандидатите са подходящи за конкретна учебна
програма. Това се постига най-добре чрез
задаване на въпроси относно свързани с работата
изживявания, цели и компетенции.
Споделете общия формат на упражнението, за да

3

10 min.

ПРАКТИЧЕСКО
УПРАЖНЕНИЕ

се почувстват кандидатите по-удобно. Ако
главното професионално умение за длъжността е
общуването (учащи в областта на продажбите и
маркетинга), можете да ги попитате да напишат
кратък текст за рекламиране на интернет
страницата на фирмата, техния продукт или
услуга.

Алтернативен
сценарий

В зависимост от специфичната, ситуация можете да организирате процеса
си по набиране изцяло или частично от разстояние за кандидати, които не
могат да присъстват на място.

Стъпка 4: Мониторинг на програмата
Започвайки преди изготвянето на програмата до края на програмата, дейността по
мониторинг е критична за ефективността на това усилие.
Определянето на съветник или друг подходящ служител на организацията ви като
представително лице, което ще отговаря за мониторинга на правилно регулирания
процес на програмата.
Задълженията на представителното лице ще бъдат:
•

•

•

съставяне на график на седмична програма, включваща в идеалния вариант
ежедневно участие, което обогатява ангажимента и активността на участниците,
което е от основно значение, особено за дългосрочни безработни лица
поддържане на ежеседмичен контакт с координатора и всички обучаващи и
помощници на доставчика на обучението, които участват в програмата отвътре
и/или извън вашата организация
поддържане на контакт със заинтересовани от програмата лица. Например
лицето, отговорно за крайните резултати от обучението по придобити умения би
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•

•
•

могло да даде специфични насоки на обучаващите, които преподават английски
език да се съсредоточат върху терминологията, за да съответстват на
изискванията.
получаване на ежеседмична обратна връзка от учащите. Определяне на ден и час
от седмицата за среща с групи учащи и за обсъждане на факти, касаещи
притеснения на групата или отделни лица от процеса (специфични нужди,
препятствия, положителни страни, предизвикателства)
поддържане на присъствена книга, за да има информация за участието на
учащите и проследяване на отсъствията им
изготвяне и внедряване на процес по набиране за избор на група учащи

• навременно осигуряване на формулярите за оценка
• разпределяне на учебните материали на участниците
Този процес присъства през цялата учебна програма.
Трябва да подготвите и да организирате план Б за възможни допълнителни нужди на
групата по време на внедряването на програмата. Например, ако участниците срещат
трудности в следенето на обучението поради голямото търсене на програмата,
представителното лице може да намери доброволци за допълнителна помощ. Освен
това можете да помолите участници, които имат по-развити умения да помагат на
приятелите си. Например, ако някои участници срещат трудности в компютърния курс,
можете да помолите други участници да им помагат, организирайки частни сесии за
самостоятелна работа. Тази дейност може да повиши уменията и на двете страни и да
допринесе за връзката им. Друго препятствие може да бъде грижата за дете; в
този случай ОГО може да потърси
организации, които осигуряват безплатна
Дейността по мониторинг е от
грижа за деца.
основно значение за ефективността на
това усилие и присъства през цялата
учебна програма.
•

Преди започване на

По време на програмата:

на бенефициентите, предлагаме по-долу
някои инструменти за оценка на английски
език, бизнес английски език и компютърни

Средносрочна оценка

умения.

програмата: Оценяване на
уменията на участника
•
•

За да оцените уменията им преди началото
на учебната програма и да можете да
приспособите курса спрямо нивото и нуждите

В края на програмата: Крайно
оценяване и оценка на

Английски език

въздействието
Дейности

ОЦЕНКА НА УМЕНИЯТА - ОБЩ АНГЛИЙСКИ
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Длъжност
Фаза
Източник
Цели

Мониторинг на учебна програма
Cambridge Assessment English, https://www.cambridgeenglish.org/test-yourenglish/general-english/
установяване на компетенциите по английски език на участника
приспособяване на курса според нивото и нуждите на бенефициентите

Материали

Персонален компютър, връзка с интернет, маси и столове, модератор за
процеса

Раздаване

След обясняване на целите и описание на упражненията, трудовият съветник
раздава теста. Участниците трябва да отговорят на въпросите

Продължителност

15 минути
Тестът за оценка на нивото по английски на Кеймбридж е бърз, безплатен

Кратко описание

онлайн тест, който проверява нивото на владеене на английски език на лица.
Можете да използвате този тест в групата, тъй като е полезно за обучаващия да
установи компетенциите по английски език на участниците, за да организирате
персонализиран курс по английски език.
Можете да проведете теста онлайн, за да получите резултатите по

Указания към
обучаващите

Алтернативен
сценарий

Представяне на
инструмента

отношение на личен резултат. Можете също да прегледате отговорите, за
да проверите правилните и грешните. След това тестът препоръчва
определено ниво на владеене на езика, което е описано по шест точкова
скала, съгласно общата европейска езикова рамка - Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR). Според резултатите можете
да приготвите персонализиран курс за целевата група.
Този тест може да бъде използван също като критерий за участие в
програмата. Можете да използвате теста, за да проверите пригодността на
кандидата за учебни програми, които изискват основно владеене на английски
език. Например, ако планирате учебна програма по цифров маркетинг, където
терминологията е на английски език, участниците не могат да участват в
програмата, яко нямат базово ниво на владеене на английски език.
Приложение 29
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Бизнес английски
ОЦЕНКА НА УМЕНИЯТА - БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ

Дейности Длъжност
Фаза

Мониторинг на учебна програма
Cambridge Assessment English

Източник

Цели

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/business/
1.

установяване на компетенциите по бизнес английски език на

2.

участника
изготвяне и внедряване на персонализиран курс по английски
език

Материали

Персонален компютър, връзка с интернет, маси и столове,
модератор за процеса

Раздаване

След обясняване на целите и описание на упражненията, трудовият
съветник раздава теста. Участниците трябва да отговорят на въпросите
20 минути

Продължителност

Тестът за оценка на нивото по английски на Кеймбридж е бърз, безплатен
онлайн тест, който проверява нивото на владеене на английски език на
Кратко описание

лица. Можете да използвате този тест в групата, тъй като е полезно за
обучаващия да установи компетенциите по бизнес английски език на
участниците, за да изготвите и внедрите персонализиран курс по
английски език за учащи, които ще заемат длъжности в бизнес отрасъла.
Можете да проведете теста онлайн, за да получите резултатите по

Указания към
обучаващите

отношение на личен резултат. Можете също да прегледате отговорите, за
да проверите правилните и грешните. След това тестът препоръчва
определено ниво на владеенето ви на езика, което е описано по шест
точкова скала, съгласно общата европейска езикова рамка - Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR). Според резултатите
можете да приготвите персонализиран курс за целевата група.
Този тест може да бъде използван също като критерий за участие в

Алтернативен сценарий
Представяне на
инструмента

Интернет умения

програмата. Можете да използвате теста, за да проверите пригодността
на кандидата за учебни програми, които изискват основно владеене на
бизнес английски език.
Приложение 30
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ОЦЕНКА НА ИНТЕРНЕТ УМЕНИЯТА

Дейности Длъжност
Фаза

Мониторинг на учебна програма
Център за бизнес развитие Диавалканико

Източник
Цели

1.

установяване на компетенциите на участниците за използване на
интернет

2.

изготвяне и внедряване на персонализиран курс

Материали

Маси и столове, модератор за процеса

Раздаване

След обясняване на целите и описание на упражненията, трудовият
съветник раздава теста. Участниците трябва да отговорят на въпросите

Продължителност

20 минути

Кратко описание

Този тест е подходящ за нискоквалифицирани лица за самооценка на
способността им да използват и познанието им за интернет. Въз основа на
отговорите обучаващият може да се съсредоточи върху основни умения,
които са необходими за безработни хора да търсят и кандидатстват за
работа. Освен това участниците осъзнават техните интернет компетенции.
Въпреки че това е тест за самооценка, той се основава върху основни
умения, които позволяват на обучаващия да прецени средната
компетентност на участника. Насърчавайте участниците да отговарят

Указания към
обучаващите

честно и бързо. Също така, имайки предвид, че това е тест с множество
възможности за избор, е възможно резултатът да не е точен, но може да е
представителен за общото ниво на използване на интернет. Освен това,
понеже този тест не се попълва през интернет, обучаващият не може да
разбере уменията на участника да използва компютър. По тази причина
тестът е подходящ за изпитване на много хора, когато няма компютри на
разположение.
Този тест може да бъде използван също като критерий за участие в

Алтернативен сценарий
Представяне на
инструмента

програмата. Можете да използвате теста, за да проверите пригодността
на кандидата за учебни програми, които изискват основно владеене на
бизнес английски език.
Приложение 31
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Вродени умения
САМООЦЕНКА НА ВРОДЕНИ УМЕНИЯ

Дейности Длъжност
Фаза

Мониторинг на учебна програма
Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд

Източник

Цели

1.

Мониторинг на процеса за развиване на умения

2.

Подготовка на участниците за умения от основно значение на
пазара на труда и за следващите семинари

3.

Подготовка на помощника за самооценка на нивото на групата
Копия от теста, химикалка, столове и маси

Материали
Раздаване

В началото обяснете на участниците целта на този процес и им дайте
прости и ясни насоки за процеса
30 минути

Продължителност

Този формуляр за самооценка се състои от изявления и поведения, които
описват специфични умения, свързани с работата. Този формуляр е
разработен за учебна програма в областта на продажбите и обслужването
на клиенти. От таи гледна точка са избрани специфични умения, които са
Кратко описание

необходими на работодателите в областта на обслужването на клиенти.
Участниците трябва да оценят собствените си перспективи по отношение
на способностите си, преди началото на учебната програма. В края на
програмата участниците ще се върнат към въпросника и ще оценят
повторно всяка отделна компетенция, за да сравнят и определят нивото на
развитие, което са достигнали по време на програмата.
1.

Указания към
обучаващите

Алтернативен сценарий

2.

3.

40 минути е достатъчно време за участниците за размисъл, имайки
предвид, че те не са свикнали да попълват този вид въпросници за
самооценка.
Вземайки под внимание факта, че нискоквалифицираните хора не
са свикнали с терминологията, дайте няколко примера и
направете нужните пояснения, ако е необходимо.
При все че анонимността е от основно значение за този вид
оценка, в този формуляр имената са необходими, тъй като
участникът трябва да попълни същия за, да речем, сравнение.

За групи, в които участниците са нискоквалифицирани или функционално
неграмотни, те може да не са готови за попълване на формуляра в
началото на програмата. В този случай можете да им представите
програмата за развитие на вродени умения, давайки няколко примера
или проучвания, които посочват нуждата от тези умения на работа, за да
разберат целта на семинара. В края на програмата можете да използвате
формуляра за самооценка и да поискате от участниците да оценят
напредъка си.
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Представяне на
инструмента

Приложение 32

По време на внедряването на програмата и с цел осигуряване на ангажираността на
бенефициентите до края на програмата, предлагаме средносрочно оценяване на
обучението.
Това оценяване дава на съветника възможността да се запознае с качеството на
учебната програма, работния климат в екипа, качеството на обучаващите и др. Тези
условия могат да бъдат много полезни за успеха на общото обучение, тъй като
съветникът може да използва резултатите от оценяването, за да промени, приспособи
и подобри програмата. Накрая, това средносрочно оценяване е също и начин за
поддържане на мотивацията и ангажираността на участниците през цялото обучение.
Средносрочно оценяване на обучението
Дейности
Длъжност
Фаза

СРЕДНОСРОЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Мониторинг на учебна програма

Източник
Цели

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд
1.
2.

Подобрение на програмата
Ангажиране на участниците

Материали

Копия от теста, химикалка, столове и маси, модератор по време на процеса

Раздаване

След обясняване на целите на въпросника, трудовият съветник описва как
участниците трябва да попълнят инструмента и го раздава на всеки.

Продължителност

30 минути

Кратко описание

Указания към
обучаващите

Оценяването на отделните участници в средата на учебната програма е важно за
установяването на нивото на постигане на целите и очакванията.
Препоръчително е то да бъде направено преди средата на програмата, за да се
подобрят процедурите и да се премахнат възможните препятствия. Освен това
участниците осъзнават тяхното ангажиране и активно участие в програмата.
Анонимността е важна, за да могат участниците да изразят мненията си, обаче
трябва да се уверите, че всички участници са попълнили формуляра. След
приключване на оценяването благодарете на всички участници за приноса им и
им дайте обратна връзка относно промените, които възнамерявате да направите,
ако има такива. Ангажираността на участниците в процедурата повишава не само
ангажираността им в текущата програма, но също и положителния им опит от
учебни програми като цяло.
Не забравяйте да включите въпроси, касаещи дистанционното обучение, ако
програмата или част от нея се изпълнява по този начин.
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Алтернативен
сценарий

Представяне на
инструмента

Това оценяване може да бъде направено също и онлайн, чрез безплатен онлайн
инструмент, който можете да създадете като онлайн проучване. Можете да
изпратите формуляра за оценяване на участниците чрез имейл. По този начин
участниците могат да попълнят формуляра вкъщи и можете да съхраните
получените отзиви във вид на електронна таблица със събраните данни. Имайте
предвид, че за участниците е необходима интернет връзка, за да могат да
използват този инструмент. Освен това, ако искате да сте сигурни, че всички
участници са попълнили въпросника, не можете да запазите анонимността,
докато при срещи на живо можете да съберете въпросника от всички участници.
Приложение 33

В края на програмата трудовият съветник оценява цялата учебна програма, за да
оцени качеството на обучението, удовлетворението на участниците и преценява дали
целите са били постигнати.
Карти за оценка
Дейности
Длъжност
Фаза

КАРТИ ЗА ОЦЕНКА - ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИЯТА

Мониторинг на програмата
Комплект с инструменти ЕкшънЕйд Хелас

Източник
Цели

1.
2.

Възможност за участниците да изразяват мислите и чувствата си
Отзиви и оценка за ОГО и заинтересовани лица

Материали

Табло или кутия, хартия, химикалки, карти или самозалепящи листчета

Раздаване

Помощникът раздава картите и участниците могат да изразят отзивите си за курса или
семинара, на който точно са присъствали. Това е бърз и опростен процес, който не
изисква компетенции за писмено общуване.

Продължителност

5 минути
Този инструмент за оценяване е подходящ за еднократни дейности и сесии. За да дадете
допълнителни идеи на участниците, можете да публикувате някои глаголи, които могат
да им въздействат, за да напишат становището си. Ако искате да запазите

Кратко описание

поверителността на оценяването, направете кутия и накарайте участниците да пускат
картите си в кутията. Облепете кутията с глаголите. Алтернативно, можете да
използвате табло, където да напишете глаголите. Участниците ще напишат мненията
си и ще ги публикуват на таблото, за да бъдат видни за групата.

Указания към
обучаващите

Можете да посочите, че всички мнения и чувства се приемат и този процес цели
подобрението на програмата, а не да критикува поведението на участниците или
помощниците.
Алтернативно можете да използвате различни карти, които сравняват писмено

Алтернативен

становище със схема, която отразява отзивите на участниците. Можете да раздадете
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сценарий

тези карти на участниците, така че те да могат да избират дали предпочитат да
използват една или всички от тях. Тази променена форма на оценяване чрез карти е
подходяща за нискоквалифицирани хора и предлага опростен и забавен начин за
оценяване на процеса. Както в предишната версия можете да поискате от участниците
да пускат картите си в кутията или да ги поставят на пода, където всеки може да прочете
отзивите на групата.

Представяне на
инструмента

Приложение 34
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Крайно оценяване
ФОРМУЛЯР ЗА КРАЙНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Дейности Длъжност

Мониторинг на програмата

Фаза

Комплект инструменти Епикентро ЕкшънЕйд

Източник
Цели

Материали

1.

Знания

2.
3.

Осъзнатост
Подобрения в следващите подобни програми

Копия от теста, химикалка, столове и маси, модератор по време на
процеса
Трудовият съветник обяснява целите и описва инструмента. Трудовият
съветник уточнява, че възприятията на участниците са най-важни и

Раздаване

посредством този процес те могат да допринесат за подобряване на
следващи учебни програми. Насърчете участниците да изразят себе си и
подчертайте, че няма лоши отзиви, а шанс за подобрение.

Продължителност

Кратко описание

30 минути
Формулярът за крайно оценяване е опростен инструмент, който може да
даде информация относно демографските особености на участниците,
тяхната мотивация, тяхното удовлетворение от програмата и от
обучаващите. Той включва цялостно оценяване на програмата, както със
затворени, така и с отворени въпроси.
Имайте предвид, че нискоквалифицираните хора не са свикнали с

Указания към
обучаващите

Алтернативен сценарий

Представяне на
инструмента

дейности по оценяване, така че трябва да обясните необходимостта от
тези процедури за подобряване и постигане на по-добро качество. И все
пак се опитайте да запазите процедурата опростена и ясна.
Това оценяване може да бъде направено също и онлайн, чрез безплатен
онлайн инструмент, който можете да създадете като онлайн проучване.
Можете да изпратите формуляра за оценяване на участниците чрез
имейл. По този начин участниците могат да попълнят формуляра вкъщи
и можете да съхраните получените отзиви във вид на електронна
таблица със събраните данни. Имайте предвид, че за участниците е
необходима интернет връзка, за да могат да използват този инструмент.
Освен това, ако искате да сте сигурни, че всички участници са попълнили
въпросника, не можете да запазите анонимността, докато при срещи на
живо можете да съберете въпросника от всички участници.
Приложение 35
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Учебна методология
Предложената учебна методология е изградена върху и използва централните
принципи в областта на образованието за възрастни. В този контекст методологията
на присъственото и експерименталното обучение е избрана за най-подходяща за
обучение на възрастни, поради факта, че:
• е разработена изобретателна учебна рамка;
• се насърчава активно участие на учащите;
• особеният начин, по който учат лицата (индивидуализирано обучение) е взет
под внимание;
• знанията и опита на учащите (експериментален подход) са използвани.
В тази посока прилагането на присъствени образователни техники и документи е
активно предложена, тъй като подпомага систематичната специализация на знанията
на участниците в специфични тематични модули, свързани с предмета на обучение, но
в същото време то засилва култивирането на способността за поемане на инициативи,
развиване на колективно действие, разрешаване на проблеми, сътрудничество и
общуване.
В рамките на философията на присъственото експериментално обучение, обучаващият
е поканен да играе ролята на консултант, координатор на учебния процес в среда на
сътрудничество, участие, общуване и равенство. Ролята, нагласата,
поведението, съчетани със знанията и
уменията на обучаващия на възрастни
Как да проектирате учебна дейност
са един от главните фактори за
• Определяне на образователните
гарантиране на ефективността на
цели и резултатите от обучението
учебния процес.
•

Планирайте сесията на откриването

•

Подгответе образователно
оценяване

•

Изберете и създайте подходящите

Образователната цел и
резултатите от обучението от
учебната програма

образователни дейности
•

Бъдете подкрепящи,
вдъхновяващи и помагайте на
бенефициентите да изразят и
стимулират емоции, да създават
добър емоционален климат, да
изслушват нуждите и да помагат
за постигане на целите на
групата

Важно е участниците да са наясно с
образователните цели и очакваните
резултати от обучението от програмата.
По този начин имат ясни очаквания за
учебната програма.
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Според Cedefop12 резултатите от обучението са определят като набор познания, умения
и/или компетенции, които някой човек е придобил и/или може да демонстрира след
приключване на учебния процес, или формално, или неформално или самостоятелно.
По-специално:
•

•
•

Терминът „знание“ касае резултата от асимилацията на информация чрез
обучение. Знанието е тялото на факти, принципи, теории и практики, свързани с
областта на обучението или работата.
Терминът „умение“ е способността за прилагане на знание и използване на ноухау за извършване на задачи и решаване на проблеми.
Терминът „компетенция“ се отнася до способността да се използват знания,
умения и лични, социални и/или методологични способности в работни или
учебни ситуации и професионално и лично развитие.

Начална сесия
Тъй като учащите трябва да са наясно с очакваните учебни резултати от програмата,
инструкторите трябва да са запознати с очакванията на участниците. Това е което се
случва на началната учебна сесия - необходима стъпка според основните принципи в
областта на образованието за възрастни. Първата встъпителна среща от учебната
програма е ключова стъпка в цялостното ѝ провеждане. Тя допринася за създаването на
атмосфера на сътрудничество, за изследване на учебните нужди и очаквания на
учащите и за формулирането на образователния договор, който е важен за разбирането
на характера на програмата и засилване на отдадеността на учащите към нея.
Отворената среща е особено критична, тъй като по това време инструкторът дава
първите сигнали за създаване на подходяща атмосфера на доверие, подпомагане на
изграждането на екипа и въвеждане на първите елементи от експерименталното
обучение и методология. Встъпителната среща включва три стъпки:
1.

Първоначално запознаване на групата, което не трябва да бъде

ограничено до представяне на самите учащи се, а трябва вече да ги въвлече в
еднократна кратка осмоза между тях.
2.

Оценяването на образователните и други нужди/очаквания на

учащите, които могат да бъдат внедрени или на групово, или на индивидуално
равнище.

12

Cedefop (2014 г.) Терминология на европейската политика за образование и обучение, Люксембург: Служба
за публикации на Европейския съюз
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3.

Подготовката на образователния договор с участието на учащите се

в него.
По време на този процес инструкторът и учащите се сдобиват с първата значима
картина на характеристиките/ нуждите/ очакванията на специфичната група, с която ще
си сътрудничат. Проучването на характеристиките на учащите ще помогне за
приспособяването, доколкото е възможно, учебния материал и учебния процес към
нуждите на индивидуалната група бенефициенти, докато, същевременно, това ще
помогне на учащите в установяването на индивидуалните нужди и стимули за тяхното
участие в програмата, както и за тяхното запознанство и сработване на цялата група.
Цели на встъпителната среща:
•

изграждане на отбор

•

проучване на нуждите-очакванията на учащите по отношение на тяхното
участие

•

информация и обсъждане на програмата
приспособяването ѝ към нуждите на учащите

•

отдадеността на участниците да присъстват (образователен договор)

и

възможностите

за

Въпреки това обаче е важно да помните, че, в зависимост от броя учащи и
специфичните им характеристики, обучаващият вероятно ще трябва леко да промени
времевите граници на дейностите
Предлагани действия и дейности за обучаващия, за да започне програмата:
•

При пристигането

Обучаващият приветства лично с добре дошли обучаващите при тяхното пристигане и
се представя. Ако се чувстват удобно, могат да използват това време, за да
съберат/обменят обща информация (работа, образование, местоживеене и др.) и/или
да „разчупят леда“ с хора, които постепенно навлизат в областта на семинара.
•

След като програмата започне

След като всички се съберат, обучаващият приветства отбора и дава обща информация
за себе си. В този момент е полезно да кажете нещо кратко относно продължителността
на семинара, часовете, почивките и методологията за следване. Например, какво
означава присъствено образование за тази програма. По-подробна презентация на
проекта, структурата на съдържанието му, на ролите и задълженията на засегнатите
лица, могат да бъдат дадени по време на образователния договор.
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Ролята на помощника
Помощникът в групата няма властимащи функции. Напротив, той действа като
координатор и като „агент за смяна“. През целия семинар той/тя подкрепя, вдъхновява,
помага за изразяване и стимулиране на емоции, за създаване на добра емоционална
атмосфера, изслушва нуждите и да помага за постигане на целите на групата. Освен това
той/тя признава ролите, завзети от членовете на групата (например водач,
емоционален барометър, претендент, изкупителна жертва, непрекъснато питащия,
всезнайкото), грижи се за редуването им и ги използва, за да отговори на нуждите на
групата.
Следователно ролята на координатора/помощника/треньора за постигане на целите
на групата включва:
подкрепа,
насърчаване,
осигуряване на достоверна и надеждна информация,
подкрепя участниците да завършат програмата,
укрепването им на когнитивно, поведенческо и емоционално ниво,
развиване на умения за решаване на проблеми и да се справят с трудностите,
пред които се изправят
Освен това е важно да е запознат със следните общи насоки (Институт за
продължаващо образование за възрастни, 2008:12):
•
•
•
•
•
•

•

В експерименталните упражнения ролята на обучаващия на групата е
спомагателна, окуражаваща, а не насочваща или досаждаща, подобрява
възможността за лично изразяване на личностите.

•

Обучаващият с настроение за размисъл наблюдава, води записки и обсъжда
неговите/нейните коментари с отбора в края на всяко експериментално
упражнение.

•

Обяснява от началото ясно и точно какво той/тя ще направят в
експериментално упражнение и какво се очаква да правят членовете на групата,
давайки ясни насоки. Препоръчва се да дава по една насока наведнъж.
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•

Отбелязва, че участието на членовете в груповите процеси е по избор, но ги
насърчава да вземат участие в упражненията, подчертавайки положителните
резултати (понижаване на напрежението, подобрения в общуването и др.).

•

Експерименталните упражнения са проектирани по такъв начин, че те да не
влияят отрицателно или да изключат някого от групата.

•

Необходимо е обучаващият да е подготвен за експерименталното
упражнение преди срещата с екипа. Препоръчително е той/тя се е опитал
и/или да е преминал поне веднъж упражненията, които той/тя има намерение
да представи на екипа.

•

Експерименталните упражнения са свързани с предназначението и целите
на групата.

•

Обучаващият трябва да се увери, че той/тя
разполага с подходящите материали/
оборудване (хартия, химикалки, бои и др.), ако
такива са необходими за провеждането на
упражнението, преди началото на срещата.

Обучаващият трябва да:
•
•
•
•
•

Бъде склонен да помага
Води бележки и да обсъжда
с отбора
Дава ясни насоки
Насърчава участието
Подготвя упражнения, така
че те да не заклеймяват
Подготвя и изпитва
ефективността на
упражненията преди
учебния час
Осигурява подходящо
оборудване

Оценяването на учебния процес
За учебния процес това е много важно действие за
•
подобряване на ефективността и качеството. То е част от
общата оценка на учебната програма, която е посъсредоточена върху всички фактори, които я оформят
и, в крайна сметка, върху резултатите от обучението.
•
Препоръчително е да внедрите (в края на всяка учебна
програма) кратка оценяваща дейност за учебния процес,
която да се съсредоточава главно върху оценяването на
първоначалните очаквания и нужди на групата, според изразеното на встъпителната
среща и отбелязва окончателното и официално приключване на програмата.

Оценяването на образователната работа е сложно и многоизмерно, то зависи от
времето на внедряване, целите ѝ, метода и/или техниките, които се използват. То може
да допринесе за оценяването на част (например един образователен модул) или цялото
образователно действие (което намира място във всяка специфична програма) като
активно продължение на учебния процес в рамките на класната стая.
То се предлага, в частност, внедряването (в края на всяка учебна програма) на дейност
за оценяване на учебния процес, което ще съсредоточи оценяването на
първоначалните очаквания и нужди на групата, според очакването на встъпителната
среща. Тази дейност, основаваща се на първите изпълнения на групата
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(картографиране
на
образователния
договор) и според формулата на основните
(според мнението на групата) силни и слаби
точки на образователния процес, даваме
специфична отправна точка, рамка и
възможността
за
кратко
обсъжданеоценяване на учебната работа от учащите.
Ценейки тяхното изживяване на самия
процес, както е възприет индивидуално или
на групово ниво, тази дейност ще отбележи
също приключването на работата по
образователен цикъл, започнат с изразяването на очакванията и нуждите на учащите и
ще бъде приключен символично и окончателно чрез даване на глас на тези, които са
във фокуса на образователното действие и финалните бенефициенти на всяка учебна
програма.
От основно значение е да се
извлече полза от образователните
дейности, които подобряват
активното участие, на
индивидуално или на групово
равнище, както в абсолютна
стойност: обсъждане,
индивидуални упражнения за
въвеждането на решение на
проблем, проучвания в групи и
брейнсторминг

Образователни дейности
В търсенето на подобряване на участието и активния интерес на учащите в учебния
процес, както и на свързването на учебните програми с действителни нужди и
практически резултати и се предлага да се използват техники и дейности,
съсредоточаващи се върху тяхното активно взаимодействие и за увеличаване на
ангажираността си в учебния процес. От основно значение е да се извлече полза от
образователните дейности, които подобряват активното участие, на индивидуално или
на групово равнище, както в абсолютна стойност: обсъждане, индивидуални
упражнения за въвеждането на решение на проблем, проучвания в групи и
брейнсторминг.
Във всички случаи помнете, че:
•

Учебните програми са приспособени към профила, предишните знания,

опит и умения и нужди на учащите. Поради тази причина процесът за проучване на
нуждите и формулиране на образователен договор, както вече споменахме, се счита
също като от ключово значение в избора на образователни техники.
•

Учебният процес се основава върху преследване на активно участие на

учащите. Обучаващите са поканени да приемат ролята на помощник в усилието на
учащите да призоват минал опит, познания и умения, да ги развият, разширят и
обогатят.
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•

Като обучаващи, избягвайте (доколкото е възможно) ролята на авторитет,

опитващ се да предаде дадено знание чрез обширни предположения, а търсете
употребата и прилагането на активни техники, които насърчават участието и
взаимодействието. Дори и когато обучаващият направи препоръка, той/тя трябва да
е сигурен, че обогатява презентациите с примери и въпроси, увличащи учащите.
•

Накрая е важно да помните, че положението на дейностите в рамките на

темата може да се променя в зависимост от естеството на целите, които
възнамеряват да постигнат. В тази посока могат да бъдат открити предложените и
описаните по-долу дейности:
- В началото на образователния модул, чрез въвеждането ѝ (например
брейнсторм) или целяща да разчупи леда и да активира учащите.
- В средата на модула, целейки задълбочено обработване на феномена,
процедурата, практиката или мнението (например проучване или дебат с
присъствието на всички).
- В края на модула, целейки консолидиране и извличане на полезни
заключения (например упражнение в консолидиране).

