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I. Проектът WhomeN  

Основната цел на проекта WhomeN е да предложи на възрастни жени, изложени на риск от 

социално изключване - мигрантки, бежанки и жени над 45 години, възможности за повишаване на 

техните индивидуални и общи умения. 

Намерението е да им се помогне да повишат квалификацията си и по този начин да повишат своето 

ниво на пригодност за работа. Важно е да се повиши способността и желанието им да вземат 

активно и ангажирано участие в обществото 

Проектът WhomeN използва иновативна методология за признаване на умения, която обхваща 

интердисциплинарни и меки умения. Този проект се основава на учебна програма по проекта 

WhomeN за самооценка на умения и компетенции, както е установено в насоките на ЕС (за 

валидиране и признаване) - според ECVET и EQAVET. 

Последните проучвания показват, че при търсене на работа меките умения са станали толкова 

важни, колкото и твърдите умения. Напоследък меките умения се отчитат, интегрират, признават и 

ценят в нашето общество. Валидирането им е особено важно при обучението и обучението на 

възрастни и подкрепя ученето през целия живот.  

Работната група на EQVET относно Подпомагане на обучението на възрастни, продължаващото ПОО 

и развитието на меки умения (2015 г.) подчертава значението на меките умения за изпълнение на 

работата и работодателите очакват кандидатите да притежават и двата вида умения. 

Проектът WhomeN произтича от необходимостта от разработване на нови подходи, насочени към 

изграждане на професионална компетентност на жени, изложени на риск от социално изключване. 

Предложението е да се разработят нови методологии, базирани на признаването на знанията и 

способностите на жените, които се придобиват в различни сфери на живота (официално 

образование, трудова практика и житейски опит) в съответствие с насоките на ЕС за валидиране и 

признаване - инструментите ECVET и EQAVET. Това ще позволи по-нататъшно професионализиране 

на професиите, извършвани обикновено от жени, изложени на риск от социално изключване (като 

например лични услуги по домовете, хотели, ресторанти и обществени услуги (HORECA и други), и 

по-добра интеграция на тези жени, които заемат тези работни места без официална професионална 

квалификация, но с много опит и компетенции. За това учебна програма на проекта WhomeN 

осигурява реална подкрепа за жени с достатъчен опит и компетенции, които работят без официална 

професионална квалификация 

Следвайки този факт и с цел да се улесни социалното включване на възрастните жени, проектът се 

фокусира върху интердисциплинарните умения и меките умения.  

Проектът WhomeN ще разработи програма за обучение на специалисти в образованието за 

възрастни. Това обучение ще бъде пригодено за запознаване с оценката на уменията и 

компетенциите въз основа на насоките на ЕС за валидиране и признаване - инструментите ECVET и 

EQAVET. 
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Ключовият компонент на този проект е помагането на обучителите в ежедневната им работа да 

открият меки умения, които биха могли да подпомогнат жените да подобрят своите 

интердисциплинарни умения и да завършат професионалния си процес на социална и културна 

интеграция. 

Вярваме, че проектът WhomeN е проект с висока добавена стойност, който създава консенсус по 

учебната програма и по-ефективни инструменти за оценка на меките умения. Жените в риск 

представляват целевата аудитория, а меките умения ще бъдат обединяващият елемент, който да им 

улесни нови възможности за работа и развитие.  

 

II. Как да се използва учебната програма по проекта 
WhomeN 

Използването на учебната програма по проекта WhomeN:  

 улеснява идентифицирането и оценяването на меките умения; 

 предоставя  инструменти и методи за преподаване / учене и / или затвърждаване на меки 

умения;  
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 допринася за нова професионална ориентация и стратегии за интеграция, които са 

ефективни за изграждане на стойност на формалното и неформалното обучение и което ги 

свързва с официалното образование и признаване на умения. 

Препоръчваме да прочетете „Качествено проучване за нуждите от обучение на жени в риск от 

социално изключване“, изготвено от партньорите по проекта WhomeN. Това беше основна стъпка за 

по-добро разбиране на нашата целева група - мигрантки, бежанки и жени над 45 години, и за 

избора на подходящи подходи за взаимодействие с тези жени.  

Тази учебна програма интегрира всички дейности по отношение на: 

 подхода и инструментите за подкрепа на жени, изложени на риск от социално изключване, 

за насърчаване на техните социални умения и засилване на тяхната професионална 

интеграция; 

 подкрепата на професионалисти, работещи с целевите групи, като се визира признаването 

на меки умения. 

Първата отличителна черта, която можете да се открие в тази учебна програма, е описание на 

целевите групи, които са адресат по тази методология. От една страна тя е предназначена за жени, 

изложени на риск от социално изключване, главно мигрантки и бежанки, жени над 45 години и 

жени от селските райони (глава III.1.). От друга страна лицата и организациите могат да използват 

тази учебна програма в тяхната професионална дейност и социално-професионална практика (глави 

III.2. и III.3).  

В тази учебна програма може да се намери полезна информация за значението на придобиването и 

признаването на меки умения в образованието за възрастни, особено когато говорим за жени и 

какво учат в неформален или информален контекст (глава IV).  

Също така са представени и описани интердисциплинарните умения и съответните меки умения, 

считани за важни за пригодността за работа на целевата група (глава VII).  

Преди запознаването с практическите инструменти се представя подходът на WhomeN за 

признаване на меки умения и използването на това признаване за по-нататъшен напредък на 

жените (глава V). 

Успоредно с това са описани насоките за осигуряване на зачитането на равенството между половете 

и междукултурното уважение, за да се подпомогне рефлексията на професионалистите по време на 

тяхната педагогическа работа с целевата група (глава VI). 

Инструментът за самооценка на меките умения е основен аспект на учебната програма WhomeN 

(глава VIII), Наличен е на платформата на WhomeN и в рамките на една сесия може да бъде 

попълнен онлайн на няколко езика с помощта на мобилно устройство или компютър, като ще се 

получи подходяща оценка и сертификат за тази оценка. След процес на обучение или подобряване 

на професионалния опит може да се направи отново и да се сравни с предишния резултат, за да се 

установи как жените са подобрили своите меки умения и интердисциплинарни компетенции. 

Инструментът за самооценка може да се използва в няколко ситуации от организации и 

професионалисти, подкрепящи жените в неравностойно положение при професионалната им 
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интеграция и развитие: като индивидуална рефлексия от тези жени, като част от интервю или на 

сесия за наблюдение и дори в рамките на групово упражнение. 

Инструментът ще помогне рагистрирането на меките умения, които жените притежават. Нуждите им 

от обучение ще бъдат по-видими, както и възможностите за обучение, които им служат най-добре. 

Ще бъде по-лесно да се идентифицират онези работни места, които могат да очакват да намерят, 

както и какви работни места да търсят, но също така и да установят това, което им липсва, за да 

стигнат до работните места, към които се стремят. Най-вече може да служи дори за изграждането на 

техните CV-та, когато ги изпращат на официално обучение, или за признаване на професионални 

умения, тъй като са регистрирани техните профили, опит, компетенции и меки умения. 

Платформата включва други функции за качествени стратегии за интервенция, достъпни на няколко 

езика в помощ на професионалистите: 

 полезни ресурси за заетост, обучение и интеграция за жените в България, Германия, Италия, 

Латвия, Португалия, Румъния, Словения, Испания налични на националните езици и на 

английски; 

 информация и презентации на интердисциплинарни и меки умения в рамките на учебната 

програма Whomen; 

 ръководство за потребителя за инструмента за самооценка; 

 учебна програма и педагогически материал за професионалистите в образованието за 

възрастни; 

 културно многообразие и насоки за равенство между половете; 

 учебна програма и програма за обучения за жени. 

И накрая, налични са учебни програми за професионалисти и жени в риск. 

От една страна разработихме и тествахме предложение за петдневен курс за обучение на 

професионалисти, за да ги приближим до реалността на целевите групи, до уменията, които трябва 

да насърчават, и до методите, които могат да използват в работата с тези жени (глава X). 

От друга страна има пилотна учебна програма за жени в риск от социално изключване с 

продължителност 25 часа. Тя беше реализирана в рамките на проекта Whomen и подобрена за 

публикуването й в учебната програма (Глава IX). Съществува и списък с подробни методи и подходи 

и добри практики от наставничество до ролева игра като основни части от учебните програми. 

(Глава XI). 

Искрено се надяваме, че ще оцените тази учебна програма като полезна. Всички ваши коментари и 

отзиви са много важни за нас. Моля, изпратете ги на whomenproject@gmail.com  

III.  Целеви групи по учебната програма 

Учебната програма трябва да е в помощ преди всичко за работата на професионалистите от:  

 националните органи, коиъо са отговорни за приемането и интеграцията на бежанците; 

 приемни центрове; 

 служби за подпомагане на заетостта; 

mailto:whomenproject@gmail.com
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 неправителствени организации и благотворителни организации, предлагащи услуги на жени, 

мигрантки и бежанки; 

 социални служби; 

 за консултанти по образование и обучение. 

III.a. Възрастни жени, изложени на риск от социално изключване 

Възрастни жени, изложени на риск от социално изключване (жени мигрантки, безработни и 

дългосрочно безработни жени, млади жени с ниско ниво на образование, самотни майки и жени 

над 45 години с ниско ниво на образование). 

В целия ЕС заетостта е проблем за хората като цяло, и по-специално за хората с ниско ниво на 

официално образование. Статистиката на европейско ниво от 2017 г. показва, че равнището на 

заетост на хората с ниско ниво на официално образование в сравнение с тези със средно или високо 

ниво на формално образование е под средното ниво в ЕС - 55,6% заетост за ниско образователно 

ниво, 75,7% за средно образование и 85,3% за висше образованиеОсвен че имат по-малка 

вероятност да си намерят работа, също така лицата с основно образование бяха засегнати най-

тежко от кризата. Коефициентът на заетост за тази група намаля на европейско ниво с 5,1 % между 

2007 и 2013 г.. Съответно за тези със средно образование намалението е 1,7 %, а за тези с висше 

образование – с 1,8 %. 

В този контекст жените са особено уязвима група. Те са изправени пред няколко трудности в 

процеса на социално-професионалното включване: 

 липсата на квалификация за работа или по-специално в случая на бежанци или мигранти 

непризнаване на предишните им квалификации поради липсата на система за еквивалентност 

на дипломите; 

 изолацията на жените с многодетни семейства, чието време е заето с грижи по домакинството;  

 пречки, породени от тяхната ниска квалификация и професионален опит и неформалното им 

обучение; 

 ниско образователно ниво и професионална квалификация и трудности при признаването на 

квалификация, които ограничават достъпа до специализирани работни места; 

 работа в несигурна икономическа и договорна ситуация. 

За да се засили социалното включване на жените чрез инструменти за признаване и валидиране, ще 

е необходимо да се вземат предвид не само основните умения и компетенции, но и 

интердисциплинарните умения, които улесняват развитието на нови способности. 

III.b. Професионалисти, участващи в образованието за възрастни 

Както беше обяснено по-горе, необходимо е да се прилагат нови стратегии за повишаване на 

пригодността за заетост и интеграция на жените с риск от социално изключване, заети или 

безработни с ниско ниво на образование. Преподавателите за възрастни са хора, които могат да 
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окажат пряко и положително влияние върху тези групи, за да развият необходимите 

компетентности. 

В същото време тези преподаватели, които преди всичко са компетентни в своята професионална 

област, трябва да бъдат обучени, за да се научат как да идентифицират меки умения и да 

допринесат за преосмисляне на обучението за възрастни. 

III.c. Организации за образование за възрастни 

Доставчиците на образование за възрастни (публични и частни) могат да бъдат заинтересовани да 

се запознаят с набор от инструменти, които могат да се използват в различни среди. Тези 

инструменти могат да се използват за подпомагане на безработните лица да излязат на пазара на 

труда. 

Образователните институции, университетите, доставчиците на професионално образование и 

обучение (ПОО) и други доставчици на образование за възрастни, агенции по заетостта, 

неправителствени организации и публични служби, които оперират в даден регион, трябва да бъдат 

включени и координирани - същото важи и за бизнеса. Следователно териториалното измерение 

трябва да се вземе предвид при разработването и прилагането на мерки за валидиране на 

неформалното и информалното обучение. Важно е образователните институции и бизнесът да са 

отворени и да се адаптират към новите обстоятелства, създадени от признаването на неформалното 

и информалното образование, и да оползотворят новите възможности и шансове, които 

предоставят. 

 

IV. Значение на признаването на уменията 

IV.a. Европейски контекст за признаването на уменията 

Резолюцията на Съвета относно обновената европейска програма за обучение на възрастни (2011 / 

C372 / 01) обяснява, че е необходимо възрастните редовно да повишават своите лични и 

професионални умения и компетентност, за да се справят с последиците от икономическата криза. 

Като се има предвид текущата нестабилност на пазара на труда и необходимостта от намаляване на 

риска от социално изключване, това се отнася особено за нискоквалифицираните и хората с ниско 

ниво на умения. 

