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1. ВЪВЕДЕНИЕ – ЗА ПРОЕКТА И ТОЗИ ДОКУМЕНТ  

Personalised Youth Work е 20-месечен проект, който се изпълнява от четири европейски 

организации, Point Europa (UK), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining 

GmbH (Австрия), DEKAPLUS Business Services (Кипър), Йор Айдиас Матер ЕООД (България). 

Той има за цел да даде възможност на младежките работници да прилагат персонализиран 

подход на обучение, при работата си с млади хора, които се стремят да подобрят своята 

пригодност за заетост, с особен акцент върху оценката на нуждите и разработването на адекватни 

стратегии. 

Този документ има за цел да предостави структурирани и изчерпателни насоки за това как 

персонализираното обучение може да се използва в работата с младежи чрез прилагане на 

иновативни практики и техники с цел подобряване на мерките за интегриране на пазара на труда, 

насочени към повишаване пригодността за заетост на младежите. За целта следва да се извърши 

оценка на нуждите на младежите, да се изготви дизайн на учебното съдържание, да се създадат 

графици и варианти за изпълнение на обучителните програми и др. 

Методологията е насочена към основната целева група на проекта, младежки работници – 

директно или чрез техните организации, в/за които работят – и техните бенефициенти - младежи 

на възраст 16-24+, които са крайните потребители на проекта. Документът е наличен на немски, 

английски и гръцки език. 

Освен този продукт, по проекта са разработени: 

• Инструменти (IO2), които съдържат изобилие от дейности и техники, които да се прилагат 

от младежките работници в зависимост от нуждите, профила, произхода и стремежите на 

целевите групи. Този резултат ще позволи на младежките работници да създават 

съвместно със своите обучаеми и да персонализират съдържанието на обучението в 

съответствие с индивидуалните учебни цели. 

• Уебсайт на проекта, достъпен на: www.personalisedyouthwork.com  

• Профил в социалните медии: https://www.facebook.com/PYWProject  

Дейности за разпространение, като събития за разпространение на резултатите, ще помогнат за 

обогатяване и споделяне на информация за проекта. 

В рамките на този документ читателят ще намери информация относно дефиницията на избрания 

подход (персонализирано обучение) и някои примери, поставящи го в контекст, както и как да се 

извършва оценка на макро и микро ниво. Следващите две части от методологията изследват как 

да се осъществи персонализираното обучение. След това се предоставят подробности относно 

компетенциите и уменията, свързани с пригодността за заетост, и как те могат да бъдат 

подкрепени, особено сред младежите с ограничени възможности за развитие. Читателят ще 

открие още обяснения относно мониторинга, оценката и обратната връзка. Заключителната глава 

дава примери за подкрепящи мерки, на които се основава персонализираното обучение. 

http://www.personalisedyouthwork.com/
https://www.facebook.com/PYWProject
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2. ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТЕКСТ 

Терминът „персонализирано обучение“ е използван за първи път през 1960 г. в доста неформален 

контекст, без ясна дефиниция за какво се отнася. Едва през 2005 г. Дан Бъкли (изтъкнат педагог 

от Обединеното кралство) дефинира „персонализираното обучение“, като въвежда следните два 

модела: 

• „Персонализиране за обучаемия“ , което се отнася до преподавателя/обучителя, 

създаващ учебния опит за обучаемия. 

• „ Персонализиране от обучаемия” , което се отнася до придобиването на умения от 

обучаемия, за да коригира процеса на собственото си обучение. 

В днешно време персонализираното обучение е признато за един от най-успешните и напреднали 

модели за придобиване на нови знания и умения и се определя по следния начин: 

Целта на рамката за персонализирано обучение е да отвори пътищата на обучаемите и да насърчи 

техния глас и избор в техният учебен път. 

Основната характеристика на персонализираното обучение е, че позволява на обучаемите да 

избират какво, как, кога и къде да учат , което им осигурява гъвкавост, както и контрол върху 

новопридобитите знания, умения и компетенции. 

Персонализираното обучение се развива в среда, която е проектирана въз основа на нуждите, 

стремежите и способностите на всеки обучаем. 

В основата на персонализираното обучение лежи концепцията за проксималното развитие. Зоната 

на проксималното развитие се отнася до разликата между това, което обучаемият може да 

направи без помощ, и това, което той или тя може да постигне с напътствия и насърчаване от 

опитен партньор. По този начин терминът „проксимален“ се отнася до онези умения, които 

обучаемият е „близо“ до овладяване. 

Персонализираното обучение е, когато обучаемият поема отговорност за своето обучение, като 

си поставя подходящи цели, които са в съответствие с неговите интереси и таланти. По този 

начин обучаемите наблюдават собствения си напредък и остават мотивирани и предизвикани да 

постигнат тези цели. 

Някои от основните характеристики на персонализираното обучение са: 
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Като се има предвид всичко по-горе, не е правилно да се смята, че персонализираното обучение 

е контрапункт на груповата работа. Напротив, персонализираното обучение позволява 

постигането на общи цели и стандарти, като се вземат предвид нуждите, стремежите и капацитета 

на всеки обучаем за придобиване на знания и овладяване на определени умения. 
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2.2 ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА МЛАДЕЖКАТА 

РАБОТА 

В наши дни терминът „персонализирано обучение“ все още се използва главно в контекста на 

формалното образование. Независимо от това, персонализираният подход е изключително 

уместен за средата и контекста на неформално и неформално обучение. Това предположение е 

силно валидно, като се има предвид, че формата и форматът на учебния процес са свързани с 

начина на доставка и средата, а не с основното естество и цел на самия процес, т.е. ученето е 

придобиване на знания или умения чрез проучване, опит или обучение. 