Кратко описание на тези техники, както и анализ на предложените дейности може да
бъдат намерени в този текст.
Въпроси/отговори Обсъждане
Обучаващите си задават въпроси, но и насърчават учащите да направят същото. Те не
бързат, във втория случай, да дадат „правилния“ отговор, не ще предадат въпроса към
цялата група и ще го направят предмет на обсъждане. Ето как се развиват
самостоятелността, инициативата и участието на учащите, докато приложимостта на
обучението към действителните нужди, опит и практически проблеми, пред които са
изправени, са подобрени.
Обучаващите могат да задават различни видове въпроси, като:
•
Въпроси за изследване и установяване на предишни знания, опит и
мнения. Например:
- Тогава ще говорим за A. Срещали ли сте някога нещо като това? Какво
направихте?
•
Въпроси за редактиране, разбиране, анализиране на въпрос, феномен или
процес. Например:
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- Какви бихте казали, че са характеристиките на А?
- Защо мислите, че в този случай получихме резултат Б?
•
Въпроси
за
допълнително
задълбочаване. Например:

обработване,

критичен

анализ

и
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- Защо мислите така? Не може ли обратното да е вярно?
- Как ще обясните това?
Образователни
дейности, предложени за
обучение, насочено към
нискоквалифицирани
безработни над 45 годишна
възраст
•
•
•
•

Въпроси/отговори
Обсъждане
Брейнсторминг
Оценяване
Проучвания

•
Въпроси
за
проучване
на
алтернативи/предложения за решаване на проблем.
Например:
- Какво бихте направили, ако трябва да решите този
проблем незабавно?
- Какво бихте направили, за да гарантирате, че
решението ви е успешно в дългосрочен план?
•
Въпроси за
самооценка. Например:

повторно

оценяване

и

- Какви бихте казали, че са двете главни заключения
от тази под-група?

- Можете да извлечете заключение от разговора ни днес.
При всички случаи въпросите:
▪
Трябва да бъдат формулирани с прости, разбираеми думи, без двусмислия
и многозначност. Уверете се, че всеки разбира какво питаме и дори дали разбират
едно и също.
▪
Не трябва да се отнася до много нива едновременно: не питаме, например,
с един и същ въпрос както мислим за даден феномен, какви са причините за него,
какви са ефектите му и какъв е възможният му отговор.
▪
Въпросите са отправени към всички: трябва да управляваме правилно
динамиката на групата, помагайки ѝ да се регулира сама и да ограничим тенденцията
на „всезнайкото“ да монополизира вниманието.
▪
На въпросите, като правило, се отговаря доброволно и не се отнасят до
изпитно-оценяващ процес.
▪
Въпросите отговарят на нивото на знания и опит на учащите: не питаме
нищо, което само един или двама от групата може да знаят.
▪
За отговора се оставя достатъчно време: инструкторът не бърза да
отговаря, когато учащият е затруднен.

▪
Обучаващият трябва честно да заяви, че той/тя не може да отговори на
всеки въпрос на учащия изцяло.
Дебатът е подобен на техниката въпрос-отговор, с изключение на това, че цели да
проучи обекта възможно най-задълбочено. В този смисъл обикновено отнема подълго на инструктора да подготви тема, която може да бъде изнесена както в работни
групи, така и пленарно.
Брейнсторминг
Тук инструкторът задава въпроси, за да предизвика спонтанни реакции на
учащите. Пример: Какво е първото нещо, които ви идва наум, когато чуете изграждане
на качество?
Учащите се насърчават да предлагат колкото могат повече идеи и мнения бързо, кратко
и без да се цензурират сами. Нито инструкторът, нито другите учащи коментират
изказаните идеи. Всяка идея се записва в таблицата по точния начин, по който е
формулирана, без критицизъм или предложения. Идеите могат да бъдат
категоризирани в момента на отразяването им в таблицата и да бъдат последвани от
организиран дебат от всички, коментиращи изказаните идеи, за да се разтълкуват и да
се извлекат заключения.
Най-важното нещо по време на брейнсторминга е обучаващите да се чувстват удобно с
това, което усещат и мислят в момента, без принизяване, обясняване, документиране на
идеите им. В следващата фаза на активност ще бъде дадено време за коментиране върху
това, което вече е изказано.
Оценяване (цялостно)
В този контекст описваме оценяването на индивидуалните упражнения, които са
предназначени да въведат учащите в действие, анализ на операцията, извличане на
заключения и взаимовръзка с теорията. Упражнението може да има за цел
обработването или решаването на проблем, справяне със ситуация или обект и т.н.
Учащите могат, например, да бъдат накарани да отговорят на поредица въпроси,
свързани с феномен, за изясняване на определена информация, за организиране на
процес, за записване на стъпки и за представяне на притесненията им пред всички.
Например: Ако трябва да изпълните задача А, в условия В и във време С, какви стъпки
бихте следвали? Как ще бъде сигурно, че задачата е изпълнена по график?
Оценяванията може също да са под формата на въпросник, въпроси с множество избори
или тип „правилно-грешно“. Те могат също да съдържат диаграми, чертежи, скици и др.
При всички случаи трябва да бъдат дадени ясни указания за изискванията и времевите
граници на оценяването и също трябва да бъде осигурен стимул или субект, за да се
стимулира интереса на учащите.
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Проучвания и работни групи
Работата в групи може да бъде основата на образователния процес при обучението на
възрастни: в този контекст могат да бъдат развити диалог, упражнения по всеки въпрос,
проучвания и др. Учащите са разделени на малки групи (3-5 човека), за да работят
заедно по тема, гледна точка или откриване на решение на проблем. След това
представител започва да представя на всички заключенията или възгледите на групата.
След като всички групи представят позициите си, следват дебат с всички участници,
синтез и заключения.
В контекста на работните групи, които работят върху проучване, е важно, че:
•

Темата, върху която ще се работи, трябва да е ясна (тя трябва да
е връчена писмено). Също така да бъде възможно найсъответстваща

на

практическите

проблеми, с които учащите може или
да се сблъскат, или да срещнат в
обозримо

бъдеще.

Полезното

на

практика естество на проучването ще
повиши участието, докато от друга
страна теоретична тема ще създаде
по-скоро

ограничено

взаимодействие.
•

•
•
•

Проучванията трябва да
бъдат
Ясни и практични
С конкретни цели и задачи
за постигане
С ясно определени
процедури (време,
длъжности, стъпки)

Целта на работата трябва да бъде
възможно най-конкретна: учащите
трябва да знаят в коя насока ще се
провежда обсъждането им. Например: След прочитане на следния текст,
запишете три главни аргумента, които подкрепят гледна точка А. Или: След
преглед на това видео, открийте поне две несъгласия с гледната точка,
подкрепяна от В.

•

Процедурата също трябва да бъде ясно определена. Участниците трябва да
знаят:
o Колко време имат за работа с групата. Инструкторът редовно

напомня за изтичане на времето: Остават ви пет минути, за да завършите
упражнението...
o Определяне на представител, който да представи заключенията
пред всички присъстващи.
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o Дали могат да задават въпроси или да изразяват мнения отделно,
след като всяка група е представила, или след края на представянията ще
последва общо обсъждане.
• Обучаващият се грижи за работата на отборите: той/тя минава между тях,
давайки пояснения, отговаряйки на въпроси и давайки нови насоки за
работа, когато забележи, че отборът е блокирал. В края на обсъждането
през всички присъстващи, той/тя има грижата да пренасочи обсъждането
и да извлече главните заключения.
Проучвания
Проучване 1 - работна ефективност
Дейности
Длъжност

Работното място

Категория
вродени
умения
Компетенции

Социални и професионални умения
Работна ефективност
●
●
●

Цели

Регулиране на очакванията им за производителност.
Оценяване на действията им
Запознаване с професионалните нагласи
Самозалепящи листчета, клипборд, хартия А4

Материали
Продължително
ст

1 час и 40 минути

Това проучване се съсредоточава върху начините за установяване и
регулиране на подходящи очаквания за производителността и запознаване
Кратко

с характеристиките на професионалните нагласи. Участниците ще се

описание

запознаят с проблеми с работната етика и как трябва да се саморегулират
по отношение на отговорността, очакванията и поемането на инициативи
на работното място.
Техники
40

1

минут
и

Действие на работно място

2

15
минут
и

Работна етика

3

30
минут

Наблюдателност
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и
15
4

Размисъл

минут
и
Време

Структура

123

Описание
Участниците се разделят по двойки и имат по 3 минути всеки,
за да опишат един на друг „предишната си работа“,
съсредоточавайки

се

върху

главните

задължения,

характеристиките и дейностите, които са имали.
●

Единственото нещо, което слушателят може да каже,
колкото пъти иска, е:

„Имаше ли нещо (по този въпрос), което можеше да направиш
по-добре?“
●

След

това,

за

следващите

4

минути,

всички

участници, поотделно, пишат на самозалепящи се
листчета „Какво те биха направили по-добре в
предишната си работа?“ (по един въпрос на листче).
Действие на
работно
място

1

40
минут
и

Междувременно помощникът създава на клипборда 3
колони с думите: Отговорности, очаквания, инициативи.
●

един, стават и са насърчавани от помощника да се

[Самозалепя

опитат да залепят листчетата си на клипборда. „Както

щи

мислят, че е най-удачно“. (Помощникът се опитва да

листчета,

участва възможно най-малко в процеса).

химикалки,
клипборд]

Когато приключат, членовете на групата, един по

Когато

всички

приключат,

помощникът

дава

3-5

допълнителни минути, казвайки, че ако някой желае, може
да направи промени във всяко от листчетата, както в
неговите, така и на други.
●

За

следващите

10

минути

помощникът

кара

участниците да помислят върху този процес и да
споделят идеите си относно това, колко са важни
тези въпроси за отговорността, очакванията и
вземането на решения на работното място.
➔

Как се чувствахте през целия процес?

➔

Колко важна е работната среда, за да бъдете
отговорни или да настроите очакванията си или да

вземате инициативи?
Всяка работна среда има различни правила, норми и
процедури. Културата и етиката в рамките на работното
място влияят по различен начин на взаимодействието между
служителите и техните лични способности; те също така
влияят на тяхната работоспособност, тяхното поведение и
ефективността им.
Етиката на работното място не е еднаква с работната
етика. Работната етика, която имате е ваш личен стандарт за
това как вършите работата си. Тя се отнася до това колко сте
грижите за подробностите, каква степен на качество
възнамерявате

да

доставите

за

всеки

проект,

който

изпълнявате, дали сте точни, как се отнасяте с колегите си,
дали носите отчетност за това, което правите и много повече.
Тя касае вътрешния морален кодекс на служителя. Етиката на
работното място може да върви в две посоки. Едната е как
служителят се ръководи в рамките на работното място, а
Работна
етика
2

15 min

другата е етиката, възприет в корпоративната култура и как
се държи фирмата както вътре в самата нея, така и в големия
свят.

Всяко

от

тези

може

да

повлияе

на

морала,

производителността, лоялността, работния оборот и дори
[Брейнсторминг]

работната етика на служителя.
Например:
➔

Можете ли да си представите как се държи
служителят, работещ като рецепционист в хотел?

➔

Можете ли да си представите как се държи
служителят, работещ като шофьор/доставчик на
голям супермаркет?

Помощникът кара участниците да помислят задълбочено и
да открият примери от действителния живот, в които
разпознават разликата в етиката в различни работни среди.
Те могат да използват личния си опит.
●

След това помощникът представя на участниците
следните фактори и ги свързва с техните примери:

➔

Кои от следните елементи са важни в работната
среда?

●
●
●

Език
Общуване
Роли
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● Навици
● Връзки
● Практики
● Очаквани поведения
● Ценности
● Мисли
● Начини за взаимодействие
● Ритуали
Помощникът, след като е представил предишната дейност,
че всяка работна среда е различна, се опитва да обясни на
участниците, че ако са наблюдателни в ежедневието си на
работа, могат да открият много за културата на работното
място. Например те могат да внимавай кой вече е там, когато
влязат в сградата и кой е още там, когато си тръгват. Поради
това, те могат да открият работните навици на хората и с кого
могат да говорят и по кое време.
●

След това участниците правят 4 под-групи за
следващите 10 минути и отговарят на следните

Наблюдател
ност

3

30
минут
и

въпроси:
➔

Какво казват хората на другите, когато влизат на
работното място за първи път през деня/когато си
тръгват?

[Листове А4,

➔

клипборд]

Как подхождат хората към другите, ако трябва да
прекъснат работата им?

химикалки,
➔

Как хората молят за помощ?

➔

Колко близо стоят хората едни до други, докато
говорят?

➔

Как хората се обръщат към някой с по-висок пост?

➔

Как хората се обръщат едни към други, ако се
нуждаят от помощ/ако ще искат услуга?

➔

Как хората показват внимание чрез езика на тялото
си?

Когато приключат, всеки отбор има 5 минути, за да представи
отговорите си, а помощникът си води бележки на клипборда.
Накрая помощникът обобщава отговорите им!
Докато седят в кръг помощникът иска от участниците да
запазят мълчание за следващите 3 минути и да помислят
4

15 min

Размисъл

върху всичко, което са свършили днес.
След 3 минути, помощникът казва:
➔

„Кой би искал да говори?“
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Помощникът се опитва да свърже мислите им с и да
размишлява върху работната среда, работната етика,
личните нагласи и характеристики.
➔

Какво можете да направите, за да се самонастроите
по-добре в тази или в следващата работна среда?

➔

Колко важни са очакванията и взаимодействията с
работната среда?

➔

Какво ще запомните от упражненията ни днес?

Добър съвет за нови служители е да отделят 10 минути всеки ден, за да
направят мини проучване относно културата на работното място и
Указания към
обучаващите

работната среда. Например, да открият различни места, където могат да
наблюдават другите и да внимават за това как си взаимодействат. Само се
уверявайте, че наблюдавате дискретно, така че хората да не се чувстват под
наблюдение.

Алтернативен
сценарий
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Проучване 2 - Математически умения
Дейности Длъжност

Математически умения

Категория вродени
умения

Основни лични компетенции

●
●

Цели
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Математически умения

Компетенции

Повишаване на самоувереността
Развиване на по-положителна нагласа към цифрови
инструменти.

Материали

Листове с отпечатаната викторина, листове А4, химикалки, отпечатани
копия на пъзела, хронометър
1 час и 10 минути

Продължителност

Много професии изискват поне основно ниво на разбиране, когато става
въпрос за смятане и математика. Математическите умения могат да
помогнат за подобряване на увереността в математиката за живота,
обучението и работата. Да си уверен с числата може също д помогне за
научаване

на

нови

съсредоточава

компютърни

върху

умения.

повишаване

на

Това

проучване

осъзнатостта

се

какви

математически умения вече има даден човек и какви умения трябва да
бъдат придобити допълнително. Боравенето с цифри може да бъде
разделено на три равнища:
●

Основно боравене с цифри: Наличие на добри познания на
числа, мерни единици и структури, основни операции, основни
математически презентации и способността за използване на

Кратко описание

подходящи помощни средства, които позволяват допълнително
развитие.
●

Функционално боравене с цифри: Способността за прилагане
на основни математически принципи и процеси в ежедневен
контекст у дома, в училище и на работа (според нужното за
банкиране, плащания, разчитане на графици и др.).

●

Многобройни умения за боравене с цифри: Способността и
желанието за използване на математически начини на мислене
(логическо и пространствено мислене) и представяне (формули,
модели, графики, таблици), които позволяват на лицето да
функционира напълно в модерното общество.

Техники
1

15 минути

Обсъждане

2

25 минути

Преминаване на мостове

3

15 минути

Девет точки

4

15 минути

Оценяване на времето - размишление

Време

Структура
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Описание
Помощникът започва разговор, обяснявайки, че подоброто разбиране на математическите умения има
положително въздействие върху личния ни живот,
но също и на работното място.
Например, не всички се справяме по един и същ
начин със следните неща:
➔

Преброяване на количества за клиент;

➔

Използване

на

проценти

и

изваждане,

когато правите отстъпка;
➔

Използване на делене, когато пресмятате
разходите на глава;

1

15 минути

➔

Измерване на площ на помещение;

➔

Изчисляване на разход на гориво;

➔

Разбиране

на

таблици

в

доклади

и

тълкуване на графики.

Обсъждане

Въпреки

това

собствените

ни

обаче,

да

бъдем

математически

наясно

умения

и

със
да

разбираме основното боравене с цифри може да ни
помогне да постигнем по-добро разбиране за
работната ни среда около нас, да се справяме подобре с емоциите (т.е. да намаляваме стреса) и да
сме по-успешни в ежедневния ни живот.
Тогава обучаващият задава следния въпрос, от
който тръгва обсъждане:
➔

Имате ли някакъв опит, в който наличието
на по-добри математически умения би
могло да ви помогне да направите нещо подобре (в работна среда / ежедневния
живот)?

Преминаване на
2

25 min

мостове

Участниците се разделят на групи от по 4 и
помощникът им раздава следната викторина:
„Четирима души стигат през нощта до една река. Там

[Листове с

има тесен мост, но той може да издържи само двама

отпечатаната

души наведнъж. Те имат една факла и, понеже е нощ,

викторина,

факлата трябва да бъде използвана при прекосяване

листове А4,

на моста.

химикалки]

●

Лице А може да прекоси моста за 1 минута,

●

В за 2 минути,

●

С за 5 минути и

●

D за 8 минути.

Когато две лица прекосяват моста заедно, те трябва
да се движат с темпото на по-бавния човек.
Въпросът е, могат ли всичките да прекосят реката за
15 минути, или повече или по-малко?“
●

Помощникът дава максимум 15 минути на
групата, за да открие решението. Освен това,
той/тя насърчава и помага на групата през
целия процес.

Тогава помощникът дава двата възможни отговора:
Решение А
Цената на връщане на факлата до хората, чакащи
да прекосят, е непоносим разход, който трябва да
бъде сведен до минимум. Тази стратегия прави А
факлоносец (общо време 17 минути).
Решение В
Принуждаването на двамата най-бавни да прекосят
поотделно губи време, което може да бъде
спестено, ако преминат заедно (общо време 15
минути).
В края помощникът кани групата да помисли над
упражнението:
➔

Има ли нещо, което осъзнахте от това
упражнение?

➔

Колко полезни биха били математическите
умения в ежедневния ни живот и/или в
работната ни среда?

Девет точки

3

15 минути

Представяне на
инструмента
Приложение 36
[Брейнсторминг,

Помощникът подтиква участниците да размишляват
задълбочено относно други обстоятелства или
възможни сценарии относно как математическите
умения биха могли да повлияят на действията им
или на чина им на мислене (в новата им работа или
в ежедневния живот).
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отпечатани
копия на пъзела,
химикалки]

Възможни примери:
●

Мислене по разумен начин

●

Нестандартно мислене

●

Правене на оценки

●

Развиване на компютърни умения

●

Наблюдаване на поредици / шаблони
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В този момент поменикът раздава на участниците
разпечатани

копия

на

пъзела

„Девет_ТОЧКИ“

(Приложение_1).
●

Това е индивидуално упражнение и ще
разполагат с 5 минути, за да го направят.

●

Когато пожелаят, помощникът има дава
решението. Повече информация относно
решението може да бъде намерена тук:
http://www.brainstorming.co.uk/puzzles/nine
dotsnj.html

След като има даде решението, помощникът трябва
да обсъди опита на участниците от упражнението и
да го свърже с предвидените учебни резултати от
упражнението.
Преценката на времето е лично умение от основно
значение.
●

Помощникът кани участниците да застанат
пред столовете си. Задачата е да се брои до
60 секунди, наум, а когато свършат да седнат
на столовете си.

●

запазят мълчание. Помощникът трябва да

Оценяване на
4

15 min

използва хронометър, за да отбори 60

времето -

секунди, тъй като всички участници трябва

размишление
[Хронометър]

За това упражнение е важно всички да

да

започнат

едновременно

и

когато

помощникът „удари звънеца“.
●

Обикновено много малко от групата ще
седнат навреме!

След края на упражнението помощникът може да
попита групата:
➔

Какво

изпитахте

през

последното

упражнение?
➔

Какво ще запомните от този семинар?

➔

Как чувствате математическите си умения?

➔

Как математическите умения са от полза за
работата ви?

➔

Имате ли възможности за подобряване на
математическите си умения на работното ви
място?

●

Указания към
обучаващите

●

●

Алтернативен
сценарий

●

В това проучване е важно помощникът да размишлява върху
техния опит по подкрепящ начин, за да помогне на членовете
на групата да осъзнаят ползите от числата в различните аспекти
на живота си.
В зависимост от динамиката на групата помощникът може
активно да помага на участниците в техните дейности.
Препоръчва се да не давате отговорите директно, а да ги
насърчите да търсят, обсъждат, да ги проблематизират
положително.
За първото упражнение помощникът трябва да бъде готов да
сподели личен опит или случаи на положително въздействие на
уменията за боравене с числа върху живота ни. Това е силно
препоръчително, особено ако групата е нова или активното
участие ниско.
В зависимост от участниците, помощникът може да добави
някои тестове, като например судоку и кратки тестове за
математическо мислене.
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Проучване 3 - Компютърни умения
Дейности Длъжност

Карти

Категория вродени
умения

Компютърни умения

Грамотност с информация и данни, общуване и сътрудничество,
Компетенции

създаване на цифрово съдържание, безопасност, решаване на
проблеми
●

Цели

●

Развиване на допълнителни запитвания - любопитство към
цифровите технологии
По-добро познаване на набора им с инструменти

●

За самооценяване на техните ключови компютърни
компетенции
„Карти компютърни компетенции“, хартия А4, химикалки

Материали

1 час и 30 минути

Продължителност

В това проучване участниците се насърчават да се запознаят с
употребата на цифровите технологии в работна среда и да оценят
Кратко описание

компютърните си компетенции. Освен това упражненията са
съсредоточени върху повишаване на осъзнатостта за това кои
умения от компютърната грамотност могат да бъдат подобрени още
и какъв набор с умения вече имат.
Техники

1

20 минути

По двойки

2

60 минути

Карти

3

20 минути

Размисъл

Време

Структура

Описание
В почти всяка съвременна работа дейността на
хората е свързана с компютри, програми и бази

По двойки
1

данни. Когато знаем как да използваме тези
цифрови инструменти ефективно, това може да ни е

20 минути

от значителна полза в работата ни
[Обсъждане]

За да бъде някой цифрово грамотен, той трябва да
може да навигира, оценява, общува и създава.
Освен това, Европейският съюз (DIGCOMP 2.0) казва,
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че да бъдеш цифрово компетентен означава да
използваш цифрови технологии по

уверен

и

безопасен начин за различни цели, като например
работа, намиране на работа, обучение, онлайн
пазаруване, получаване на здравна информация,
включване и участие в обществото, забавление и др.
Но за да можем да правим което и да било от горните
неща, трябва да имаме цифрови компетенции.
Помощникът приканва членовете на групата да се
разделят по двойки и да обсъдят за следващите 10
минути следния въпрос:
„Какво мислите за цифровата грамотност и
важността ѝ“
Тогава те сядат всички заедно и споделят идеите си с
цялата група.
Помощникът информира групата за следните
компютърни умения:
1.
2.
3.
4.
5.

Грамотност с информация и данни
Общуване и сътрудничество
Създаване на цифрово съдържание
Безопасност
Решаване на проблеми

Карти

2

60 min

[Карти
компютърни
компетенции,
хартия А4,
химикалки]

Помощникът приканва участниците да помислят за
техните

цифрови

компетенции,

прочитайки

„картите за компетенции“.
●

Първо участниците се разделят на 5 групи и
всяка група взема 1 карта и обсъждат
компетенциите,
картата.

които

са

написани

на
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●

На всеки 5 минути си разменят картите. (така
че за 25 минути всички групи са видели
всичките 5 карти).

●

Тогава те са помолени да изберат три
компетенции, които мислят, че са полезни за
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тях и да ги запишат.
●

След това, поотделно, те трябва да се оценят
сами, използвайки числата от 1 (без умения)
до

10

(много

умел)

за

всяка

от

компетенциите, които са избрали.
Умение 1:_________________Резултат:_____
Умение 2:_________________Резултат:_____
Умение 3:_________________Резултат:_____
След това помощникът пита участниците:
➔

Оценили ли сте едно от трите умения с
оценка 7 или по-висока? Ако да, как
придобихте това умение и може ли то да
бъде полезно в новата ви работа?

➔

Оценили ли сте едно от трите умения с
оценка 6 или по-ниска? Ако да, как
мислите да развиете това умение?
Работното ви място предлага ли някакво
обучение?

Помощникът приканва участниците да помислят
върху компютърните си умения и да обмислят как да
развият допълнително компютърната си грамотност
със следните въпроси:
➔

Как сте придобили компютърните умения,
които вече имате?

➔

Как бихте могли да ги използвате в новата си
работа?

3

20 минути

Размисъл
След това погледнете уменията, които искате да
развиете допълнително:
➔

Как тези нови компютърни умения биха
били от полза за работата ви?

➔

Как и къде можете да намерите помощ, за да
научите тези умения?

➔

Имате ли възможности за научаване на това
умение на работното ви място?

●

Фирми,

работещи

с

точно

определен

софтуер,

често

осигуряват на служителите си курсове как да работят с него.
Посъветвайте участниците да покажат интереса си и
отдадеността си и да попитат прекия си началник дали могат
да участват в някой от тези курсове.
●

Не забравяйте, че по време на процеса на развитие на
уменията за компютърна грамотност трябва да насърчавате
участниците да работят изобретателно, в сътрудничество и
критично. Това означава, че те се нуждаят от разнообразие,

Указания към
обучаващите

когато става въпрос за задачи, поставени им, за да се
гарантира, че напредват според очакваното.
●

В случай че помощникът трябва да осъвремени знанията си
за компютърните компетенции, той може да открие повече
информация на следния линк:
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competenceframework

●

За по-актуализирана информация относно компютърните
компетенции помощникът се насърчава да намери повече
информация на следния линк:

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/w
eb-digcomp2.1pdf_(online).pdf

1.

Това проучване може да бъде използвано на работното
място за нови служители или за различни длъжности, или за
конкретни/сходни длъжности. В случай че длъжностите са
сходни, помощникът се насърчава да се съсредоточи върху
тези длъжности и да преформулира неговите/нейните
въпроси според това.

Освен това ето няколко допълнителни въпроси, които помощникът
може да използва:
➔

Как биха описали компютърно неграмотен човек?

➔

Кои компютърни умения могат да използват, за да се

Алтернативен сценарий

възползват в личния си живот?
➔

Кои компютърни умения са полезни за новата им работа?