„Становището на Комитета на регионите (КР) - признаване на умения и компетенции, придобити 

чрез неформално и информално обучение“ (2015 / C019 / 16) подчертава значението на 

валидирането на уменията, придобити от неформалното и информалното обучение в контекста на 

ученето през целия живот. 

Член 3. Уменията и компетенциите се придобиват не само чрез официално образование, но и чрез 

обучение, което се осъществява извън тази формална рамка. Това включва неформалното 

придобиване на дадена компетентност по време на живота на дадено лице, което не е свързано с 

никакви официално признати и утвърдени квалификации. Такива умения могат, например, да се 



 

 

8 

придобият по време на домакински работи, учене на работното място, помощ във ферма, грижа за 

възрастни хора, болни, деца и др. 

КР подчертава важността на придобиването на възможно най-широки междусекторни умения и 

ролята на тези умения в сътрудничество между официалното, неформалното и информалното 

образование и пазара на труда. В допълнение той обръща внимание на важната роля на ключови 

заинтересовани страни, работещи извън официалната образователна система, които проявяват 

голям интерес или са пряко ангажирани в признаването и утвърждаването на умения, придобити 

извън официалната система, и подчертава необходимостта от създаване на общи рамки за 

качеството на стажовете на обучаващите се. 

Работната група на EQVET относно: Подпомагане на обучението на възрастни, продължаване на 

ПОО и развитието на меки умения (2015 г.) подчертава важността на меките умения за работата, а 

работодателите изискват кандидатите да притежават и двете. 

По въпроса за акредитацията няма споразумение за универсален набор от показатели, измерващи 

придобиването на меки умения. Малко е наличната информация относно квалификациите, 

основани на кредити в образованието и обучението на възрастни. 

Валидирането е особено важно за образованието и обучението на възрастни и като начин за 

подпомагане на обучението през целия живот. Работната група EQVET посочва, че е важно да се 

обмисли кои методи да се използват за оценка и / или признаване на меки умения от доставчици на 

обучение за възрастни, работодатели и учащи се (самооценка). Измерването на меките умения 

трябва да доведе до преосмисляне на подходите за оценяване, т.е. вместо да се съсредоточи само 

върху оценката на знанията и твърдите умения, трябва да се измерват както твърдите, така и меките 

страни в представянето на обучаемите, ако трябва да се оцени обективна успехът в обучението при 

възрастните обучаеми. 

Проектът WhomeN създаде учебна програма за професионалисти в образованието за възрастни с 

цел да насърчи оценяването на меки умения (въз основа на насоките на ЕС, ECVET и EQAVET). 

Професионалистите имат умения и компетенции в подкрепа на тази специфична група жени. Но те 

често нямат ръководство за признаване и валидиране, за да помогнат на тези жени да получат 

признаване на своите меки умения. Нашата учебна програма ще позволи на специалистите в 

образованието за възрастни да направят това възможно. 

В рамките на проекта е създадена тази ефективна учебна програма за признаване и подобряване на 

компетенциите, за да подкрепя жените, изложени на риск от социално изключване в партньорските 

държави. Благодарение на европейското сътрудничество, създадено от подходящо обединение от 

взаимно допълващи се организации от различни области, но споделящи близки характеристики и 

цели, тази учебна програма въвежда нови методологии и инструменти за опростяване на процеса 

на идентифициране, оценка и развитие на меки умения и трансфера им в контекста на пазара на 

труда. 
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IV.b. Значение на признаването на меките умения в Европейския 
съюз 

Признаването на квалификация в ЕС сега е труден процес. Необходимо е да се изработи 

акредитирана учебна програма за меки умения за безработни възрастни. В рамките на тази учебна 

програма е необходимо да се включат групи, изложени на риск от социално изключване, 

включително мигрантки или бежанки и жени над 45 години. Проектът WhomeN възнамерява да 

постигне тази конкретна цел. 

Проектът WhomeN разработи методика за обучение, основана на конкретни индивидуални 

потребности от меки умения на тези групи жени. Освен това е необходим инструмент за 

диагностика и самооценка на меките умения, за да се определи кои меки умения и компетенции се 

владеят и кои от тях трябва да бъдат подобрени, за да се осигурят възможности за по-добра работа. 

Освен това е важно да се повиши осведомеността на мениджърите в образованието за възрастни, 

на женските организации и на компаниите за значението на тези програми. Трябва да се обърне 

специално внимание на обучението на консултанти по заетостта, ментори и служители по развитие 

на човешките ресурси. Подобряването на техническите компетенции на професионалистите, 

работещи с обучаващи се възрастни, е ключов фактор за успех за развиване на меки умения на 

безработни, които търсят работа. 

Оценката на меките умения на жени, изложени на риск от социално изключване, е задължителна. 

Практиките и инструментите за оценка на меките умения показват добре установени процеси, 

базирани до голяма степен на модели за самооценка. Въпреки това всеки процес на признаване / 

сертифициране е свързан с тях. 

След самооценка на меките умения, жените, изложени на риск от социално изключване, трябва да 

получат подходящо обучение за засилване на онези умения, които липсват, и тези, които са най-

адекватни на това, което изисква пазарът на труда. 

Тъй като този проект се разпростира на европейско ниво, учебната програма и инструментът за 

самооценка трябва да отговарят на следните изисквания: 

 да може да се реализира във всички страни от ЕС, а не само в страните партньори по този проект 

(всъщност искаме да повлияем на други държави да използват този инструмент в бъдеще). 

 да следва система за осигуряване на качество, защото инструментът трябва да бъде свързан в 

бъдеще с процес на официално признаване на европейско равнище. 
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 Неформалният и информален трудов опит, включително меките умения, трябва да имат свой 

валиден процес на признаване. Този процес трябва да следва Европейските насоки за 

валидиране на неформалното и информалното обучение чрез Cedefop. Насоките завършват с 

обобщение на взаимосвързаните стъпки, необходими за установяване на функционални 

механизми за валидиране. Централното послание на насоките е, че валидирането служи за 

постигане на видимост на резултатите от неформалното и информалното обучение и 

определянето на подходяща оценка за тях. 

 
Източник: Cedefop (2015). European guidelines for validating non-formaland informal learning. Luxembourg: 

Publications Office.Cedefop reference series; No 104.http://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf 

http://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf
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V. Учебна програма по проекта WhomeN 

V.a. Подход 

Основната цел на проекта WhomeN е да създаде ефективна учебна програма за оценка, признаване 

и подобряване на меките умения и личните компетенции на жените, изложени на риск от социално 

изключване. Учебната програма ще бъде налична в интерактивен инструмент, където обучителите и 

жените могат да оценяват личните компетенции и меки умения според няколко параметъра, 

следвайки изискванията, установени в Европейските насоки за валидиране и разпознаване - 

инструментите ECVET и EQAVET. Референтната рамка за осигуряване на качество EQAVET за 

професионално образование и обучение предоставя методологията, която подкрепя процеса на 

разработване на учебната програма. 

Разработването на учебната програмаа предполага различни етапи, в които експерти, обучители и 

хора, които осигуряват и организират образование за възрастни, си сътрудничат в стратегическо 

транснационално партньорство. Всеки от партньорите играе съществена и необходима роля в 

изготвянето на учебната програмаа. 

Очакваното въздействие на учебната програма включва и различни целеви групи жени, изложени 

на риск от социално изключване. Това въздействие ще бъде постигнато чрез създаването на 

интерактивен инструмент за практикуващите, които да прилагат учебната програма. Освен това 

преносимостта се гарантира от интерактивния инструмент, който ще бъде достъпен за експерти, 

съветници по заетостта и обучители в образованието за възрастни. Жените, които се нуждаят от 

подкрепа, ще могат да завършат процеса чрез самооценка и признаване на техните компетенции. 

Учебната програма ще бъде публична и ще се разпространява на национални и европейски 

платформи и уебсайтове. 

V.b. Подходът на WhomeN и ECAVET 

Проектът Whomen е избрал да следва препоръките на EQAVET (https://www.eqavet.eu/ ) за 

доставчиците. EQAVET предлага на доставчиците на ПОО пряк начин да наблюдават и подобряват 

качеството на предоставянето им. Той се основава на четиристепенния цикъл. Ние се адаптираме 

към доставчици на образование за възрастни. 

 Етап 1: Планиране. Поставят се ясни, подходящи и измерими цели по отношение на политики, 

процедури, задачи и човешки ресурси: 

 определените цели и задачи се задават и наблюдават, а програмите са проектирани да ги 

постигнат; 

 провеждат се постоянни консултации със социалните партньори и всички други 

заинтересовани страни, за да се определят специфичните местни / индивидуални нужди; 

 доставчиците планират инициативи за сътрудничество с други доставчици на обучение за 

възрастни и други заинтересовани страни; 

https://www.eqavet.eu/
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 проектът Whomen започна с изследователско проучване и качествен план за контрол на 

всички фази и постигане на необходимите резултати; 

 планът за оценка включва вътрешни инструменти и инструменти за обучение, както и 

такива, предназначени да оценят меките умения на жените преди и след пилотното 

прилагане на учебна програма. 

 Етап 2: Изпълнение. Създаване на процедури за осигуряване на постигането на целите и 

задачите: 

 човешките и материалните ресурси са добре изчислени; 

 подходящите и приобщаващи партньорства, включително тези между учители и обучители, 

са изрично подкрепени за изпълнение на планираните действия; 

 програмите на доставчиците на образование за възрастни дават възможност на обучаемите 

да отговорят на очакваните резултати от обучението и да се включат в процеса на обучение; 

 доставчиците на образование за възрастни реагират на потребностите от обучение на 

хората, като използват подходи на педагогиката и оценяването, които дават възможност на 

обучаемите да постигнат очакваните резултати от обучението; 

 образованието за възрастни осигурява доставчици на валидни, точни и надеждни методи за 

оценка на резултатите от обучението на хората. 

 Етап 3: Оценка. Проектиране на механизми за оценка на постиженията и резултатите чрез 

събиране и обработка на данни, за да се установят информативни оценки: 

 оценка и преглед на събраните данни и адекватни и ефективни механизми за включване на 

вътрешни и външни заинтересовани страни; 

 редовна самооценка (ранно откриване на отклонения): Оценката интегрира както 

процесите, така и резултатите. Удовлетвореността на обучаваните, както и 

удовлетвореността и успехът на екипа се взимат предвид. 

 Етап 4: Преглед. Разработване на процедури за постигане на планираните резултати и / или 

нови цели: 

 събира се обратна информация от обучаващите се относно техния индивидуален опит и 

средата на обучение и преподаване. Заедно с отзивите на учителите, обучителите и всички 

други заинтересовани страни това се използва за планиране на по-нататъшни действия; 

 процедурите за обратна връзка и преглед са част от стратегически процес на обучение в 

организацията, подпомагат осигуряването на високо качество и подобряват възможностите 

за обучаващите се. 

Източник:© European Quality Assurance in Vocational Education and Training 
(https://www.eqavet.eu/ https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochure-
on-the-EQARF-indicators.pdf)  

Тъй като в различните страни партньори по проекта има различни системи за признаване на 

официално ниво, които можете да намерите в WhomeN Качествено проучване за нуждите от 

обучение на жени, изложени на риск от социално изключване, препоръчваме тази учебна програма 

и нейните инструменти. 

https://www.eqavet.eu/
https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochure-on-the-EQARF-indicators.pdf
https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochure-on-the-EQARF-indicators.pdf


 

 

13 

Когато жените са наясно със своите меки умения, те имат възможност да ги усъвършенстват с 

подкрепата на обучители и педагози и могат да получат сертификат за признаване на техните лични 

компетенции и професионален опит на неформално ниво. В допълнение, той служи като основа за 

издаване на персонализирани съвети за по-нататъшни стъпки към интеграция на пазара на труда 

(например насочване към органите, занимаващи се с признаване на дипломи, валидиране на 

умения, езиково или друго обучение или подкрепа за заетост). 

Учебната програма на WhomeN поддържа целия този процес от следните раздели, достъпни в тази 

учебна програма и на уебсайта на проекта на Whomen  (https://whomen.eu): 

 учебни програми и педагогически материал за обучители за необходимите меки умения за 

жени, изложени на риск от социално изключване; 

 насоки за прилагане на учебната програма на WhomeN; 

 насоки за налагане на културното многообразие и равенството между половете в учебната 

програма на WhomeN; 

 учебни програми за пилотно изпълнение на учебната програма: Учебни програми за курсове за 

обучение по меки умения за жени, изложени на риск от социално изключване. 

VI. Насоки за равенство между половете и междукултурни 
аспекти 

В процеса на обучение, в който участват жени, е много важно да се вземат предвид и да се прилага 

половият и междукултурен подход. 

Половият подход започва с някои предпоставки: 

 Жените живеят в неравностойно положение във всички общества заради патриархалните 

култури. Патриархатите са сложни системи от регулации, убеждения и социални норми, които 

определят ролите, които мъжете и жените трябва да играят в обществото. Те имат огромно 

влияние върху изграждането на модел на обществото и определят и затвърждават социалните 

роли, които жените и мъжете трябва да играят в обществото. 