От друга страна, младежката работа е широко понятие, обхващащо голямо разнообразие от 

дейности от социален, културен, образователен, екологичен и политически характер от, със и за 

младежите, в групи или индивидуално. Както е известно, работата с младежта се основава на 

процеси на неформално1 и самостоятелно2 учене, фокусирани върху младежите и върху 

доброволно участие. 

Може да изглежда, че младежката работа е „персонализирана“ по подразбиране, тъй като 

нейният по-малко формализиран начин на предоставяне позволява по-индивидуализиран 

подход. Независимо от това, персонализираното обучение е много повече от вземане под 

внимание на индивидуалните нужди. За да бъде работата с младежта наистина персонализирана, 

тези, които участват в подкрепата на младежите чрез неформално обучение, трябва да прилагат 

цялостна стратегия, при която процесът на оценка на нуждите, стремежите и възможностите на 

целевите групи трябва да поеме водеща роля, но трябва да се допълва чрез ефективен 

мониторинг на учебния процес, оценка на постигнатите резултати, както и 

проектиране/използване на подходящи ресурси и инструменти за осигуряване на 

персонализирано преживяване за постигане на конкретни цели. 

 
1Неформалното учене е умишлено избрано учене, което се провежда извън формалната система на 

образование и обучение. 
2Самостоятелно учене се отнася до дейности, извършвани в ежедневието, на работа, у дома и в свободното 

време, дори без умишлен избор. 
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Ролята на тези, които участват в работата с 

младежите, е много подобна на ролята на 

преподавателите във формалните контексти. 

Младежките работници са призовани да видят 

отвъд широките социални профили и произход 

на младежите, за да подкрепят техните силни 

страни, легитимност, разнообразие и стремежи. 

Основната разлика е, че младежките работници 

имат повече свобода да избират ресурсите и 

инструментите, които прилагат в подкрепа на 

младежите, което създава идеални 

предпоставки за прилагане на персонализирано 

обучение в младежката работа. 

Въпреки това, включването на персонализирано 

обучение в младежката работа изисква много 

подготовка, определяне на ясна рамка и притежаване на правилните умения. Казано по-просто, 

за да предоставят персонализирана младежка работа, тези, които участват в подкрепата на 

младежите, трябва да инвестират усилия в разработването на ефективна структура на учебния 

процес и ресурсите, които да се използват. 
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2.3 КАК ДА ПЕРСОНАЛИЗИРАМЕ МЛАДЕЖКАТА РАБОТА 

Опитайте се да мислите за персонализираната младежка работа като за трансформиране на 

вашите собствени практики по начин, позволяващ по-добро отчитане на нуждите, стремежите и 

целите на всеки млад човек. Въвеждането на подхода за персонализирано обучение във вече 

съществуващи модели и методи на младежка работа може да се превърне в следните действия: 

 

Въведете дигитална грамотност във вашето предложение за обучение

Уверете се, че младите хора имат правилните умения да си сътрудничат, общуват, споделят, учат и се свързват с мрежа от 
връстници, които ще подкрепят тяхното лично развитие

Използвайте цифрови инструменти

Възползвайте се от смесени учебни среди
Използвайте прости цифрови инструменти, за да допълните 

работата си по ефективен и ефективен начин

Оценявайте резултатите от обучението по персонализиран начин

Оценявайте постиженията въз основа на овладяването на конкретни цели или задачи, а не на това дали дадена задача е изпълнена 
или не

Предложете алтернативни пътища за обучение

Дайте на младите хора лесен избор да персонализират 
обучението си чрез алтернативни пътища

Потърсете стажове, свързани с кариерата, или подкрепа за 
кариерно ориентиране

Дайте на младите хора "глас"

Насърчавайте приноса на младите хора относно решенията и 
материалите за обучение

Насърчавайте развитието на лидерски умения

Приложете обучение, базирано на проекти

Дайте на младите хора избор да следват обучение, което отразява личните им интереси

Провеждайте редовно формално оценяване

Оценявайте младите хора ЗА тяхното учене и ДОКАТО учат
Съберете данни за напредъка на всеки млад човек в сравнение с 

неговото/нейното изходно ниво

Насърчавайте самооценката

Дайте възможност на младите хора да оценят собствения си 
напредък чрез упражнения за саморефлексия

Оставете достатъчно време за саморефлексия и анализ

Създайте лични планове за обучение
Поставете си индивидуални цели, съобразени със специфични 

интереси, таланти и стремежи.
Насърчавайте младите хора да участват в процеса на 

определяне на техните нужди
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2.4 ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЛАДЕЖКА РАБОТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ 

В новия глобален контекст, където формалното образование, в своята конвенционална форма, все 

повече се старае да отговори на нуждите на обществото по подходящ и смислен начин, 

младежката работа повече от всякога се превръща в алтернатива за запълване на съществуващите 

празнини. 

 

Темите за: 

• укрепване на сътрудничеството между доставчиците на неформално образование и 

бизнеса; 

• признаване на развитието на компетентности чрез неформално образование; и 

• разработване на стратегии за сътрудничество за повишаване на пригодността за заетост 

въз основа на развитие на житейски умения 

сега са на първо място в дневния ред и са от изключително значение за повишаване на 

пригодността за заетост на младежите. През 2020 г. глобалната младежка безработица е 18,5%, 

което налага спешни мерки и мобилизиране на всички сектори. 