➔

Как бихте могли да подобрили компютърните умения, които
бихте искали да развиете?

2.

Друг

препоръчван

алтернативен

сценарий е,

че 2ри

комплект „Карти“ за действие може да бъде разработен
използвайки

настолни/преносими

компютри

или

смартфони.
○

Помощникът

може

да

изпрати

картите

през
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електронни устройства на участниците (т.е. имейл).
○

Участниците, поотделно, могат да изпратят на
помощника оценените компетенции.

Представяне на
инструментите

Приложение 37
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Проучване 4 - Управление на времето
Дейности Длъжност

УПРАВЛЯВАЙТЕ ВРЕМЕТО СИ

Категория вродени
умения

УПРАВЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРАНЕ, ПОДРЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ВАЖНОСТ

Компетенции

Цели

●

Осъзнаване на собствените ни уменията за управление на времето.

●
●

Фактори, влияещи върху управлението на времето и как да ги
изиграем в наша полза.
Повишаване на компетенциите и самостоятелна отговорност.

●

Управление на крадците на време и други стратегии за по-добро
планиране и организация.

Дъска, хартия, химикалки, столове и маси. Копия от двете приложения, по

Материали

едно за всеки участник.
90 минути

Продължителност

Караме участниците / служителите да помислят върху собствените си умения
за управление и планиране и им помагаме да определят как да подреждат
Кратко описание

задачите по важност и да избягват разсейвания. Ще използваме Рамката
Entrecomp за осигуряване на примери за различни нива на компетентност в
областта на планирането и организацията.
Техники

1
2
3

30 минути

ВЪВЕДЕНИЕ - ENTRECOMP

45 минути

ГРУПОВО УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТ

15 минути

Време

КРАДЦИ НА ВРЕМЕ И ФИНАЛНИ МИСЛИ

Структура
Увод

Описание
Без да казвате на участниците кои компетенции/умения
ще използваме, можем да им направим кратък тест „на
сляпо“ (приложение 1), за да установим равнището им на

1

30 минути

[Дъска, хартия,
химикалки,
столове и маси.

компетенции.
След това помощникът обяснява как се опитваме да
оценим уменията за планиране.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1]
Системата за оценяване е:
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24 или по-малко: ниски умения за организиране и
планиране
24-36: средни умения
36-48: Високи умения
Също така им осигуряваме някои определения на това,
какви са уменията за планиране:
●

Планирането може да бъде определено като
добре

обмислен

процес

с

методично

и

структурирано изпълнение, с цел постигане на
определена цел.
●

Планирането

е

процес,

посредством

който

хората установяват последователност от стъпки
и параметри, които да бъдат следвани преди
началото на проект, с цел постигане на найдобрите възможни резултати.
●

То трябва да бъде извършено по методологичен,
структуриран и организиран начин с различни
допълнителни дейности и стъпки за следване,
задаване на дати за доставка и разпределяне
съгласно времето на приключване.

Групата е разделена на екипи от по трима (или направете
само един отбор, в зависимост от броя участници). На
всяка група се дава задача, проект, който трябва да
планират и организират за 30 минути. Тази задачи
трябва да бъдат приспособени към полето на дейност, за
което са обучавани.
ПЛАНИРАНЕ НА
ПРОЕКТА ВИ

2

45 min

[Дъска,
хартия,
химикалки,
столове и
маси]

Случай
Гостоприемство: Голямо събитие ще бъде проведено
след една седмица за 250 души. Това е честване на бизнес
годишнина.
Транспорт: Имало е силна снежна буря и трябва да се
уверите, че до всеки окръг на страната са били пратени
опесъчаващи камиони за 24 часа. Разполагате само с
една трета от необходимата луга и повечето пътища са
затворени поради снега. Изгответе план за действие.
Участниците

имат

30

минути

за

разработване

и

представяне на план за действие. Дайте им следните
съвети:
1.

Покажете целта

2.

Представете пътя нагледно:
➔

Задачи за изпълнение
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➔

Трудности, които ще възникнат

➔

Как ще се справя с тях, какви ресурси имам,
за да го направя.

➔

Какви стъпки трябва да направя, кога трябва
да ги направя.

Всяка група ще има време да представи проекта, по
който са работили и да доразвият:
➔

техния процес,

➔

планирането, което са направили,

➔

как са си разпределили задачите.

Искаме от участниците да помислят за нещо, което
винаги са желали да направят, а не го правят (да отидат
в спортната зала, да научат нов език и др.) Тогава, ги
питаме да ни кажат ЗАЩО не го правят. Често хората
споменават едно от следните:
○

Липса на пари

○

Липса на време

Сега... Как може да нямаме време да направим нещата,
КРАДЦИ НА
ВРЕМЕ И

3

които харесваме?
Представяме главните Крадци на време:

ФИНАЛНИ

○

Постоянно ровене в социалните медии

МИСЛИ

○

Пушене

○

Посещения на хладилника

○

Прекъсвания

○

Обсъждания

15 минути
[Дъска, хартия,
химикалки,
столове и маси.

Представяме

им

инструмента

за

ПРИЛОЖЕНИЕ 2]

върху дейността ни. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

мониторинг

на

прекъсвания и проверяваме въздействието, което има

Обясняваме обосновката зад решетката (колко често
прекъсванията

с

наистина

голямо

влияние

върху

дейността ни са наистина опасни и трябва да бъдат
спрени) и ги каним да попълнят белия образец с техни
собствени разсейващи фактори.
Приканваме участниците да споделят някои мисли, след
като са го попълнили.

Указания към
обучаващите

Важно е да ги накараме да мислят за ситуации, които може да са преживели
наскоро, по отношение на управлението и организацията.
Наблягане на съобщението за това как планирането е ключово и поради това
трябва да знаем къде отиваме, да определим пътя, да го проследим, за да
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проверим, ако не го следваме и да вземем мерки, за да предотвратим
прекъсвания.
В идеалния вариант уменията и техниките, използвани по време на това
проучване трябва да бъдат споделени с техническите обучаващи, така че когато

Алтернативен сценарий

и да дадат специфични за задачата назначения на участниците, те ги прилагат на
практика и не гледат на вродените умения като отделени от дейностите на
работното място.

Представяне на
инструмента

Приложение 38 и Приложение 39
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Проучване 5 - Решаване на проблеми
Дейности Длъжност

5 ЗАЩО

Категория вродени
умения

АНАЛИТИЧНИ УМЕНИЯ

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Компетенции
●
●

Цели

Важността от провеждане на анализ на първопричините на
проблема.
Самоувереност, основаваща се на самостоятелната отговорност и
вземане на решения.

●

Участниците ще научат стратегия за анализиране на проблеми по
по-изчерпателен и ефикасен начин.

Дъска, хартия, химикалки, столове и маси. Диалози с разиграване на

Материали

специфични роли.
1 час и 30 минути

Продължителност

Това упражнение позволява на служителите да постигнат по-голяма
осъзнатост на проблемите, които трябва да решат. То насърчава
индивидуалното и колективното самосъзнание и отговорност, тъй като
извиненията и придаването на проблемите на външни причини
обикновено са премахнати с втория или третия въпрос.
Кратко описание
Идеята е, че когато сте изправени пред работно предизвикателство, можем
да идентифицираме първопричините и истинските причини за проблема,
да идентифицираме по-точно какво ни е необходимо, за да го решим и да
можем да вземем съответните решения.
Техники
1

15 минути

ЩУРМУВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ - СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ

2

60 минути

5 ЗАЩО

3

15 минути

ГРУПОВИ МИСЛИ / ПРОЗРЕНИЯ

1

Време

Структура

15 минути

Щурмуване на
проблем

Описание
Искаме от участниците да ни разкажат за скорошен
проблем или да си спомнят образно предишните си
професионални изживявания. Това не е нужно да е
голям проблем; по-добре е да се започне с прости
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проблеми.
Можем да им дадем няколко идеи, като:
➔

Разговор, който не смеят да проведат с
вишестоящ

➔

Контакт с партньор

➔

Неспособност да се справят с дейност
навреме или с необходимото качество

Ще започнем избирайки един от тях и ще преминем
през филтъра на 5-те защо, докато стигнем до
първопричината на проблема.
След като се изправим срещу проблема е важно да
бъдем аналитични и да се опитаме да стигнем до
корените му. Ако останем на повърхността, ще
виждаме само част от проблема и обикновено това
не е тази, която ни позволява да разработим
ефективни решения.
Избираме проблем от предишна дейност и ще
доразвием обяснението:
ПРИМЕР:
ЗАЩО1: Защо сме били забавени в изпълнението на
проекта?
5 ЗАЩО

Отговор1: Защото трябваше да правим повече
промени от очакваното.

2

60 минути

[Дъска, хартия,
химикалки,
столове и маси]

ЗАЩО2: Защо трябваше да правим повече промени от
очакваното?
Отговор2: Защото някои действащи лица не бяха
наясно с участието си в проекта.
ЗАЩО3: Защо те не бяха наясно с участието си в
проекта?
Отговор3: Защото нямахме добра встъпителна
среща по проекта.
ЗАЩО4: Защо нямахме ясен протокол за действие?
Отговор4: Защото досега не беше необходимо и
действахме интуитивно.
ЗАЩО5: Защо не е бил необходим досега?
Отговор5: Ами, беше необходим. Просто нямахме
времето да го направим и това доведе до закъснения
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и лоша комуникация.
Тук спираме да размишляваме.
И така... проблемът са закъсненията (вече има
закъснение, не можем да направим нищо) или липсата
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на ясен протокол за действие?
Текущите

закъснения

не

могат

да

бъдат

премахнати, но можем да предотвратим бъдещи
такива, ако започнем да работим заедно по ясен
протокол за действие.
Тръгваме от: „Проблемът е, че партньор Х е бил
забавен“, до „Започнахме да работим заедно“.
Тук можем да предложим сесия на брейнсторминг, в
която останалата част от участниците / служителите
помагат за предлагането на решения:
Пример: „Бих написал на партньорите, за да съобщя
впечатленията си и да ги помоля да работим заедно
по протокола“
„Бих изготвил чернова на протокола за партньорите
и бих предложил да се срещнем и да го прегледаме
заедно.
След това, и така че всеки да има опита, участниците
ще бъдат разделени по двойки или на групи от по 3ма, така че, последователно, един от тях ще излага
проблема, а останалите ще му помагат с отговори на
5-те защо.
Изправени пред проблем имаме склонност да го
оценяваме от настоящата перспектива, с чувствата,
които
ГРУПОВИ МИСЛИ /
ПРОЗРЕНИЯ

сме

изпитвали

в

тогавашния

момент

(обикновено силни) и без да мислим за причината.
Идентифицирането на действителната причина за
даден проблем често ни позволява да вземем

3

решения

15 min
[Дъска, хартия,
химикалки,
столове и маси]

с

голяма

степен

на

осъзнатост

и

възможности за справяне с текущата ситуация или
предотвратяване на възникването ѝ в бъдеще.
Това е лесно упражнение за правене във всяка
конфликтна ситуация и ни учи на аналитичен и
конструктивен начин на мислене.
Оставяме време за прозрения по дейността и

насърчаваме участниците да използват техниката
през

следващите

дни,

за

да

анализират

допълнително опита от следващата учебна сесия.
Тази дейност е опростена, но е важно да:
Указания към
обучаващите

●

Насърчите участниците да мислят за истински проблеми, не да ги
измислят, за да направят изживяването по-реалистично.

●

По време на финалните прозрения наблегнете върху важността на
повишаването

на

квалификацията

и

отговорността

към

решаването на проблеми.
В този случай караме участниците да изложат проблемите си, но в
професионално обучение, би трябвало да помолим работодатели от тази
област на работа за най-честите предизвикателства и да основем
проблемите си върху тези сценарии.
Пример Служите обслужване на клиенти: Справяне с жалба.
Алтернативен сценарий

Тъй като това е „наполовина измислена“ ситуация, която изисква
разиграване на роли, обучаващите трябва да развият специфичната
ситуация и предшестващите я събития, за да помогнат на участника /
служителя в изпълнението му.
„Това е вашият първи ден на работа и много взискателен клиент се
оплаква от продукт, който е купила преди няколко седмици, който е в много
лошо състояние.“ Разработвате скрипт на разговора ви, след това
установявате проблема и преминавате през петте защо.
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Проучване 6 - Управление на стреса
Дейности Длъжност

Свързан с работата стрес в областта на земеделието

Категория вродени
умения

Управление на стреса
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Компетенции
Цели

●

Проактивно действие

●
●

Саморерулиране на емоциите
Управление на стреса

Хартия А4, химикалки, самозалепящи листчета, черна дъска

Материали

1 час и 30 минути

Продължителност

Това проучване касае учебно проучване в областта на земеделието,
съсредоточено върху факторите, които създават стрес в работната среда.

Кратко описание

Използвайки земеделския отрасъл като пример, участниците ще се
запознаят с важни фактори, които биха могли да създадат стрес за
служители и с техники за управление на стреса.

Техники
1

20 минути

2

20 минути

3

30 минути

Отборна работа

4

20 минути

Финално връщане и заключения: пред всички

Време

Брейнсторминг
Събиране по двойки/ събиране на бележките на самозалепящи се
листчета

Структура

Всички
заедно

1

20 минути

[Самозалепя
щи листчета,
химикалки,
информацио
нна дъска]

Описание
Европейската агенция за безопасност и здраве при
работа определя, че „стресът се изпитва, когато
заявките от работното място превишат личните
способности за справяне с тези заявки“.
Помощникът представя на групата горепосочената
тема, уведомявайки участниците какво означава
свързаният с работата стрес означава и какви са
различните видове.
„Какви са главните източници и причини за свързан
с работата стрес на работното място в земеделието?“
След преглед на значението на стреса на работното
място и неговото управление, помощникът
приканва участниците да размишляват задълбочено
относно управлението на стреса в областта на

земеделието,
задълженията
предприемач.

разграничавайки
на
работник
и

ролите
и
земеделски

Участниците трябва да свържат думи и идеи с двете
предложени категории. За тази дейност ще бъдат
използвани самозалепящи листчета
Помощникът осигурява и предлага ключови думи за
улесняване на дейността:
Някои ключови думи могат да бъдат използвани за
улесняване на процеса на задълбочено обмисляне.
•
•
•
•
•
•
•
•

топлинен стрес
езикови трудности (сезонни работници от
други страни)
физически стрес
непостоянни часове работа
непредвидимо време
корпоративно ръководство
използване на химически торове
използване на ГМО

Четене на самозалепящите листчета и коментиране
с цялата група.
●

Помощникът обяснява ефекта на стресова
ситуация и физическите и умствените ѝ
последствия.

●

Освен

това

помощникът

обяснява

как

уменията за управление на стреса могат не
само да помогнат на работника, но и да
Разделяне по
двойки
2

подобрят качеството на работа, връзките
измежду колегите и с работодателя.
Условията, които могат да бъдат придружени от
заболявания

20 минути
[Самозалепя
щи листчета,
химикалки]

или

психологическо

нарушения

или

социално

от

физическо,
естество

и

последствията от факта, че някои лица не се чувстват
способни да изпълнят заявките или очакванията,
отправени към тях.
Пример:
Много големи работни натоварвания, малко време
за почивки, лошо хранене, лоша почивка през
нощта, дълготрайни проблеми, стоварващи се върху
психиката.

По това време на връщане фокусът ще бъде
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поставен върху рискове, свързани с различията на
пол, възраст и произход от различни страни: също
произходът на работниците от различни страни
„трябва да бъде считан за потенциален източник на
риск и емоционален стрес“
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За улесняване на разбирането на стреса, породен от
селскостопанска работа помощникът ще прочете
свидетелствата на земеделци за ежедневната им
работа

Участниците се разделят на по-малки групи от по 4
човека и се опитват да установят стратегии за
„предотвратяване на породените от стрес рискове“
и „управление на стреса“ относно начина за
справяне със следващите фактори: помощникът ще
даде на всяка група особена ситуация, която може да
причини стрес и ще прикани участниците да
помислят за симптомите на стрес и решенията за
предотвратяването му
●
Отборна
работа

екстремни метеорологични условия: „В
южна Италия, по време на брането на
домати, работниците трябва да работят
при температури над 36 градуса“.„По
време на зимните месеци трябва да

3

30 минути

[Листи
хартия/инфо
рмационни
табла, листи
хартия]

подготвите земята за пролетната сеитба.
По време на този период работите при
температури близки до нулата“. Как се
справяте с физическия стрес?
•

предвидими

часове

работа:

„Работните часове могат да нараснат
значително по време на прибирането
на реколтата“
•

Много

често

се

намесване

на

предишна работа, свършена от други
хора, с които нямаме връзка
•

Ако сте земеделски предприемач,
трябва да спазвате серия европейски
регулации, които могат да нарушат
икономическата
(употреба

на

ви
специални

ситуация
торове,

употреба на много скъпи пестициди,

някои от тези продукти, които трябва
да бъдат използвани по закон, са
много скъпи)
Помощникът има подкрепяща роля по време на
целия процес и се опитва да им напомни
критични

точки,

които

са

установени

в

предишните упражнения.

Всяка група определя говорител, който ще споделя
идеите, които са развити по време на общото
разискване. Помощникът събира идеите в един
документ, подчертавайки най-добрите практики.
Всички
4

Сесията

на

общо

разискване

ще

завърши

с

приключване на дейността: помощникът също ще

20 минути
[информацио
нни табла]

даде

някои

съвети,

разработени

от

щатския

университет на Канзас през 2018 г. в изследване на
SLC в земеделието и ще запише изречението на
черната дъска:
„Най-важният
дейност

е

ресурс
здравето

за
и

всяка

селскостопанска

благоденствието

на

земеделския оператор“
●
Указания към
обучаващите

Обучаващите/помощниците трябва да използват много
опростен и основен език, имайки предвид ниското ниво на
образованост на участниците.

●

В случай на участници в неравностойно положение, те
трябва да вземат това под внимание и да ги обучат
предварително.

По време на първоначалното общо разискване помощникът може да
покаже видео на земеделци, така че участниците да се почустват посъпричастни с вида проблем, пред който са изправени. Като
алтернатива на груповата работа помощникът може да играе ролева
игра, при която всяка група участници се опитват да си представят как
се чувстват и как да се справят
Алтернативен сценарий

1.

2.

3.

със следните ситуации:
След смъртта на баща ви семейството ви вече не се
интересува от поддържането на стопанството, но вие бихте
искали да продължите бизнеса.
Вие сте земеделски предприемач. Тази година жестока суша
е предизвикала рязък спад в продукцията. Въпреки това
цените на продукта остават ниски поради международния
пазар
Вие сте селскостопански работник и не говорите добре
местния език. Не можете да разберете напълно какво ви
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4.

казва работодателят и имате трудности при общуването с
други работници.
Вие сте работник на 50 годишна възраст и работите в брането
на плодове, имате различни мускулни болки, но не искате да
ги съобщите на работодателя ви от страх да не загубите
работата си.
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Проучване 7 Приспособимост
Дейности Длъжност

Промяната: проблем или възможност?

Категория вродени
умения

Приспособимост

Компетенции

Приспособимост
Тази дейност цели повишаване на чувствителността на безработните
над 45 годишна възраст да се справят с промените и неочакваните
събития, които могат да възникнат по време на ежедневния
професионален живот.
този вид обучение цели да подготви безработните над 45 годишна
възраст за възможни интервюта и да подобри нивото им за наемане на
работа
Помислете върху една от реалностите на модерния живот - изправяне
пред проблеми.
• Помислете относно това как можете да разпознаете ситуации, в които
трябва да реагирате и да сте гъвкави.
• Пазете запис от уменията ви да се приспособявате към промяна и
решете как трябва да ги
подобрите.
• Установете ситуации или дейности и планирайте използването на
някои техники за приспособяване по време на
промяната им.
Хартия А4, химикалки, самозалепящи листчета, информационна дъска

Цели

Материали

1 час и 20 минути

Продължителност

Кратко описание

Тази дейност се състои от множество части: с общо разискване и отборна
работа. Цели да прехвърли идеята за приспособимост върху работното
място и участниците.
Техники

1

20 минути

Брейнсторминг

2

10 минути

Разделяне по двойки

3

40 минути

Отборна работа

4

10 минути

Всички

1

Време

Структура

Описание

20 минути

Брейнстор
минг

Помощникът се представя и започва обсъждане на
проблема
с
приспособимостта.
Какво
означава
приспособимостта.
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[Самозалеп
ящи
листчета,и
нформацио
нна дъска]

2

10 min

Разделяне
по двойки

Какъв вид промени? Например, помислете за последните
50 години, какво се е променило, ако помислите за:
Видовете професии
Бедността и богатството
Транспорта и средствата за общуване
Правейки това той/тя ще използват техниката на
задълбочено разискване и може също да прочете кратки
истории от преки свидетелства, в които приспособимостта
няма различни значения: нови възможности, по-добро
бъдеще, неуспех, опустошение.
След това той/тя приканват участниците да запишат върху
самозалепящи
листчета
думи
(отрицателни
или
положителни),
които
ги
карат
да
мислят
за
приспособимостта. В този момент помощникът ще групира
листчетата в две области на информационното табло,
според положителното или отрицателното значение.
Помощникът ще чете на глас думите, написани от
участниците, искайки от тях да дават конкретни примери:
какво сте си мислили, когато писахте тези думи? и в същото
време ще записва ситуациите, за които са си мислели
участниците.
По този начин ще бъде възможно да се очертае логическа
схема и в същото време да се предизвика допълнителен
дебат между участниците, които ще могат по-добре да
разбират през следващата стъпка.
Участниците са разделени на 4 групи, всяка група ще
почерпи вдъхновение от предишното упражнение със
самозалепящите листчета и ще симулира ситуация на
промяна на работното място и ще потърси решение, за да
се справи с промяната.
Предлагаме слените 4 ситуации:
1.

Отборна
работа
3

40 min
[Листове
А4,
химикалки]

2.

3.

Работите в завод от много години, на фиксирани
смени, които ви позволяват да си тръгвате всеки
ден в 17:00 часа. Фирмата се присъединява към
международна
група
и
повишава
производителността.
Заради
това
всички
работници са накарани да работят на три смени,
сутрин, следобед и нощна.
Работите в супермаркет от дълго време, грижите се
за регистрацията на входящите стоки. Винаги сте
правили този вид работа по един и същ начин.
Сега фирмата решава да промени метода на
регистрация на стоките и да използва определен
софтуер, така че ви принуждава да преминете курс
на обучение от шест месеца, който ще ви позволи
да работите според установените критерии.
Работите отдавна за почистваща фирма и винаги
сте вършили тази работа в болницата в града ви.
Така че сте организирали ежедневния си живот,
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4

10 min

Указания към
обучаващите

Алтернативен
сценарий

Всички

семейния живот, разписанието на автобусите и т.н.
Сега фирмата решава, че за три дни през
седмицата ще трябва да работите на различно
място, много неудобно, тъй като ви принуждава да
преразгледате всички ваши ежедневни графици,
но в същото време ви предлагат повишение.
4. Вие сте земеделец и през целия си живот сте
отглеждали царевица, за да я продавате на други
дистрибуторски фирми. За нещастие тези фирми
решават, че не искат повече да купуват царевица
от вас, защото я вземат от други страни. Те ви
уведомяват, че биха били заинтересовани да
купуват от вас соя, но вие никога не сте отглеждали
соя, така че трябва да преминете курсове, може би
да закупите определени машини, да обучите
служителите си, да следвате различни правила.
По време на финалното задълбочено общо обсъждане,
всяка група определя 1 представител, който излага
работата на отбора. На едната страна на черната дъска ще
бъдат посочени проблемите, а от другата решенията.
Помощникът ще създаде допълнителен плакат с
подчертани
напречните
компетенции
на
приспособимостта
Обучаващите ще трябва да използват много опростен и
основен език, имайки предвид ниското ниво на
образованост на участниците. В случай на участници в
неравностойно положение, те трябва да вземат това под
внимание и да ги обучат предварително
Ако групата участници не отговаря положително на
стимулите на помощника по отношение на използването
на творчески методи, дейността може да бъде извършена
просто писмено.
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Проучване 8 - Аналитични умения
Дейности Длъжност

Аналитични умения

Категория вродени
умения

Когнитивни / аналитични умения

Аналитични умения, критично мислене

Компетенции
Цели

●

Способност за ефективен анализ на части от проблема/ситуация,

●

За оценяване на доказателства, аргументи, твърдения и
вярвания

Страница от ежедневна програма по часове, моливи, гуми, рецепта от
доктор, прожекционен апарат, лаптоп, изображението на рокля за

Материали

обсъждане за прожектиране, химикалки, хартия
1 час и 20 минути

Продължителност

Кратко описание

Когнитивните умения включват способността за учене, за обработване и
прилагане на знания, за анализиране, оценяване и вземане на решения.
Те се съсредоточени върху „мисловния процес“ като четене и разбиране
на текст, мислене за него или анализирането му; вземане на решение кое
от множество възможни решения е най-подходящо за даден проблем;
запазване на съсредоточването си върху задачата.
Техники

1

20 минути

Вземи си лекарствата!

2

30 минути

Слушаш ли ме?

3

30 минути

Рокля за обсъждане

Време

1

20 минути

Структура

Описание

Вземи си
лекарствата!

Помощникът дава на участниците рецептата от
доктора, обяснявайки им, че тя е въображаема.
Вместо да използвате имената на истински
медикаменти, използваме лекарство А, лекарство Б,
лекарство В и др. за да избегнете някой да изпълни
въображаемата рецепта.

[Страница от
ежедневна
програма по
часове, моливи,
гуми, рецепта от
доктор]

Указанията от рецептата на доктора са следните:
●
●

Вземайте лекарство А два пъти дневно, 30
минути преди хранене;
Вземайте лекарство Б веднъж дневно един
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●
●
●

час след обяда;
Вземайте лекарство В 3 пъти на ден;
Вземайте лекарство Г преди заспиване
Времето за започване приемането
горепосочените лекарства е 08:00 часа

на

Също така помощникът дава на участниците
дневна програма, разделена по часове и ги
помолете
да
попълнят
медикаментите,
уведомете ги за следните времена за ядене и
спане:
○ Закуска в 08:30
○ Обяд в 14:00
○ Вечеря в 20:30
○ Заспиване в 24:00
Правилен отговор
Лекарство А
1. 08:00
2. 20:00
Лекарство Б:
1. 15:00
Лекарство В:
1. 08:00
2. 16:00
3. 24:00
Лекарство Г:
1. 24:00
Групата е разделена на двойки, А и Б
Изведете група Б от помещението и ги помолете да
изчакат отвън. Освен това помощникът уведомява
група Б, че ще говорят с група А за 5 минути относно
нещо, което ги интересува (изживяване, последната
има ваканция, нещо положително, което им се е
случило през последните шест месеца).
2

30 минути

Слушаш ли ме?

Групата А сяда в кръг и помощникът насърчава
групата да общува. Също така уведомява група А, че
докато слушат другите, всеки път, когато някой каже
нещо, което предизвиква техния „вътрешен глас“,
т.е. те искат да зададат въпрос, ги накарайте да си
мислят за нещо, например... да вдигнат ръка за пет
секунди и след това да я свалят.
Поискайте да го правят
общуват.