 Биологичните различия между половете имат социално значение и дефинираност, 

характеризиращи се с асиметрична и дихотомизирана връзка между мъжете и жените, която 

отрича съществуването на други полове. Така мъжете и жените са естествени социално-

икономически конструкции. Мъжете и жените играят различни роли в обществото. 

Взаимоотношенията им се основават на исторически, религиозни, етнически, икономически и 

културни детерминанти, които винаги се управляват от противопоставяне и асиметрия в ущърб 

на жените. 

 Като цяло жените имат различни социални роли в обществата: репродуктивни, продуктивни и 

общностни роли. На Световната конференция за жените, проведена в Пекин през 1995 г., 

признаването на репродуктивния труд на жените беше важен въпрос, повдигащ въпроса за 

множеството и невидими роли на жените. Финансовата стойност на женския труд за оцеляване 

и на това, което също може да се нарече ежедневна икономика, икономиката на живот, трябва 

да се изчисли, да стане видима и анализирана по отношение на пола (репродуктивна роля). 

https://whomen.eu/
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Жените също имат роля в производителния труд, който в някои контексти, особено в рамките 

на семейната икономика, остава непризнат, защото често се управлява от съпруга, бащата или 

брата или се използва за задоволяване на много семейни нужди, а не за насърчаване 

обществената роля и кариерата на жените. Наред с тези роли в репродукцията и 

производството е важно да се вземе предвид и друга роля, която е по-малко видима и по-малко 

обмислена - ролята на грижата за общността и политиките на общността с цел осигуряване 

и управление на колективните потребителски стоки и реагиране на колективните нужди на 

квартала или общността. Тази роля дава възможност на жените да придобият умения в 

управлението на обществените дела и социалната медиация, преглед на споделените активи. 

Освен това разширява техния хоризонт отвъд дома и семейството към квартала и цялата 

общност. Тази роля обикновено се разглежда като разширяване на репродуктивната роля на 

жените и тъй като тя не получава възнаграждение и се осъществява в свободното им време, 

остава незабелязана и контрастира с официалната политическа организация на общността, 

която обикновено се провежда от мъжете. За мъжете тази роля обикновено се признава пряко 

или косвено посредсрвом заплата и / или статус и власт. Като се има предвид тази тройна роля, 

следва също така да се вземат предвид взаимозависимостите й, както и да се види стойността и 

иновацията на тези роли. Икономическата роля на жените, която е отделена от стойността на 

връзките, е оъдалечена от стратегическите нужди на обществото. Освен това репродуктивната 

роля на жените не трябва да се свежда само до частна роля, а по-скоро поставя въпроса за 

грижите в публичната политика и силно подчертава въпроса за благосъстоянието във връзка с 

правата на гражданите и икономиката. Когато се слушат жени, те винаги говорят за тази 

сложност, взаимовръзката между различните нива и тази взаимовръзка се променя съответно 

на принадлежащата култура. Това сексуално разделение на труда ограничава автономността на 

жените, възможността им да инвестират в професионалния си живот и наличието на време за 

себе си. Това означава, че за жените търсенето на собствен професионален път и включването 

на пазара на труда е по-трудно. Тези трудности се увеличават, ако жените са мигрантки не само 

защото пристигат от по-бедни страни в нови страни, където нямат много връзки, но също така 

защото много често различният им културен произход не се взема предвид или много често се 

разглежда като бариера / пречка. Това означава, че жените нямат същите условия на живот и 

дискриминацията между половете може да бъде пресечена от други дискриминации, които 

трябва да се имат предвид, а една от тях е расизмът. 

 Практически и стратегически нужди на жените. Много полезна и интересна концепция са 

"практическите и стратегически нужди" на жените. Мъжете и жените не само играят различни 

роли в обществото и имат различни нива на достъп до ресурси, но и имат различни нужди. За 

жените различието между практическите и стратегическите нужди е от основно значение. 

Практическите потребности на пола са тези, които жените разглеждат като признатата си 

социална роля. Те са отговор на нуждите, които се възприемат като непосредствени. Те са 

практични и са свързани с неадекватни условия на живот (услуги за деца, доходи и достъп до 

здраве). От друга страна, стратегическите нужди са тези, които жените смятат за свързани с 

подчинеността си на мъжете и се отнасят до разделението на труда по пол, власт и контрол. 

Тези нужди включват въпросите за официалните права, домашното насилие, равенството в 

заплатите, контрола върху собствените им органи. По този начин стратегическите нужди са тези 
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нужди, които дават възможност на жените да планират собственото си развитие и да поставят 

под въпрос подчиненото положение на жените в обществото. Практическите и стратегическите 

нужди на жените се различават според техния културен и социално-политически контекст. 

Стратегическите нужди на жените често са адресирани от феминисткото движение, което 

принуждава държавите да прилагат политики, които премахват бариерите пред задоволяването 

на тези нужди. Трудно е да се каже дали практическите нужди на жените трябва да бъдат 

поставени пред техните стратегически нужди. Холистичният интегриран подход, който отчита и 

адресира двата комплекса нужди, води до най-добри резултати. 

 Отправната точка на процеса на овластяване не са проблемите на жените, а желанията, 

приоритетите, ресурсите и потенциала на жените. Целта на процеса на овластяване е да се 

засили пространството и силата на жените и да се осъзнае тяхната социална роля. Нуждите се 

превръщат в социален ресурс за преодоляване на неравенствата, зависимостта и придобиване 

на нови права. Този подход се прекъсва с патриархален и ориентиран към помощта подход, 

деконструира стереотипните интерпретации и езици и реконструира какво ни казват жените, 

какво искат и мислят жените и често стратегиите, които прилагат на практика, не само за 

оцеляване, но и за живот. Жените не могат да се считат за слабите бенефициенти на намесата, 

подложени на бедност и процеси на „неразвитост“. Трябва да признаем, че уязвимостта на 

жените е резултат от патриархата, който влияе върху модела на икономиката и на обществото. 

Това означава, че перспективата на пола се прилага не само за „правата на жените“. Не 

перспективата е тази, която се разделя, а е тази, която съзнателно цели да се справи с 

асиметриите и да ги преодолява, да променя политиките и практиките и да поставя под въпрос 

модели на развитие, икономика и общество. 

За междукултурна перспектива през гледната точка на пола 

Неравенствоъо между половете може да съществуват съвместно с други форми на дискриминация. 

Това означава да признаем, че въпросът за интерсекционизма е важен за неравенството между 

половете и ни принуждава да разглеждаме дискриминацията и неравенството като динамичен и 

сложен процес. Сумата от всички индивидуални дискриминации е важна и трябва да се признае, 

тъй като недостатък в една област на живота засилва недостатъците в други. Това ни принуждава да 

разгледаме друг проблем: не всички жени са равни. Важно е да има междупоколенческа и 

междукултурна перспектива, която да взаимодейства с въпроса за пола. В много общества, 

особено тези, които търпят бързи промени, диалогът между различните поколения жени не е прост 

и младите жени често са важна сила за промяна от едно поколение към друго. В други случаи 

силната връзка между жените от различни поколения е тази, в която трябва да се инвестира. 

Въпреки това, въпреки приноса на Световната конференция в Пекин през 1995 г. все по-малко се 

говори по въпроса за междукултурната асиметрия сред жените. Това е голямо предизвикателство за 

нашето общество, в което благосъстоянието е на заден план спрямо обичта и майчината любов, 

донесени от страните на юга чрез жените мигрантки, на които са предоставени малко права и малка 

видимост. Това също е предизвика,телство за нас тъй като правата на жените не са включени в 

процеса на развитие, управлението на ресурсите, макропроблемите на планетата; това означава да 

се импортира модел, който учи, че жените не знаят и са неспособни, като по този начин се 

затвърждава механизмът на изключване и обезценяване на жените, който поражда неуспехи и само 
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насърчава подчинението. Полът и междукултурната перспектива са необходими за справяне с 

разнопосочната дискриминация на жените. Тези две перспективи позволяват да се отдаде значение 

на интердисциплинарните компетенции на жените, дадени от техните тройни социални роли: 

репродуктивна, продуктивна и обществена. По отношение на жените мигрантки е важно да се 

подчертае, че жените емигрантки изпълняват работата по репродукцията, която често е 

изоставена от жени от западните общества, които експериментират „еманципация“. По този начин 

се възпроизвежда патриархалният модел на обществото, който не отчита практическите и 

стратегическите нужди на всички жени. 

Някои методически указания за подкрепа на джендър и междукултурен подход: 

 Анализ и планиране на пола. Анализът на пола предоставя изчерпателни инструменти за 

подчертаване на разликите между половете по отношение на социалните роли и 

стратегическите нужди. Важно е потребностите на жените да се разглеждат на всяка стъпка, 

като се започне от тяхната социална роля. 

 Тройната роля на жените и взаимозависимостта им означава, че трябва да се избягва намесата 

само в една от тези области. Като се има предвид универсалността на различията между 

половете и дискриминацията, важно е при проектирането на процесите на обучение и 

професионализиране да се предвидят действия и механизми, които да осигурят реално 

овластяване на жените не само от техническа гледна точка, но и на социално ниво, за да се 

премахнат пречките и факторите за неуспех, зададени от житейското състояние на жените. 

 Всяка жена в процес на обучение и професионализиране носи със себе си опит и очаквания, 

които трябва да бъдат ревизирани и преразгледани, за да започне истински процес на 

получаване на възможности. Важно е да се идентифицират силните и слаби страни в личния 

живот на жената. Това означава, че е необходимо да се намери възможност и време през 

обучението и професионалните процеси, където жените могат да говорят за себе си, за да 

идентифицират по-добре ядрото на по-силни вътрешни ресурси, което може да позволи 

промяната и трансформацията към нови компетенции. Разказването на истории е полезен 

инструмент и общуването с други жени може да помогне в този процес на личностно 

овластяване. По отношение на жените мигранти е много важно да се създаде възможността те 

да разкажат историята на миграцията си, откъде са решили да си отидат, какво се надяват или 

са си въобразявали да намерят. Тези моменти трябва да бъдат създадени поне в началото на 

обучителния процес, в средата и в края, за да се регистрира промяната във вижданията и 

съзнанието. 

 По време на процеса на обучение и професионализация е важно да останете постоянно в 

състояние на изслушване, като се имат предвид реалните условия на живот на жените. 

Важно е да се разгледат някои практически предложения за улесняване на включването и активното 

участие на жените в обучителни дейности: 

 Жените не са компактна категория. Всички те имат индивидуални особености и различия. 

Важно е да се организира индивидуално обучение, за да се отговори на различните 

индивидуални и групови нужди. 
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 Важно е да се предвидят дейности за информиране и повишаване на осведомеността относно 

значението на обучението за пригодност за работа и да се даде ориентация / информация за 

наличното обучение със специално внимание на професионализираните и сертифицирани 

възможности за обучение, свързани с пазара на труда. 

 Препоръчително е жените да се насочат към местните институции и служби, които могат да 

подкрепят достъпа им до работа, както и да ги ориентират относно правата и задълженията на 

работниците в съответствие с местното законодателство. 

 Курсовете за обучение трябва да бъдат приведени в съответствие с нивото на уязвимост на 

жените. Следователно дейностите трябва да бъдат безплатни или евтини, за да се осигури 

участието им. 

 Графикът за обучение трябва да е съгласуван с желанията и задълженията на участничките, за 

да се увеличи максимално участието, което може да бъде подобрено например от услуга за 

гледане на бебе, за да се отговори на нуждите на майките. 

 Споразумението за обучение предоставя структурирана рамка за улесняване на постоянно 

участие на обучаващите се жени с цел да се поставят ясни цели и да се завърши обучението. 

 Стажът и трудовата практика трябва да бъдат неразделно свързани с теоретичното обучение. 

 Усвояването на езика и подобряването на уменията в информационните технологии са от 

основно значение за насърчаване на овластяването empowerment на жените. 

VII. Интердисциплинарни умения, взети под внимание от 
учебна програма WhomeN 

Интердисциплинарните умения са такива, които обикновено се считат за несвързани конкретно с 

определена работа, задача, академична дисциплина или област на знанието, но като умения, които 

могат да се използват в най-различни ситуации и работни условия. Такива умения са научени в един 

контекст или за овладяване на специална ситуация / проблем и могат да бъдат прехвърлени в друг 

контекст. Те могат също така да бъдат придобити чрез нетрудови или развлекателни дейности или 

чрез участие в образование или обучение. Тези умения са все по-необходими за хората, за да се 

адаптират успешно към промените и да водят смислен и продуктивен живот. 

Интердисциплинарните умения са много тясно свързани с меките умения. Всяко 

интердисциплинарно умение съчетава няколко меки умения. По този начин, всяко 

интердисциплинарно умение изисква куп конкретни социални умения, които представляват лични 

качества, позволяващи на човек да взаимодейства ефективно и хармонично с други хора. 

Меките умения характеризират как човек взаимодейства във взаимоотношенията си с другите. Те 

характеризират емоционалната интелигентност на човек. Социалните умения, които притежава 

човек, определят интердисциплинарните умения на човека. Социалните умения определят дали 

човек е например добър в стратегическото мислене, преговарянето или взимането на решения. 