Съществува изобилие от доказателства, демонстриращи интегралната връзка между младежката 

работа и пригодността за заетост чрез ролята, която младежката работа играе в подкрепа на 

младежите в училищата, общността и следучилищния контекст. Работата с младежите играе 

ключова роля, като развива уменията на младежите, както и предоставя подкрепа и стратегии за 

ранна намеса на тези, които са изложени на риск от прекъсване на образованието, и допринася 

значително за програмата за заетост. 

Политиците все повече използват мерките за интегриране на пазара на труда като инструмент за 

подпомагане на навлизането на младежите в стабилна заетост, като по този начин предотвратяват 

продължителни периоди на безработица и оттегляне от пазара на труда. Това се доказва от 

нарастващия дял на младежите (на възраст 15-24 години), които участват в тези мерки в Европа: 

от по-малко от 20% от всички участници в края на 90-те години на миналия век до близо 33% в 
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средата на 2000-те години; с пикове от 40% в страните, които са най-засегнати от световната 

икономическа криза, като Ирландия, Испания и Португалия.3 

 

Това, което прави младежката работа, насочена към повишаване на 

пригодността за заетост, уникална по своя характер е, че за разлика от 

формалното образование и обучение, връзката между младежкия 

работник и младия човек е изградена изцяло на доверие. 

Следователно, в контекста на младежката работа, повишаването на пригодността за заетост на 

младежите е процес на взаимно сътрудничество , при който младежкият работник насърчава 

(вместо да управлява) процеса на учене. 

Насърчаването обаче е много по-трудно от простото контролиране на целия процес. 

Следователно, за да изпълнят успешно тази роля, младежките работници трябва да имат 

правилните знания и умения в следните области: 

 

 
3Кратка политика относно мерките за интегриране на младите хора на пазара на труда, Действия на EC-ILO 

относно младежката заетост, 2017 г. 

• Предоставете 
обратна 

връзка

• Следете 
качеството на 
процеса

• Изберете 
подходящи 

инструменти и 
стратегии

• Оценете 
нуждите

Проектирайте 
персонализирано 
съдържание за 
обучение

Подобряване на 
ключови 

компетенции, 
свързани с 

пригодността за 
заетост

Подкрепете 
младежи с по-малко 

възможности, в 
неравностойно 

положение и 
изложени на риск от 

социално 
изключване

Оценете 
постигнатите 
резултати
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Сред предизвикателствата, с които се сблъскват младежките работници, подкрепящи 

пригодността за заетост на младежите, е фактът, че по-голямата част от прилаганите мерки за 

интеграция на пазара на труда са предварително определени по съдържание от заинтересованите 

страни, предоставящи финансиране за подкрепа на подобни дейности. Това води до: 

• невъзможност за приспособяване на мерките за подкрепа към индивидуалните нужди, 

стремежи и възможности; 

• прилагането на универсален подход, който често не взема предвид специфичния произход, 

опит и профил на всеки млад човек; 

• предоставяне на подкрепа, която не е съобразена с индивидуалните обстоятелства и/или 

нуждите на пазара на труда. 

Въвеждането на подхода за персонализирано обучение може да бъде изключително полезно, 

тъй като: 

• не изисква големи промени в основното съдържание и цели на дадена мярка за 

интегриране на пазара на труда; 

• подкрепя младежките работници в постигането на общи цели чрез персонализиране на 

техните методи и инструменти за справяне със специфични нужди по смислен начин; 

• дава възможност за проектиране на нови/допълнителни теми, които да допълват 

съществуващата учебна програма; 

• предоставя информация за напредъка в сравнение с индивидуалните базови нива на 

компетентност (което дава много по-реалистична перспектива за качеството, уместността и 

ефективността на младежката работа в контекста на дадена мярка за трудова интеграция). 

 

Пример: 

Младежите, включени в дейности, насочени към повишаване на тяхната пригодност за заетост 

чрез неформално и самостоятелно учене, традиционно получават съвети и насоки как да изготвят 

професионална автобиография. Основната цел е младежите да бъдат оборудвани с правилните 

умения, за да се представят по начин, позволяващ на потенциалните работодатели да съпоставят 

знанията и уменията на младежите с техните бизнес нужди и в крайна сметка да им предложат 

работа. 

Въпреки това в група младежи, записани по една и съща схема за интеграция на пазара на труда, 

има например 22 - годишен безработен фризьор с известен предишен трудов стаж (Млад човек 

1) и 16-годишен рано напуснал училище от бежански произход без трудов опит и лоши езикови 

умения (Млад човек 2). От само себе си се разбира, че и двамата търсят подкрепа за осигуряване 

на работа, но имат напълно различен произход, нужди и най-вероятно – стремежи. 

Вместо да учи и двамата млади хора как да пишат автобиография, система, базирана на 

овладяване (като персонализираното обучение), би позволила диференциран подход, без да се 

компрометира крайната цел. Млад човек 1 ще бъде насърчен да научи избрани части за това как 

най-добре да се представи пред потенциални работодатели, съобразени с техния специфичен 
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професионален опит, пропуски в уменията или да отговори на специфичните изисквания на 

планираната им кариера. Като има предвид, че Млад човек 2 ще бъде подпомогнат как да: 

формулира по-добре силните си страни на езика на страната, в която пребивават, да подчертае 

своите стремежи по отношение на професионалното си развитие и ясно да очертае своите нужди 

от обучение. 