непрекъснато докато

Помощникът задава въпроси, когато някой вдигне
ръката си, за да потвърди, че е разбрал. Ще правят

154

това за 10 минути.
След 10 минути помощникът кани група Б да се
върнат в помещението. Те сядат в полукръг, всички
заедно; и помощникът казва да група А, че група Б
ще говори за следващите 5 минути.
[Група А продължават да се държат както преди]
В края на 5-те минути помощникът пита група Б:
Как се чувствахте, докато говорихте на група А?
(събудени емоции и др...; общите отговори са
нормални;
➔ Чувствахте ли се изслушани?
➔ Разбирате ли защо си вдигаха ръцете?
Това проучване е проектирано, за да демонстрира,
че дори и простите неща могат да бъдат възприети
различно от различните хора. Правенето на това
може да помогне на хората да се отворят и да
обмислят гледните точки на други хора.
Покажете на отбора изображение на „роклята“ и ги
попитайте какъв цвят е:
○ синя и черна
○ бяла и златна

Рокля за
обсъждане

3

30 минути

[Прожекционен
апарат, лаптоп,
изображението на
рокля за
обсъждане за
прожектиране,
химикалки, хартия]

Помощникът моли участниците да запишат
поотделно отговора си на лист хартия.
● След това участниците се разделят на две
групи въз основа на отговорите си и се
насърчават да обсъждат допълнително това,
което са видели и да отговорят на
следващите въпроси за следващите 10
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минути:
Как се чувствате спрямо хората, които са
видели същите цветове като вас?
➔ Как се чувствате спрямо хората, които са
видели другите цветове?
Тогава
помощникът
започва
обсъждането,
приканвайки ги да седнат всички заедно в кръг и да
помислят върху:
➔

Какво може да се случи на връзките, когато хората
сами влизат в противоположни отбори по
отношение на нещо?
След това се опитайте да мислите за ситуация, в
която някой е видял някое събитие различно от тях...
➔
➔
➔

Указания към
обучаващите

Алтернативен сценарий

Как са се почувствали?
Как убедиха другия човек, че греши?
Поглеждайки назад, все още ли се чувстват
по същия начин?
● Помощникът трябва да отговаря активно на участниците и да
създава място за всички гласове.
● Помощникът ще трябва да обобщи и да направи синтез на
мненията на участниците.
За извинението „Слушаш ли ме?“ помощникът може също да поиска от
група А не само да вдигат ръцете си, когато група Б започне да говори, но
също и да се разсейват или да започнат да гледат през прозореца, или да
започнат да се фиксират върху детайл от якето на партньора им и др. По
този начин помощникът може да добави някои очевидни разсейващи
фактори към комуникацията.
Вместо да използва лаптоп, прожекционен апарат и тази снимка,
помощникът може да избере и да раздаде отпечатана снимка или
изображение, за да създаде разделение между участниците.
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Проучване 9 - Тълкувателни умения
Дейности Длъжност

Работа с другите

Категория вродени
умения

Социални и тълкувателни умения

Даване и получаване на отзив
Повишаване на осъзнатостта за уважение към другите

Компетенции
●

Размишление и изразяване на мнението на някого през малка
група.
● Подобряване на техниките за представяне пред малка група.
● Връзки с други колеги в новата ви работна среда (особено помлади)
Изображения от списания с различни теми, флипчарт, самозалепяща се
лента

Цели

Материали

1 час и 15 минути

Продължителност

Целта на това проучване е участниците да осъзнаят техните силни и слаби
страни, когато отидат в нова работна среда и трябва да работят с
компютър. По този начин те могат да осъзнаят стойността си по
Кратко описание

отношение на опита, но най-важното, да разберат стойността, която
колегите и по-младите поколения добавят с техния по-технически
ориентиран профил. По този начин се надяваме да постигнем равновесие
между възрастовите групи, да премахнем неуважението и да съчетаем
усилия към обща цел.
Техники

1

60 минути

Създаване на реклама

2

15 минути

Размисъл

Време

Структура
Създаване на
реклама

1

60 минути

[Изображения
от списания с
различни теми,
флипчарт,
самозалепяща
се лента]

Описание
Помощникът използва голям брой изображения от
списания с много различни, несвързани помежду си
теми и ги разпръсква върху голяма повърхност на
учебното помещение (маса, под и др.).
Участниците имат 10 минути да изберат изображението,
което според тях най-силно отговаря на темата:
„Как изглежда трудовия свят за човек над 45
години?“
За да е сигурно, че участниците наистина правят личен
избор, те трябва да не говорят през тези 10 минути.
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След като всеки участник избере изображение,
изображенията се закачат за флипчарта със
самозалепяща лента.
Помощникът казва няколко встъпителни думи, за да
подготви ситуацията: „Присъстваме на откриване на
изложба“. Като успешен и известен артист сте поканени
да представите творбите си по темата „Как изглежда
трудовия свят за човек над 45 години“ на тази експертна
публика.
Участниците се приканват да изиграят ролята на
артисти, които са създали „творбата“ и имат около 5
минути, за да представят картините си.
„Творбата“ получава име от артиста, което е написано
на флипчарта. Артистът трябва да съобщи убедително
защо той/тя е създал тази картина по дадената тема.
Трябва да бъде отговорено на въпросите:
-

Защо избрах тази картина?
Какво искам да изразя с картината?
Защо тази тема е важна за мен?

Разговор между „артиста“ и „публиката“ е добре дошъл,
въпросите са позволени
Докато седят в кръг помощникът иска от участниците да
запазят мълчание за следващите 3 минути и да
помислят върху всичко, което са свършили днес.
След 3 минути, помощникът казва:
„Кой би искал да говори?“

2

15 минути

Размисъл

Помощникът се опитва да свърже мислите си да
размишлява върху задачите, които са постигнали по
време на предишните упражнения.
➔

Срещнахте ли някакви трудности?

➔

Какви бяха мислите ви за възрастта на другите
участници?

➔

Колко важно е взаимодействието с други
колеги?

➔
Указания към
обучаващите
Алтернативен сценарий

Какво ще запомните от тези упражнения днес?

Ако участниците са повече от 10 човека, може да се работи по двойки.
В случай, че има възможност за използване на настолни и преносими
компютри, помощникът може да използва следното упражнение
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(продължителност 50 минути):
[За следващото упражнение са необходими следните материали: лаптоп,
MS POWERPOINT, MS Word]
●

Помощникът трябва да настрои лаптопите и да има инсталиран
MS Office.

След това трябва да даде на участниците примери за цифров маркетинг
относно фирми, за които искат да направят реклами. (Те могат да изградят
проста реклама със снимка и текст и хаштагове за автомобилна фирма, или
кол-център, или за безалкохолни напитки и др. Или могат да представят
нещо подобно, което вече имат).
Тогава помощникът кани участниците да използват настолен или
преносим компютър и чрез MS Word да направят следното:
●

Да установят и да запишат възрастта, пола и страната на
местоживеене на хората, които ще гледат рекламите.

●

Да открият 10 ключови думи, които също са включени в рекламния
текст за най-добро прицелване в аудиторията

●

Оценка на времето на показване на рекламата и използваната
платформа (Фейсбук, Гугъл и др.)

След това участниците ще трябва да създадат рекламите чрез PowerPoint
посредством:
●

Откриване и изтегляне на свързани снимки онлайн

●

Прикачането им към PowerPoint.

●

Писане на съответния рекламен текст

●

Добавяне на хаштагове или цитати, в зависимост дали рекламите
ще бъдат качвани във Фейсбук или Инстаграм.

●

Запаметяването като изображение.

●

Представяне на творението си на обучаващия

След това помощникът приканва участниците да представят проекта си на
цялата група. Участниците трябва да се съсредоточат върху следващите
стъпки:
●

Обясняване на полезността на изображението и предавания
смисъл.

●

Анализиране на предавания от текста смисъл и как определени
ключови думи привличат вниманието на клиента.

●

Обясняване как хаштаговете или споменаванията ще помогнат за
гледаемостта на рекламата.

●

Разговор относно това коя би била най-добрата платформа за
показване на рекламата и защо.
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Проучване 10 - Отборна работа
Дейности Длъжност

КОЙ Е ПОБЕДИТЕЛЯТ?

Категория вродени
умения

ОТБОРНА РАБОТА

Компетенции

УМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Цели

Ползите от сътрудничеството към по-голяма цел.
Свързване, изграждане на съюзи, чувство на принадлежност.
Конкурентни срещу сътрудничещи се стилове за постигане на цел.

Материали

Дъска, хартия, химикалки, столове и маси

Продължителност

1 час и 30 минути

Кратко описание

Целта през това упражнение е да се изпитат конкурентните и
сътрудничещите си стилове на връзка и от това да се извлекат мисли
относно ползите и загубите, които те предизвикват в контекста на
обществено и трудово участие.
Това упражнение цели повишаване на осъзнатостта на важността на
сътрудничеството и отборната работа. След това се препоръчва да се
развият повече ориентирани към задачи упражнения, при които могат
действително да приложат на практика извлечените прозрения.
Техники

1

15 минути

УВОД

2

60 минути

ИЗГРА СПЕЧЕЛИ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ

3

15 минути

ГРУПОВИ МИСЛИ / ПРОЗРЕНИЯ

Време

Структура

Описание
Това е групова дейност, за която участниците ще
бъдат разделени в 4 групи.

1

15 минути

УВОД

Целта на упражнението е да СЕ СПЕЧЕЛИ
ВЪЗМОЖНО НАЙ-МНОГО

[Дъска, хартия,
химикалки,
столове и маси]

Всеки отбор определя говорител, чиито функции са
да вдига карта и да казва X или Y, въз основа на
взетото от отбора решение, във всеки от 10 рунда
гласуване.
Всеки отбор трябва да постигне съгласие на
членовете си и не могат да общуват с останалата
част от отборите.
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ТОЧКУВАНЕ
(Това трябва да бъде организирано различно, ако
броят на групите е различен).
В зависимост от резултата от всяко гласуване, всеки
отбор ще спечели или изгуби определен брой
точки:
4X => Всяко X губи 100 точки
3X – 1Y => Всяко X печели 100 точки
ИЛИ всяко Y губи 300
2X- 2 Y => Всяко X печели 200 точки
ИЛИ всяко Y губи 200 точки
1X– 3Y => Всяко X печели 300 точки
ИЛИ всяко Y губи 100 точки
4Y => Всяко Y печели 100
Има 10 рунда на гласуване. В 5-тия рунд резултатът,
постигнат от всеки отбор ще бъде умножен по 3, в 8мия по 5, а в 10-тия по 10.
Всички съмнения, които отборите могат да имат по
отношение на дейността ще бъдат разсеяни.
Начертайте на черната дъска таблица с 10 реда и
толкова колони, колкото са отборите. Тя показва
резултата от всеки рунд гласуване.
На отборите се дава приблизително 1 минута за
обсъждане и след това гласуване.
СПЕЧЕЛИ КОЛКОТО
СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ!
2

30 минути
[Дъска, хартия,
химикалки,
столове и маси]

След приключване на гласуването и получаването
на крайните резултати се провежда рунд на намеса
на отборите, в който те са помолени да споделят
какво са изпитали по време на тази игра.

-

Каква е била стратегията на отбора при

гласуване?

-

Винаги ли е била еднаква?
Ако се е променила, защо са го направили и

в кой момент?
Имало ли е създаване на доверие и недоверие
между отборите?
Това възприятие било ли е променено по време на
гласуването?
3

15 минути

ГРУПОВИ МИСЛИ /
ПРОЗРЕНИЯ

МИСЛИ + ОБЯСНЕНИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
СПРЯМО КОНКУРЕНЦИЯ
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[Дъска, хартия,
химикалки,
столове и маси]

За много хора перспективата да надминат
връстниците си и да побеждават е основната
движеща сила в живота
Конкуренцията е навсякъде в модерния ни свят: в
училище, на работа, по пътя, в спортната зала и
други.
Състезавайки се и сравнявайки се с другите се учим
как да се подобряваме и да печелим успех.
Нововъзникващи изследвания показват, че
конкуренцията е вредна в много отношения.
Между възрастни конкуренцията води пряко към
неприязън и алчност, и двете от които са враг на
прогреса.
Сътрудничество в бизнеса
Повечето бизнеси силно вярват в мощта на
конкурентния пазар за поддържане на продажбите
високи, цените ниски, а клиентите щастливи.
Заклетите капиталисти твърдят, че конкуренцията
насърчава компаниите да се усъвършенстват
непрекъснато, тласкайки прогреса по-напред и побързо и изграждат цялостно по-добро общество.
Истината е, че малко конкуренция може да бъде
изключително положителна за всеки отрасъл,
доказателството са потисническото поведение и
почти неограниченото влияние на монополите от
края на 19-ти век. Въпреки това обаче, да бъдеш
първия, който е направил нещо, не гарантира успех
на фирмата. Например, Александър Греъм Бел със
сигурност не е бил първият човек, който е
изобретил телефона: всъщност италианец на име
Антонио Меучи първи е патентовал технологията,
но по-добрия усет на Бел за бизнес му е спечелил
слава, известност и върховенство над пазара.
В бизнеса е по-важно да демонстрираш сила в
дългосрочен план, отколкото да бъдеш първия,
който е възприел нещо - което вероятно е
причината САЩ да дават търговска марка на
бизнесите, които най-тясно се свързват с активите,
вместо тези, които са ги използвали първи. Освен
това, прекалено силна конкуренция води до
катастрофа в отрасъла, задръствайки пазара и
предотвратявайки икономически ползи - а понякога
дори предизвиквайки неочакван спад на цените,
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както с балона на недвижимите имоти от нашия
живот.
Конкуренция
Сътрудничество
Собствен
интерес
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Преговаряне

ВРАЖДЕБНОСТ

Жертвоприношение

Интерес към другите
Истинското сътрудничество може да помогне на
бизнесите по редица начини. Както децата в
класната стая служителите, които работят заедно е
по-вероятно да увеличат производителността си и
да новаторстват, обикновено по по-съвременни
начини, отколкото позволява конкуренцията.
Въпреки това обаче, по-важното е, че
сътрудничеството със сходни бизнеси и
взаимодействието с алтернативни бизнес модели е
единственият начин за издържане отвъд
петгодишната граница. Поради това, търсещите
дълготрайност бизнеси трябва да преосмислят
мантрата „естествен подбор“.

Съвети за извличане на максимума от упражнението:
Указания към
обучаващите

Дейността СПЕЧЕЛИ КОЛКОТО МОЖЕ ПОВЕЧЕ трябва да бъде обяснена
като игра и да се насърчи образа на ПОБЕДИТЕЛ И ГУБЕЩ, така че да се
проявят конкурентните нагласи и да може да бъде проведено
размишление.

Заедно с въпросите за размисъл след упражнението е важно да представя
примери за конкуренция и сътрудничество, които са открили в трудовия
си живот, за да се придвижат размишленията към действителни
сценарии.
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Алтернативен сценарий

След обясняването и ако има време за това могат да бъдат осигурени
действителни ситуации или отборни предизвикателства. Групата може да
бъде разделена на два отбора за решаване на предизвикателството от
перспектива на сътрудничеството и от перспектива на конкуренцията.
След това резултатите се събират и анализират, както и предизвиканите
чувства.

Проучване 11 - Грамотност
Дейности Длъжност

Спазване на правилата

Категория вродени
умения

Грамотност

Научаване на следване на указания за работа

Компетенции

Цели

4.

Новите служители да се запознаят с правилата за

5.

безопасност на фирмата.
Новите служители се учат да разчитат и следват знаците,
използвани в работната среда (безопасност, работа с

6.

машини и др.).
Новите служители се учат как да следват техните по-опитни
връстници.
Хартия, химикалки, столове и маси

Материали

60 минути

Продължителност

Примерът е внедрен от фирма от хранително-вкусовата
промишленост в България (Маркоги ООД). Всяка година, преди
Кратко описание

началото на сезонната работа на фирмата, дългосрочните ѝ
служители учат новодошлите как да спазват процедурите за работа и
безопасност. Повечето от тях идват от малцинства, а някои срещат
трудности с четенето.
Техники

1

10 минути

Въведение и обсъждане

2

15 минути

Групова работа, партньор с партньор

3

25 минути

Заключения

Време

Структура

Описание
Сесията
се
открива
от
представител
на
ръководството, главния технолог на компанията и
главния производствен служител.

1

10 min

Въведение и
обсъждане

Те обясняват на достъпен език важността на
спазването на точни и ясни правила и процедури,
които са въведени от фирмата.
Подчертава се, че много от информацията може да
бъде намерена лесно - налична е в съответната
производствена област, но също може да бъде
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обяснена от някой от вишестоящите, както и от поопитни колеги.
Предварително
избрани
служители
с
достатъчен опит и умения за общуване водят
групи от 2 или 3 новодошли.
Повечето служители на формата са от малцинствени
групи, някои от тях имат пропуски в образованието
и имат трудности с четенето и следването на насоки.
Работата в групи се съсредоточава върху главните
производствени процеси, обикновено изискващи
ниски умения и никаква квалификация.

2

15 min

Индивидуална
и независима
работа

Групите са разделени в зависимост от естеството на
работата и задачите, които ще се изпълняват от
новодошлите. Повечето от тях работят със
зеленчуци
след
първоначалната
топлинна
обработка.
По-опитните служители ръководят колегите си през
работния процес и правилата, които трябва да
спазват, особено тези, свързани с личната защита и
работната технология.
Където е приложимо се дават указания и насоки
относно това какво означават знаци, показания и
съкращения. Отделни обяснения се дават за
последователността на процеса, задължителната
лична хигиена, предпазни средства и йерархия в
производствения отдел.
Сесията приключва с кратко заключение и
обяснение на някои проблеми, които са възникнали
по време на груповата работа.

Групова
3

25 min

работа,
преглед на
партньор

Въпросите могат да се задават както от нови
служители, така и от по-опитни такива, които са
срещнали трудности в обясняването на някои
задачи.
Важно е да погледнете отзивите за това колко
полезен е бил процесът. Ако някой от по-опитните
служители срещне ситуация, свързана с въпрос,
който се е появявал през предишни години, той
може да бъде споделен с други.

Указания към
обучаващите
Алтернативен сценарий

Обучаващият трябва да предразположи участниците, използвайки
лесен и достъпен език. По-опитните служители трябва да имат
относителна свобода, когато работят в тяхната група.
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Проучване 12 - Общуване
Дейности Длъжност

Дръж линията

Категория вродени
умения

Социално взаимодействие / общуване

Компетенции
Цели

Ефективна комуникация, ясно и разбираемо взаимодействие
7.

Развиване на усет за обективно предаване на точната задача, без

8.

филтриране на никакви подробности, които могат да бъдат важни.
Научаване на предаване на преки нареждания.
Дъска/флипчарт, хартия, столове и маси

Материали

60 минути

Продължителност

Упражнението позволява на служителите да развият чувство за отговорност
Кратко описание

от една страна, а от друга да се опитат да предадат точни насоки чрез устно
общуване или жестове. Упражнението пресъздава, по забавен и
интерактивен начин, възможните предизвикателства, които могат да
възникнат в работната среда.
Техники

1

10 минути

Обсъждане

2

10 минути

1ви рунд на упражнението (устно общуване)

3

10 минути

Размисли

4

10 минути

2ри рунд на упражнението (не-устно общуване)

5

20 минути

Размисли и заключения

Време

1

10 min

Структура

Обсъждане

Описание
Дейността започва с представяне и участниците се
насърчават да споделят опита си от ситуации, в които
липсата на точни насоки или лошото общуване са били
критични. Това могат да бъдат обикновени ежедневни
ситуации, както и тези, свързани с предишен
професионален опит на участниците.
Въпреки това обаче е желателно помощникът да
внимава за тези споделени събития, които водят до
значителни странични ефекти - материални или
емоционални.
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Първата част на упражнението се съсредоточава върху
устното общуване.
Участниците се приканват да застанат в редица един зад
друг. Редът може да бъде по азбучен ред на имената им
или по дата на раждане. Той може да бъде също и
случаен, ако участниците се чувстват по-удобно така.
Помощникът може да предразположи групата, казвайки
им, че упражнението много напомня детски игри, с които
всички са се сблъсквали.

2

10 min

1ви рунд на
упражнението
(устно
общуване)

Обучаващият казва на първия човек в редицата 3 до 4
изречения с насоки за извършване на определена
дейност. Желателно е това да отговаря на основните
дейности, които не изискват големи умения или да
включват специфична терминология.
[Когато упражнението е в конкретно предприятие, тези
насоки могат да бъдат съобразени точно с главните
задачи, които работниците трябва да изпълняват].
•

•

•

Споделените изречения трябва да бъдат казвани
по такъв начин, че само двамата участници от
редицата да могат да ги чуят - този, които ги дава
и този, който приема насоките.
Информацията трябва да премине през всички
участници. Последният от редицата споделя на
глас на всички останали какво е разбрал.
Информацията се сравнява с първоначалната.

Това е последвано от пренареждане на участниците и
повтаряне на упражнението с други кратки и ясни
насоки.
Резултатите от дейността се оценяват.
Участниците обсъждат къде са настъпили промени в
редицата, които значително са нарушили значението на
насоките.
3

10 min

Размисли

Обучаващият приканва участниците да споделят
мнението си относно това как подобни отрицателни
ситуации могат да бъдат избегнати.
Подчертава се важността на точното предаване на
информацията за работния процес.

4

10 min

2ри рунд на

Втората част на упражнението се съсредоточава върху

упражнението
(не-устно
общуване)

не-устното общуване. Тя пресъздава ситуацията от
първата част с лека разлика.
Участниците са в редица с гърбове към обучаващия,
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който показва серия знаци, които изобразяват дейността
или работния процес само на първия в редицата.
След това участниците предават тази информация
нататък към следващия и така нататък до края.
Последният участник споделя с всички какво е разбрал
от насоките.
Упражнението се извършва отново след пренареждане
на редицата.
Отново се извличат заключения относно причините и
слабостите на пренасянето на информация по редицата.
Обсъждат се възможни промени, които могат да улеснят
пренасянето на информация за в бъдеще.
5

20 min

Размисли и
заключения

Накрая участниците трябва да споделят притесни ята си
ида получат практически насоки за начините за
поддържане на обективността на информацията, която
предават.
Може да се наблегне на важността на ясните и точни
насоки, които да се прилагат от всички служители в
работния процес.

Указания към
обучаващите

Алтернативен сценарий

Обучаващият трябва да предразположи участниците, използвайки лесен и
достъпен език. Използваните в упражнението примери трябва да бъдат
базови, а терминологията ограничена до минимум.
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Проучване 13 - Вземане на решения
Вземане на решение

Дейности Длъжност
Категория вродени
умения

Вземане на решения

Вземане на решение според компетенциите на човек

Компетенции

Цели

1.

Вземане на решения въз основа на компетенциите и опита, които

2.

този човек притежава.
Участниците да научат за предизвикателствата на отговорността и
вземането на решения.

3.

Насърчаване на съвместно вземане на решения и споделена
отговорност.
Дъска/флипчарт, хартия, химикалки, столове и маси

Материали
Продължителност

Кратко описание

90 минути
Участниците са поставени в непозната за тях ситуация, но такава, която
отговаря на техните знания и квалификации. Те са насърчавани да вземат
решения, които усещат като най-подходящи. Участниците разбират, че към
дадена ситуация може да се подходи по повече от един начин.
Техники

1

10 минути

Обсъждане

2

40 минути

Ролева игра, групи от по 3-4 човека

3

20 минути

Размисли и заключения

Време

1

10 min

Структура

Описание

Обсъждане

Първоначално обучаващият подготвя участниците,
обяснявайки им как се вземат решения на различни
равнища във фирмите, в зависимост от йерархията и
важността на ситуацията. Ако някой от участниците е имал
сходен опит, за него или нея ще е полезно да го сподели с
другите.
Необходимо е да се подчертае и да се даде пример за
важността на вземането на решения от всеки в
ежедневните им дейности - покупки, кредит, нова работа и
др.

2

60 min

Ролева игра

Упражнението изследва три работни ситуации от различно
естество. Те трябва да бъдат персонализирани до нивото
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на участниците и да са свързани със ситуации, които могат
да възникнат в тяхната работа. Това може да включва
възлагане на задачи на колега, докладване или оплакване
от колега или друго.
Участниците са разделени на групи от по 3 или 4
участници. Добре е да има поне 3 групи общо. Всяка група
разглежда три различни ситуации, които изискват
решение. Отново, проучванията не трябва да бъдат
прекалено сложни и не трябва да изискват вземане на
решения, типични за средни или старши ръководни
длъжности. Всяка група работи независимо от другите.
След 30 минути те подготвят позициите си.
Тогава всяка група представя предложението си за трите
сценарии. Всяка група има общо 10 минути за случаите.
Участниците трябва да бъдат насърчавани да не променят
първоначалните си решения в зависимост от другите
групи. Помощникът трябва да наблегне на това, че няма
грешни решения, а вместо това по-трудни за прилагане
такива, които може да не са подходящи за ситуацията.
Има обсъждане, в което е важно да се внимава за две
точки. Първо, участниците трябва да споделят, когато
срещнат трудности и как са се справили с тях. Второ, важно

3

20 min

Размисли и
заключения

е те да споделят как са били взети решенията - като групов
консенсус или по-скоро водачът е настоявал, а другите са
го последвали.
Обучаващият трябва да оцени решенията, посочвайки
защо едно от предложенията е по-подходящо за даден
сценарий. Това трябва да бъде направено по такъв начин,
че другите да не бъдат обезкуражени. Би било добре да се
подчертае положителния аспект на всяко предложение.

Указания към
обучаващите

Алтернативен сценарий

Обучаващият трябва да предразположи участниците, използвайки лесен и
достъпен език. Използваните в упражнението сценарии трябва да бъдат
базови, а терминологията ограничена до минимум. Проучванията не трябва
да бъдат прекалено сложни и не трябва да изискват вземане на решения,
типични за средни или старши ръководни длъжности.
Ако групата е от по-малък размер (например по-малко от 8 човека), всеки
участник може да оцени два или три сценария. Въпреки това обаче е
необходимо да има най-малко три различни мнения, които да се сравняват
помежду си.
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Проучване 14 - независима работа
Аз съм ти

Дейности Длъжност
Категория вродени
умения

Инициатива - независима работа

Развиване на чувство за инициатива и водачество

Компетенции

Цели

1.

Участниците трябва да развият и предадат правилно гледната си

2.

точка на публиката.
Насърчаване на взаимодействия човек с човек и настройва след
положителни/отрицателни отзиви.
Дъска/флипчарт, хартия, химикалки, столове и маси

Материали
Продължителност

80 минути
Участниците са поставени в ситуация, в която може да трябва да поемат
отговорност и да измислят решение за ограничено време. Тъй като това е

Кратко описание

стресиращ процес, те могат да бъдат подпомагани от връстниците си, но
самите те трябва да решат дали да вземат предвид мнението на другите
или не и дали това ще бъде полезно за крайния резултат.
Техники

1

10 минути

Обсъждане

2

15 минути

Индивидуална и независима работа

3

25 минути

Групова работа, преглед на партньор

4

10 минути

Допълнителна индивидуална работа

5

20 минути

Размисли и заключения

Време

1

10 min

Структура

Обсъждане

Описание
Помощникът обяснява важността на независимото
вземане на решения и нуждата от демонстриране
на инициатива в определени работи или
ежедневни ситуации. Въпреки това обаче,
важността на обективно мнение на несъгласие,
което може да бъде потърсено от познати, колеги,
членове на семейството, трябва да бъде
подчертана. Добре е да се работи на групи от до 8
човека.
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2

15 min

Индивидуална и
независима работа

Обучаващият обяснява на участниците, че ще
работят независимо по различни проблеми. Всеки
ще изтегли определена ситуация на случаен
принцип. Ситуациите трябва да бъдат относително
лесни и а не изискват специални умения за
решаване на проблеми. Те могат да бъдат свързани
с клиент, който твърди, че поръчката му трябва да е
готова предварително; продукт или услуга, които
фирмата не предлага, но клиентът твърди
противното; с колега, който говори друг език и
имате трудности да се разбирате; с откриването на
начин за почистване на помещение за
почивка/обща зона и др.
Всеки участник трябва да направи свое собствено
предложение за излизане от ситуацията. То трябва
да включва също предложение за отговорници и
други задължения.
Всеки участник споделя ситуацията си и

3

25 min

Групова работа,
преглед на
партньор

Допълнителна
4

10 min

индивидуална
работа

съответното решение с другите по най-ясния и
точния възможен начин. Връстниците му дават
оценката си и предлагат възможни промени, които
биха улеснили справянето със ситуацията. Те могат
също да критикуват и да дават отрицателни оценки.
Участниците разполагат с допълнително време за
оценяване на различните предложения и критики и
да решат дали да ги включат в крайното решение
на ситуацията им или не. Всеки споделя какви
промени той или тя са направили и дали ще бъдат
достатъчни.
Участниците оценяват цялото упражнение. Важно е
те да споделят как реагират на отрицателните
реакции или критиките и какво предизвикателство
е било това за тях.