Развитието и укрепването на интердисциплинарните и меки умения са важни и съществени за 

жените, изложени на риск от социално изключване, за да станат и да останат активна част от 

обществото. Настоящият пазар на труда се променя към все по-динамична среда, в която 

служителите ще се нуждаят да управляват активно своята собствена кариера. Нарастващото 
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значение на гъвкавостта и способността за намиране на заетост правят съвременната кариера по-

сложна, отколкото преди. В съответствие с тези ключови предпоставки обучението на меки умения 

е отличен метод за придобиване на различни личностни и професионални ресурси, които са 

решаващ компонент за постигане на професионален успех. 

Какви интердисциплинарни умения и компетенции трябва да имат жени, изложени на риск 

от социално изключване, за да могат да се адаптират към динамичния контекст на живота 

и труда и да подобрят своята работоспособност? 

Трудно е да се даде ясен отговор. Поради тази причина проектът Whomen започна с прилагането на 

„Качествено проучване за нуждите от обучение на жени, изложени на риск от социално 

изключване“ с цел да оцени нуждите от обучение на тази целева група в участващите региони 

(България, Германия, Италия, Латвия , Румъния, Словения и Испания), за да подобрят шансовете си 

за получаване на по-висококвалифицирани работни места. 

Изследването посочи, наред с други резултати, набор от препоръки относно съществуващата нужда 

от теми, които трябва да присъстват в програма за възможности за обучение, адресирани до жени, 

изложени на риск от социално изключване (от гледна точка на жените, участващи в проучването). 

Този списък с предложени дейности за обучение включва съдържание, свързано с твърди и меки 

умения (вж. страница 124 от проучването), но тъй като твърдите умения се отнасят до изключително 

разнообразни работни области и биха били трудни за постигане в рамките на нашия проект, ние се 

съсредоточихме върху интердисциплинарните и меките умения - междусекторни умения и 

компетенции, които могат да бъдат обучени и признати, за да се подобрят възможностите за 

заетост като средство за социално включване. 

След това, при разработването на тази учебна програма, анализирахме, организирахме и 

групирахме споменатите меки умения, като ги класифицирахме в 5 основни интердисциплинарни 

умения, които обхващат всички тях: 

 стратегическо и креативно мислене; 

 компетентност за вземане на решения; 

 умения за преговаряне; 

 компетентност за решаване на проблеми; 

 междукултурна компетентност. 

Следващият раздел ще представи и опише всяко едно от интердисциплинарните умения и 

посочените социални умения. 

VII.a. Стратегическо и креативно мислене 

Стратегическото мислене включва способността да се мисли по интуитивен, иновативен и креативен 

начин. Творческото мислене означава да гледате на нещо по нов начин. Това е самото определение 

на „мислене извън рамките“. Често творчеството в този смисъл включва това, което се нарича 

странично мислене, или способността да се възприемат модели, които не са очевидни. 

Стратегическото мислене е тясно свързано с креативното мислене и означава да се разработят нови 

методи, идеи и стратегии, ако обичайните не работят. 
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Хората със стратегическо и креативно мислене могат да идентифицират и измислят нови начини за 

изпълнение на задачи, решаване на проблеми и посрещане на предизвикателства, като разглеждат 

наличните ресурси. 

Стратегическото и креативното мислене включва сред възможните други следните меки умения и 

личостни качества: 

 комуникационни умения; 

 способност за работа в екип; 

 гъвкавост / адаптивност; 

 креативност; 

 самоанализ; 

 организация и управление на времето; 

 способност за управление на конфликти. 

VII.b. Компетентност за взимане на решения 

Компетентността за взимане на решения означава да можете да вземате добри и творчески 

решения в сложни ситуации, като взимате предвид и оценявате ползата, резултатите, разходите, 

рисковете и последствията. Тя също така включва способността да се възприемат логично 

обосновани и конструктивни критики и аргументи. Освен това компетентността за вземане на 

решение означава да се събира и анализира необходимата информация, за да се разработят 

алтернативни възможни действия и да се вземе решение за най-доброто по отговорен и автономен 

начин. 

Способността за вземане на решение означава да можете: 

1. да създавате конструктивна среда; 

2. да проучвате основно ситуацията; 

3. да генерирате адекватни алтернативи; 

4. да проучвате възможностите; 

5. да избирате най-доброто решение; 

6. да оценявате плана; 

7. да прилагате плана в действие. 

Вземането на решения включва сред възможните други следните меки умения и личостни качества: 

 отговорност; 

 проактивност; 

 съпричастност; 

 гъвкавост; 

 самоанализ; 

 способност за промяна на перспективите; 

 способност за аналитично мислене. 
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VII.c. Умения за преговаряне 

Уменията за преговаряне означават способността да участвате в комуникация по активен и 

ефективен начин за постигане на споразумение, ако съществуват различни мнения и интереси. Това 

означава способността да се разбере ситуацията и да се вземат предвид мотивите и интересите на 

всички участващи лица и страни за постигане на споразумение. 

Способностите, свързани с този капацитет, са: 

 отделяне на хората от проблемите; 

 задаване на въпроси; 

 активно слушане; 

 сигнализиране и разпознаване на невербалната комуникация; 

 изразяване на собствената позиция по ясен и убедителен начин; 

 подходяща обосновка. 

Уменията за преговаряне включват наред с възможните други следните меки умения и личностни 

качества: 

 съпричастност;  

 гъвкавост 

 креативност; 

 откритост; 

 самочувствие; 

 самоувереност; 

 толерантност; 

 комуникативни умения; 

 устойчивост на стрес 

 желание и способност за компромис. 

 

VII.d. Компетентност за решаване на проблеми 

Компетентността за решаване на проблеми е важна за разбирането на трудни ситуации и промяната 

им. В тази връзка става въпрос за способността да се решават безконфликтно проблемите по 

ефективен и навременен начин. 

Компетентността за решаване на проблеми включва способността: 
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 да се идентифицира и дефинира проблемът; 

 да се събира информация; 

 да се анализира наличната информация; 

 да се раздели проблемът на неговите компоненти; 

 да се определят алтернативни решения и техните дългосрочни последици; 

 да се преценят възможните решения и да се избере най-добрият вариант; 

 да се реализира избраното решение; 

 да се получи обратна връзка и да се отговори на нея по подходящ начин; 

 да се избере и приложи друго решение, ако първият избор не сработва. 

Компетентността за решаване на проблеми включва сред възможните други следните меки умения 

и личностни качества: 

 съпричастност; 

 гъвкавост; 

 самоанализ; 

 креативност; 

 аналитично мислене; 

 организация и управление на времето; 

 комуникативни умения;  

 воля и способност за компромис. 

 

VII.e. Междукултурна компетентност 

Междукултурната компетентност е способността да се действа ефективно и адекватно сред 

различните култури и да се общува и взаимодейства с хора с различен културен произход и страни, 

с  хора, които са формирани от различни ценности, вярвания и опит. 

Междукултурната компетентност включва: 

 способността да се артикулира как собствената култура е оформила своята идентичност 

и възглед за света; 

 способността да се анализира и обясни основната информация за други култури 

(история, ценности, политика, икономика, комуникационни стилове, стойности, 

вярвания и практики); 

 основни езикови умения на местно ниво, използването на различни вербални / 

невербални комуникации и адаптиране на речта за приспособяване към граждани от 

други култури; 
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 способността да се разглежда и интерпретира светът от други културни гледни точки, 

като същевременно се съзнават собствените - критично мислене; 

 откриване на качествата на културата на другите, оценяване на културното 

многообразие и сравнително мислене, без да се засягат културните различия; 

 търсене на междукултурни взаимодействия, разглеждане на различието като 

възможност за обучение, осъзнаване на собственото невежество; 

 чувство на доволство от неяснотата и гледане на това като на положително изживяване 

и желание за излизане извън собствената зона на комфорт. 

Междукултурната компетентност включва сред възможните други следните меки умения и 

личн0стни качества: 

 съпричастност; 

 гъвкавост; 

 откритост; 

 толерантност; 

 самоанализ; 

 креативност; 

 аналитично мислене 

 комуникативни умения. 

 

VIII. Онлайн инструмент за самооценка 

VIII.a. Предназначение на инструмента 

За успешното търсене на работа е необходимо притежаване на професионални умения наред с 

интердисциплинарни и меки умения, които играят много важна роля за интервюто за работа и на 

работното място. 

Проектът WhomeN е с предназначение жените да подобрят възможностите си за заетост чрез 

оценка на своите меки умения, последвана от възможности за обучение за подобряване на тези, 

които са слабо развити. 

В рамките на проекта WhomeN се предлага многоезичен онлайн инструмент на жени с риск от 

социално изключване и организации, които работят с тях. Този инструмент помага да се очертае 

потребителският профил на меките умения, придобити в жизнения и трудов опит. 

Въз основа на тази оценка и с подкрепата на съветник за работа / социален работник / ментор, 

жените получават персонализирани съвети за по-нататъшни стъпки към интеграция на пазара на 

труда (утвърждаване на уменията, признаване на трудов опит и необходимо обучение или 

подкрепа на заетостта). 
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VIII.2. Потребители 

Инструментът е гъвкав и може да се използва от различни организации по начин, който обслужва 

най-добре техните нужди. 

Предвижданите потребители са: 

 национални органи, отговорни за приемането и интеграцията на бежанците; 

 приемни центрове; 

 служби за подпомагане на заетостта; 

 консултанти по образование и обучение; 

 социални служби; 

 неправителствени и благотворителни организации, предлагащи услуги на жени, мигранти и 

бежанци; 

 жени, изложени на риск от социално изключване, главно мигрантки и жени над 45 години и 

такива, които трябва да подобрят възможностите си за заетост чрез признаване на 

интердисциплинарни умения, меки умения и трудова практика. 

 

Потребителите решават как да извършат самооценката. 

 Жена и съветник могат да седнат и да проведат заедно самооценката. Например те могат да 

работят с две езикови версии едновременно на екрана, за да помогнат за осъществяване на 

всякаква комуникация, ако е необходимо. 

 Една жена може да я попълни по свой начин в организация, където се е запознала с 

инструмента и да поиска подкрепа, когато има нужда от нея, или ако има колебание. 

 Една жена може да я попълни сама, след като инструментът е препоръчан от някаква 

организация, която я посещава или съветва в процесите на социално-трудово включване. 

VIII.c. Ръководство за процеса на оценяване 

Жените могат да оценят своите меки умения по 47 компонента, обхванати от 8 основни умения / 

интердисциплинарни умения. Всеки елемент може да бъде оценен по скала, където 1 е най-ниското 

и 4 най-високото ниво на стойност. Жените, които искат да извършат оценката, вероятно ще имат 

нужда от допълнителни обяснения и ръководство при оценяването за всеки компонент. 

След първо интервю за осъществяване на контакт, професионалистът, който придружава / ръководи 

жената, ще й препоръча инструмента за оценяване и допълване на информацията за нейното CV / 

профил, разкриващ нейните умения на работното място. 

Жените трябва да бъдат насърчавани да попълнят целия тест - да бъдат честни и искрени със себе 

си. Това е много важно, ако искат да получат добър резултат от този инструмент. Професионалистът 

трябва да обясни на жените, че тези умения са важни при процесите на търсене на работа. 

Самооценката трябва да се провежда в комфортна обстановка, за да бъдат предразположени 

участниците и да имат доверие в професионалиста / наставника / трудовия консултант, който ги 

подкрепя. Също така е много полезно участниците да са свободни да решат дали и за колко време 
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биха искали да участват. Доброволното участие е важен аспект за успеха на оценяването и 

последващия процес на консултиране. 

След като жените започнат въпросника, професионалистът трябва да представи и да разясни колко 

важно е всяко меко умение за професионалния профил и развитието на работното място. 

Освен това професионалистът ще изясни и разсее всякакво съмнение относно някой от 47-те 

компонента, които трябва да бъдат оценени във въпросника. 

След като въпросникът за самооценка е завършен, жените ще бъдат посъветвани да изпълнят две 

стъпки: 

 Съгласие и защита на данните: Разделът Съгласие пита дали анкетираната е съгласна, че 1) 

нейните анонимизирани данни могат да бъдат използвани за статистически цели и 2) че 

издаващата организация може да споделя събраната информация за целите на кариерното 

ориентиране. 

 Записване и разпечатване на сертификата: Този документ е на един език. Сертификатът може 

да бъде създаден на всеки един от наличните езици. Може да се запише в pdf формат и да се 

разпечата. 

Сертификатът ще покаже резултатите в атрактивен графичен формат. 

 
 

След самооценяването от жените, професионалистите трябва да анализират резултатите, за да 

могат да препоръчат на жените да предприемат обучение за подобряване на меките си умения. 

Жените, завършили обучителната програма на WhomeN, могат / трябва да повторят въпросника за 

самооценка, за да разберат и измерят въздействието на обучението за меки умения. 