По този начин, крайният резултат и за двамата обучаеми ще бъде повече или по-малко еднакъв, 

т.е. повишена компетентност за представяне пред потенциални работодатели, което води до 

осигуряване на работа. Обаче учебният път щеше да е различен и всеки млад човек щеше да бъде 

подкрепен въз основа на това къде се намира и от какво се нуждае. 

Такъв подход може също така да включва нови теми в рамките на вече създадени схеми за 

подкрепа, които придобиват значение, без да претоварват учебната програма. 
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3. КАК ДА ОЦЕНИМ ЕФЕКТИВНО НУЖДИТЕ НА МЛАДЕЖИТЕ 

3.1 КАКВО Е ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ И ЗАЩО Е ВАЖНА? 

„Нужда“ има значението на всичко, което липсва и трябва да бъде осигурено, ако трябва да се 

намали или елиминира разликата между настоящата ситуация на младия човек и желания 

резултат. Оценката на такива нужди вероятно ще варира в зависимост от това кой прави оценката. 

За един наистина ориентиран към личността подход към неформалната работа с млади хора, ние 

трябва да разгледаме някои от следните въпроси, предложени от Бърнард Дейвис в неговата 

работа Младежка работа: Манифест за нашето време, (Младежта и политиката номер 88, лято 

2005 г.) : 

• Кои са тези млади хора? 

• Оправдана ли е някаква намеса в младежката работа за тези млади хора? 

• Как да персонализираме този първи контакт? 

• При какви други обстоятелства този първи контакт може да бъде най-добре иницииран? 

• Какви асоциации могат да се направят между началните етапи на тези млади хора и 

методите за продължаване след тях – за провокиране на допълнителни свободи за 

формиране на тези младежи? 

• Вътре в това, как най-добре да се отнасяме към крехката граница между подкрепата и 

разширяването, и абсолютно не саботирането, на свободата на тези младежи и техния 

контрол над собствения им живот? 

Трябва да се гарантира, че младежите са наистина свързани със собствената си оценка на нуждите. 

Ефективно и динамично включване на младежите в изборите, които им влияят, ще гарантира, че 

администрациите и стратегиите могат да бъдат планирани, предадени и оценени в зависимост от 

истински, а не от предполагаеми изисквания. 

Оценките на нуждите се правят на различни нива – на МАКРО ниво в цялата услуга или 

организация и на МИКРО ниво в рамките на общности, младежки клубове или с отделен човек. В 

рамките на този набор от инструменти има набор от налични инструменти, които да ви помогнат 

при извършването на тези оценки, и навсякъде са дадени примери. 

 

3.2 ЕЛЕМЕНТИ НА РАМКА ЗА ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ 

„Оценката на нуждите“ може да се разглежда на няколко нива. Тази рамка (разработена от South 

West Regional Quality Assurance Managers Group) предполага, че трябва да бъдат включени 

следните елементи: 

• Събиране на твърди статистически данни за географски области 

• Събиране на качествени данни за възможностите за младежите в географски райони 

• Информация за индивидуалните нужди на младежите, с които младежката служба 

поддържа връзка 

• Информация за това какво искат и имат нужда младежите от младежката работа 
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Тези елементи могат да бъдат представени по следния начин: 

 

Справка: https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf 

 

3.3 ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

3.3.1  МАКРО НИВО 

Макро перспективата разглежда оценката на потребностите в по-широк мащаб. Той ще разгледа 

„твърда“ статистическа информация по въпроси, които са от значение за младежите на 

регионално ниво. Той също така ще вземе предвид качествената информация, като например 

https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf


 

16 

 Този проект (№ 2020-3-UK01-KA205-094063) е финансиран с подкрепата на 

Европейската комисия. Този документ отразява само възгледите на автора и Комисията 

не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук. 

възгледите на младежите в регионален/местен/проектен район, обикновено изразени чрез 

въпросници. 

Статистически данни 

Целта на събирането на статистически данни за младежите в рамките на целевата област е да се 

изгради картина на проблемите, засягащи младежите и наличните ресурси за тяхната подкрепа. 

някои примери на области че бих могъл бъда покрита са : 

• данни от преброяването, включително класации за детска бедност 

• данни за постиженията на младежите, изключването от училище, участието в образованието, 

заетостта и обучението 

• здравни данни (напр. нива на бременност при тийнейджъри) 

• класирането на местните власти спрямо индексите на множество лишения 

След като младежките служби съберат данните, те могат да ги използват, за да вземат редица 

ключови решения: 

• Кои са приоритетните географски области, върху които услугата да концентрира ресурси? 

• Кои са приоритетните групи млади хора за услугата? 

• Кои са приоритетните въпроси за услугата? 

След като данните бъдат събрани и приоритетите са зададени на ниво местен орган или на 

регионално ниво, може да се наложи да разполагате с данни и на местно ниво. Какво е включено 

в този набор от данни ще се определя от това какви са общите приоритети на областта. Някои 

предложения обаче включват: 

Статистическа информация: 

• Младежко население, включително разбивка по пол, възрастови групи, етническа 

принадлежност, статут на бежанец, специални нужди и увреждане 

• Нива на ранно отпадане от училище 

• Тийнейджърска бременност и сексуално здраве 

• Злоупотреба с наркотици 

• Противообществени прояви 

• Инциденти на расова основа 

• Тормоз 

• Достъп до съвети и информационни услуги 

• Достъп до транспорт 

• Спортни и развлекателни съоръжения за младежите 

• Здравни фактори 

• Здравни заведения на разположение 

• Социални услуги  

• Млади хора в или напуснали грижи 

• Други младежки групи и специфични условия за млади хора 
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• Съоръжения за забавления 

• Процент на младежите извън образование и работа 

• Културни съоръжения 

• Доброволчески възможности 

• Практическо обучение  

• Работни места и местни работодатели 

• Кариерно ориентиране 

• Необходими умения  

 

Какво искат и от какво имат нужда младежите  

Редица младежки организации провеждат редовно проучвания сред младежите в целевия 

регион, за да документират техните нужди. Те се осъществяват в училища, библиотеки, младежки 

и развлекателни центрове, за да се гарантира, че всички мнения са събрани. 