5

20 min

Размисли и
заключения

Обучаващият трябва да внимава за това, че не е
задължително всички предложения да имат
положителен ефект и да са желателни, когато
търсят мнение от връстник, за да е сигурно, че той
или тя имат необходимите знания и умения.
Накрая, но не на последно място, е важно да се
подчертае, че добрият тон трябва да бъде запазен.
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Указания към
обучаващите

Алтернативен сценарий

Обучаващият трябва да предразположи участниците, използвайки лесен
и достъпен език. Използваните в упражнението сценарии трябва да бъдат
базови, а терминологията ограничена до минимум.
Ако някой от участниците среща трудности с писането, те могат да бъдат
групирани с други, а упражнението да бъде направено по двойки. В този
случай групата може да достигне 12-14 лица.
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Проучване 15 - желание за учене
Хартиени триъгълници

Дейности Длъжност
Категория вродени
умения

Желание за учене

Подчертаване на важността на ученето през целия живот

Компетенции

Цели

1.

Показва важността на правилните умения и инструменти в

2.

работния процес.
Участниците ще се научат да се справят сами в предизвикателна
среда, използвайки уменията си.

3.

Насърчаване на съвместно вземане на решения и споделена
отговорност.

Дъска / флипчарт, хартия, ножици, линийки, столове и маси

Материали
Продължителност

60 минути

Кратко описание

Участниците се поставят в ситуация, в която могат да попаднат в група,
която има значително начално предимство над половината от
противниците им, но със същите умения и инструменти като другата
половина. Симулацията ще повиши осъзнаването на важността на процеса
на учене през целия живот и неформалното обучение.
Техники

1

10 минути

Обсъждане

2

30 минути

Изиграване на сценарий, групи от по 3-4 човека

3

20 минути

Размисли и заключения

Време

1

10 min

Структура

Описание

Обсъждане

Помощникът разделя участниците на групи, но
преди това може кратко да обясни, че
възможностите са за придобиване на умения от
лица над 45 годишна възраст. Обръща се внимание
на формално и неформално обучение и между двете
се прави паралел.
Ако някой от участниците среща трудности с
намирането на работа или други ситуации, при
които е необходимо да покаже формално владеене
на
определени
умения
и
квалификации
(удостоверение, диплома, свидетелство и др.), те се
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насърчават да го споделят с други участници.
Участниците са разделени на групи от по 3 или 4
човека. Важно е броят на групите да е четен и по
възможност по-голям от четири. Помощникът
разпределя на участниците точен брой листи А4 или
друг подходящ размер по негово усмотрение.

2

40 min

Изиграване на
сценарий, групи от
по 3-4 човека

След това се установяват условията на симулацията.
Групите трябва да направят триъгълници със страни
7, 12 и 14 сантиметра. Ако триъгълникът е с
правилния размер, отборът печели 3 точки, ако не е
- само 1 точка. Накрая отборът с най-много точки
печели играта. Така че отборите трябва да направят
възможно най-много триъгълници.
Има едно допълнително, но важно условие.
Половината отбори имат линийка и ножици, другите
не. Това се определя с жребий.
Накрая се прави обобщение на упражнението.
Помощникът привлича вниманието към важността
на материалите и знанията, използвани за
успешното изпълнение. Това може да бъде
препратено и сравнено с истинска бизнес среда, ако

3

20 min

Размисли и
заключения

не е много трудно за участниците. Може да бъде
направено сравнение с други работни процеси,
които дават конкурентно предимство на тези, които
са придобили определени квалификации и умения,
докато са продължавали обучението си.
Участниците споделят също гледната си точка, както
и
начините,
използвани
за
справяне
с
предизвикателствата, които са имали по време на
играта.

Указания към
обучаващите

Алтернативен сценарий

Обучаващият трябва да предразположи участниците, използвайки лесен и
достъпен език. Използваните в упражнението сценарии трябва да бъдат
базови, а терминологията ограничена до минимум.
Фигурите, които трябва да бъдат направени, могат да бъдат с различни
размери или форми. Помощникът може да използва награда, вместо
точки, за да оцени качеството на финалните продукти. Това може да бъде
полезно, в зависимост от целевата група.
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Част 1 ангажиране на местни работодатели в изготвянето на
учебни материали и в доставката на обучението - Набор
инструменти 1 за ОГО и трудови съветници
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Приложение 1 изготвяне на списък със заинтересованите ви
лица
Направете списък на заинтересованите си лица
С кого да се свържа

Име

Контакт

„Вътрешни заинтересовани лица“
Семейство
Приятели
Мрежа съученици
(университет,
гимназия и др.)
Бивши колеги/клиенти
Хора, които познавам
от други обстоятелства
Бивши работодатели
Сътрудници
Съществуваща мрежа на организацията
Контакти на
организацията
(спонсори,
Външни партньори на
поддръжници
организациятаи др.)
(почистващи услуги,
доставчици на
Нови
заинтересовани
лица
кетъринг
и др.)

Длъжно
ст

Как може
Защо би
той/тя да
участвал/а
помогне/участ ?
ва?

Какви
стратегии
за
ангажиран
е да
следвам?

Работодатели, с които
бихте искали да си
партнирате по
отношение на
Работодатели,
които
брандиране и работни
растат и/или развиват
условия
услугите си
Работодатели, които
може да се нуждаят от
услугите ви
Активни работодатели
в дейности КСО
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Приложение 2 образец за план на проекта
Структура на работен
план
Преди срещата
Създайте стратегия за
ангажиране
Определете лице за
справка за тази мрежова
дейност
Идентифицирайте всички
заинтересовани страни
Подгответе представянето
и речта си
Организирайте среща
(дата, бюджет)
Пригответе покана
Проследете всички
работодатели, с които сте
се свързали и резултата
Подгответе събитието/
срещата/ симпозиума ви
по отношение на
логистиката
По време на срещата

Януар
и

Февруар
и

Март

Апри
л

Ма
й

Юни

Юли

Август

Септемв
ри

Октомвр
и

Ноемвр
и

Декемвр
и

Съвети и н
184

Подгответе представянето
си
Слушайте активно и
идентифицирайте
нуждите на работодателя
Пригответе каталог на
дейността за участието на
работодателя
Представете следващите
стъпки
След срещата
Създайте „партньорско
споразумение“
Развийте и насърчавайте
„трансформационни
партньорства“
Определете задачи за дейността
от всеки етап и насрочете дати за
срещи
Установете показатели за
КПЕ, инструменти за
оценка и оценяване на
въздействието
Помогнете на
работодателите с
внедряването
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Следвайте и внедрете
процес за оценяване на
въздействието
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Приложение 3 проследяване на дейностите с работодателите
187

Инструмент за проследяване на работодатели
Работодател

Лице
контакт

за Тел.

Имейл

Дата

Осъществена
дейност

Резултати

Следващи
стъпки

Част 2 набор инструменти за трудови съветници за внедряване на
стратегии за мотивация и ангажиране на нискоквалифицирани
безработни на възраст над 45 години
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Приложение 4 ФОРМУЛЯР ЗА ТРУДОВА ИСТОРИЯ - ПРОФИЛ
Добре дошли на професионалното консултиране от името на организацията
Преди да започнем да обсъждаме различните възможности за работа, които са най-добри за вас, е важно за нас
да имаме добра идея за вашата кариера досега, чрез отговорите ви на следния въпросник.
Опитайте се да отговорите на възможно най-много въпроси, с изключение на тези, които смятате, че не ви касаят.
Не се притеснявайте да се обърнете към нас за всякакви пояснения. Дадената информация се обработва
абсолютно поверително.

Лични данни

Собствено
име:
……………………………………………….……
…………………………………..…………Възраст…………………….

Фамилно

име:

Град/община: ……………………………………………………….………………………………………………………………………………
Телефонни номера: Домашен……………………………..………. Мобилен: ……………………………….…………………………...
Името и телефонен номер на друго лице, в случай, че не можем да се свържем
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
Дата на изтичане на разрешението
………………………………………………………………………...
Правен
статут:
Българско
гражданство………………………..………….

за

пребиваване

(за

хора

без

българско

гражданство……………………….…………….

с

вас:

гражданство):
Европейско

Кандидат за убежище ………… Признат бежанец……………………. (причина……….………………….……) Разрешително за
пребиваване ………………………... (дата на изтичане………………)
Настоящо
състояние
на
…………………………………………………

заетост:

Непостоянна

работа………………………,

Сезонна

работа

На непълно работно време …………………………… Лоши работни условия …………………………………………… Нов на пазара
на труда………………………….. Безработен ………………….Ако да, продължителност ……………………….Карта за
безработен:………………Последна
заплата:
……………
Получаване
на
обезщетение
/
пенсия:………………………………………………… Имейл: ……..…………………………………………………………………….….

Свързали ли сте се с други помощни услуги?

Да

Не

Ако
да,
кои
организации
и
време:……………………………………………………………..………………………………………………………

от

колко

Научихте за нас от: ……………………………………………………………………………………….………

1. История на назначенията
Избройте всички ваши предишни работи (дори и тези без осигуряване) в хронологичен ред, първо последната работа.
Включете длъжността, името на фирмата, времето на заемане и вашите ключови отговорности. Съобщете също и
причината да не работите повече там.
Забележка: Ако вече имате автобиография, просто попълнете информацията, която не е включена в нея.

РАБОТЕН ОПИТ
(Започнете с последната работа. След това тази преди нея, след това предишната и така нататък)
1ва
Работодател и отрасъл:
Дати на заемане на длъжността: от …………………до ……………..
Длъжност/длъжности (име на длъжността, задължения и период на работа на всяка длъжност):

Причина за спиране на работата:

2ра
Работодател и отрасъл:
Дати на заемане на длъжността: от …………………до ……………..
Длъжност/длъжности (име на длъжността, задължения и период на работа на всяка длъжност):

Причина за спиране на работата:

3та
Работодател и отрасъл:
Дати на заемане на длъжността: от …………………до ……………..
Длъжност/длъжности (име на длъжността, задължения и период на работа на всяка длъжност):

Причина за спиране на работата:

4та
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Работодател и отрасъл:
Дати на заемане на длъжността: от …………………до ……………..
Длъжност/длъжности (име на длъжността, задължения и период на работа на всяка длъжност):

Причина за спиране на работата:

5та
Работодател и отрасъл:
Дати на заемане на длъжността: от …………………до ……………..
Длъжност/длъжности (име на длъжността, задължения и период на работа на всяка длъжност):

Причина за спиране на работата:

6та
Работодател и отрасъл:
Дати на заемане на длъжността: от …………………до ……………..
Длъжност/длъжности (име на длъжността, задължения и период на работа на всяка длъжност):

Причина за спиране на работата:

7та
Работодател и отрасъл:
Дати на заемане на длъжността: от …………………до ……………..
Длъжност/длъжности (име на длъжността, задължения и период на работа на всяка длъжност):

Причина за спиране на работата:

8та
Работодател и отрасъл:
Дати на заемане на длъжността: от …………………до ……………..
Длъжност/длъжности (име на длъжността, задължения и период на работа на всяка длъжност):

Причина за спиране на работата:

9та
Работодател и отрасъл:
Дати на заемане на длъжността: от …………………до ……………..
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Длъжност/длъжности (име на длъжността, задължения и период на работа на всяка длъжност):

Причина за спиране на работата:

10та
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Работодател и отрасъл:
Дати на заемане на длъжността: от …………………до ……………..
Длъжност/длъжности (име на длъжността, задължения и период на работа на всяка длъжност):

Причина за спиране на работата:

ДРУГИ РАБОТИ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ИЛИ ВРЕМЕННИ

ДОБРОВОЛЧЕСКИ ОПИТ/ АКТИВНО УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
Организация:
Период: от …………………до………………..
Длъжност/задължения:

2. Образование
Степени, обучение
Основно училище (име, място на училището, година на завършване)
Начално училище (име, място на училището, година на завършване)
Средно училище (име, място на училището, година на завършване)
Техническо училище (име, място на училището, година на завършване)
Университет (име, място на училището, година на завършване)
Магистърска степен (университет, местоположение, име на степента, година на защита):
Докторат (университет, местоположение, година)
Друго обучение/професионално обучение (име, местоположение, години обучение, квалификационна степен):
Компютърни умения: (софтуер и приложения, които можете да използвате/ниво на владеене:

Чужди езици (кои езици знаете, ниво на писмено и говоримо владеене, удостоверения):

Свидетелства за правоуправление на МПС:
Други свидетелства:
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Интереси:

Друго
Тук споменете всичко, което смятате за важно за вас в досегашната ви кариера и което не е споменато по-горе

Можете да отбележите всички лични обстоятелства, които могат да повлияят на разположението ви за
работа (например грижа за членове на семейството, роднини инвалиди, законови пречки, физическа или
умствена инвалидност)

С настоящото декларирам, че цялата информация по-горе е вярна. Всяка неволна неточност или пропуск може
да бъде счетена за причина за неучастието му в програмата за подпомагане на безработни на името на
организацията.
Освен това давам съгласието си за предаване на личните ми данни (автобиография) на трети страни, като
евентуални работодатели и социални служби за трудова заетост, така че да мога да се кандидатирам за работа.
Позволявам на „организацията“ да въвежда и запаметява личните ми данни в електронните си платформи с цел
професионалната ми рехабилитация.
Име на кандидата

Подпис на кандидата

Дата

Приложение 5 календар за консултативен процес
Консултативен процес
Консултативен процес
Подпомагане на преходната дейности и проследяване на изпълнението на
всяка стъпка
1. Професионален опит и образователно минало
2. Самоизследване и анализ (тестове за установяване, инструменти и др.)
3. Сблъскване с действителността (тестове за установяване, инструменти и
др.)
4. Процес на вземане на решения (тестове за установяване, инструменти и
др.)
5. Изготвяне и организация на План за действие
6. Комуникационна стратегия, развиване на умения и инструменти (тестове
за установяване, инструменти и др.)

Седмици С1

С2

С3

С4

С5

С6

С7

С8

С9
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Приложение 6 ХАРЕСВАНИ ОТ ВАС ПРОФЕСИИ
Следва списък с възможни професии. Кои отдавна искате да работите (например от 10 години)?
Помислете за причините, заради които ги харесвате.

След това отбележете с √ всяка професия, която харесвате. Ако не сте сигурни, поставете въпросителен
знак до професията. Ако не можете да намерите професията, която харесвате, добавете всяка работа,
която ви интересува в края на списъка.

Счетоводител

Стюард/еса

Фризьор

Актьор-актриса

Рибар

Графичен дизайнер

Рекламен агент

Пожарникар

Геолог

Земеделец

Селски стопанин

Градинар

Пилот

Електронен инженер

Електроинженер

Авиационен инженер

Професионален консултант

Икономист

Носач на носилки

Лекар

Инженер по дизайна

Дизайнер

Диетолог

Предучилищен възпитател

Архитект

Строителен координатор

Оператор на бормашина

Атлет

Зъболекар

Моден дизайнер

Техник поддръжка на
превозни средства

Строител

Кранист

Логопед

Служител обслужване на
клиенти

Танцьор

Пекар

Анализатор на
компютърни системи

Компютърен програмист

Банков служите

Дърводелец/мебелист

Професор

Служител в
бар/ресторант

Касапин

Главен готвач/готвач

Биолог

Касиер

Треньор
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Професионален
шофьор

Скулптор

Химик

Оператор на тежки
машини

Бижутер

Докер

Филмов оператор

Съдия

Маркетингов изследовател

Илюстратор

Топограф

Математик

Застраховател

Адвокат

Механик

Брокер

Библиотекар

Техник медицинска
лаборатория

Свещеник

Ерготерапевт

Технолог медицинска
лаборатория

Музикант

Служител на бюро

Шлосер

Нотариус

Офталмолог

Метеоролог

Медицинска сестра

Бояджия

Акушерка

Сестрински помощник

Патолог

Миньор

Външен архитект

Хирург

Политик

Интериорен декоратор

Водопроводчик

Пощальон

Фармацевт

Физик

Печатар

Помощник фармацевт

Физиотерапевт

Продуцент/директор

Фотограф

Мазач

Психолог

Служите връзки с
обществеността

Арбитър

Търговец на дребно / на
едро

Рентгенолог

Финансов съветник

Продавач-консултант

Телевизионен
работник/новинар

Туристически съветник

Инженер продажби

Агент недвижими
имоти

Рецепционист

Секретарка

Охранител

Социален работник

Мениджър проекти

Шивачка

Социолог

Анализатор на данни

Транспортен агент

Оценител

Учител

Обущар

Изкуствовед

Служител телекомуникации

Гид

Служител железници

Преводач

196

Туристически агент

Тапицер

Урбанист

Работник/ръкоделец

Моряк

Военнослужещ

Корабостроител

Еколог

Мениджър на интернет сайт

Ветеринар

Писател/публицист

Маркетингов мениджър

Заварчик/ковач

Лесничей

Занаятчии

Пчелар

Специалист нотиране на
бои

Организатор на събития

Друго:

Въз основа на въпросника на националния институт за професионална ориентация на Гърция (НИПО).

Изберете 3-4 от списъка по-горе, които ви интересуват най-много (по ред на
предпочитане, започвайки от най-важната към най-маловажната) и обяснявайки
защо можете да вършите тези работи (знания, способности-умения и опит).
Ако нямате квалификациите за тези работи, можете да споменете от какво точно се
нуждаете, за да постигнете целите си:
Работа 1: (найважната от всички):

Защо мога да го направя?

Работа 2:

Знания:
Способности - умения:
Опит:
От какво още се нуждая?
Защо мога да го направя?

Работа 3:

Знания:
Способности - умения:
Опит:
От какво още се нуждая?
Защо мога да го направя?

Работа 4:

Знания:
Способности - умения:
Опит:
От какво още се нуждая?
Защо мога да го направя?
Знания:
Способности - умения:
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Опит:
От какво още се нуждая?
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Приложение 7 възможности за професионално развитие

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (медицинска сестра)

Таблица 1 „Нови възможности за професионално развитие“

1.

2.

3.

Физиотерапевт

Помощник
фармацевт

Лекар

Акушерка

Медицински
социален работник

Зъбен хигиенист

Рентгенолог

Училищна
медицинска сестра

Санитар

Старша медицинска
сестра

Съветник по
здравословен
живот и хранене

Доставчик на
медицинско
оборудване

Диетолог

Лабораторен техник

Социален
работник

Техник медицинско
оборудване

Акушер

Професор по
медицински сестри в
университет

Медицински
секретар

Медицински
изследовател
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Приложение 8 ВАШИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИ РАБОТНИ УСЛОВИЯ
Отбележете с √ всяко работно условие: ОПРЕДЕЛЕНО
ДА/ОПРЕДЕЛЕНО НЕ/НЕ Е ОПРЕДЕЛЯЩ ФАКТОР

РАБОТНИ УСЛОВИЯ
Да работя близо до дома ми/местоживеенето ми
Работа, която изисква смяната на местоживеенето ми
Работа в малък град в провинцията
Работа в големия град
Пътуване из България
Пътуване зад граница
Често пътуване
Често шофиране
Тежка физическа работа (например копаене, работа с тежки
машини, пренос на тежки вещи)
Средно тежка работа (например мазане, нареждане на
плочки)
Лека физическа работа (например занаяти, производствена
линия)
Селскостопанска работа
Излагане на стихии
Работа в офис или на закрито
Работа извън офис или на открито
Преминаване от работа на закрито към работа на открито
Работа в провинцията
Работа в шумна среда
Работа в тиха среда
Работа с много хора/групова работа
Работа с малко хора

ОПРЕДЕЛЕ
НО ДА

ОПРЕДЕЛЕ
НО

Не е
определящ

НЕ

фактор
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Самостоятелна работа
Почасова работа на компютър
Често писане
Фиксирани часове работа
Непостоянни часове работа
Работа на повикване (могат да ви повикат по всяко време)
Управляване на времето си
Работа през уикенда
Работа на пълен работен ден
Работа на непълен работен ден
Работа на смени
Ако да, кои смени бихте искали да избегнете: ………………………
Работа, която ежедневно има специфични задължения и
отговорности
Различни видове работи/чести промени на задълженията
ви
Работа без стрес
Работа с крайни срокове/бързо темпо, нащрек
Собствен бизнес, без следване на указания
Служител на заплата
Високоплатена, но рискована работа
Спокойна работа, която се заплаща по-ниско
Работа, която ви дава възможността за допълнително
обучение/развитие
Работа, която възнаграждава усилията/успеха ви
Работа, която има ежедневен дрескод
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Приложение 9 крива на живота
Поставете опита си по оста „години“ и след това посочете личното си оценяване по оста „оценяване“. Поставяте
събитията от живота си от положителната или отрицателната страна на оста.
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Оценяване

6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

Години

Приложение 10 ВАШИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ/ПРЕХВЪРЛЯЕМИ
УМЕНИЯ
Следното е обобщен списък на 31 компетенции/прехвърляеми умения, изброени на
„групи“ (сходни компетенции, свързани с общ набор умения). Всяка компетенция включва
определение и наблюдаеми поведения, които могат да покажат наличието на компетенцията
в човек.
Стъпка 1: С прочитането на всеки набор поведения подчертайте тези, които вярвате, че сте
придобили, посредством припомняне на минали произшествия, в които сте се държали като
такива.
Стъпка 2: След това пребройте колко много поведения сте подчертали в рамките на
компетенция/умение. Ако няма такива или само 1-2, можете да отбележите L (ниско) в
осигурената скала, ако сте подчертали няколко, но по-малко от половината, можете да
отбележите S (до известна степен), ако половината и малко повече, можете да отбележите A
(адекватно), ако повече от 2/3, можете да отбележите H (много).
Стъпка 3: Обсъдете вашите H, A, S и L със съветника ви и обобщете вашите 3 силни умения и
3 умения, които трябва да развиете (по отношение на изискванията на Вашия професионален
план или план за развитие на кариерата)
I. Компетенции за работа с хора
Групата Ръководене на другите
1. Съсредоточаване: Способността за развиране и съобщаване на цели за подпомагане на
бизнес мисията.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Действа за изравняване на целите на собственото звено със стратегическите насоки на
бизнеса.
• Гарантира, че хората в звеното разбират как тяхната работа се свързва с мисията на
бизнеса.
• Гарантира, че всеки разбира и се самоопределя с мисията на звеното.
• Гарантира, че звеното развива целите и план за подпомагане изпълнението на
мисията на бизнеса.
2. Осигуряване на мотивационна подкрепа: Способността за подобряване на отдадеността
на другите към работата им.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Признава и награждава хората за техните постижения.
• Признава и се отблагодарява на хората за техния принос.
• Изразява гордост в групата и насърчаване на хората да се чувстват добре за
постиженията си.
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• Открива творчески начини за възнаграждаване на работата на хората
• Показва собствената си отдаденост към процес посредством лично присъствие и
участие в ключови събития.
• Установява и бързо се справя с морални проблеми.
• Произнася речи и представления, които енергизират групите.
3. Насърчаване на отборната работа: Като член на отбора, способността и желанието за
съвместна работа с други в отбора; като водач на отбора, способността за демонстриране на
интерес, умения и успех в събирането на групи, за да се научат да работят заедно.
Поведения за членове на отбора
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Изслушва и отговаря конструктивно на идеите на други членове на отбора.
• Осигуря подкрепа за идеи и предложения на другите.
• Отворен е към други членове на отбора относно неговите/нейните притеснения.
• Конструктивно изказва несъгласия (например чрез подчертаване на точки на съгласие,
предлагане на алтернативи, които може да са приемливи за групата).
• Подкрепя членовете на отбора за приноса им.
• Дава честни и конструктивни отзиви за други членове на отбора.
• Осигурява помощ на други, когато се нуждаят от нея.
• Работи за решения, които могат да подпомогнат всички членове на отбора.
• Споделя неговата/нейната експертиза с другите.
• Търси възможности за работа по отборите като начин за развиване на опит и знания.
• Осигурява помощ, информация или друга форма на подкрепа на другите за изграждане
или поддържане на връзки с тях.
Поведения за водачи на отбора
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Осигурява възможности на хората да се научат да работят заедно като отбор.
• Изброява активното участие на всеки.
• Насърчава сътрудничеството с други работни звена.
• Гарантира, че отношението към всички членове на отбора е честно.
• Признава и насърчава поведения, които допринасят за отборната работа.
4. Повишаване на работоспособността на другите: Способността за предаване на увереност
в способностите на служителите да са успешни, особено в предизвикателни нови задачи;
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делегиране на значителна отговорност и власт; оставяне на служители на свободата да
решават как да постигнат целите си и да решават проблеми.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Дава на хората свободата да вземат собствени решения в собствената им сфера на
работа.
• Способен е да оставя другите да вземат решения и да поемат отговорност.
• Насърчава отделните хора и групите да установяват собствените си цели, съобразени
с целите на бизнеса.
• Изразява увереност в уменията на другите да бъдат успешни.
• Насърчава групите да решават
предписването на решение.

проблемите

самостоятелно;

избягване

на

5. Управление на промяна: Способността за демонстриране на подкрепа за нововъведение
и за организационни промени, необходими за подобряване на ефективността на
организацията; поставяне на началото, спонсориране и внедряване на организационни
проблеми; помагане на другите да се справят успешно с организационни проблеми.
Поведения на служителите
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Лично разработва нов метод или подход.
• Предлага нови подходи, методи или технологии.
• Развива по-добри, по-бързи или по-евтини начини за правене на нещата.
Поведения на ръководител/водач
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Работи в сътрудничество с другите за разработване на новаторски решения.
• Поема водачеството в установяване на нови посоки, партньорства, политики или
процедури за бизнеса.
• Сграбчва възможности за повлияване на бъдещите насоки на организационно звено
или на целия бизнес.
• Помага служителите да развият ясно разбиране на това, което ще трябва да правят
различно в резултат от промените в организацията.
• Внедрява или подпомага различни промени в ръководните дейности (например
общуване, образование, отборно развитие, наставничество).
• Установява структури и процеси за планиране и управление на методично внедряване
на промяна.
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• Помага отделни хора и групи да се справят с тревожността, свързвана със значителна
промяна.
• Улеснява групи или отбори през процесите на решаване на проблеми и творческо
мислене, водейки до разработване и внедряване на нови подходи, системи, структури
и методи.
6. Развиване на другите: Способността за делегиране на отговорности и за работа с
другите и за наставляването им за развиване на способностите им.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Осигурява полезни, специфични за поведението отзиви за другите.
• Споделя информация, съвет и предложения за подпомагане на другите да бъдат поуспешни; осигуряване на ефективно наставничество.
• Възлага на хората задачи, които ще работят техните способности.
• Редовно се среща със служителите за преглед на напредъка на развитието им.
• Разпознава и подсилва усилията за развитие и подобрения на хората.
• Изразява увереност в уменията на другите да бъдат успешни.
•
7. Управление на производителността: Способността за поемане на отговорност за
собствената производителност или за тази на служителите, поставяйки ясни цели и
очаквания, проследявайки напредъка спрямо целите, осигурявайки отзиви и
справяйки се своевременно с проблеми и затруднения на производителността.
Поведения за служители
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Установява с неговия/нейния ръководител специфични, измерими цели, които са
изпълними, но реалистични, с крайни срокове за изпълнение.
• Изяснява с неговия/нейния ръководител очакванията относно това какво и как ще
бъде направено.
• Съставя списък с помощта от неговия/нейния ръководител за получаване на
информация, ресурси и обучение, необходими за постигане на неговата/нейната
работна ефективност.
• Своевременно известява неговия/нейния ръководител за всякакви проблеми, които
влияят на неговите/нейните способности за постигане на планираните цели.
• Търси отзиви за производителност от неговия/нейния ръководител и от други, с които
той/тя си взаимодейства на работа.
• Изготвя личен план за развитие със специфични цели и график за постигането им.
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• Предприема значителни действия за развиване на умения, необходими за ефективност
в настоящата или бъдеща работа.
Поведения за ръководители
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)
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• Гарантира, че служителите имат ясни цели и отговорности.
• Работи със служителите за установяване и комуникиране
производителност, които са конкретни и измерими.