След това жените ще отпечатат окончателния сертификат за самооценка, придружаващ сертификата 

от курса за обучение по меки умения за възможно бъдещо желано признаване. 
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IX.  Обучение за жени в риск от социално изключване 

След приключване на процеса на самооценка на интердисциплинарните и меки умения, жените и 

професионалистите ще могат да идентифицират уменията, които трябва да бъдат подобрени. 

Професионалистът може да предостави информация за институциите, които предлагат курсове за 

обучение, свързани с идентифицираните пропуски. 

В тази връзка проектът Whomen предвижда наред с други дейности по проекта пилотното 

прилагане на учебната програма, включително разработването на национални курсове за обучение 

на жени, изложени на риск от социално изключване. За тази цел разработихме методологията и 

съдържанието, което да се преподава на жените за подобряване на набор от интердисциплинарни 

и меки умения за насърчаване на интеграцията им в пазара на труда и обществото. Курсовете се 

фокусират върху 8 умения, избрани от 5-те основни интердисциплинарни умения, дефинирани в 

учебната програма в съответствие с перспективата и опита на професионалистите, които работят с 

тази целева група от партньорската организация на всеки проект. Пилотните курсове служат за фина 

настройка на учебната програма и съдържанието на курсовете.       

Този раздел показва дидактическите методи и съдържанието на горепосочения курс на обучение. В 

началото на обучителния курс е препоръчително да се подчертае и обоснове необходимостта от 

интердисциплинарните и меки умения. Прилагането на неформални методи, предложени в курса, 

позволява по-лесен начин за научаване на придобиването на знания и умения чрез вършене. 

IX.1. Цел на програмата 

Учебната програма отчита интердисциплинарните и меки умения, които са от съществено значение 

за възрастните жени, изложени на риск от социално изключване. Тя предоставя информация, 

знания и умения за увеличаване на способностите и на възможностите за наемане на работа за 

жени в риск. 

Програмата за обучение е разработена по проект Еразъм + WhomeN. Тя включва интегриран набор 

от методи за интердисциплинарни и меки умения за жени с по-малко възможности. Програмата е 

разработена от професионалисти по образование за възрастни от всеки от регионите, обхванати от 

проекта. Програмата за обучение се основава на учебна програма за самооценка на меките умения 

и интердисциплинарните компетенции, установени в съответствие с насоките на ЕС за валидиране и 

разпознаване - инструментите ECVET и EQAVET. Всички инструменти и документи, изготвени в 

рамките на проекта Whomen, са достъпни за допълнителна информация на уеб страницата на 

проекта. 

IX.b. Продължителност на курса и целева група 

Предвижда се този курс да бъде изнесен в 25 часа присъствени сесии. Програмата има 5 сесии при 

осем звена за интердисциплинарни умения и три допълнителни звена: Представяне на проекта и 

методология на WhomeN;  Културно многообразие и равенство между половете; Оценка / 

заключения. 
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Всяка сесия обхваща около 3 модула и има 5 часа предвидена продължителност на обучението. 

Всеки модул ще се провежда чрез серия от практически методи за участие и кратки теоретични 

обяснения. Съобразяването на преподаването в курса в присъствен формат зависи от оценката на 

обучителя за нуждите и образователното ниво на учащите се, но е препоръчително за максимум 15 

жени.  

Курсът е предназначен за безработни възрастни жени над 18-годишна възраст, които търсят работа. 

Предвижда се в началото на курса със съдействието на съветник за работа / съветник / ментор всяка 

жена да проведе оценка на меките умения, използвайки инструмента за самооценка, разработен в 

рамките на проекта WhomeN, за да определи силните си страни в меките умения и тези, които имат 

нужда по-нататъшно засилване и усвояване. След тази оценка жените могат да решат дали да 

участват в курсовете за обучение, за да подобрят своите интердисциплинарни и меки умения. 

IX.c. Обща методология 

Методиката се основава на конструктивизма. Това означава, че хората изграждат своето собствено 

разбиране и познаване на света, като преживяват нещата и разсъждават върху тези преживявания. 

В учебните сесии конструктивистичният възглед за обучението може да насочи към различни 

преподавателски практики. Това означава да насърчаваме жените да използват активни техники 

(експерименти, решаване на проблеми в реалния свят), за да натрупат повече знания и да 

разсъждават и говорят за това, което правят, и как се променя разбирането им.  

Учебната програма се състои от 9 предметни области, отчитащи различни интердисциплинарни и 

меки умения, културното многообразие и равенството между половете и самооценяване на 

признаването на компетенции за жени в риск от социално изключване и недостатъчни 

образователни възможности. Позовавайки се на уменията, тя също така предлага методи за 

определяне на съществуващите умения и за укрепването им. 

IX.d. Структура на курса 

Сесиите ще имат следната структура: 

1. Представяне на интердисциплинарните умения и включващите се в тях меки умения; 

2. Прилагане на практически методи и дейности; 

3. Оценка и споделяне на заключения и обратна връзка от участниците за всеки метод и 

усвояването на няколко интердисциплинарни умения и меки умения; 
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Общата структура на времевите и тематичните единици е следната: 

Модул 
Nº 

Time Unit 

1 1.5 ч.  
Представяне на обучението и целта на самооценката на 
интердисциплинарните / меките умения и курса на обучение в рамките 
на проекта WhomeN 

2 3.5 ч. Комуникация 

3 2.5 ч. Работа в екип 

4 1.5 ч. Културно многообразие и равенство между половете 

5 2.5 ч. Междуличностни умения 

6 2 ч. Гъвкавост / адаптивност 

7 2.5 ч. Преговаряне 

8 2 ч. Взимане на решения 

9 2 ч. Решаване на проблеми 

10 2.5 ч. Организационни умения 

11 2.5 ч. 
Оценка, въпроси, обратна връзка, заключения за обучението 

Метод: Работа в групи и обобщаване на всяко меко умение 

Общо:  25 часа  

 
 
Предложение за подреждане / дневен ред на меките умения / тематични единици: 

Сесия I - 5 часа 

1. Представяне на обучението и целта на 
самооценката на интердисциплинарните / 
меките умения и курса на обучение в 
рамките на проекта WhomeN (1.5 часа) 

Кратко презентиране на проекта, 
инструмента за самооценка и целта на 
обучението 

Меки умения: Комуникация  

2. Комуникация (3 часа) 

Приключване с оценка, заключение, въпроси, 
обратна връзка (30 мин.) 

Сесия II - 5 часа 

Меки умения: Комуникация и работа в екип 

 

Начало с разчупване на ледовете за 
комуникацията (30 мин.) 

 

3. Работа в екип (2.5 часа) 

 

4. Културно многообразие и равенство между 
половете (1.5 часа) 
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Сесия III - 5 часа 

Междуличностни умения и гъвкавост 

Начало с разчупване на ледовете за 
междуличностни умения (30 мин.) 

5. Междуличностни умения (2 часа) 

6. Гъвкавост (2 часа) 

Приключване с оценка, заключение, въпроси, 
обратна връзка (20 мин.) 

 

 

 

Приключване с оценка, заключение, въпроси, 
обратна връзка (30 мин.) 

Сесия IV - 5 часа 

Меки умения: Преговаряне и взимане на 
решения  

Начало с разчупване на ледовете за 
преговаряне (30 мин.) 

7. Преговаряне (2 часа) 

8. Взимане на решения (2 часа) 

Приключване с оценка, заключение, въпроси, 
обратна връзка (20 мин.) 

Сесия V - 5 часа 

Решаване на проблеми и организационни 
умения 

Начало с разчупване на ледовете за 
организационни умения (30 мин.) 

9. Решаване на проблеми (2 часа) 

10. Организационни умения (2 часа) 

11. Приключване на обучението (30 мин.) 

Метод: Работа в групи и обобщаване на 
всяко меко умение 

 

Общата структура на модулите и методите е следната
1
:  

Модул Nº Време Модул 

1 1.5 ч. 
Представяне на обучението и целта на самооценката на 
интердисциплинарните / меки умения и курса на обучение в рамките на 
проект WhomeN 

2 3.5 ч. Кпмуникация 

Методи: 
 Дилемата на затворника 

 Ролева игра 

 Обучение за интервю за 
работа 

3 2.5 ч. Работа в екип 
Метод: 

 Моите цели 

4 1.5 ч. Културно многообразие и равенство между половете 

                                                           

1
 Всички методи на обучителната програма са достъпни на учебната програма на пректа WhomeN: 

https://whomen.eu/project-products/ 

https://whomen.eu/project-products/
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5 2.5 ч. Междуличностни умения 

Методи: 
 Методът на 4-те полета 

 Обучение за интервю за 
работа 

6 2 ч. Гъвкавост / адаптивност 

Методи: 
 Артистични методи 

 Методът на Лоци 

7 2.5 ч. Преговаряне 

Методи: 
 Метод за обучение за 

аргументация / дебат 

 Методът Харвард 

8 2 ч. Взимане на решения 

Методи: 
 Мисловна карта 

 Матрицата на Айзенхауер 

9 2 ч. Решаване на проблеми 

Методи: 
 Мислене извън рамките 

 Ролева игра 

10 2.5 ч. Организационни умения 

Методи: 
 6 мислещи шапки 

 Анализ на личните 
компетенции / личностно 
развитие / консултиране в 
група 

11 2.5 ч. 
Оценка, въпроси, обратна връзка, заключения за обучението 
Метод: Работа в групи и обобщение на всяко меко умение 

Общо:  25 часа  

X. Обучение на обучители 

Обучението за обучители служи на необходимостта от обучение на професионалисти в областта на 

образованието за възрастни за тяхната работа с жени, изложени на риск от социално изключване и с 

по-малки образователни възможности. Обучението се основава на учебна програма и ще помогне 

на практикуващите да подкрепят жените с по-малко възможности да се запознаят със своите 

умения и меки умения и да ги засилят с цел увеличаване на шансовете им за адекватна равна 

интеграция на пазара на труда. 

Обучението разглежда различни тематични области, отнасящи се до няколко меки умения и 

нуждите на жените в търсенето на работа. Позовавайки се на уменията, то също така предоставя 

методи и подходи за добри практики за определяне на съществуващите умения и за засилването 

им. 
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В учебната програма са включени опитът от най-добри практики, както и съвместното изграждане 

на инструмент за прилагане на учебна програмаа и провеждане на самооценка на признаване на 

компетенции за жени, изложени на риск от социално изключване и с по-малки образователни 

възможности. 

Интердисциплинарните умения са въведени теоретично. В съответствие с всяко 

интердисциплинарно умение и съответните меки умения учебната програма предоставя методи, 

инструменти и подходи за добри практики за определяне и увеличаване на уменията. 

Предметните области на учебната програма са: 

1. Нуждите на жените за търсене на работа; 

2. Интердисциплинарни компетенции и меки умения: 

2.1.  Стратегическо и иновативно мислене; 

2.2.  Вземане на решения; 

2.3.  Умения за преговаряне; 

2.4.  Компетентност за решаване на проблеми; 

2.5.  Междукултурна компетентност. 

3. Стандарти за зачитане на културното многообразие и равенството между половете в 

образованието за възрастни и в учебната програма; 

4. Инструмент за прилагане на учебната програма и за провеждане на самооценка за 

признаването на компетенции за жени, изложени на риск от социално изключване и с по-

малки образователни възможности. 

Учебната програма вече служи като основа за учебни дейности, реализирани в два петдневни 

семинара. Участниците - педагози и професионалисти, работещи с жени в риск, научиха за 

интердисциплинарните умения и меките умения, които са важни за пригодността за заетост на 

жените, изложени на риск от социално изключване и с по-малки образователни възможности. 

Освен това, те са обучени в методи, които подкрепят идентифицирането на няколко умения и как да 

ги засилят. 

 

XI.  Методи и добри практики 

XI.a. Видове обучение 

Като първа стъпка препоръчваме да проучите различните видове обучение, за да може да 

се разпознават различни методи за определяне и засилване на междукултурните 

компетенции. 
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Видове 
ситуационно 

обучение 
Описание Методи 

Менторство 

Добър начин за усвояване на меки умения в 
работата е да се търсят наставници за пример, от 
които да се учим. Менторите ръководят и 
подкрепят обучаващите се, докато усвоят 
умението. Те демонстрират и показват на 
обучаемите как да се подобрят и да внимават, 
докато прилагат умението. Менторите обучават 
обучаващите се и дават обратна връзка за тяхното 
представяне. 

Важно е да се договори присъствието и 
ангажираността във времето, очакванията на двете 
страни, предпочитаните методи за общото 
взаимодействие и как да узнаем кога дадено 
умение е усвоено ефективно. 

Обучаващите се трябва да се съобразяват с 
времето на срещите си с наставника, трябва да 
бъдат подготвени с въпроси и теми, за да обсъждат 
и спазват ангажименти, доколкото прилагат умения 
между сесиите. 

 индивидуални 
интервюта  

 групова мозъчна 
атака 

 фокусна група 

Чиракуване 

Прилагането на чиракуване за култивиране на меки 
умения и качества е нов подход, използван в 
различни области като обща практика в 
медицинаъа, дърводелството и електротехниката. 

Чиракуването разчита на ментори и добри учители. 
То допринася за социалната динамика при 
работата с връстници, които също искат да развият 
междуличностни умения за работата, обикновено в 
симулирани или реални сценарии. 