От съществено значение е да се гарантира, че общите въпросници са структурирани внимателно 

за извършване на ефективен анализ и постигане на значими резултати. Освен ако организацията 

няма опит в тази насока, се препоръчва да се потърси външен съвет, за да се гарантира, че 

резултатите ще бъдат постигнати. 

Трябва да се отбележи, че потребителските анкети ще идентифицират само нуждите и нивата на 

удовлетворение за младежите, с които младежката организация вече е в контакт. Ако статистиката 

показва, че има специфични групи в региона (напр. чернокожи или млади хора от малцинствата), 

които не се възползват от услугите за младежи, услугата или организацията ще трябва да въведе 

други механизми, за да извади на повърхността какви са техните нужди и как младежките служби 

могат да помогнат за адресирането им. Ефективни модели: 

• Целенасочена работа на терен 

• Проекти за партньорски изследвания, осъществяващи фокус групи, напр. групи от един пол 

• Разработване на проекти, които позволяват на ключови групи да изразят мнение 

• Създаване на „консултативна група“ от определен брой млади хора, представители на 

местното население, които се съгласяват да се свързват редовно с тях, или чрез електронна 

поща, текстово съобщение, или лично, по редица въпроси 

Ако даден въпросник не е подходящо структуриран, може да се окаже, че формирането на фокус 

групи или методът на малки групи е по-подходящ за извеждане на повърхността на нуждите на 

младежите в дадена област. Един от начините за организиране на такава фокус група за оценка 

на нуждите на групи от млади хора – и насърчаването им да идентифицират действия въз основа 

на тези нужди – е фотомонтажът. 
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Справка: https://www.youthwork-practice.com/ideas-youth-group-meetings.html 

Друг подход за структуриране на фокус група или неформална групова дискусия пита младежите 

какво мислят за това къде живеят и какво очакват от младежката работа. Младите жени и младите 

мъже може да имат различни нужди. За да се оцени това, може да бъде полезно да се проведат 

разговори за оценка на нуждите в еднополови групи. 

3.3.2  МИКРО НИВО 

Микроподходът за оценка на потребностите разглежда нуждите на младежите от гледна точка на 

нивото на местната общност или на отделния млад човек. 

Един от най-важните и често използвани подходи за това е използването на профил на общността. 

Профили на общността 

Профилът на младежката общност е организационен инструмент за младежки работници и 

включва описание на онези елементи на местно ниво, които оказват влияние върху младежите. 

Той трябва да съдържа информация за ключовите моменти, които влияят върху опита и бъдещето 

на младия човек. Включва както статистическа документация, така и качествена информация, 

получена от различни източници. Вероятно е да бъде разписан от утвърден младежки работник, 

съвместно с местен екип, самите младежи и ключови партньори. 

В градските райони има смисъл профилите на общността да се базират на границите на района, 

за да съответстват на съответните статистически данни. Това може да не е подходящо в селски 

райони с ниска гъстота на населението, където може да е подходящо да се използват по-широки 

параметри. 

Трябва да има тясна връзка между основните статистически данни, събрани на ниво услуга или 

организация, и профила на общността. Има смисъл услугата или организацията да съпостави част 

от тази информация централно и да я прехвърли към местните райони, за да им помогне да 

попълнят своя профил, тъй като в противен случай съществува риск от дублиране. В малки райони 

може да се окаже, че изготвянето на отделен профил на общността не е необходимо – а че следва 

да се изготви цялостната статистическа картина на властта с качествена информация относно 

възгледите на младежите. 
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Логично е основните приоритети, установени чрез прилагането на статистически данни, да бъдат 

изследвани по-задълбочено в контекста на профила на общността, вместо да се започва отначало. 

Профилите на общността трябва да се фокусират върху проблемите, които засягат живота на 

младежите в района. Това може да включва: 

• Достъп до съвети и информационни услуги 

• Достъп до работни места и обучение 

• Нива на отпадане от училище 

• Бременност и сексуално здраве на тийнейджърите 

• Злоупотреба с наркотици 

• Асоциално поведение 

• Инциденти на расова основа 

• Тормоз 

• Достъп до транспорт 

• Доставчици на образование (училища, колежи, програми за обучение в процеса на работа) 

• Ключови местни работодатели с възможности за млади хора 

• Съоръжения за спорт и свободно време 

• Младежка дейност осъществявана както местните власти, така и доброволческия сектор 

• Културни съоръжения: театри, музикални зали, арт проекти и др 

• Комерсиални младежки центрове 

• Зони, където младежите се срещат (паркове, търговски центрове, скейт паркове и др.) 

• Органи за вземане на решения и консултации в общността (енорийски и обществени съвети, 

местни асоциации и др.) 