на

стандарти за

• Подпомага служителите в усилията им за постигане на работните цели (например
посредством осигуряване на ресурси, премахване на препятствия, действане като
буфер).
• Поддържа осведоменост относно напредъка и производителността на служителите
както посредством формални методи (например доклад за състоянието), така и
посредством неформални методи (например ръководене чрез разхождане наоколо).
• Осигурява специфични отзиви за производителността, както положителни, така и
корективни, при първа възможност след събитие.
• Строго и бързо се справя с проблеми с производителността; запознава хората с това,
което се очаква от тях и кога.
•
Комуникационно и въздействащо струпване
8. Внимание към общуването: Способността за гарантиране, че информацията се
предава до други, които трябва да бъдат постоянно осведомени.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Гарантира, че другите въвлечени в проекта или усилието са осведомени относно
развитията и плановете.
• Гарантира, че важната информация от неговото/нейното управление е споделена с
неговите/нейните служители и други, според удачното.
• Споделя идеи и информация с други, които могат да ги приемат за полезни.
• Използва множество канали или способи за предаване на важни съобщения (например
кратки бележки, информационни писма, срещи, имейли).
• Поддържа осведомеността на неговия/нейния ръководител относно напредък и
проблеми; избягване на изненади.
• Гарантира, че се осъществява редовно, постоянно общуване.
9. Устно общуване: Способността за ясно изразяване на себе си в разговори и
взаимодействия с другите.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Говори ясно и може лесно да бъде разбран
• Персонализира съдържанието на речта според нивото и опита на аудиторията.
• Използва подходяща граматика и избор на думи за устна реч.
• Организира ясни идеи в устната реч.
• Изразява ясни идеи в устната реч.
• Поддържа зрителен контакт при разговор с други.
• Обобщава или перифразира неговите/нейните разбирания от това, което другите са
казали, за проверяване на разбирането и предотвратяване на неправилно общуване.
10. Писмено общуване: Способността за ясно изразяване на себе си в писмени работи за
бизнеса.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Ясно и точно изразява идеи писмено.
• Организира ясни писмени идеи и сигнализира организацията на читателя (например
посредством встъпителен параграф или посредством употреба на заглавия).
• Персонализира писменото общуване: за ефективно достигане до аудиторията.
• Използва графики и други помощни средства за поясняване на сложна или техническа
информация.
• Пише правилно.
• Пише, използвайки точен и специфичен език.
• Използва правилно пунктуацията.
• Пише граматически правилно.
• Използва подходящ за бизнеса стил на писане.
11. Убедително общуване: Способността за планиране и предаване на устни или
писмени съобщения, които повлияват и убеждават аудиторията, за която са
предназначени.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Идентифицира и представя информация или данни, които ще въздействат силно върху
другите.
• Избира език и примери, персонализирани според нивото и опита на аудиторията.
• Избира истории, аналогии или примери за илюстриране гледна точка.
• Създава на графики, прожекционни апарати или диапозитиви, които ясно и силно
въздействащо предават информацията.
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• Представя няколко различни аргумента за подкрепяне на становището.
12. Междуличностна осведоменост: Способността за забелязване, тълкуване и
предвиждане на притеснения и чувства на другите и за предаване на тази
осведоменост съпричастно на други.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Разбира интересите и важните притеснения на други.
• Забелязва и точно тълкува това, което другите чувстват, въз основа на избора им на
думи, тона на гласа им, израженията и друго несловесно поведение.
• Предвижда как другите биха реагирали на дадена ситуация.
• Внимателно изслушва идеите и притеснения на хората.
• Разбира както силните, така и слабите страни на другите.
• Разбира неизказаното значение на ситуация.
• Казва или прави неща за справяне с притесненията на другите
• Открива незаплашителни начини за подхождане към другите относно чувствителни
въпроси.
• Кара другите да се чувстват удобно, реагирайки по начини, които показват интерес от
това, което имат да кажат.
13. Влияние върху другите: Способността за спечелване на другите за идеи, предложния,
проекти и решения.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Представя аргументи за справяне с най-големите притеснения и проблеми на другите
и търсене на печеливши за всички решения.
• Въвлича други в процес или решение за осигуряване на помощ за тях.
• Предлага размени или бартери за спечелване на отдаденост.
• Установява и предлагане на решения, които са полезни за всички засегнати от
ситуацията страни.
• Създава списък с експерти или трети страни за повлияване на другите.
• Разработва други, непреки стратегии за повлияване на другите.
• Познава кога критични въпроси да бъдат прехвърлени към собственото или на другите
управление, ако собствените усилия за намиране на помощ не са успели.
• Структурира
ситуации
(например
насрочването,
присъстващите
лица,
последователността на събитията) за създаване на желано въздействие и за
увеличаване до максимум на вероятността за положителен резултат.
• Работи за създаване на дадено впечатление а другите.
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• Установя и насочва усилия за повлияване на действителните хора, които вземат
решения и тези, които могат да им въздействат.
• Търси изграждане на връзки с други, които могат да осигурят информация, данни,
помощ за кариерата, потенциален бизнес и други форми на помощ.
• Интересува се лично от другите (например посредством задаване на въпроси за
техните притеснения, интереси, семейства, приятели, хобита) за развиване на връзка.
• Точно предвижда значението на събития и решения за различни заинтересовани
страни в организацията и планиране на съобразена с това стратегия.
14. Изграждане на връзка на сътрудничество: Способността за развиване, поддържане
и заздравяване на партньорства с други вътре или извън организацията, които могат
да осигурят информация, помощ и поддръжка.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Задава въпроси относно личните изживявания, интереси и семейство на другите.
• Задава въпроси за установяване на споделени интереси, опит и други общи неща.
• Показва интерес за това, което другите имат да кажат; признаване на техните
перспективи и идеи.
• Установява притеснения за бизнеса и перспективи за другите.
• Изразява благодарност и признателност към други, които са осигурили информация,
помощ или подкрепа.
• Отделя време за опознаване на колегите, за изграждане на отношения и установяване
на общи връзки.
• Опитва изграждане на връзки с хора, чиито помощ, сътрудничество и подкрепа може
да са необходими.
• Осигурява помощ, информация и подкрепа на другите за изграждане на основа за
бъдещо взаимодействие.
15. Ориентация на клиента: Способността за демонстриране на загриженост за
удовлетворяване на външни и/или вътрешни клиенти.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Бързо и ефективно решава проблемите на клиентите.
• Разговаря с клиенти (вътрешни или външни) за откриване какво искат и доколко са
удовлетворени от това, което получават.
• Оставя клиентите да разберат че той/тя иска да работи с тях, за да отговори на нуждите
им.
• Открива начини за измерване и проследяване на удовлетвореността на клиента.
• Показва весело, положително държане с клиенти.
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II. Компетенции за справяне с бизнеса
Групата Предотвратяване и решаване на проблеми
16. Събиране на информация за диагностика: Способността за идентифициране на
информация, необходима за изясняване на ситуация, търсене на тази информация от
подходящи източници и използване на умело задаване на въпроси за извличане на
информацията, когато други не са склонни да я разкрият
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Определя специфичната информация, необходима за обясняване на ситуация или за
вземане на решение.
• Намира по-пълна и точна информация, проверявайки многобройни източници.
• Умело проучва за получаване на фактите, когато другите не са склонни да осигурят
пълна, подробна информация.
• Рутинно обхожда за проверяване как я карат хората и за научаване за някакви
проблеми, които срещат.
• Задава въпроси на другите за оценяване дали са обмисляли план за действие.
• Задава въпроси на други за тяхната увереност в решаването на проблем и справянето
със ситуация.
• Задава въпроси за изясняване на ситуация.
• Търси гледната точка на всеки, засегнат от ситуацията.
• Търси хора със знания за получаване на информация или изясняване на проблем.
17. Аналитично мислене: Способността за справяне с проблем използвайки логичен,
систематичен и последователен подход.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Систематично сравнява две или повече алтернативи.
• Забелязва несъответствия и неточности в наличната информация.
• Установява набор мерки, параметри или съображения, които да бъдат взети под
внимание при анализиране на ситуация или вземане на решение.
• Подхожда сложни задачи или проблем разбивайки ги на съставните му части и
обмисляйки всяка част в подробности.
• Претегля разходи, ползи, рискове и вероятности за успех при вземане на решение.
• Установява много възможни причини за проблем.
• Внимателно определя приоритета на нещата, които трябва да бъдат направени.

212

18. Напредничаво мислене: Способността за предвиждане на последиците и следствията
от ситуации и предприемане на подходящи действия за подготовка за възможни
непредвидени обстоятелства.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Предвижда възможни проблеми и развива предварително планове за непредвидени
ситуации.
• Забелязва тенденциите на отрасъла или пазара и разработване на планове за
подготвяне за възможности или проблеми.
• Предвижда последствията от ситуации и планира според това.
• Предвижда как отделните хора и групите ще реагират на ситуации и информация и
планира според това.
19. Концептуално мислене: Способността за откриване на ефективни решения
посредством възприемане на холистична, абстрактна или теоретична перспектива.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Забелязва сходности между различни и привидно несвързани ситуации.
• Бързо установява централния и произтичащите проблеми в сложна ситуация.
• Създава графични диаграми, показващи системен изглед на ситуация.
• Развива аналогии и метафори за обясняване на ситуация.
• Прилага теоретична рамка за разбиране на специфична ситуация.
20. Стратегическо мислене: Способността за анализиране на конкурентното положение на
организацията по отношение на пазара и тенденциите в отрасъла, съществуващите и
потенциалните клиенти (вътрешни и външни) и силните и слабите страни в сравнение с
конкурентите.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Разбира силните и слабите страни на организацията в сравнение с конкурентите.
• Разбира тенденциите в отрасъла и на пазара, влияещи върху конкурентоспособността
на организацията.
• Има задълбочени знания за конкурентните продукти и услуги на пазара.
• Разработва и предлага дългосрочна (3-5 години) стратегия за организацията, въз
основа на анализ на отрасъла и пазара и текущите и потенциалните способности на
организацията в сравнение с конкурентите.
21. Техническа експертиза: Способността за демонстриране на задълбочени
познания и умения в техническата област.
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L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Ефективно прилага технически знания за решаване на редица проблеми.
• Притежава задълбочени познания и умения в техническата област.
• Разработва технически решения на нови или много сложни проблеми, които не могат
да бъдат решени използвайки съществуващите методи или подходи.
• Търсен е като експерт за осигуряване на съвет или решение в неговата/нейната
техническа област.
• Поддържа се осведомен относно модерната технология в неговата/нейната техническа
област.
Групата Постигане на резултати
22. Инициатива: Определя какво трябва да се направи и извършването му преди то да
бъде поискано или преди ситуацията да го наложи.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Определя какво трябва да се направи и предприема действия преди то да бъде
поискано или ситуацията да го наложи.
• Прави повече, отколкото се изисква обикновено от ситуацията.
• Търси други засегнати от ситуацията, за да проучи техните гледни точки.
• Предприема независимо действие, за да промени посоката на събитията.
23. Предприемчива ориентация: Способността за търсене и улавяне на печеливши бизнес
възможности; желание за поемане на пресметнати рискове за постигане на бизнес цели.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Забелязва и улавя печеливши бизнес възможности.
• Остава в крак с информация за бизнеса, отрасъла и пазара, които могат да разкрият
бизнес възможности.
• Демонстрира възможности за поемане на пресметнати рискове за постигане на бизнес
цели.
• Предлага новаторски бизнес сделки на потенциални клиенти, доставчици и бизнес
партньори.
• Насърчава и подпомага предприемаческото поведение на други.
24. Насърчаване на нововъведения: Способността за развиване, спонсориране или
подпомагане на внедряването на нови и подобрени методи, продукти, процедури или
технологии.
L

S

A

H
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(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Лично разработва нов продукт или услуга.
• Лично разработва нов метод или подход.
• Спонсорира разработването на нови продукти, услуги, методи или процедури.
• Предлага нови подходи, методи или технологии.
• Развива по-добри, по-бързи или по-евтини начини за правене на нещата.
• Работи в сътрудничество с другите за разработване на новаторски решения.
25. Ориентация към резултатите: Способността за фокусиране върху желания резултат от
собствената или на собственото звено работа, установявайки предизвикателни цели,
съсредоточавайки усилията върху целите и постигането или надхвърлянето им.
• Разработва предизвикателни, но постижими цели.
• Разработва ясни цели за срещи и проекти.
• Поддържа отдадеността на целите пред лицето на препятствия и притеснения.
• Открива или създава начини за измерване на производителността спрямо целите.
• Полага необикновени усилия с течение на времето за постигане на цел.
• Има силно чувство за спешност при решаване на проблеми и свършване на работата.
26. Старание: Гарантиране, че собствените и на другите работа и информация са пълни и
точни, внимателно приготвяне за срещи и презентации; проследяване с другите, за да се
гарантира, че споразуменията и ангажиментите са били изпълнени.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Налага процедури за гарантиране на високо качество на работата (например срещи за
преглед).
• Следи качеството на работата.
• Проверява информацията.
• Проверява точността на своята и на другите работа.
• Разработва и използва системи за организиране и поддържане на архив от
информация или напредък на работата.
• Внимателно се подготвя за срещи и презентации.
• Организира информация и материали за други.
• Внимателно преглежда и проверява точността на информацията в работните доклади
(например производство, продажби, финансово изпълнение), осигурявани от
ръководството, ръководни информационни системи или други лица или групи.
27. Решимост: Способността за вземане на трудни решения своевременно.
L

S

A

H
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(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Има желание да взема решения в трудни или двусмислени ситуации, когато времето е
критични.
• Поема отговорност за група, когато е необходимо да се улесни промяна, да се
преодолее безизходно положение, да се посрещнат проблеми или да се гарантира, че
се вземат решения.
• Взема трудни решения (например затваряне на съоръжение, намаляване на
персонала, приемане или отхвърляне на сделка с висок залог).
III. Компетенции за самоуправление
28. Самоувереност: Вяра в собствените идеи и способности да е успешен; желание за заемане
на независима позиция срещу опозицията.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Уверен е в собствената си способност за постигане на цели.
• Представя се отчетливо и впечатляващо.
• Желае да говори с правилното лице или група хора в правилния момент, когато той/тя
не е съгласен с решение или стратегия.
• Подхожда към предизвикателни задачи с нагласата „мога да се справя“.
29. Управление на стреса: Способността да продължаваш да работиш ефективно, когато си
под напрежение и да поддържаш самоконтрол пред лицето на враждебност или провокация.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Остава спокоен под стрес.
• Може ефективно да се справи с множество проблеми или задачи едновременно.
• Контролира реакцията си, когато е критикуван, нападнат или провокиран.
• Запазва чувство за хумор при трудни обстоятелства.
• Контролира собственото си поведение за предотвратяване или намаляване на
чувството за стрес.
30. Лична достоверност: Демонстриране на притеснения, когато някой е възприет като
отговорен, надежден и достоен за доверие.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Прави каквото той/тя е отдаден да прави.
• Уважава поверителността на информацията или притесненията, споделени от другите.
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• Честен и открит е с хората.
• Върши своята част от работното натоварване.
• Поема отговорност за собствените си грешки; не обвинява другите.
• Предава командването на съответните факти и информация.
31. Гъвкавост: Откритост към различни и нови начини за правене на нещата; желание за
предпочитаните си начини за правене на нещата.
L

S

A

H

(ниско)

(донякъде)

(адекватно)

(високо)

• Способен е да види заслугите от различни на неговата/нейната гледна точка.
• Демонстрира
технология.

отвореност

към

нови

организационни

структури,

процедури

и

• Преминава на различна стратегия, когато първоначално избраната е неуспешна.
• Демонстрира желание за промяна на силно поддържано становище, когато е изправен
пред доказателство за обратното.
Списъкът е извлечен от „Служител с добавена стойност“, от Едуард Дж. Крайп и Ричард
С. Мансфийлд, авторски права 2002 г. от Уъркитект Инк.

Приложение 11 моите прехвърляеми умения-кратка версия
Област

Умения

Ниво
Високо

Ръководни
умения

Планиране и организиране Делегиране на
отговорности
Възлагане на задачи
Внимание към наблюдаеми подробности
Оценяване на работата на някого и тази на
неговите колеги и подчинени.
Използване на бази данни или софтуер за
организация и представяне на информация
Вземане на решения
Справяне с промяна
Организиране, планиране и подреждане по
важност на работата
Раздаване
Анализ

Средно

Ниско
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Координация
Планиране на лично развитие
Насочване/наставничество
Множество задачи, работа по многобройни
проекти без влошаване на качеството
Мониторинг
Мотивация на хората
Водачески умения
Общуване

Изслушване и чуване на другата страна в
разговора
Ясно и точно отговаряне на въпроси
Задаване на въпроси
Ефективно осигуряване и представяне на
информация
Разбирана на информацията
Съхраняване на кореспонденция, доклади,
бележки и техническа или специализирана
документация
Презентационни умения - представяне на
информация пред малки и големи групи
Убеждаване на другите да приемат идеите ви
Умения за преговаряне
Владеене на чужд език

Управление на
конфликти

Анализ на проблем
Справяне с абстрактни проблеми Създаване
на алтернативни решения за един и същ
проблем
Избор на подходяща алтернатива
Гъвкаво поведение в случаи на неспособност
за изпълняване на избраната алтернатива
Използване на критично оценяване за
определяне на причинността
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Задаване и постигане на цели
Творческо мислене/Изобретателност
Обективност при изслушване на гледната
точка на други хора, когато решавате
проблеми
Отборни и
социални
връзки

Водене или насочване на отбор
Следване на насоки/указания
Сътрудничество
Търсене на обоснована помощ
Уважаване на мненията на другите
Постигане на взаимно разбирателство с
другите
Решаване на конфликти и проблеми
Насърчаване/ подпомагане и сътрудничество
с другите
Нагласяне спрямо различни хора, начини за
общуване
Разбиране/посрещане на нуждите на
работната среда и хората
Добра отборна работа с различни хора
Обучаване на колеги

Обучение и
професионално
развитие

Търсене и откриване на необходимата
информация
Прилежно и търпеливо отношение към
работата
Справяне с предизвикателствата - упоритост и
изобретателност
Оставане в крак с последните нововъведения
в професионалната област
Добра преценка за това какво трябва да бъде
научено и развито
Извличане на полза и от успеха, и от провала
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Приемане и внедряване на отзивите в
собствената работа
Планиране на развитието
Използване на интернет за провеждане на
проучване
Способност за
работа с
финанси

Планиране
Финансово оценяване
Анализ
Подготовка на финансови отчети
Подготовка на бюджет
Пресмятане
Администриране
Оценяване
Прогнозиране на продажби
Предвиждане

Други
прехвърляеми
умения

Напишете всички прехвърляеми умения, с
които разполагате, които не са изброени в
тази таблица

Приложение 12 ВАШИТЕ УМЕНИЯ
Всички хора са постигнали нещо, което са постигнали и което ги кара да се чувстват горди от себе си,
дори ако тяхното постижение не изглежда толкова важно за други или не е признато.
Нашите постижения (както в личния ни живот, така и на работа) отразяват способностите/уменията
ни. Използвайки модела STAR, можете да опишете постиженията си по ясен и убедителен начин.
STAR означава:
S: Situation (ситуация) – Ситуация означава, че трябва да нарисувате картина в общия смисъл. В частта
Ситуация на отговора трябва да опишете историята на главното събитие.
T: Task (задача) – Задача е където включвате подробности. Докато в Ситуация едва открехвахте
историята, в Задача навлизате в основните факти на проблема. Трябва да опишете защо е бил толкова
голям проблем и защо вие сте били този, който се е справял с него.
A: Action (Действие) – Действие наистина е моментът, в който се целите, за да стигнете до дъното на
историята. Били ли сте изправен пред голямо предизвикателство: Как се справяте с него? Какъв план
вкарвате в действието, за да гарантирате желания резултат?
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R: Result (Резултат) – Резултатът приключва историята. След израждането на проблема и решението,
сега трябва да обясните как сте постигнали желания резултат и какво е постигнало това в дългосрочен
план.

Пример:
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Situation (ситуация): Когато

работех в склада на магазина за мебели, осъзнах, че количествата
на суровините и складовата наличност не си отговарят
Task (задача): Трябва

да открия начин да пазя архив, за да избягвам пропуски и грешки.

Action (действие): Мислих

си за нов процес на архивиране, който беше опростен и организиран
и след обсъждането му с ръководителя ми, решихме да пристъпим напред.
Резултатът беше, че отклоненията бяха намалени с 80% и постепенно
изчезнаха ( за 6 месеца).
Result (резултат):

Научих това, че когато съм прав трябва да го повярвам и да действам, също така се уверих, че мога да
откривам убедителни аргументи за убеждаване на другите. Освен това използвах същата техника при друга
работа и благодарение на този предишен опит знаех точно както трябва да направя.

Опитайте се да си спомните възможно най-много от постиженията си (и професионални, и лични) и ги
опишете, използвайки модела STAR:

Постижение 1

S: Ситуация –
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T: Задача –

A: Действие –

R: Резултат –

Постижение 2

S: Ситуация –

T: Задача –

A: Действие –

R: Резултат –

Постижение 3

S: Ситуация –

T: Задача –

A: Действие –

R: Резултат –

Постижение 4

S: Ситуация –

T: Задача –

A: Действие –

R: Резултат –
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Приложение 13 вашите ценности
Списък с 21 точки PVQ
Тук описваме кратко някои хора. Моля прочетете всяко описание и си помислете за това доколко всеки човек е като вас
или не. Поставете Х в полето отдясно, което показва колко много лицето от описанието прилича на вас.
ДОКОЛКО ВИ ПРИЛИЧА ТОЗИ ЧОВЕК?

1.
прили
ча ми
много

1. Измислянето на нови идеи и
изобретателността са важни за него Той
харесва да прави нещата по свой собствен и
оригинален начин.
2. За него е важно да е богат. Иска да има
много пари и скъпи неща.
3. Мисли си, че е важно всеки човек в света да
бъде третиран еднакво. Иска справедливост за
всички, дори за хора, които не познава.
4. За него е много важно да покаже
възможностите си. Иска хората да се
възхищават на това, което прави.
5. За него е важно да живее в сигурна среда.
Избягва всичко, което може да застраши
сигурността му.
6. Той обича изненадите и винаги търси нови
неща за вършене. Мисли, че е важно да прави
много различни неща в живота.
7. Той вярва, че хората трябва да правят
каквото им се каже. Мисли, че хората трябва
да спазват правилата по всяко време, дори и
когато никой не гледа.
8. За него е важно да изслушва хора, които са
различни от него. Дори и когато не е съгласен
с тях, той все още иска да ги разбере.

2.
прил
и-ча
ми

3.
прилич
а ми
донякъ
де

4.
прилич
а ми
много
слабо

5. не ми
прилич
а

6. изобщо не ми
прилича
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9. Той мисли, че е важно да не искате повече,
отколкото имате. Той вярва, че хората трябва
да се задоволяват с това, което имат.
1.
прилич
а ми
много

10. Забавленията са важни за него. Той
харесва да се глези.
11. За него е важно да взема собствени
решения за това, което прави. Харесва да е
свободен да планира и да избира сам
дейностите си.
12. За него е много важно да помага на
хората около него. Той иска да се грижи за
други хора.
13. За него е важно да бъде много успешен.
Той харесва да впечатлява другите.
14. За него е много важно страната му да е
подсигурена от заплахи отвън и отвътре.
Притеснява се за опазването на обществения
ред.
15. Той търси приключения и харесва да
поема рискове. Иска да има вълнуващ живот.
16. За него е важно да постъпва правилно.
Иска да избегне всичко, за което хората биха
казали, че е грешно.
17. За него е важно да ръководи и да казва на
другите какво да правят. Иска хората да
правят каквото той казва.
18. За него е важно да е лоялен към
приятелите си. Иска да се посвети на хората
около него.
19. Той силно вярва, че хората трябва да се
грижат за природата. Опазването на
природата е важно за него.

2.
прил
ича
ми

3.
прилич
а ми
донякъд
е

4.
прилич
а ми
много
слабо

5. не
ми
прили
ча

6. изобщо не
ми прилича
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20. Религиозната вяра е важна за него. Той
силно се старае да прави каквото повелява
религията.
21. Той търси всяка възможност да се
забавлява. За него е важно да прави неща,
които му доставят удоволствие.
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Ключова карта 1

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
12. За него е много важно да помага на хората около него. Той иска да се грижи за други хора.
18. За него е важно да е лоялен към приятелите си. Иска да се посвети на хората около него.
ОБЩОВАЛИДНОСТ
3. Мисли си, че е важно всеки човек в света да бъде третиран еднакво. Иска справедливост за всички,
дори за хора, които не познава.
8. За него е важно да изслушва хора, които са различни от него. Дори и когато не е съгласен с тях, той
все още иска да ги разбере.
19. Той силно вярва, че хората трябва да се грижат за природата. Опазването на природата е важно за
него.
САМОНАСОЧВАНЕ
1. Измислянето на нови идеи и изобретателността са важни за него Той харесва да прави нещата по
свой собствен и оригинален начин.
11. За него е важно да взема собствени решения за това, което прави. Харесва да е свободен да планира
и да избира сам дейностите си.
СТИМУЛИРАНЕ
6. Той обича изненадите и винаги търси нови неща за вършене. Мисли, че е важно да прави много
различни неща в живота.
15. Той търси приключения и харесва да поема рискове. Иска да има вълнуващ живот.
ХЕДОНИЗЪМ
10. Забавленията са важни за него. Той харесва да се глези.
21. Той търси всяка възможност да се забавлява. За него е важно да прави неща, които му доставят
удоволствие.
ПОСТИЖЕНИЯ
4. За него е много важно да покаже възможностите си. Иска хората да се възхищават на това, което
прави.
13. За него е важно да бъде много успешен. Той харесва да впечатлява другите.
ВЛАСТ
2. За него е важно да е богат. Иска да има много пари и скъпи неща.
17. За него е важно да ръководи и да казва на другите какво да правят. Иска хората да правят каквото
той казва.
СИГУРНОСТ
5. За него е важно да живее в сигурна среда. Избягва всичко, което може да застраши сигурността му.
14. За него е много важно страната му да е подсигурена от заплахи отвън и отвътре. Притеснява се за
опазването на обществения ред.
КОНФОРМИЗЪМ
7. Той вярва, че хората трябва да правят каквото им се каже. Мисли, че хората трябва да спазват
правилата по всяко време, дори и когато никой не гледа.
16. За него е важно да постъпва правилно. Иска да избегне всичко, за което хората биха казали, че е
грешно.
ТРАДИЦИИ
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9. Той мисли, че е важно да не искате повече, отколкото имате. Той вярва, че хората трябва да се
задоволяват с това, което имат.
20. Религиозната вяра е важна за него. Той силно се старае да прави каквото повелява религията.
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Ключова карта 2

Определения/категоризация на

ценности
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Определение на ценност

Свръх
категория на
ценност

Защита на околната среда
и работа за добруването на
обществото.

Общовалидност Разбиране, признателност,
толерантност и защита на благосъстоянието на всички
хора и на природата. (широчина на възгледите, мъдрост,
социална справедливост, равенство, свят на мир, на
красота, единение с природата, защита на околната
среда)

Себепреодоляв
ане

Разбиране, оценяване и
помагане един на друг.

Благотворителност Защита и подобряване на
благосъстоянието на хората, с които някой е в чести
лични контакти. (помагащ, честен, прощаващ, лоялен,
отговорен)

Да имаш сигурност и
стабилност.

Сигурност Безопасност, хармония и устойчивост на
обществото, на връзките и на себе си. (семейна
сигурност, национална сигурност, обществен ред,
чистота, взаимност на услугите)

Уважаване на обичаите,
традициите и всичко, което
е установено от години.

Традиция Уважение, отдаденост и приемане на
обичаите и идеите, които традиционната култура или
религията осигуряват на човек. (скромен, приемащ
даденото ми от живота, благочестив, уважаващ
традициите, умерен)

Следване и спазване на
специфични правила.

Конформизъм Ограничаване на действия, наклонности
и импулси, които е вероятно да ядосат или наранят
другите и да нарушат обществените очаквания или
норми. (учтив, послушен, самодисциплиниран, почитащ
родители и по-възрастни)

За спечелване на слава и
въздействане върху хората
чрез ръководни
длъжности.

Власт Социално положение и престиж, контрол или
доминиране над хора и ресурси. (социална власт,
авторитет, благосъстояние, опазване на обществения ми
имидж)

Да правите печалба и да
станете успешен
професионалист.