 наблюдение 

 практическо 
обучение 

 копиране на 
работата 

Интервю 

Интервюто има за цел да получи информация по 
конкретна тема. По този начин интервюираният 
може да споделя информация в достъпен вид, за 
да се узнаят неговите меки умения. Това премахва 
пасивния елемент на автобиографията и 
предоставя активна информация и за личността, 
свързана с меките умения. 

 консултационни 
интервюта 

 

Изобразителни 
методи 

Методи, които улавят мисловните процеси, които 
се случват в главата на човека 

 Мисловна карта  

Видове 
ситуационно 

обучение 
Описание Методи 

Групови дейности Често може да се открият групови дейности като 
ситуационен метод на обучение в организации с 

 6 мислещи шапки  
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програма за създаване на лидери. Те следват 
комбиниран подход за учене със значителен обем 
от обучение в клас, четене и домашни работи, 
последвани от многоседмично задание за групова 
дейност. 

Заданията са насочени към проблеми или 
потребности, определени от висшите 
ръководители. Груповите дейности могат да 
отнемат няколко месеца, докато бъдат завършени, 
и изискват проучване, работа като екип, 
привличане на вътрешни и външни заинтересовани 
страни, решаване на проблеми и взмане на 
решения и разработване на презентация и доклад с 
препоръки към висшето ръководство. 

Всеки член на екипа се оценява от неговите 
връстници, инструктори и старшия ръководен екип 
за прилагането на желаните меки умения, както и 
за крайното решение. 

 Артистичен метод 

 Обучение за 
интервю за работа  

 Ролева игра  

 Дилемата на 
затворника 

 Методът на 4-те 
полета 

 

 

 

Базирано на игри 
обучение (GBL): 

Базираното на игри обучение използва "играта" 
като метод както за предаване на знания, така и за 
прилагане на обучението във виртуална 
обстановка. Виртуалната среда позволява на 
участниците да учат и практикуват меки умения в 
безрискова среда. 

Повечето обучения, базирани на игри, включват 
някаква форма на състезание и осигуряват 
регламент за възнаграждение / наказание, който 
предлага метод за оценка на трансфера на 
обучението. 

 Ролева игра 

 Дилемата на 
затворника 

  

 

Методи за 
запаметяване 

Методите за запаметяване използват визуализации 
чрез използване на паметта и позната информация 
за нечия среда, за да си припомнят информация 
бързо и ефективно.  

 Методът на Лоци 

 

 

XI.b. Методи 

Методът на 4-те полета 

Кратко 
описание 

Методът на 4-те полета е метод за модериране за развитие на компетентност за 
решаване на проблеми. Подкрепя творческото решаване на проблеми в груповата 
работа. Това е инструмент за решаване на проблеми в екипната работа. 

 Участниците се научават да решават проблемите по подходящ и творчески 
начин. 

 Стимулира се способността за разсъдително и творческо мислене. 

 Организацията и прилагането на този метод упражняват уменията за 



 

 

33 

 

структурирана и методична работа. 

 Чрез разработването на стратегическа концепция се стимулира взимането 
на решения. 

 Стимулира се насърчаването на методическата и творческата  умствена 
дейност. 

 Стимулира се промяната на гледната точка. 

 Засилва се съпричастността. 

Търсени  
компетенции 

Компетентност за решаване на проблеми 

Съпричастност 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 
 

1. Разясняване на членовете на групата организацията и прилагането на 
метода на 4-те полета. 

Метод на 4-те полета 

1 Актуална ситуация 

Анализиране на първоначалната 
ситуация. 

Какъв проблем е налице? 

На този етап е възможно 
конкретизирането на проблема. 

2 Целева ситуация 

Определяне на целта. 

Каква би била ситуацията, ако 
проблемът бъде решен? 

3 Възможна съпротива и 
причини за проблеми 

Разгръщане на по-дълбоко разбиране и 
промяна на собстввената гледна точка. 

4 Предложения за решения / 
подходи за действие: 

Разработване на решения и концепции. 

2. Участниците трябва да следват всяка стъпка от метода, както е изобразено 
по време на реализацията. След съгласуване на вида на проблема, който 
трябва да бъде решен, участниците работят в малки групи до 5 души. 
Целта на метода не е да представи перфектни и универсално валидни 
решения. Всъщност целта е да се развият на първо място практическите 
начини за действие. 

Шест мислещи шапки 

 

Кратко 
описание 

Този инструмент е създаден от Едуард де Боно в книгата му „6 мислещи шапки“. 

Шест мислещи шапки е добра техника за разглеждане на ефектите от дадено 
решение от няколко различни гледни точки. Това принуждава хората да се движат 
извън обичайния си начин на мислене и им помага да придобият по-завършена 
представа за дадена ситуация. 

The Six Thinking Hats allow to: Методът на шестте мислещи шапки позволява: 
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 систематично разглеждане на проблемите, решенията и възможностите;  

 стимулиране на иновациите чрез бързо генериране на повече и по-добри 
идеи; 

 надхвърляне на очевидното, за да се открият ефективни алтернативни 
решения; 

 намиране на възможности, където другите виждат само проблеми; 

 ясно и обективно мислене 

 разглеждане на проблемите от нови и необичайни ъгли. 

Търсени  
компетенции 

Креативно мислене; осъзнаване на собствените нужди; способност за 
идентифициране на наличните възможности и преодоляване на препятствия, за да 
се постигнат планираните резултати. 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

1. След като темата е представена на участниците, обучителят обяснява основната 
идея на Шестте мислещи шапки. Обучителят и обучаемите могат да се научат как да 
разделят мисленето на шест ясни функции и роли. Всяка мисловна роля се 
идентифицира със символична  цветна „мислеща шапка“; чрез мислено носене и 
превключване на „шапки“ членовете на екипа могат лесно да фокусират или 
пренасочват мисли, разговор или среща. 

2. Упражнението може да се изпълни по два различни начина: 

2.1 Участниците са разделени на шест групи и всяка група трябва да разсъждава 
определено време по темата от гледна точка на шапката си (напр. Бяла: обсъждат 
само фактите, които знаят по темата, зелена: опитват  се да намерят новаторски 
начини да се подходи към темата и т.н.). След приключване на тази стъпка всяка 
група представя на пленарно заседание основните точки на тяхното обсъждане. 
Обучителят води бележки във флипчарт и мисловната карта  (mind map) може да 
бъде подходящ начин за представяне на резултатите от дискусията) и обобщава 
констатациите. 

2.2 Дискусията се провежда в пленарна зала и към темата се подхожда стъпка по 
стъпка от гледна точка на различния цвят. В този случай е по-добре да започнете с 
БЯЛАТА шапкат тъй като това позволява да се представи и документира цялата 
основна информация. След като проблемът или темата са напълно дефинирани,  
ЧЕРВЕНАТА шапка се използва, за да се попитат участниците какво мислят за 
проблема или ситуацията. В следваща стъпка ЖЪЛТАТА шапка може да се използва  
от всички участници за откриване на положителните страни на проблема или 
ситуацията. Тази стъпка е последвана от ЧЕРНАТА шапка, като всеки разглежда 
негативните страни на проблема или ситуацията. ЧЕРНАТА шапка е последвана от 
ЗЕЛЕНАТА, където всички се насърчават да използват креативно мислене за 
преодоляване на негативните проблеми, но и да разработят нови алтернативи за 
решаване на проблемите или разрешаване на ситуацията. И накрая, винаги е 
подходящо да се използва СИНЯТА шапка, тъй като това позволява на участниците 
да разработят заключения или да оценят и обобщят решенията, за да продължат 
напред по въпроса или проблема. СИНЯТА шапка също така осигурява контрол на 
процеса, за да се гарантира, че  участниците са използвали правилната техника или 
подход. 
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Необходими 
материали за 
изпълнение на 
метода 

Шест шапки с различни цветове или на картинка, или реално. 
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Метод за обучение на аргументация 

 

Кратко 
описание 

Методът за обучение на аргументиране е съпоставим с метода на клъстеринга. 
Целта е да се систематизира огромно количество информация. Това е метод за 
развиване на умения като аналитично мислене и решаване на проблеми по 
творчески начин. Участниците се учат как да организират информацияти и да 
намерят аргументи по сложни теми. 

 Този метод е полезен за всички области на знанието. 

 Насърчава се аналитичната и творческата мисловна дейност. 

 Помага да се развие критичното мислене. 

 Подпомага уменията за водене на преговори. 

 Той също така е част от метода за мислене извън рамките. 

 Стимулира се промяната на гледната точка. 

Търсени  
компетенции 

Аналитично и креативно мислене 

Преговаряне 

Самоанализ 

Мислене извън рамките 

Критично мислене 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

1. Намиране на тема. 

2. Събиране на цялата информация, която може да се намери по въпроса. 

3. Вижте Разглеждане на събраната информация: 

- Има ли общи характеристики? 

- Има ли червена линия, която можете да видите? 

- Можете ли да групирате част от информацията? 

4. Създайте няколко информационни рубрики с общи характеристики или такива, 
които са свързани, или такива, които принадлежат към група, която сте открили. 

5. Вижте  рубриките си: 

- създайте казус за всяка рубрика; 

- отбележете възможна антитеза (опровержения) 

6. Изберете един от казусите и съберете цялата информация, която можете да 
намерите за него. 

7. Правете това отново и отново, докато разполагате с достатъчно информация за 
аргументацията си. 

Този метод е възможен и за групова работа: Първо започнете със събиране на 
информация. Изградете две групи. Едната търси аргументи, които подчертават 
положителната страна, а другата - за отрицателната страна на темата. Сменете 
групите. Направете същото отново. 
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Оценка на умения, интереси и лични обстоятелства - консултативни интервюта 

 

Кратко 
описание 

Консултативните интервюта служат за идентифициране и документиране на 
образователния и професионален опит на участниците, техните умения, интереси и 
лични обстоятелства. Консултативните интервюта трябва да се провеждат в 
комфортна обстановка, за да могат участниците да се запознаят и да развият 
доверие в консултирането и треньора. Много е полезно, ако участниците са 
свободни да решат, дали и за колко време биха искали да участват. Доброволното 
участие е важен аспект за успеха на интервютата и последващия процес на 
консултиране и наставничество. 

Търсени  
компетенции 

Стратегическо и иновативно мислене 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

Документален инструмент / документ служи за ръководство и ориентиране при 
интервюирането.  Той не трябва да се използва като въпросник, за да се осигури 
непрекъснат разговор без прекъсване от интервюиращия, който записва 
информация за документация по инструмента. 

Препоръчва се първите интервюта да се водят в екип - единият провежда 
интервюто, разговора, другият прави бележки по основната информация.   

Инструментът за документация винаги ще бъде попълван след интервюто. Той има 
функцията да структурира информацията и да дава преглед, отнасящ се до 
образователния и професионален опит на участниците, техните умения, интереси и 
лични обстоятелства. Ако интервюиращият установи, че липсва информация в 
документацията, той ще се опита да получи тази информация по време на 
следващите интервюта. 

Не е препоръчително да се пита директно за уменията, интересите и личните 
обстоятелства. Това може да бъде контрапродуктивно. Участниците трябва да 
решат за какво искат да говорят и кога. Възможно е да се контролира и регулира 
разговорът с някои вметнати въпроси. Например, ако участникът говори за своето 
образование, можете да го запитате за любимите страни от неговото образование 
или за учебни предмети, които  харесва най-много. 

Интересен психологически трик, за да запитате за личните качества, е да попитате 
какво всъщност харесват семейството и приятелите му. Например: „Кои ваши 
качества оценяват вашето семейство и приятели?“ Това, което ще разберете с този 
въпрос, е не само какво семейството и приятелите могат да мислят за участника. 
Също така ще получите представа за способността му да разсъждава, за неговата 
съпричастност и капацитета за работа в екип. 

Друг начин да разберете повече за уменията на участника е да попитате: „Какво 
винаги сте искали да можете да правите или да се учите?“ Ще получите 
информация за мотивацията на вашия участник, за неговите / нейните планове и 
идеи за бъдещето, неговия капацитет за стратегическо и иновативно мислене и за 
способността му да взима решения. 
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Метод на Лоци (вариант ПЛАНЕТИ) 

 

Кратко 
описание 

Методът на Лоци е метод за развиване на  компетентност за самоанализ. 
Поддържа аналитичното мислене и решаването на проблеми по творчески начин. 
Това е пътуване на паметта, дворец на паметта или техниката на двореца на ума, а 
също и част от мисленето извън рамките. 

 Участниците се научават как да организират информацията и да научават 
по-бързо нови неща. 

 Стимулира се способността за запаметяване, учене и рефлексивно 
мислене. 

 Този метод е полезен за всички области на знанието. 

 Насърчава се аналитичната и творческата умствена дейност. 

 Методът е полезен и за припомняне на лица, числа, списъци с думи. 

Търсени  
компетенции 

Аналитично мислене 

Запомняне 

Самоанализ 

Мислене извън рамките 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

1. Станете и погледнете тялото си. 