• Местни съветници (окръжни/обединени, областни и енорийски съвети) 

• Ключови местни служители: полиция, директори на училища, екипи и др. 

• Местни партньорски групи и организации 

Това, което засяга живота на един млад човек, когато се съпостави със знанията за 

съществуващите ресурси и услуги, трябва да предостави информация за пропуските в 

предоставянето на определени услуги и какви проблеми трябва да бъдат разгледани чрез 

обучителната програма. В идеалния случай младежите трябва да бъдат включени в този процес – 

някои предложения как да направите това може да намерите тук. 

Профилите на общността трябва да бъдат във формат, който улеснява актуализирането им, в 

идеалния случай на годишна база. Логично е всяка младежка служба да избере унифициран 

формат за изготвяне на профили на общността, за да може да се правят съпставки между 

областите. 

Един от рисковете при изготвяне на профил на общността е, че има опасност той да се концентрира 

върху „твърдите“ статистически данни, които са сравнително разбираем източник на информация, 

но не съдържат достатъчно качествени показатели, които оказват огромно влияние върху живота 

на млади хора. Примерите включват: какво е чувството да живееш в даден район, колко силна е 

общността, колко безопасно е. Един модел, който гарантира, че тези аспекти са взети предвид, 
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предполага, че младежките работници, работещите в общността и доброволците притежават 

огромно количество знания за тези „меки“ индикатори, благодарение на ежедневния си контакт 

с младежите. 

Потребности на отделните младежи 

Всеки млад човек подхожда към младежката работа чрез собствените си нужди и желания. Дори 

в група, извършваща една и съща дейност, индивидите ще имат различни нужди. Важна и често 

неформална част от процеса на младежка работа е младежкият работник да диагностицира 

отправната точка за младия човек и да работи с него, за да идентифицира целите, които иска да 

постигне. 

Съществува разширен инструментариум от подходи, които младежките работници могат да 

използват, за да улеснят разговорите с млади хора в малки групи или индивидуално относно 

тяхната „отправна точка“. Важно е за младежките работници систематично да водят записки 

относно идентифицираните нужди, за да установят и разберат моделите и да идентифицират 

приоритетите в даден проект и район. Някои младежки служби и организации са взели предвид 

този аспект при създаването на „запис на резултатите“. 

В някои аспекти на предоставянето на младежки услуги е възможно и подходящо младежките 

работници да използват Общата Рамка за Оценка (ОРО), в съответствие с други професионални 

похвати в областта на услугите за деца и млади хора. Областите могат да имат свои собствени 

споразумения и протоколи за използването на ОРО. Услуги като съвети и информация и 

целенасочена работа с малки групи млади хора в партньорство с училищата попадат в тази 

категория. 

Както беше отбелязано, в младежката работа, независимо дали е базирана в център, на проектна 

основа или целенасочена, не е практично да се прилага общата рамка за оценка, освен в случаите, 

когато даден младеж бива насочен към друга младежка организация. В тези условия, където 

младежите участват като част от група, в която те са избрали да се включат, интервюирането на 

младеж, чрез прилагането на сложен въпросник за оценка на нуждите, променя самото естество 

на работата и е малко вероятно да бъде добре прието от младежите. Ето защо младежките 

работници използват други средства за установяване на индивидуалните нужди на младежите. 

Трябва да се отбележи, че механизмите по-горе ще идентифицират само индивидуалните нужди 

на младежите, с които Младежката организация е вече в контакт. Ако твърдите статистически 

данни показват, че има ключови групи в района ( напр. чернокожи и млади хора от малцинствата), 

които не използват услугите за младежи, Младежката организация следва да разработи други 

механизми, за да разбере какви са техните нужди и как може да помогне за адресирането им.  
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3.4 КАК ДА ВЪВЕДЕМ ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ  

 

Справка: https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf 

Препратки към източници: 

FIRM FOUNDATIONS A framework and tools for identifying and acting on the needs of young people, 

https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf 

Evaluating Participation: A guide for professionals, 

https://www.youngminds.org.uk/media/eeddh311/evaluating-participation-toolkit.pdf  

https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf
https://fdys.ie/wp-content/uploads/2016/02/Firm-Foundations-by-Tessa-Hibbert.pdf
https://www.youngminds.org.uk/media/eeddh311/evaluating-participation-toolkit.pdf
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4. КАК ДА ПРОЕКТИРАМЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ 

4.1 ПЕРСОНАЛИЗИРАН ДИЗАЙН 

Персонализирането е концепция, която включва различни практики, методи и дизайни. За да 

проектират персонализирано съдържание, младежките работници и специалистите, работещи с 

млади хора, трябва да се възползват от личната информация, която имат за дадено лице. 

Независимо от това, „персонализирането“ не изисква непременно персонализиране на учебното 

съдържание, за да се насочи към нуждите само на един индивид. 

Персонализираното преживяване е пътуване „избор-мотивация“, при което младият човек е 

нетърпелив да успее (мотивиран), защото са му дадени опции и власт за вземане на решения 

(избор) за това как, с какво темпо и до каква степен да постигне собствените цели. Следователно, 

един от ключовите атрибути на персонализирания дизайн е ангажирането на младежите в 

оформянето на колективен учебен процес и подход. 