Постижение Личен успех посредством демонстриране
на компетенции според социалните стандарти. (успешен,
способен, амбициозен, влиятелен)

Да се радвате на живота и
да имате приятни и
удовлетворителни
изживявания.

Хедонизъм Удоволствие и чувствено удовлетворение за
самия себе си. (удоволствие, наслада от живота,
самоопрощаване)

Ценности

Опазване

Самоусъвърше
нстване

Самоусъвърше
нстване и
отвореност към
промяна

Да живеете приключенски
живот и да имате нови
изживявания.

Стимулация Вълнение, новост и предизвикателства в
живота. (смел, разнообразен живот, вълнуващ живот)

Да създавате, поемате
инициативи и да работите
самостоятелно без
ръководство.

Самонасочване Независимо мислене и избиране на
действия, създаване, изследване. (творчество, свобода,
независимост, любопитство, избиране на собствените си
цели)

Отвореност към
промяна
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Приложение 14 ВАШИТЕ ЦЕННОСТИ - кратка версия
Нашите ценности са принципите и вярванията, които влияят на поведението ни и на начина ни на
живот. Те отразяват какво наистина е важно за нас.
Например, ако имам за принцип да помагам на другите, това може да се отрази както в личния ми
живот, така и в работния, което ми дава възможността да го правя ежедневно по организиран начин.
Освен това мога да отхвърля работа или да не бъда производителен, ако чувствам, че ценностите ми са
в разрез с тези на работодателя ми.
Установете вашите ценности на този етап от живота ви, отбелязвайки изреченията по-долу:
Α. отбележете тези ценности, които са толкова важни за вас, че може да откажете работа, ако не са
уважавани.
Β. опитайте се да подредите вашите ценности от най-незначителната към най-важната (1-10). Пример:
1= най-важната ценност, 10 най-маловажната ценност.

Ценности

Защита на околната среда и работа за добруването на обществото.
Разбиране, оценяване и помагане един на друг.
Да имаш сигурност и стабилност.
Уважаване на обичаите, традициите и всичко, което е установено от години.
Следване и спазване на специфични правила.
За спечелване на слава и въздействане върху хората чрез ръководни
длъжности.
Да правите печалба и да станете успешен професионалист.
Да живеете приключенски живот и да имате нови изживявания.
Винаги искам да научвам нови неща.
Да създавате, поемате инициативи и да работите самостоятелно без
ръководство.

Основано на теорията за ценностите на Шварц

Ред
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Приложение 15 ВАШИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Как бихте описали поведението си на работа? Кои главни характеристики бихте избрали?
Следват три групи характеристики. Изберете тези, които са с предимство. (Отбележете с √ полето до
всяка характеристика). Опитайте се да изберете черти на характера, които са с предимство (не повече
от 2 или 3 от всяка група).

Група 1: Начин на работа и организиране на работата
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Трудолюбив (отдаден на работата и свършващ
работата) □
Изобретателен (винаги измисляте нови идеи и
решения) □
Новаторски (вашите идеи и решения са
новаторски) □
Дисциплиниран (работите по-добре, когато
всичко подредено/следвате правила и указания) □
Възприемчив (отворен към различни мнения и
нови идеи, желаещ да учи нови неща) □
Организиран (ефективно управлявате времето
си,
правите планове за бъдещето) □

8.

Перфекционист (стремите се към най-високите
стандарти и завършвате задачите) □
9. Гъвкав (лесно се приспособявате към промени) □
10. Аналитичен (обичате да анализирате и редактирате
данни, както и да търсите информация) □
11. Прецизен (забелязвате подробностите и избягвате
грешки, докато работите) □
12. Старателен (организирате и класифицирате,
методичен сте, когато работите) □
13. Последователен (харесвате да правите едно
или няколко неща добре) □

Разумен (мислите много, преди да действате и
обмисляте възможните последствия, препятствия
или рискове) □

Група 2: Начин на поведение и взаимодействие
14. Водач (искат да ръководите другите) □
15. Отборен играч (обичате да работите с
партньори или в група) □
16. Единак (работите по-добре сам, отколкото
в група) □
17. Отговорности (искате да поемате
отговорности) □
18. Състрадателен (интересувате се от проблемите
на хората и искате да помогнете) □
19. Заслужаващ доверие (вие сте честен,
последователен и професионалист) □
20. Общителен (обичате да харесвате нови хора и
се чувствате удобно сред други) □
21. Уверен (имате силата да изразявате мнението
си, вярвате във вас самия и не се интересувате
какво мислят другите) □

22. Строг (искате другите да следват указанията ви и
стандартите, които сте заложил) □
23. Отдаден (отдавате се на идея, цел или човек, с който
работите и сте готов да ги защитавате) □
24. Независим (предприемате инициативи и действия) □
25. Убедителен (обичате да влияете на други хора и да
налагате идеите си, нещата си и др.) □
26. Настоятелен (имате куража да поддържате това, което
е правилно и да искате това, което е най-добро за вас)
□
27. Скромен (не искате да сте център на вниманието) □

Група 3: Чувства и емоции
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28. Търпелив (показвате търпение и издръжливост
в трудни ситуации) □
29. Спокоен (не се ядосвате лесно в непредвидени
ситуации) □
30. Нервен (ядосвате се често. за вас е трудно да
скриете чувствата си и да запазите
хладнокръвие) □
31. Безразличен (рядко се ядосвате, не сте много
емоционален) □
32. Чувствителен (разбирате какво ще си помислят
другите) □
33. Смел (желаещ да поема рискове) □
34. Решителен (вземате бързи решения) □

35. Докачлив (лесно се влияете от коментари и
нечестна критика) □
36. Активен (обичате да сте зает) □
37. Благ (дори под напрежение сте спокоен) □
38. Ентусиазиран (показвате ентусиазъм и интерес) □
39. Оптимист (имате положителна нагласа за
бъдещето) □
40. Добронамерен (рядко поставяте под въпрос
намеренията на другите) □
41. Амбициозен (искате да постигнете целите, а също и
да ги надвишите) □
42. Авантюристичен (интересувате се от
нови приключения) □

Други характеристики, които не са споменати по-горе:

________________________________________________________________________
Как другите биха описали характера ви?
(как биха ви описали семейството и приятелите ви, бившите колеги?)

_________________________________________________________________________
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Приложение 16 ограничения
Бариери / препятствия / очаквани трудности:
Таблица 1
Ниво на значимост

Бариера / препятствие / трудност:

Таблица 2: Стратегии за справяне

Бариера 1:

Стратегии:

Бариера 2:

Стратегии:

Бариера 3:

Стратегии:
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Приложение 17 колелото
КОЙ СЪМ АЗ? КАКВО МОГА?
8 важни аспекта
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Ценности

________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Характеристики

_________________________

Способности
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Работен опит

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Лични обстоятелства значителни
други/възможни
бариери, които трябва
да преодолея

_________________________
_________________________
_________________________

Образование

_________________________
_________________________
Работни условия
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Желани професии

_________________________

Всеки от тези аспекти е от основно значение за завъртането на
колелото!

Основа се на „Колелото“, Н.Е. Амундсон, (1989 г.). „Модел за индивидуални консултации.“ Списание за консултации по
заетостта, 26, 132-38. материал от „Разговорът портфолио“ Дж. П. Поунъл и Н.Е. Амундсон (2001 г.).

Приложение 18 откриване на нова професия
Какво направих, за да се осведомя най-добре относно някоя професия?

Метод
1. Направих списък с най-важните интернет страници, които могат да ми
дадат полезна информация относно търсенето ми
2. Четох описания във вестници и интернет страници, за да разбера по-добре
дейностите и задачите, извършвани в тази професия.
3. Четох професионални списания онлайн или следвах групи на
професионални сдружения в социални медии, за да се поддържам в крак.
4. Направих списък на мрежата ми. Установих кого от моите познати мога да
интервюирам (приятели, роднини, съученици, хора, които познавам
например от детското училище), за да получа повече информация относно
избраната професия.
5. Интервюирах експерти в областта
6. Търсих информация от работодатели, които търсят хора за професията,
която бях избрал и от която се интересувам (например какви хора търсят,
икономическото им състояние, работните условия, заплатата).
7. Поддържах връзка с агенции за наемане на работа и получих повече
информация относно тенденции и насоки на пазара на труда.
8. Доброволствах, така че да мога да съм активен, да уча нови умения, да се
срещам с нови хора, които могат да ми помогнат и/или да могат да
изпробват дали ставам за избраната професия и ако не, да ме подготвят.
9. Записах хората, с които съм говорил и цялата необходима информация.
10. Всяка седмица отразявах какво съм направил, резултата и какво още мога
да направя.
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Приложение 19 Идентифициране на моята мрежа и съюзници
Направете си списък с мрежа
С кого да се свържа

Вътрешен кръг
Семейство
Приятели
Мрежа съученици
(университет, гимназия
и др.)
Бивши колеги/клиенти
Хора, които познавам от
други обстоятелства
Бивши работодатели
Сътрудници
Външен кръг
Работодатели, с които
бихте искали да си
партнирате по
отношение на култура и
работни условия
Работодатели, които
растат и/или развиват
услугите си
Работодатели, които
може да се нуждаят от
услугите ви

Име

Контакт

Длъжност

Как може той/тя Какви
да
стратегии за
помогне/участва? ангажиране
да следвам?
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Приложение 20 интервю с експерти
-

Какви са главните ви дейности? Бихте ли описал един типичен ден на
работата ви
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________
- С кого работите; (сам, в отбор, независимо)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________
- Какви са работните условия (ритъм на работа, графици, смени и др.)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________
-

Какво най-много харесвате в работата си (какви мислите, че е найинтересно?)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________
-

Какво е предизвикателно? Какво не харесвате? Какво прави
ежедневието ви по-трудно?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________
- Каква е заплатата ви? Имате ли ползи?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________
-

По ваше мнение, какви умения и компетенции трябва да имате във
вашата работа
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________
- Как бяхте назначен? Какъв е процесът по набиране, който следвахте?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________
-

Какъв съвет бихте дали на някого, който иска да следва вашия избор на
кариера?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________
-

Знаете ли други професионалисти, които биха искали да отговорят на
някои въпроси?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________
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Приложение 21 вземане на решения
Таблица плюс - минус - интересно
Алтернатива

Плюсове

Минуси

Интересно
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Приложение 22 определение на професионална цел
Определение на професионална цел (План...)
Длъжност:
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Задължения

Умения-Способности-Опит (които подпомагат целта ми)

Вече имам:

Трябва допълнително развитие

Целева група (желани работодатели):

Бизнес отрасъл:

Размер на бизнеса:

Местоположение:

Култура-ценности на бизнеса:

Работни условия:

Тип договор (продължителност, пълно или непълно работно време, свободна практика и др.)

Приложение 23 6 мислещи шапки
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ИЗПОЛЗВАЙТЕ ШЕСТ ШАПКИ*, ЗА ДА ОТКРИЕТЕ ВАШАТА РАБОТА
За всяка професия, които са измежду силно предпочитаните от вас,
си представете, че вече я практикувате от няколко години и се
опитайте да я изследвате, носейки всяка от шестте шапки:
СИНЯ

Носейки синята шапка, използвате вашия разум и виждате
нещата от спокойна и хладнокръвна гледна точка,
преценявате предимствата и недостатъците, „премисляте
мислите си“.

ЧЕРВЕНА

Носейки червената шапка, осъзнавате чувствата, които
изпитвате за това, което правите, слушате интуицията си.
Носейки бялата шапка, подхождате към нещата от
неутрална гледна точка и просто вземате под внимание
информация и факти.

ЧЕРНА

Носейки черната шапка, виждате нещата от отрицателна
гледна точка, изследвате какво може да се обърка.

ЖЪЛТА

Носейки жълтата шапка, виждате навсякъде „слънцето да
грее“, виждате нещата от тяхната светла страна, пълни с
възможности.

ЗЕЛЕНА

Носейки зелената шапка, мислите по плодороден начин и
си представяте, че „семената покълват“.
*Въз основа на шестте мислещи папки на Едуард де Боно

Приложение 24 Въпросник за модела GROW
Цел Каква е вашата цел? Какво точно се опитвате да постигнете? Какво ще представлява
успехът за вас? Опишете подробно как би изглеждала ситуацията, когато постигнете тази
цел? Какво би било различно, ако постигнете успех/целта си? Как ще знаете, че сте го
постигнали?

Действителност (вътрешна) Какво се случва сега? Какво е текущата ситуация по
отношение на целта ви? Какво сте направили досега, за да постигнете целта си? Какви са
факторите, които поддържат и влияят на текущите ви действия, за да постигнете целта си?
Какво се е случвало преди, което можете да използвате като опит, от който да се поучите,
за да постигнете настоящата си цел? Помислете за подобни ситуации, опит, подобни цели,
които сте постигали, за да използвате този опит в настоящето. (външна) Какво стои на
пътя за постигане на целите ви? Какво може да ви спре да постигнете целта ви?

Опции Какво можете да направите, за да преодолеете всяко препятствие? Какво трябва да
промените? Как можете да се възползвате най-добре от това, което се случва в момента, за
да постигнете целта си? Път напред Каква стратегия можете да изберете да постигнете

243

целта си? Какви конкретни стъпки можете да определите, за да си помогнете да изготвите
подробен план за действие? Какви са ресурсите и помощта, от които се нуждаете?
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Път напред Каква стратегия можете да изберете да постигнете целта си? Какви конкретни
стъпки можете да определите, за да си помогнете да изготвите подробен план за
действие? Какви са ресурсите и помощта, от които се нуждаете?

Приложение 25 личен план за действие
Моята лична цел

Относителна/конкре
тна

Конкретни
начини/действия,
които ще ми
помогнат да
постигна целта си

ЛИЧЕН (SMART!) ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Бариери,
Как мога да
Желани
които
преодолея тези
резултати (кои
трябва да
бариери/кой може да
знаци ще ми
преодолея:
ми помогне?
кажат, че съм в
правилната
посока?)
Постижими

Постижими

Специфични
Измерими

Преглед Дата

Обвързани с
времето

Кога е най-добре за
мен да постигна
245
тази цел/действие?

Обвързани с
времето

Цел А

Цел Б

SMART означава: Specific (специфични), Measurable (измерими), Achievable (постижими), Relative (относителни), Timebounded (обвързани с време)
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Приложение 26 равновесие между личен и професионален
живот
1ва част:
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Представете си какво се случва в обикновен ваш работен ден (работните дни обикновено
означава от понеделник до петък или събота) и се опитайте да прецените количеството време
от деня отделяте на всяка от следващите области: търсене на работа, работа, обучение и личен
живот. Когато става въпрос за обучение, това означава не само традиционното обучение в
университет или колеж, но също и участие в семинари, лекции, курсове по нещо, както и
индивидуално обучение - научаване на нови неща от книги, четене на статии, развиване на
умения и др.
Таблица 1
Област

%
(Действителни)

Дейност за търсене на работа
Работа (ако сте назначен на някакъв вид работа)
Обучение (ако има някакво, както формално, така и неформално)
Личен живот (задължения, рутина, интереси/свободно време)
... Сега, напишете процентното разпределение между дейност за търсене на работа, работа,
обучение и личен живот в идеална ситуация:
Таблица 2
Област

% (Идеални)

Дейност за търсене на работа
Работа (ако сте назначен на някакъв вид работа)
Обучение (ако има някакво, както формално, така и неформално)
Личен живот (задължения, рутина, интереси/свободно време)
Ако между действителните и идеалните има голяма разлика, се опитайте да установите подолу 3 конкретни стъпки, за да възстановите равновесието (таблица 3):
Таблица 3
Стъпка 1
Стъпка 2

Стъпка 3
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2ра част
Стъпка 1: „Първо си представете целия персонал и професионални роли, които вкарвате в
живота си и ги напишете в таблица 4. Можете да използвате като насоки списъка с примерни
роли в началото на таблицата и напишете вашите собствени след тях.“
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Таблица 4
Примерни роли: Родител, брат/сестра, ръководител, търсещ работа, служител, колега,
съпруг/съпруга, дъщеря/син, приятел, братовчед/племенница, футболен треньор,
музикант, партньор, репортер, учител, следовател, приключенец, изобретател,
доброволец, хранещ се здравословно, спортист...
Лични роли...

Стъпка 2: Прегледайте всички роли, които сте записали. Подчертайте тези, които
понастоящем са най-важни за различните страни на живота ви (лични и професионални
роли). Можете да избирате най-много седем роли.
Стъпка 3: В таблица 5 можете да планирате следващата си седмица, по време на която е важно
да отделите известно време на всяка от ролите, които сте избрали за важни. За всяка роля
отговорете на следващия въпрос: „Какво е най-важното нещо, което мога да направя тази
седмица по отношение на тази роля?“ Въз основа на отговорите определете една ясна задача
за седмицата, по отношение на съответната роля. Можете също да определите точен ден от
следващата седмица, когато ще изпълните всяка задача, както и времето, което ще ви трябва,
за да го направите.

Таблица 5
Роли

Задача

Кога (ден от
седмицата)

Приблизително
време
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Приложение 27 методи за търсене на работа
Колко често използвам следващите методи, за да намеря работа?
1=никога, 2=няколко пъти в месеца, 3=няколко пъти за две седмици,
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4=всяка седмица, 5=много пъти седмично
Метод
11. Чета обяви във вестници, професионални списания, онлайн или професионални
сдружения.
12. Преразглеждам и подобрявам автобиографията ми според настоящите ми
въжделения и тенденциите на пазара на труда.
13. Говоря с познатите ми (приятели, роднини, съученици, хора, които познавам
например от началното училище) и споделям целта си.
14. Говоря с бивши работодатели, колеги или други хора, с които съм си сътрудничил
(доставчици, клиенти, външни партньори).
15. Търсих информация от работодатели, от които се интересувам (например какви
хора търсят, икономическото им състояние, работните условия, заплатата).
16. Редактирам автобиографията си за всяка работа, за която кандидатствам.
17. Регистрирам се като кандидат за работа във вестник, онлайн, в списание или в
професионално сдружение.
18. Имам списък с възможните професии, които искам да работя.
19. Изпратил съм автобиографията си до всички работодатели, от които се
интересувам.
20. Поддържам контакт с агенции за наемане на работа и им осигурявам
автобиографията си.
21. Опитвам се да насроча среща с работодатели, а не просто изпращам
автобиографията си.
22. Обаждам се на работодателите, за да се уверя, че са получили имейла ми и си
уговарям среща.
23. Създадох профили в социалните мрежи (Фейсбук, ЛинкедИн и др.), за да предават
съобщението ми.
24. Станах доброволец, за да съм активен, да научавам нови умения и да се срещам с
нови хора, които могат да ми помогнат.
25. Редовно се осведомявам да програми за насърчаване на заетостта, професионални
обучения, помощи/субсидии, на които имам право.
26. Вземам участите в субсидирани програми за професионално обучение, които
подобряват уменията ми.
27. Изпращам автобиографията си на фирми, които предлагат работа на непълен
работен ден, така че работодателите да се запознаят с мен и да ме имат предвид за
бъдещи позиции на пълен работен ден.
28. „Сканирам“ областта, от която се интересувам, така че да мога да забележа
възможности за работа (например обяви, като например „търсим персонал“).
29. Записах хората, с които съм говорил, на които съм изпратил автобиографии и
цялата необходима информация.
30. Всяка седмица отразявах какво съм направил, резултата и какво още мога да
направя.

Честота

31. Прекарах 8 часа на ден да търся работа.
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Приложение 28 АРХИВ ЗА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
Работодател

Лице за
контакт

Дата

Кандидатства
не
(имейл, тел.
номер,
лично)

Отговор

2ри контакт

Коментари/бележки
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Част 3 Насоки за трудови съветници и треньори относно как
да използвате инструментите и учебните материали за
осигуряване и проследяване на програми за персонализирано
обучение и повишаване на квалификацията
Приложение 29 тест за оценка на нивото по английски на
Кеймбридж
Тестови въпроси
За въпросите по-долу, моля, изберете най-добрата възможност, за да завършите изречението или
разговора.
1.Can I park here?
a) Sorry, I did that. b) It's the same place. c) Only for half an hour.
2. What colour will you paint the children's bedroom?
a) I hope it was right. b) We can't decide. c) It wasn't very difficult.
3. I can't understand this email.
a) Would you like some help? b) Don't you know? c) I suppose you can.
4. I'd like two tickets for tomorrow night.
a) How much did you pay? b) Afternoon and evening. c) I'll just check for you.
5. Shall we go to the gym now?
a) I'm too tired. b) It's very good. c) Not at all.
6. His eyes were ...... bad that he couldn't read the number plate of the car in front.
a) such b) too c) so d) very
7. The company needs to decide ...... and for all what its position is on this point.
a) here b) once c) first d) finally
8. Don't put your cup on the ...... of the table – someone will knock it off.
a) outside b) edge c) boundary d) border
9. I'm sorry - I didn't ...... to disturb you.
a) hope b) think c) mean d) suppose
10. The singer ended the concert ...... her most popular song.
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a) by b) with c) in d) as
11. Would you mind ...... these plates a wipe before putting them in the cupboard?
a) making b) doing c) getting d) giving
12. I was looking forward ...... at the new restaurant, but it was closed.
a) to eat b) to have eaten c) to eating d) eating
13. ...... tired Melissa is when she gets home from work, she always makes time to say goodnight to the
children.
a) Whatever b) No matter how c) However much d) Although
14. It was only ten days ago ...... she started her new job.
a) then b) since c) after d) that
15. The shop didn't have the shoes I wanted, but they've ...... a pair specially for me.
a) booked b) ordered c) commanded d) asked
16. Have you got time to discuss your work now or are you ...... to leave?
a) thinking b) round c) planned d) about
17. She came to live here ...... a month ago.
a) quite b) beyond c) already d) almost
18. Once the plane is in the air, you can ...... your seat belts if you wish.
a) undress b) unfasten c) unlock d) untie
19. I left my last job because I had no ...... to travel.
a) place b) position c) opportunity d) possibility
20. It wasn't a bad crash and ...... damage was done to my car.
a) little b) small c) light d) mere
21. I'd rather you ...... to her why we can't go.
a) would explain b) explained c) to explain d) will explain
22. Before making a decision, the leader considered all ...... of the argument.
a) sides b) features c) perspectives d) shades
23. This new printer is recommended as being ...... reliable.
a) greatly b) highly c) strongly d) readily
24. When I realised I had dropped my gloves, I decided to ...... my steps.
a) retrace b) regress c) resume d) return
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25. Anne's house is somewhere in the ...... of the railway station.
a) region b) quarter c) vicinity d) district
Благодаря ви!
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Приложение 30 бизнес английски
Оценка на общото ниво по английски на Кеймбридж
Тестови въпроси
Част A. За въпросите по-долу, моля, изберете най-добрата възможност, за да завършите
изречението или разговора.

1. Why is the HR department sending this email?
To: All staff
From: HR Department

Please remember that your manager must agree any holiday dates before you complete a form.
a) to ask staff for some information
b) to explain how something is done
c) to tell managers about a problem

2. Finefoods requires an agent to:
Job opportunity: FINEFOODS
Description:
Agent required for nationwide distribution. Some experience in food retail an advantage. Refrigerated van
provided.
a) own a suitable vehicle for delivery.
b) be a specialist in food distribution.
c) deliver goods all over the country.

3. Staff should tell Jane Fellows
To: All staff
Subject: Accounts Course

Staff wishing to enrol for the Accounts course should contact Jane Fellows, who needs to know numbers.
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a) how many people have enrolled for the course.
b) if they are interested in doing the course.
c) which of the courses they have decided to do.
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4. Contact Neil Smith if you want to
Phone Neil Smith at our showroom for a free quotation, or to arrange a visit from our representative.
a) obtain information about the company's prices.
b) arrange a visit to the showroom.
c) speak to a representative about special offers.

Част A. За въпросите по-долу, моля, изберете най-добрата възможност отдясно, за да завършите
изречението или разговора.
Crash Course in satisfying your customers
You suspect that your customers aren’t as happy as they once
were. First, existing customers seem to be ……..(5) you for the
competition almost as fast as you can get new ones. Second,
your company has started to become the butt of bad jokes at
conferences and in the press. So how do you set about

5. a) departing b) abandoning
c) defecting d) withdrawing

measuring, and improving, your customers' satisfaction?

6. a) tastes b) try

It's important to see things through their eyes. You
can ……….(6) your service for yourself, or watch your customers

c) experiment d) attempt

using it. A further option is to carry out some qualitative research
with your customers. Whichever way you choose, the objective is
to identify the …..(7) on which customers will form their
judgement of your service, so you can frame your questions
accordingly. It would be foolish to think you could know all of
those questions, let alone their answers, at the ……..(8).
But your reputation is at …….(9) if you fail to deliver. Don't

7. a) topics b) subjects
c) headings d) issues

8. a) outset b) introduction

embark on a customer-satisfaction exercise unless you are
prepared to act on the results. If you ask people what they are
unhappy about and then do nothing about it, you will leave them

c) origin d) foundation

more disillusioned with you than ever. And remember that it’s
a …….(10) target: today’s satisfied customer is tomorrow’s
bored one. A service level that ………(11) the button today may

c) peril d) hazard

be considered downright sloppy in six months’ time, such is the
pace of change.

c) moving d) travelling

So keep saying to yourself, 'Let's find out where our

9. a) danger b) risk

10. a) going b) passing

11. a) touches b) hits

performance falls below expectations, and then see what we can

c) knocks d) strikes

do about it.'

Част С. За въпросите по-долу, моля, изберете най-добрата възможност, за да завършите изречението
или разговора.
Reid Joinery – experts in wood

12. a) ranges b) spreads

Reid Joinery was established by Gordon Reid 15 years ago as a small

c) distributes d) expands

company specialising in wooden structures, from floors to staircases.
Since then, we have evolved significantly.

13. a) encourages b) supports

We attribute our success to the dedication and expertise of our

c) promotes d) rewards

workforce,

which ……(12) from

employees

who

are

highly

six

apprentices

qualified

and

to

permanent

experienced.

Reid

actively …..(13) employees to progress through the company, and

14. a) advanced b) focused
c) worked d) handled

many of the current surveyors and site managers launched their
careers on the Reid workshop floor.

15. a) concerned b) involved

Quality is at the forefront of Reid’s philosophy and each new project,

c) preoccupied d) committed

whatever its size, is ..…..(14) with the same dedication and completed
to the highest quality standards. This enthusiasm is reflected in the

16. a) cost b) budget

numerous industry awards the company has received.

c) estimate d) funding

At present, Reid is …....(15) in the refurbishment of a major concert

17. a) collection b) assortment

hall in London, with particular responsibility for the stage and acoustic

c) portfolio d) accumulation

panels. This is our largest project to date, and is expected to be
completed within ……..(16) and on schedule.
Reid’s

varied

project ……..(17) includes

18. a) of b) on
numerous

blue

chip

companies, such as the BBC and Shell. Perhaps one of our most
prestigious projects was restoration work we carried …....(18) at
Windsor Castle. However, our focus is not upon corporate clients
alone: many private residences, too, have been refurbished for clients.

c) over d) out
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Част D. За въпросите по-долу, моля, изберете най-добрата възможност, за да завършите
изречението или разговора.
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Business case study: OFC Co-operative
This week we take a look at the Scottish company, OFC Co-operative.
OFC Co-operative is a supplier of industrial chemicals and, in

19. a) managing b) acting

terms of job applications, it is currently one of the most popular

c) conducting d) running

employers in Aveburn. Unlike a number of its competitors, which
are currently …..(19) at a loss, OFC has reported its most
successful year ever, mainly due to a major new contract early in
the year. The company has plans to expand its core business in

20. a) statement b) announcement c)

the coming year. A key factor in the company’s success has been

promise d) undertaking

its wish to create a highly skilled and motivated workforce, as
highlighted in its mission …..(20).