2. Някои части на тялото ви служат като котва, към която визуално свързвате 
каквото искате да запомните. В този пример ще свържем тялото с планетите на 
нашата Слънчева система. Картината може да ви помогне да си представяте. 

3. Следващата стъпка е да свържете частите на тялото си с планетите, като давате 
на всяка планета интуитивна идея. Това работи като мнемоничен трик. 

Например: 

 Меркурий - „Харесвам Фреди Меркюри.“ 

 Венера - "Венера е красива картина.'' 

 Земя - „Земята е моят дом.“ 

 Марс - „Марс не е добър на вкус.“ 

 Юпитер - „Юпитер Джоунс е немска група.“ 

 Сатурн - „Сатурн (компания) продава любимите ми компактдискове.“ 

 Уран - „Уран е убит от сина си Сатурн.“ 

 Нептун - „Нептун е богът на морето - обичам морето.“ 

4. Моля, създайте свои собствени интуитивни изречения за всяка планета и 
произнесете изречението си силно, като докоснете съответната част от тялото си. 

Например: 

Докоснете главата си и кажете: „Харесвам Фреди Меркюри“. След това докоснете 
рамото си и кажете: „Венера е красива картина“. И така нататък… 
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5. Моля, направете това бързо няколко пъти. 

6. Последователно всички участници представят своите интуитивни изречения, 
свързани с планетите без докосване, което означава без никакви бележки. 

Мисловна карта 

 

Кратко 
описание 

 

Мисловното картографиране е проста техника за извличане на информация в 
диаграми, вместо да се записва в изречения, използвани за визуално представяне 
на информация. Диаграмите винаги имат един и същ основен формат като дърво, с 
една единствена начална точка в центъра, която се разклонява и разделя отново и 
отново. Обикновено картата се създава около една дума или текст, поставен в 
центъра, към който са добавени свързани идеи, думи и понятия. Основните 
категории се излъчват от централен възел, а по-малките категории са подклонове 
на по-големи клонове. Категориите могат да представляват думи, идеи, задачи или 
други елементи, свързани с централната ключова дума или идея. По този начин 
дървото е съставено от думи или кратки изречения, свързани с редове. Редовете, 
които свързват думите, са част от значението. 

Мисловната карта може да се използва: 

 за генериране, визуализиране, структуриране и класифициране на идеи; 

 за организиране на информация, за решаване на проблеми, за взимане на 
решения; 

 за индивидуално изразяване на творчеството. 

Търсени  
компетенции 

Структурирано мислене 

Умения за планиране 

Решаване на проблеми 

Самоорганизация 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

1. Запишете заглавието на темата, която изследвате, в центъра на страницата 
и нарисувайте около нея кръг. 

2. Когато попаднете на основни подразделения или подзаглавия на темата 
(или важни факти, свързани с темата), начертайте линии от този кръг. 
Използвайте изображения, символи, кодове и мерки в цялата си мисловна 
карта. 

3. Докато "се вкопавате" в темата и разкривате друго ниво на информация 
(допълнителни подпозиции или отделни факти), принадлежащи към 
подзаглавията, нарисувайте ги като линии, свързани с редовете на 
подзаглавието. 

4. Линиите трябва да бъдат свързани, като се започне от централното 
изображение. Централните линии са по-дебели, основни и по-тънки, 
когато се излъчват от центъра. 

5. След това за отделни факти или идеи, изчертайте линии от съответната 
заглавна линия и ги маркирайте. 

6. Когато попаднете на нова информация, свържете я по подходящ начин в 
мисловната карта. 

7. Пълната мисовна карта може да има основни тематични линии, излъчващи 
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се във всички посоки от центъра. Подтемите и фактите ще ги разклонят 
като клони и клонки от ствола на дърво.  

8. След като мисловната карта е завършена, обобщете ключовите точки и 
попитайте участниците дали биха искали да добавят повече информация. 

Моите цели 

 

Кратко 
описание 

 

Методът „Моите цели“ е проективна техника, която се фокусира върху създаването 
на колаж. Този метод помага да се идентифицират и разберат най-важните аспекти 
от живота. Той насърчава размишляването върху всички основни теми от живота, 
включително работа, образование, хобита и развитие. Целта на този метод е да се 
осъзнаят житейските и кариерните цели, както и да се изяснят пречките за 
постигането им. 

Търсени  
компетенции 

Стратегическо и креативно мислене 

Решаване на проблеми 

Комуникационни умения 

Самоанализ 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

В началото е необходима кратка, свободна дискусия. Дискусията трябва да 
включва личния и професионалния живот, както и целите и тактиките за 
постигането им. Дискусията трябва да включва следните области от живота: 

 лицето; 

 семейство, приятели, дом, отношения; 

 образование, кариера; 

 отдих, хобита. 

Протичане и инструкции: 

Инструкцията трябва да бъде предоставена  на участниците на стъпки: 

1. Напишете три до пет житейски цели, които искате да постигнете през 
следващите пет години. 

2. След като целите са записани, създайте колаж на тема „Моят живот след 
пет години“. 

3. Изберете една от целите и напишете три до пет стъпки, които трябва да 
направите, за да постигнете тази цел. 

4. Създайте колаж по темата „Пречки, които стоят на пътя ми за постигане на 
избраната цел“. 

5. Обсъдете със своя консултант как да преодолеете поне едно от 
препятствията. 

По време на дискусията консултантът задава следните въпроси: 

1. Разкажете ни за вашата работа (колажи). 
2. Какви са целите, които си поставяте?  
3. Кои стъпки сте определили за всяка цел? 
4. Кои препятствия идентифицирахте, които могат да попречат на 

постигането на избраната цел? 
5. Как ще преодолеете тези препятствия? 
6. Как ви харесват резултатите от работата ви? 
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7. Кой от колажите е бил по-лесен за създаване - този, свързан с цели или 
този, свързан с препятствия? 

8. Какви бяха трудностите при създаването на колажите? 
9. Доколко целенасочени са планираните дейности? 
10. Могат ли да ви помогнат да постигнете целите? 

Участникът може да не хареса собствения си колаж. В този случай консултантът 
може да поиска от участника да го модифицира по начин, по който колажът е по-
приемлив. Важно е да се работи, докато участникът приеме резултата. 

Съвет и варианти 

Прогнозното време за тази задача е 60 минути - приблизително 10 минути за 
първоначален разговор, 40 минути за създаване на колаж, както и 10 минути за 
дискусията. Ако задачата ще се извършва в групи, необходимо е повече време. 
Възможно е да се организират дискусии по двойки или в групи от трима до 
четирима участници. 

Този метод може да се използва за работа с хора в различни етапи на процес на 
адаптация в друга културна среда. 

Възможно е да се използва пясъчник вместо лист А4 и естествени материали 
вместо списания, ако задачата се изпълнява като дейност на открито. 

Артистичен метод 

 

Кратко 
описание 

Артистичният метод е метод за развиване на самоанализиращи и творчески 
компетенции. Той също така поддържа аналитичното мислене и решаването на 
проблеми по творчески начин. Това е метод, често използван от творците, за да се 
отърват от блокерите на ума. 

 Стимулира се способността за запаметяване и аналитичното мислене. 

 Този метод тренира и мозъка. 

 Насърчава се аналитичната и творческа умствена дейност. 

 Стимулира се промяната на гледната точка. 

 Методът е полезен за промяна на перспективите. 

Търсени  
компетенции 

Креативност 

Гъвкавост 

Аналитично мислене 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

1. Образувайте кръг от минимум 5 души. 

2. Един започва с казване на дума. Следващият човек отговаря с друга дума, 
която  първа му идва на ум. И така нататък. 

3. Можете да повторите това за втори или трети кръг. 

4. Променете посоката и накарайте участниците да се върнат на думата, 
която са казали, и ги помолете да обяснят защо са я избрали. 
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Дилемата на затворника 

 

Кратко 
описание 

Дилемата на затворника показва парадокса, че най-добрият избор за даден човек 
не е винаги най-добрият избор за група. Тя е част от теорията за рационалния 
избор. 

Методът: 

 може да се използва за развиване на  умения за самоанализ и умения за 
работа в екип; 

 поддържа аналитичното мислене и решаването на проблеми; 

 обучава на способността за вземане на решения съобразно нуждите на 
групата; 

 Засилва нагласата към интердисциплинарни компетенции. 

Търсени  
компетенции 

Работа в екип 

Аналитично и стратегическо мислене 

Самоанализ 

Решаване на проблеми 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

1.  Образувайте 4 групи (според големината на групата). 

2. Всички 4 групи ще играят 10 кръга. Във всеки кръг всяка група получава 1 минута 
време, за да направи избор между виолетово и оранжево. Има следните правила 
за избора: 

 Ако всички 4 групи са избрали оранжево, всяка група ще получи по 1 точка. 

 Ако 3 групи са избрали виолетово и 1 група оранжево, оранжевата група 
губи 3 точки,  виолетовите групи получават по 1 точка. 

 Ако 2 групи са избрали оранжево и 2 групи - виолетово, оранжевата група 
получава 2 точки, а виолетовата група губи 2 точки. 

 Ако 1 група е избрала виолетово и 3 групи са избрали оранжево, 
оранжевата група получава 3 точки, а виолетовата група губи 1 точка. 

 Ако всички групи са избрали виолетово, всяка група губи по 1 точка. 

3. Точките се отбелязват от обучаващия. Никоя група не знае за дадените точки. 
Групите знаят само колко групи са избрали виолетово и оранжево на кръг. 

4. Кръгове 3, 5 и 10 са специални кръгове: в тези кръгове на един човек от всяка 
група е разрешено да се среща и да се консултира за очакваната ситуация и да 
сключва споразумения. Обучителят само слуша. 

За тези кръгове има и специални правила: 

 кръг 3: всички точки се броят тройно; 

 кръг 5: всички точки се броят петорно; 

 кръг 10: всички точки се броят десеторно. 

5.. В края на десетия кръг треньорът представя победителя. 

6. Моля, обсъдете резултатите и преживяванията и чувствата си. 

7. Помислете защо е получен този резултат и как да постигнете друг резултат. 
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Ролева игра 

 

Кратко 
описание 

Ролевата игра се провежда между двама или повече души, които играят роли, за да 
проучат конкретен сценарий. Най-полезно е да се подготвите за непознати или 
трудни ситуации. Можете да го използвате за провеждане на интервюта за работа, 
презентации, (трудни) преговори или емоционално трудни разговори, например 
когато решавате конфликт. 
Изпълнявайки подобни сценарии, можете да проучите как е вероятно другите хора 
да реагират на различни подходи; и можете да получите усещане за подходи, 
които е вероятно да работят, и за такива, които може да са контрапродуктивни. 
Можете също така да получите представа за това, което е вероятно други хора да 
мислят и да чувстват в ситуацията, и как са склонни да действат. 
Също така подготвяйки се за ситуация използвайки ролеви игри, вие изграждате 
опит и самоувереност при справяне със ситуацията в реалния живот и можете да 
развиете бързи и инстинктивно правилни реакции на ситуации. Това означава, че 
ще реагирате ефективно, докато ситуациите се развиват, вместо да допускате 
грешки или да бъдете смазани от събитията. 

Търсени  
компетенции 

Самоувереност 

Комуникативни умения 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

Стъпка 1: Определяне на ситуацията 
За да започнете процеса, съберете хората, представете проблема и насърчете 
открита дискусия за разкриване на всички важни проблеми. Това ще помогне на 
хората да започнат да мислят за проблема, преди да започне ролевата игра. Ако 
сте в група и хората не се познават помежду си, помислете предварително да 
направите някои упражнения за разчупване на ледовете. 

Стъпка 2: Добавяне на детайли 
Създайте сценарий с достатъчно подробности, за да се почувства като „истински“; 
Уверете се, че всички са наясно с проблема, с който се опитвате да се справите, и 
че знаят какво искате да постигнете до края на сесията. 

Стъпка 3: Усвояване на ролите 
След като устроите сцената, определете различни измислени герои, участващи в 
сценария. Някои от тях може да са хора, които трябва да се справят със ситуацията, 
когато тя действително се случи. Други ще представляват хора, които са 
подкрепящи или враждебни, в зависимост от сценария. След като сте определили 
тези роли, разпределете ги на хората, участващи във вашето упражнение. Те трябва 
да използват въображението си, за да влязат вътре в съзнанието на хората, които 
представляват. Това включва опит да се разберат техните перспективи, цели, 
мотивации и чувства, когато навлизат в ситуацията. 

Стъпка 4: Следване на сценария 
След това всеки човек може да поеме ролята си и да изпълни ситуацията, 
опитвайки различни подходи, където е необходимо. Може да бъде полезно, ако 
сценариите се натрупват интензивно. Например, ако целта на вашата ролева игра е 
да практикувате преговори с работодател, лицето, което играе ролята на 
работодателя, може да започне като идеален работодател и чрез поредица от 
сцени може да стане все по-враждебно и трудно. 

След това можете да изпробвате и да практикувате различни подходи за справяне 
със ситуации, така че да дадете на участниците опит в работата с тях. 
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Стъпка 5: Обсъждане на наученото 
Когато приключите с ролевата игра, обсъдете какво сте научили, за да можете вие 
или хората, които участват, да се поучите от опита. 