Въпреки това, за да работи този подход ефективно, младежките работници трябва да знаят, че 

предоставянето на избор на младежите не е и не трябва да бъде спорадична, неконтролирана 

и напълно спонтанна дейност. За да извлекат ползи от обучението чрез прилагането на 

персонализирания подход, младежките работници трябва да овладеят умението за управление 

и разбиране на избора. Този процес включва анализ на това как специфичния профил на младия 

човек (предистория и опит) могат да повлияят (положително или отрицателно) върху ползите от 

персонализирания подход на обучение. Друга специфика, която трябва да се вземе предвид, е, че 

по време на процеса младежките работници имат отговорността да улеснят процеса на вземане 

на решение. Това означава, че младежите имат автономията да избират как да постигнат целите 

си, но този избор трябва да бъде информиран. Ролята на младежкия работник е да предостави 

възможно най-много информация за различните сценарии и резултати, в зависимост от това какво 

даден младеж ще избере по отношение на своето обучение. Това не само би подпомогнало самия 

процес на проектиране, но също така ще гарантира, че направените избори са добре обосновани, 

напълно съзнателни и взаимно договорени. 
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Самият процес на проектиране може да бъде представен в четири фази. 

  

Фаза 1

Анализ

• Събиране на информация за ПРОИЗХОДА на младия човек

• Събиране на информация за СТРЕМЕЖИТЕ на младия човек

• Събиране на информация за СОБСТВЕНАТА ПРЕДСТАВА НА
МЛАДЕЖА ЗА НУЖДИ И УСПЕХ

• Обобщаване на събраната информация и създаване на
ПРОФИЛ на младежа

Фаза 2

Дизайн на опциите

• Съвместна работа по създаване на поне 3 сценария (опции
за обучение)

• Младежки работник/професионалист обяснява всички
специфики във всяка опция, потенциални резултати и
методи, които да се използват

Фаза 3

Размисъл

• Определяне на време за размисъл (от страна на младия
човек)

• Младежки работник/професионалист подпомага процеса
чрез предоставяне на толкова допълнителна информация, 

колкото е необходима

Фаза 4

Определяне на
посоката на

обучение

• Взаимно съгласие за най-подходящото обучение

• Младежки работник/професионалист формализира
направения избор – документиране на детайлите „как“, „с
какво темпо“, „чрез какви методи“ и „какви резултати“
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Фаза 1 – Анализ 

Етапът на анализ е може би най- 

важната и отнемаща време част от 

процеса на проектиране. По време на 

този етап младежкият 

работник/професионалист трябва да 

приложи различни техники и методи, 

за да получи възможно най-много 

информация за това как младият човек 

вижда себе си. На пръв поглед това 

може да изглежда като ясен процес , 

при който младежкият 

работник/професионалист задава 

директни въпроси, за да установи 

откъде идва даден млад човек, какво е преживял, какво иска да постигне и какви пропуски може 

съществуват да постигне някои конкретни цели. 

За да се получи надеждна информация по въпроси, които понякога могат да бъдат чувствителни, 

от решаващо значение е да се вземат предвид различни фактори, които могат да доведат до това 

младият човек да представи погрешно някои важни факти от живота си. Ето защо има няколко 

принципа, които младежките работници/професионалисти трябва да вземат под внимание, 

когато извличат информация за произход, стремежи и собствена представа за нуждите и успеха. 

Когато събира подробности за млад човек, който предстои да започне персонализиран обучение, 

младежкият работник/специалист трябва да: 

• Бъде запознат с т.н. културно-компетентно събиране на данни: 

✓ знайте как да задавате въпроси, които са формулирани така, че да не пренебрегват някои 

специфики, приписвани на определени култури 

✓ имайте предвид, че някои младежи може да не са склонни да споделят информация за 

своя произход 

✓ лошите езикови умения може да са пречка да се представите достатъчно добре 

✓ някои млади хора ще реагират по различен начин в зависимост от средата, в която са 

интервюирани (особено ако са от различна култура от тази на интервюиращия) 

• Имайте предвид проблемите, свързани със съгласието, поверителността и личните данни: 

✓ обяснете ясно как ще се използва тази информация и кой ще има достъп до нея 

✓ обмислете въвеждането на проста процедура за получаване на официално съгласие 

преди задаване на въпросите 

✓ приемете, че някои млади хора може да са предпазливи при споделянето на лична 

информация 
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✓ Техниките, които трябва да се използват при събиране на информация за произход, 

нужди и стремежи, могат да бъдат ключ към успеха, както и причина за провал. 

Следователно младежките работници/професионалисти следва да вземат под внимание 

следните парадигми: 

o наличието на „естествена“ среда за процеса на събиране на информация може да 

повлияе значително на качеството и количеството на получените данни 

o някои млади хора биха се почувствали по-комфортно да споделят лична 

информация по време на индивидуална сесия, докато други биха предпочитат 

формат на фокус група, където да споделят с връстници, вместо да бъдат 

разпитвани от „висшестоящ“ 

o ако събирате данни като част от групово упражнение, трябва да се има предвид, 

че понякога младежите ще се „стремят да угодят“ на другите с техните отговори, 

което ще повлияе на надеждността на информацията, особено по отношение на 

пропуски, нужди и стремежи 

Обобщаването на събраната информация не трябва да позволява редакция или интерпретация на 

предоставените от младежа подробности. Самият анализ е процесът, при който младежкият 

работник/професионалист разсъждава върху фактите, представени от младия човек относно 

произход, нужди и стремежи и създава профил, въз основа на който ще започне съвместният 

дизайн на обучението. 