21. a) assess b) value

One of Stewart Green’s first actions on becoming the new
Managing Director last year was to ……(21) his employees’
training needs. He then established a training program to enable
all staff to work towards nationally .……(22) qualifications. The
cost of this ambitious scheme was partially met by local
enterprise agencies. Stewart said that motivating his staff was
very important for him, adding, ‘As well as making sure
employees

have ……(23) to

training

and

good

working

conditions, I’ve tried to ensure that staff at all ……..(24) of the
company are fully informed about the activities of the cooperative and are made to feel part of a unique organisation.’
The future of the company is …….(25) good. Having invested in
both training and new facilities, this co-operative is now a major
supplier of premium products, not just in the UK, but throughout
Europe.
Благодаря ви!

c) reckon d) figure

22. a) classified b) recognised
c) identified d) regarded
23. a) access b) entrance
c) availability d) admission
24. a) ranks b) statures
c) levels d) positions

25. a) seeming b) showing
c) looking d) appearing
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Приложение 31 оценка на основни интернет умения
ИМЕ ПРЕЗИМЕ
ДАТА:
262
Въпроси с няколко избора
1. Ако не знаете адреса на интернет страницата (URL) на ЕкшънЕйд Хелас в световната мрежа, каква би
била най-вероятната версия?
a) info@actionaidhellas.gr
b) www.actionaidhellas.eu
c) www. actionaidhellas.com.cy
d) www.actionaidhellas.gr
2. В имейл адресът info@actionaidhellas.gr коя част показва потребителското име?
a) Info
b) @
c) actionaidhellas
d) gr
3. Съкращението ISP идва от:
a) Internet Service Provider
b) Internal Service Provider
c) Information Service Provider
d) Internet Service Protocol
4. Ако не знаете интернет страницата (URL) на Ferrari Italy в световната мрежа, каква е най-вероятната
версия?
a) info@ferrari.com
b) www.ferrari.com
c) www.ferrari.it
d) www.ferrari.gr
5. В имейл адресът info@actionaidhellas.gr коя част показва страната?
a) Info
b) @
c) actionaidhellas
d) gr
6. Какъв е най-бързият начин за намиране на информация за олимпийските игри?
a) Използване на ключова дума в търсачка
b) Публикуване на въпроса ни във форум
c) Търсене на информация в раздела за помощ на нашия компютър
d) Използвайки търсенето на Уиндоус

7. Как работят търсачките?
a) Те търсят хиперлинковете на интернет страниците и в същото време редактират съществуващите
имейл адреси.
b) Те търсят имейли и записват ключови думи и хиперлинкове.
b) Те търсят постоянно интернет страници и правят списък с ключови думи и хиперлинкове.
d) Опитен персонал въвежда ключовите думи за всички интернет страници.
8. Какво трябва да направим, когато получим съобщение от непознат подател, съдържащо прикачен
файл?
a) Трябва да сме внимателни и да проверим прикачения файл за вирус, преди да го отворим.
b) Трябва да изтрием съобщението незабавно.
c) Трябва да запаметим прикачения файл и да се свържем с подателя.
d) Трябва внимателно да отворим прикачения файл.
9. Какво е нужно (задължително) за изпращането на имейл?
a) Тема
b) Адрес на подателя
c) Главното съобщение не трябва да е празно
d) Адрес на получателя
10. Каква е разликата между Отговори и Отговори на всички?
a) Отговори изпраща съобщението само на получателя, докато отговори на всички на целия списък
получатели.
b) Отговори изпраща съобщението само до дискусионната група.
c) Отговори на всички изпраща съобщението до цялата дискусионна група.
a) Отговори изпраща съобщението само на подателя, докато отговори на всички на всички
първоначални получатели.
11. Какво трябва да направим, за да отговорим само на подателя на съобщение, изпратено до
многобройни получатели?
a) Отговори на всички
b) Препрати
c) Отговори
d) Отговори на групата
12. Какво е URL?
a) Адресът на имейл получател
b) Интернет доставчикът, към който сме абонати
c) Мрежовата услуга
d) Адресът на интернет страница
13. Какви е хиперлинк?
a) То свързва компютъра към интернет.
b) То е свързано с настройките за свързване на имейл.
c) То свързва интернет страница към антивирусен софтуер за проверка за вирус.

263

d) То свързва интернет страница с друга интернет страница или уебсайт.
14. Кой от следните адреси е валиден имейл адрес?
a) info@ actionaidhellas.gr
b) www. actionaidhellas.gr.
c) info@actionaidhellas.gr
d) info @ actionaidhellas.gr
15. Какво може да бъде хиперлинк?
a) Текст
b) Изображение
c) Графика
d) Всички горепосочени
16. В случай на онлайн поръчка от несигурно място има случай на:
a) Изтичане или прехващане на данните ни.
b) Съобщение за потвърждение за точната сума на транзакцията.
c) Известие от банката за потвърждение на транзакцията.
d) Продължително чакане за пристигане на поръчаните продукти.
17. Какво е ISP?
a) Фирма доставчик на интернет
b) Настройките с цифрова мрежа
c) Програма за интернет браузване
d) Протокол за прехвърляне на файлове
18. Какво е SMS?
a) Кратки съобщение през мобилни телефони
b) Кратки имейли
c) Съобщения, към които могат да се прикачват малки файлове
d) Съобщения с по-голяма ширина на текста
19. Какво е виртуална онлайн общност?
a) Интернет страница, в която потребителите взаимодействат по разнообразни начини
b) Общуване посредством имейл
c) Гласово общуване през интернет
d) Интернет страница, в която потребителите пишат съобщения
20. Какво трябва да направим, за да посетим интернет страница?
a) Трябва да въведем адреса и да включим услугата Ftp.
b) Трябва да въведем URL правилно.
c) Трябва да включим името на услугата в края.
d) Трябва да напишем /: / преди адреса.
21. Какво е малуер
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a) Вид вирус
b) Услуга
c) Софтуер на операционна система
d) Система за сигурност
22. Кое от следните е програма за интернет браузване?
a) Outlook Express
b) Internet Explorer
c) Internet Navigation
d) Internet Express
23. Коя от дадените ви възможности е правилната?
a) Web Search Engine е програма, която търси популярни уебсайтове (интернет страници).
b) Web Search Engine е приложение за уеб дизайн.
c) Web Search Engine е проектирана да търси информация в световната мрежа.
a) Web Search Engine е програма, която търси вируси в интернет страници.
24. Кое от следните са приложения за интернет браузване? (Изберете два отговора)
a) Windows Internet Explorer
b) Mozilla Firetext
c) Windows Navigator
d) Google Chrome
25. Коя от следните възможности най-добре описва разликата между полетата Cc и Bcc?
a) Няма разлика между полетата Cc и Bcc.
b) Получателят в полето Bcc е видим за други получатели на същото съобщение.
с) Получателят в полето Bcc не е видим за други получатели на същото съобщение.
d) Получателят в полето Сс не е видим за други получатели на същото съобщение.
26. Ако не знаете адреса на интернет страница (URL) на BMW Гърция в световната мрежа, каква е найвероятната версия?
a) info@bmw-greece.gr
b) www.bmw.com
c) www.bmw.de
d) www.bmw.gr
27. Кое от следните е безопасно за публикуване на интернет страницата на социална мрежа?
a) Личният ви телефонен номер
b) Адресът на дома ви
c) Интересите ви (хобита)
d) Адресът на училището или работата ви
28. Кое от следните е пример за виртуална общност?
a) Страници за обществени обсъждания (форуми)
b) Начална страница
c) Прикачени файлове
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d) Скорост на качване (RSS)
29. Какво е текстово съобщение (SMS)?
a) SMS е форма на текстово съобщение с използване на мобилни телефони.
b) SMS е начин за комуникация между мобилни телефони в реално време.
c) SMS е форма на мигновени съобщения за потребители на мобилни телефони.
d) SMS е начин за обмен на съобщения с текст и изображение с мобилен телефон.
30. Кое от следните е грешно? Хиперлинкът може:
a) Да ви отведе до различна част от същата страница.
b) Да ви отведе на разходка.
c) Да ви отведе до различна страница в рамките на уебсайта.
d) Да ви отведе до страница на различен уебсайт.

Благодаря ви!
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Приложение 32 самооценка на вродени умения
Програма за обучение за изграждане на способности за наемане на работа
Продажби и обслужване на клиенти
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ИМЕ ПРЕЗИМЕ
ДАТА:

По-долу има последователност от изявления, свързани със семинара за развиване на автобиографията
и хоризонталните умения. Във втората колона („В първия семинар“), моля, дайте оценка по отношение
на това дали сте съгласни със съответното изявление, съгласно следната скала:

1 = абсолютно
несъгласен

2 = несъгласен

3
=
не
сигурен

съм

4 = съгласен
съм

5 = абсолютно
съгласен

В
първия
семинар

1. Лекота на общуване/оказване на влияние
Отделям време и внимание, за да слушам активно събеседника си
Говоря гладко, ясно и точно и мога лесно да бъда разбран от
другите
Поддържам зрителен контакт при общуване с други
В писмено общуване се изразявам ясно, точно и правилно
Идентифицирам и представям информацията и аргументите, които
ще окажат най-голямо въздействие върху другите (например
данни, примери от живота), (както при устно, така и при писмено
общуване)
Когато съм с други или на среща, осъзнавам, че спечелвам
вниманието им
Опитвам се да убедя другите, докато постигна съгласието им
Обикновено предсказвам как другите ще бъдат засегнати от дадена
ситуация и как ще реагират на нея
Разбирам нуждите и мотивацията на другите и го използвам, за да
общувам с тях
Приспособявам стила си на общуване (както писмено, така и устно),
в зависимост от аудиторията, към която се обръщам.

2. Приспособимост и гъвкавост

съм

В последния
семинар

Променям подхода си, когато трябва да отговоря на различни
събеседници
Променям начина, по който работя, когато трябва да отговоря на
нови обстоятелства
Посрещам спокойно и творчески непредвидените промени
Вълнувам се от промените на работа, в организацията, в областта
и ги смятам за възможност за научаване на нови неща и развиване
на нови умения

2b. Издръжливост и управление на стреса
Ефективно управлявам стреса и мога да възвърна бързо контрола
над себе си и/или ситуацията
Запазвам хладнокръвие под напрежение
Посрещам предизвикателствата с хумор и оптимизъм
Справям се с множество задачи наведнъж
Справям се с нечестна критика по ефективен начин, както във
връзката, така и с другите за работа

3. Управление на времето
Планирам времето си и си задавам реалистични приоритети, така
че да мога да приключа задачите си навреме
Организирам информацията и файловете, от които се нуждая в
работата ми и си водя дневник относно (или наблюдавам) времето,
което е необходимо за приключване на всяка задача.
Когато планирам, оставям време за непланирани промени и
препятствия.
Редовно следя напредъка на работния план и правя необходимите
редакции.

4. Ориентация към резултат - производителност
Уверявам се, искайки ясни указания, за това, какво имам да правя
Проверявам правилността и точността на писмената работа, която
предавам
Интересувам се от качеството на работата ми във всичките ѝ
аспекти, в равновесие с навременното приключване
Справям се с множество задачи наведнъж
Наблюдавам ефективността си и осъзнавам стойността на работата
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ми, както и точките, които трябва да бъдат по-интензивни
Отивам при правилния човек за помощ и ресурси, когато е
необходимо

5. Вяра в способностите ми
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Вярвам в способността ми да си задавам постижими цели
Осъзнавам и вярвам в именията, които съм развил и мога да
разчитам на тях, така че да развивам нови
Мога да изразявам и защитавам различна гледна точка от тази на
другите
Възприемам начин на живот, който се различава от вярването ми
за това какво мога да правя
Възприемам начин на живот, който се различава от вярването ми
за това какво мога да науча
Удобно представям успехите си пред други хора

6. Бизнес възприятия
Разбирам нуждата бизнесът да бъде печеливш и да расте
Разбирам как собствената ми работа допринася за общата дейност
и резултатите на екипа ми, отдела ми и цялата организация
Често имам идеи относно това как бизнесът би могъл да работи подобре или да бъде по-ефективен
Разбирам нуждите и потребленческите навици на хората и ги
превръщам във възможни начини/идеи за комерсиализация
Интересувам се от това да имам професионален профил и да се
развивам заедно с развиването на бизнеса

7. Умения за самопредставяне
Добре разбирам стойността
ограниченията ми.

и

потенциала

си,

както

и

Лесно общувам на срещи по двойки.
Лесно общувам в малки групи.
Лесно общувам в големи групи.
Вдъхвам доверие и въздействам на събеседниците ми.
Имам обширна и активна мрежа познанства, които могат да ми
помогнат.

Ще бъдете помолени да повторите тази самооценка в края на семинарите и програмата за обучение.
По-конкретно ще бъдете помолени да дадете оценка, в последната колона („В последния семинар“), по
отношение на топва дали сте съгласни с горните твърдения, следвайки същата скала, която
използвахте първоначално
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Приложение 33 формуляр за средносрочно оценяване на
участниците
Програма за обучение за изграждане на способности за наемане на работа
Продажби и обслужване на клиенти
Уважаеми Госпожо/Господине,
Оценката цели да оцени дългосрочната валидност на програмата за обучение и напредъка към постигане
на планираните ѝ цели. Този отзив дава възможност за промени, за да се гарантира постижимостта на тези
цели в рамките на срока на текущата програма за обучение. Освен това отговорите ви ще ни помогнат да
подобрим изготвянето и внедряването на следващите програми за обучение по същия предмет.
Въпросникът е анонимен. Събраните данни ще бъдат използвани само за статистически цели и във всички
случаи поверителността и анонимността на участниците ще бъде защитена.
За да попълните въпросника, прочетете внимателно всеки въпрос и попълнете съответното поле с Х. Моля,
чувствайте се свободни да изразите пряко мнението си, в осигуреното поле.

ДАТА:
Α. МОТИВАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Какви причини ви мотивираха да участвате в програмата за обучение?

В. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Вземайки предвид професионалното обучение по „Продажби и обслужване на клиенти“
досега, моля посочете степента си на съгласие с изброените по-долу твърдения.
Абсолютно
несъгласен

Знанията бяха достатъчни и
полезни
Продължителността

на

Несъгласен

Не съм

Съгласен

сигурен

съм

Абсолютно
съм
съгласен
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програмата беше адекватна
Обучаващият(ите) се справи с
предмета
Това знание ще ми послужи
добре в действията ми на пазара
на труда
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Допълнителни коментари и бележки (положителни и отрицателни)

2. Вземайки предвид обучението по „Компютърни умения за бизнес употреба“ досега, моля
посочете степента си на съгласие с изброените по-долу твърдения.
Абсолютно
несъгласен

Знанията
полезни

бяха

Несъгласен

Не съм

Съгласен

сигурен

съм

достатъчни и

Продължителността
програмата беше адекватна

на

Обучаващият(ите) се справи с
предмета
Това знание ще ми послужи
добре в действията ми на пазара
на труда

Допълнителни коментари и бележки (положителни и отрицателни)

Абсолютно
съм
съгласен
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3. Вземайки предвид обучението по „Бизнес английски“ досега, моля посочете степента си на
съгласие с изброените по-долу твърдения.
Абсолютно
несъгласен

Знанията
полезни

бяха

достатъчни

Продължителността
програмата беше адекватна

Несъгласен

Не съм
сигурен

Съгласен
съм

Абсолютно
съм
съгласен

и

на

Обучаващият(ите) се справи с
предмета
Това знание ще ми послужи
добре в действията ми на пазара
на труда

Допълнителни коментари и бележки (положителни и отрицателни)

4. Вземайки предвид обучението по „Развиване на вродени умения“ досега, моля посочете
степента си на съгласие в кои сесии сте отговорили на нуждите и очакванията си.
Абсолютно
несъгласен

Несъгласен

Не съм
сигурен

Съгласен
съм

Абсолютно
съм
съгласен

Дейностите
свързани
цели

са
с

полезни

и

професионалните

Продължителността на сесиите
беше адекватна
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Подходът на помощника(ците) е
подходящ
и
поддържаха деен

той/тя

ме

Вярвам, че това знание ще ми
послужи добре в действията ми
на пазара на труда
По

време

на

семинарите

се

чувствах удобно да изразявам
себе си

Допълнителни коментари и бележки (положителни и отрицателни)

6. Обща оценка на програмата, досега:
Абсолютно
несъгласен

Доволен съм от организацията и
управлението
програма

на

учебната

Мястото
е
подходящо
съоръженията са адекватни

и

Освен за професионалното ми
развитие,
програмата
въздействие също и
личното ми развитие

оказа
върху

Несъгласен

Не

съм

сигурен

Съгласен
съм

Абсолютно
съм
съгласен

Контактът

ми

(приятели,

с

други

хора

обучаващи,

наставници) в тази програма
действа като мрежа на пазара на
труда
Програмата
отговори
очакванията ми

на

Участието ми в програмата ще ми
помогне с професионалната ми
интеграция.
Компютърните ми умения ми
позволяват
да
участвам
ефективно в програмата
Разполагам
с
необходимото
оборудване за ефективно участие
в програмата
Методът

за

обучение

от

разстояние е по-предпочитан от
уроците „на живо“.
Служебните ми задължения ми
позволяват
да
участвам
учебната програма

в

Семейството ми ме насърчава да
участвам гладко в програмата
Другите

участници

ме

насърчават да участвам гладко в
програмата

Допълнителни коментари и бележки (положителни и отрицателни), дотук:
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7. Какви са очакванията ви за последователността на програмата?
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8. Какви промени ни препоръчвате за последователността на програмата?

Благодаря ви!

Приложение 34 карти за оценка
Карти за оценка
277

Глаголи за оценка (на дъската или на кутията)
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Приложение 35 формуляр за финално оценяване на
участниците
Програма за обучение за изграждане на способности за наемане на работа
Продажби и обслужване на клиенти

Уважаеми Госпожо/Господине,

Оценяването цели да даде оценка на програмата за обучение, в която участвате. Организацията ще
използва добре резултатите от оценката ви, подобрявайки следващите програми за обучение и
професионална интеграция.
Въпросникът е анонимен. Събраните данни ще бъдат използвани само за статистически цели и във
всички случаи поверителността и анонимността на участниците ще бъде защитена.

За да попълните въпросника, прочетете внимателно всеки въпрос и попълнете съответното поле с Х. Можете
да изразите мнението си в осигуреното поле.

ДАТА:

Α. ДЕМОГРАФИЯ

1. Пол:
Мъжки
Женски
Без отговор

2. Възрастова група:
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18-24
3. Ниво на образование:

25-34

Начално училище

35-44

Средно училище

45-54

Университет

55-64
4. През последните
пет години участвахте

Бакалавърска степен
Магистърска степен
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65+

ли в други учебни програми или семинари;
Да
(моля,
посочете)
Не

Β. МОТИВАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Вземайки предвид вашата мотивация(и) да участвате в учебната програма, моля, посочете степента си
на съгласие с изброените по-долу твърдения.
Абсолютно
несъгласен

За обогатяване на компетентността ми в
специфична област или въпрос.
За подобряване на професионалните ми
умения/за
по-добро
професионални проблеми.
За увеличаване
назначение

на

справяне

шансовете

ми

с
за

За срещане с нови хора/за разширяване на
социалната ми мрежа
Личен интерес

Несъгласен

Не съм

Съгласен

сигурен

съм

Абсолютно
съм
съгласен

Друго (моля, посочете)

С. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
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1. Вземайки предвид професионалното обучение по „Продажби и обслужване на клиенти“, моля
посочете степента си на съгласие с изброените по-долу твърдения.
Абсолютно
несъгласен

Несъгласен

Не съм
сигурен

Съгласен
съм

Абсолютно
съм
съгласен

Знанията бяха достатъчни и
полезни
Продължителността
на
програмата беше адекватна
Обучаващият(ите) се справи с
предмета
Това знание ще ми послужи
добре в действията
пазара на труда

ми

на

Допълнителни коментари и бележки (положителни и отрицателни)

2. Вземайки предвид обучението по „Компютърни умения за бизнес употреба“, моля посочете
степента си на съгласие с изброените по-долу твърдения.
Абсолютно
несъгласен

Знанията
полезни

бяха

достатъчни

и

Несъгласен

Не съм
сигурен

Съгласен
съм

Абсолютно
съм
съгласен

Продължителността на програмата
беше адекватна
Обучаващият(ите)
предмета

се

справи

с
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Това знание ще ми послужи добре
в действията ми на пазара на труда

Допълнителни коментари и бележки (положителни и отрицателни)

3. Вземайки предвид обучението по „Бизнес английски“, моля посочете степента си на съгласие с
изброените по-долу твърдения.
Абсолютно
несъгласен

Знанията
полезни

бяха

достатъчни

Продължителността
програмата беше адекватна

Несъгласен

Не съм

Съгласен

сигурен

съм

и

на

Обучаващият(ите) се справи с
предмета
Това знание ще ми послужи
добре в действията ми на пазара
на труда

Допълнителни коментари и бележки (положителни и отрицателни)

Абсолютно
съм
съгласен
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4. Вземайки предвид обучението по „Развиване на вродени умения“, моля посочете степента си на
съгласие в кои сесии сте отговорили на нуждите и очакванията си.
Абсолютно
несъгласен

Несъгласен

Не съм
сигурен

Научаване как да уча
Управление
на
самоефективнсот/производителност
Отборна работа
Приспособимост и гъвкавост
Издръжливост
стреса

и

управление

на

Решаване на проблеми и вземане на
решения
Работна производителност
Подготовка за интервюта
Бизнес възприятие
Срещане с кариерата ви
Самовглъбяване,
как напредвам

както

научавам,

Допълнителни коментари и бележки (положителни и отрицателни)

Съгласен
съм

Абсолютно
съм
съгласен
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5. Вземайки това предвид, моля посочете степента си на съгласие с твърдението, че Работата под надзор
в седалището на „ххх“ беше използваема по отношение на учебната програма, на която присъствате.
Абсолютно

Несъгласен

несъгласен

Не съм сигурен

Съгласен съм

Абсолютно съм
съгласен

Допълнителни коментари и бележки (положителни и отрицателни)

6. Обща оценка на програмата:
Абсолютно
несъгласен

Доволен съм от организацията и
управлението
програма.

на

учебната

Мястото
е
подходящо
и
съоръженията бяха адекватни
Освен за професионалното ми
развитие,
програмата
въздействие също и

оказа
върху

Несъгласен

Не съм

Съгласен

сигурен

съм

Абсолютно
съм
съгласен

личното ми развитие.

Програмата
отговори
очакванията ми.

на

Участието ми в програмата ще ми
помогне с професионалната ми
интеграция.

Допълнителни коментари и бележки (положителни и отрицателни)

7. Какво е най-важното, което спечелихте от участването в тази учебна програма?

Какви са предстоящите ви цели и/или очаквания?
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Какво бихте ни препоръчали за подобряване на учебната програма?
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Благодаря ви!

Приложение 36 проучване математически умения - девет
точки
Приложение 36

Девет_ТОЧКИ
Целта на пъзела е да свържете всичките девет точки, използвайки четири прави линии или по-малко,
без да повдигате химикалката и без да начертавате една и съща линия повече от веднъж. Всяка линия
трябва да започва там, където свършва последната линия.
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Приложение 37 карти за компютърни умения
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Приложение 38 управление на времето
УМЕНИЕ
1

УМЕНИЕ
2

УМЕНИЕ
3

Мога да
изясня какви
са целите ми
в проста
дейност,
създаваща
стойност.

Мога да
изпълнявам
опростен
план за
дейности за
създаване на
стойност.

Мога да
установя
алтернативни
цели за
създаване на
стойност в
опростен
контекст.

Мога да
опиша целите
ми за
бъдещето
според
силните ми
страни,
амбициите,
интересите и
постиженията
ми.

Мога да
установя
краткосрочни
цели и да
действам
според тях.

Мога да се
справя с
широк набор
опростени
задачи
едновременно,
без да се
чувствам
неудобно.

Мога да
създам план
за действие,
който
определя
необходимите
стъпки за
постигане на
целите ми.

Мога да си
позволя
възможността
за промяна
на плановете
ми.

Мога да
разработя
бизнес модел
за идеята ми.

Мога да
определя
ключовите
елементи,
които правят
бизнес

Мога да установя
дългосрочни цели,
произтичащи от
виждането ми (или
на екипа ми) за
създаваща стойност
дейност.

Мога да
съобразя
краткосрочните,
средносрочните
и
дългосрочните
цели с
виждането ми
(или на екипа
ми) за
създаваща
стойност
дейност.

Мога да изготвя
стратегия за
постигане на
целите според
моето (на екипа
ми) виждане.

Мога да управлявам
равновесието между
нуждата от
изобретателност и от
контрол, така че
способността на
организацията ми да

Мога да обобщя
основните линии от
управлението на
проект.

Мога да
приложа
основните
положения от
управлението
на проект в
управлението
на дейност за
създаване на
стойност.

Мога да
разработя и да се
придържам към
подробен план за
управление на
проект,
пренастройвайки
го към
променящи се
обстоятелства, за
да гарантирам,
че целите са
постигнати.

Мога да разработя
ръководни процедури
за ефективно
осигуряване на
стойност в
променящи се
обстоятелства

Мога да разработя
бизнес план въз
основа на модела,
описвайки как да
постигна

Мога да
организирам
дейности за
създаване на
стойност,
използвайки

Мога да
поддържам
методите си за
планиране
осъвременени и
да ги

Мога да приспособя
бизнес модела за
дейностите за
повишаване на
стойността, за да се

постигне целите си да
е защитена и
подхранена.
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модела
необходим за
осигуряване
на
стойността,
която съм
установил.

установената
стойност.

методи за
планиране, като
бизнес и
маркетингови
планове.

приспособявам
към променящи
се обстоятелства.

справя с нови
предизвикателства
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УМЕНИЕ
4

Мога да си
спомня реда
на стъпките,
които са били
необходими в
опростена
дейност за
създаване на
стойност, я
която съм
участвал.

Мога да
установя
основните
стъпки, които
са необходими
за дейност за
създаване на
стойност.

Мога да
подредя по
важност
основните
стъпки от
дейност за
създаване на
стойност.

Мога да
задавам
собствените
си
приоритети и
да действам
според това.

Мога да установя
приоритетите, за да
изпълня моето (или
на екипа ми)
виждане.

Мога да остана
съсредоточен
върху зададени
приоритети,
въпреки
променящите
се
обстоятелства.

Мога да установя
приоритети в
несигурни
обстоятелства, с
частична или
двусмислена
информация

УМЕНИЕ
5

Мога да
разпозная
какъв
напредък съм
постигнал по
задачата.

Мога да следя
дали задачата
се развива по
план.

Мога да
разпозная
различните
видове данни,
които са
необходими
за следене на
напредъка на
опростена
дейност за
създаване на
стойност.

Мога да
задавам
основни
етапи и
показатели за
наблюдение
на напредъка
на дейността
ми за
създаване на
стойност.

Мога да опиша
различни методи за
мониторинг на
производителността
и въздействието.

Мога да
определя какви
данни са
необходими за
наблюдение
колко
ефективни са
дейностите ми
за създаване на
стойност и
подходящ
начин за
събирането им.

Мога да развия
индикаторите за
ефективност, от
които аз (или
екипът ми) се
нуждая, за да
следя напредъка
към успешен
резултат в
променящи се
обстоятелства.

Мога да изготвя и да
въведа план за
събиране на данни за
мониторинг дали
дейността ми постига
целите си

УМЕНИЕ
6

Отворен съм
към промени.

Мога да се
изправя пред
и да се справя
с промените
по
конструктивен
начин.

Мога да
променям
плановете си
въз основа на
нуждите на
екипа ми.

Мога да
приспособя
плановете си,
за да
постигна
целите си под
светлината на
промени,
които са
извън
контрола ми.

Мога да възприема
промяна, която
носи нови
възможности за
създаване на
стойност

Мога да
предвидя и да
включа
промяна в хода
на процес за
създаване на
стойност.

Мога да
използвам
резултатите от
мониторинга, за
да регулирам
виждане, цели,
приоритети,
планиране на
ресурси, стъпки
за действие или
всеки друг аспект
от процеса за
създаване на
стойност.

Мога да общувам
ефективно с
организацията за
причината за
промени и
регулировки.
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Приложение 39 управление на времето-приоритети
Създаване на списък с всички неща, които ви прекъсват и крадат от времето ви.
След това ги поставете в мрежата, според въздействието и честотата им
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Голяма честота
Голямо
въздействие
Средно
въздействие
Ниско
въздействие

Средна
честота

Ниска
честота
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