Допълнителни съвети 
Някои хора се чувстват заплашени или нервни, когато са помолени да играят роли, 
защото това включва актьорско майсторство. Това може да ги накара да се 
почувстват глупави или че са поставени не на място. За да направите ролевата игра 
по-малко заплашителна, започнете с демонстрация. Подайте двама „актьори“; 
подготвен сценарий, дайте им няколко минути да се подготвят и ги накарайте да 
играят ролевата игра пред останалата част от групата. Този подход е по-вероятно 
да успее, ако изберете двама с опит или ако сте един от участниците в 
демонстрацията. 

Друга техника за подпомагане на хората да се чувстват по-комфортно е да им 
позволите да ви напътстват по време на демонстрацията. Например, ако играете 
ролята на обслужващ клиенти, който се занимава с гневен клиент, хората могат да 
ви предложат какво трябва да направите, за да направите нещата правилно. 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 
 

3. Разясняване на членовете на групата организацията и прилагането на 
метода на 4-те полета. 

Метод на 4-те полета 

5 Актуална ситуация 

Анализиране на първоначалната 
ситуация. 

Какъв проблем е налице? 

На този етап е възможно 
конкретизирането на проблема. 

6 Целева ситуация 

Определяне на целта. 

Каква би била ситуацията, ако 
проблемът бъде решен? 

7 Възможна съпротива и 
причини за проблеми 

Разгръщане на по-дълбоко разбиране и 
промяна на собстввената гледна точка. 

8 Предложения за решения / 
подходи за действие: 

Разработване на решения и концепции. 

4. Участниците трябва да следват всяка стъпка от метода, както е изобразено 
по време на реализацията. След съгласуване на вида на проблема, който 
трябва да бъде решен, участниците работят в малки групи до 5 души. 
Целта на метода не е да представи перфектни и универсално валидни 
решения. Всъщност целта е да се развият на първо място практическите 
начини за действие. 
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Матрицата на Айзенхауер 

 

Кратко 
описание 

 

Принципът на решение на Айзенхауер е метод за управление на времето, който 
помага да се поставят приоритетите на вашите задачи и задължения, като се 
използват  критериите неотложност и важност и след това се поставят в квадрати в 
матрицата или полето на Айзенхауер, като се сортират по-неотложните и важни 
задачи, които трябва да възложите или изобщо да не вършите. Това е полезен 
инструмент за производителност, организиращ време ви. 

Търсени  
компетенции 

Стратегическо мислене 

Решаване на проблеми 

Ефективно управление на времето и организация 

Самоуправление 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

Матрицата на Айзенхауер разделя задачите на четири категории въз основа на 
важност / маловажност и неотложност / неспешност, за да се определят 
приоритетите. Хоризонталната ос представя нивото на спешност, като лявата 
страна е най-спешната, а дясната - най-малко спешната. Вертикалната ос представя 
значимостта, като най-ниската значимост  е в долната част, най-високата - в горната 
част. Резултатът е 4 квадранта: спешни и важни, по-малко спешни, но все още 
важни, по-малко важни, но неотложни, и по-малко важни и не толкова належащи. 
Можете да поставите всичките си задачи в квадратите. Методът предлага ясно 
разбиране за това какво наистина трябва да се направи сега и какво може (и 
трябва) да чака. Задачите / задълженията се 
обработват, както следва: 

1. Задачите от „важния / спешен квадрант“ трябва 
да се изпълняват незабавно и лично. Тези 
задачи са важни за живота и кариерата ви и 
трябва да се правят веднага, в противен случай 
може да има отрицателни последствия. 
Приоритетизирайте действията, които са в тази 
категория. Планирайте да запазите поле 1 
възможно най-празно! Това ще намали до 
минимум спешните случаи, които нарушават живота и работата ви. 

2. Задачите от „важния / не спешен квадрант“ получават крайна дата и се 
изпълняват лично. Планирайте време за това. Трябва да изброите задачите, 
които трябва да включите в календара си. За максимална ефективност по-
голямата част от времето ви трябва да бъде отделено за важни задачи, преди 
да станат спешни. Помислете какво е представено в останалите полета. 
Планирайте да ги преместите в поле 2. Определете и запазете време за вашите 
лични нужди. 

3. Задачите на „маловажния / неотложния квадрант“ се възлагат на други. 
Третият квадрант е за онези задачи, които бихте могли да делегирате, тъй като 
те са по-малко важни за вас от другите, но все пак са спешни. Трябва да 
следите възложените задачи по електронна поща, телефон или в среща, за да 
проверите напредъка им по-късно. Спешните, но не важни задачи са неща, 
които ни пречат да постигнем целите си. 

4. Задачите от „маловажния / не спешен квадрант“ могат да бъдат пропуснати / 
заличени. Дейностите, които принадлежат на този квадрант, са само 
разсейване или времеви отпадъци и не допринасят никаква стойност. 
Избягвайте ги или ги отменете!  
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Обучение за интервю за работа 

 

Кратко 
описание 

 

Обучението за интервюта за работа е много важно за хората, които трябва да се 
научат свободно да говорят за себе си. Често се използва за мигранти, които се 
чувстват несигурни в използването на чужд език в различна ситуация като 
интервюто за работа. Интервютата за работа са специални социални ситуации със 
собствени правила и стандарти. Като метод обучението за интервю за работа се 
провежда между двама или повече хора, които действат по различен начин от 
ежедневието. 

Като действие в ситуация на обучение за работа можете да проучите как 
работодателят би могъл да реагира, кои въпроси ще бъдат зададени и можете да 
получите впрчатление за подходи, които е вероятно да работят и за такива, които 
може да са контрапродуктивни. Можете също така да получите представа за това, 
което е вероятно другите хора да мислят и да чувстват в ситуацията и как са 
склонни да действат. 

Обучението за интервю за работа също така изгражда опит и самочувствие при 
справяне със ситуацията и можете да развиете бързи и инстинктивно правилни 
реакции при специални ситуации като интервюта за работа. С този метод развивате 
способността да реагирате по-ефективно и да избягвате грешки. 

Търсени  
компетенции 

Самоувереност 

Комуникативни умения 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

Методът е за двама души или за работа в групи. 

1. Първата група е интервюиращият. Те трябва да подготвят предложение за 
работа за желаната от тях позиция. Втората група е партньорът в диалога. Те трябва 
да създадат автобиография и писмо за кандидатстване за предложението за 
работа. 

2. Първа група: Имате цялата информация за евентуален нов служител. Искате да 
получите повече информация за него. Подгответе някои въпроси за интервю за 
работа, които ще ви помогнат да вземете решение. Втора група: Представете си, че 
получавате писмо или имейл от работодател. Той е проче автобиографията ви и 
писмото ви за кандидатстване и  сега иска да узнае повече неща за вас. Кани  ви на 
интервю за работа в неговата компания. 

3. Представете си, че сте в ситуацията на обучението за работа. Един от вас (една 
група) е интервюиращият. Другата група е партньорът в диалога. 

4. Започнете интервюто за работа. Реагирайте и се дръжте естествено. Отговаряйте 
на всички въпроси, които интервюиращият ви зададе. 

5. Промяна на ролите: Интервюиращият вече е партньор в диалога и обратно. 
Изпълнете отново точки 2 - 4. 

6. Обсъдете наученото. 

Когато приключите с обучението, обсъдете какво сте научили и какво сте изпитали. 
Какво почувствахте? По-лесно ли беше да бъдеш интервюиращ или да бъдеш 
партньор в разговора? Защо? Какво все още е необходимо да се направи или да се 
обучи, преди да започне реалното интервю за работа? 

Допълнителни съвети 

Понякога е полезно да се направи видеозапис на тренировъчната ситуация. 
Показва преднамерени и непредвидени реакции и поведение на обучаващия се.  



 

 

47 

 
 

 
 

Методът „Гроу“  

 

Кратко описание 

 

Целта на метода „Гроу” е да създаде общо разбиране на „голямата картина на 
личностното развитие” по отношение на целта, рисковете, ресурсите, 
алтернативите и т.н. Има два подхода за насърчаване на личностното развитие: 

1) Определете пропуските в текущата ситуация и стъпка по стъпка ги подобрете. 
Недостатъкът на подхода е, че той не предпазва от неочаквани събития и 
развитието до голяма степен се влияе от случайността. 

2) Поставете ясна дългосрочна цел и съответно планирайте следващите стъпки. 
Знанието къде искате да бъдете в даден момент и организацията на плана ви за 
развитие според тази визия допринася за целенасочено развитие и намалява 
влиянието на външни фактори. 

3) Консултациите се провеждат на 4 етапа: 

1. Визия за бъдещето; 
2. Реалност; 
3. Препятствия; 
4. Пътят напред. 

Търсени  
компетенции 

Планиране - компетентност 

Анализ на риска 

Работа в екип 

Комуникативни умения 

Изпълнение стъпка 
по стъпка 

 

1. Участниците са разделени на групи от 4-6 души. 

2. Обучителят дава темата на задачата, например „намери нова работа“. 

3. Уговорете дата на отчитане, например 1 март на следващата година. 
Забележка: Референтната дата трябва да е достатъчно далеч, за да улесни 
забележимата промяна, но достатъчно близо, за да не се изгуби от поглед. 

4. Групите си представят каква би могла да бъде ситуацията на 1 март на 
следващата година, показвайки как се постига целта. Визуализирайте 
плана си, като създадете картина, скулптура, пърформанс или колаж. 

5. Групите представят своето виждане. В зависимост от формата на 
действието, тази фаза може да отнеме от 30 до 90 минути. 

6. Участниците обмислят какво да вземат от всяка презентация и се 
споразумяват за общи цели. 

7. Участниците се връщат в своите групи и обсъждат за 15-30 минути 
текущата ситуация и действията, необходими за постигане на целите. 
Действието се записва на лист А1 или залепващи се листчета. 

8. Групите представят своите разсъждения пред колегите. 

9. Споразумейте се заедно какви ще бъдат следващите стъпки за 
разработване на конкретен план за действие. 
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Кръг за решаване на проблеми 

Кратко 
описание 

Методът ви позволява да получавате идеи и предложения от колеги относно 
решения на проблем, с който хората се сблъскват. 

Търсени  
компетенции 

Стратегическо мислене 

Решаване на проблеми 

Комуникативни умения 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

Поставете столовете в 2 кръга, така че да са обърнати един към друг. Ако 
пространството не позволява, участниците могат да застанат самостоятелно. 

1. Във вътрешния кръг седят "клиентите", във външния кръг - 
"консултантите". 

2. "Клиентите" разсъждават за проблем или проблем, с който се сблъскват в 
живота. 

3. В рамките на една минута те представят въпроса си пред "консултанта". 

4. Консултантът“ разполага с две минути, за да задава изясняващи въпроси и 
да споделя своите идеи и предложения; «Клиентите» отбелязват 
наученото. 

5. По сигнал на треньора „клиентите“ се придвижват по посока на 
часовниковата стрелка до следващия стол при следващия „консултант“, 
повтарят въпроса си и слушат неговите идеи и предложения. 

6. Повторете тази стъпка още веднъж (общо време за всяка стъпка е 3 
минути). 

7. Участниците сменят ролите - „консултантите“ стават „клиенти“, а 
„клиентите“ стават „консултанти“. 

8. Предишният процес се повтаря, така че новите „клиенти“ да получат три 
различни гледни точки за техния проблем. 

Лична ефективност 

Кратко 
описание 

Методът помага да определите личния си план за ефективност, рисковете, 
свързани с него и необходимата подкрепа. 

Търсени  
компетенции 

Стратегическо мислене 

Самоуправление 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

1. Определете целите си. 

2. Определете какви стойности влияят на целта ви. 

3. Начертайте план за постигане на целта. 

4. Определете кои ваши навици могат да ви помогнат и които могат да 
попречат на плана ви. 

5. Определете какъв трябва да бъде дисциплинираният ви дневен режим, за 
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да се придвижите напред. 

6. Определете какво би могло да принесе забавление към плана, което би ви 
донесло повече сила и радост. 

7. Задайте ограничение във времето, за да проверите дали сте достигнали 
целта или докъде сте стигнали в пътя към целта. 

Шест стъпки 

Кратко 
описание 

Методът помага да се визуализира общата картина на целта и да онагледи как 
може да се постигне целта в 6 стъпки, като се определи коя би била най-важната 
задача на всяка стъпка. 

Търсени  
компетенции 

Критично мислене 

Стратегическо мислене 

Изпълнение 
стъпка по стъпка 

 

1. Определете целите си. 

2. Поставете голяма  цветна картина на целта си на 1. страница - "Как ще 
изглежда животът ми? Каква ще бъде целта?". 

3. Разделете 2 страници на 6 квадранта, като ги номерирате последователно. 

4. Анализирайте 6-те големи стъпки, които трябва да направите, за да 
постигнете целта си. 

5. Определете основните задачи на всяка стъпка. 

6. Визуализирайте най-важната задача на всяка стъпка в квадранта. 
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