Фаза 2 – Проектиране на опции 

Докато предишният етап може да се 

разглежда като воден от страна на 

младежкия работник/ 

професионалист, дизайнът на 

сценариите за обучение трябва да се 

разглежда като съвместен 

преживяване, където на младия 

човек се дава по-централна роля в 

процеса. Освен това по време на този 

етап ролите се разменят и младежът 

трябва да задава въпроси, а 

младежкият 

работник/професионалистът да предоставя информация. 

За да бъде избрано възможно най-доброто обучение, трябва да има опции за избор. 

Следователно, младежкият работник трябва да разработи най-малко три възможности за това как 

може да се осъществи учебното преживяване, като също така обясни изчерпателно до какво може 

да доведе всеки възможен избор (без да изразява предпочитание за даден вариант). За да 

направи това, младежкият работник/професионалист следва да анализира информацията, 

събрана по време на предходния етап и да предложи подходящ път (който вече е част от 
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неговия/нейния набор от подкрепящи мерки. иподходи) или да комбинира елементи от повече 

от един механизъм за подкрепа. 

Разликите между различните опции за избор, представени на младия човек, може да се отнасят 

до цялостния подход, фокус и дейности, които трябва да бъдат осъществени по време на 

обучението, или могат да бъдат по отношение на темпото и времето за завършването му. 

Важно е да се отбележи, че проектирането на вариантите трябва да включва активното участие 

на младия човек. На практика това може да се случи по следния начин: 

• За всяка опция младежкият работник/специалистът предоставя подробности за дейностите, 

които трябва да бъдат осъществени от младия човек, темпото, с което ще бъде завършено 

цялото обучение и резултатите, които трябва да бъдат постигнати 

• Младият човек следва да коментира всеки аспект, да задава въпроси и да дава мнение дали 

смята, че определен подход/дейност би бил от полза за него/нея 

• Младежкият работник/професионалист трябва постоянно да търси потвърждение, че 

определени елементи от предложените варианти са подходящи, осъществими и биха довели 

до желаните резултати 

• Следва да се акцентира, че няма правилни или грешни избори. Младият човек трябва да вярва, 

че каквото и да избере, ще бъде най-добрият вариант за него, тъй като самият избор ще бъде 

под формата на информирано, подкрепено от надежден професионалист решение за най-

ефективния начин за постигане на лични цели 

 

Фаза 3 – Размисъл 

Тази фаза е от решаващо значение за успеха на 

целия процес. Тя позволява на младия човек 

да асимилира информацията, генерирана и 

получена по време на предходните две фази 

на процеса на проектиране. Въпреки че 

фокусът е главно върху размисъл, младежкият 

работник/специалистът трябва да обясни как 

тази дейност може да бъде възможно най-

продуктивна и да предостави някои насоки в 

подкрепа на младия човек. 

Полезно би било, ако младежкият работник/професионалист изработи кратък списък от въпроси, 

които младият човек може да вземе със себе си и да използва за размисъл. 

Сред инструментите и техниките, които подпомагат размисълът, са: 

• задавайте си провокиращи въпроси, за да развиете по-задълбочено разбиране на 

истинската си същност, нужди и стремежи 

• за да определите истинското си аз, трябва да правите разлика между „кой сте“, „кой 

искате да бъдете“ и „какво обществото очаква от вас“ 
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• прилагане на методи като „емпатична карта“ – инструмент, който помага при  

идентифициране на чувства, мисли или нагласи и подпомага техния анализ 

• питайки се „защо“ след всяко предположение кое е най-доброто обучение за мен 

 

По време на размисъл, младежкият работник/специалистът трябва да е на разположение, за да 

отговори на допълнителни въпроси или да предостави допълнителна информация, за да 

подпомогне процеса. 

Фаза 4 – Определяне на обучението 

След като фазата на размисъл приключи, 

е време младежкият 

работник/специалистът и младият човек 

да постигнат съгласие за това коя учебна 

пътека избират, за да отговорят най-

добре на нуждите и стремежите на 

младия човек. Този момент е много 

важен и трябва да бъде формализиран 

чрез някаква форма на споразумение, 

което и младежкият работник, и младият 

човек ще следват. 

Това „споразумение“ повишава нивата на мотивация, засилва чувството за собственост и 

гарантира, че учебното пътуване, което следва, е съзнателно избрано и съобразено с нуждите на 

младия човек. 

Финалният етап от последната фаза трябва да бъде фокусиран върху избора на: 

• „как“ – какви учебни дейности биха отговорили най-добре на пропуските в уменията на 

младия човек 

• „с какво темпо“ – какво време ще е необходимо за постигане на желания положителен ефект, 

както и на какви „части“ ще се проведе обучението 

• „чрез какви методи“ – какви стратегии и методи ще бъдат приложени за подпомагане на 

учебния процес 

• „какви резултати“ – какви биха били желаните резултати от обучението (какво би знаел и 

умеел младият човек в резултат на предприетото учебно пътуване) 

 

Всички горепосочени аспекти трябва да бъдат подробно описани от младежкия 

работник/професионалист, съобщени и ясно обяснени на младия човек. 
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4.2 ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ 

В зависимост от спецификата на услугите, предоставяни от дадена младежка организация 

и контекста, в който работи, съществуват различни програми, схеми и методи, прилагани 

за повишаване на пригодността за заетост на младежите. 

„Красотата“ на дизайна на персонализираното обучение е, че той позволява да се създават 

иновативни инструменти и дейности за справяне със специфични нужди, както и да се 

адаптират съществуващите практики за постигане на персонализирано обучение. 

По-долу са дадени няколко примера за това как съществуващите практики могат да бъдат 

трансформирани в персонализирано учебно преживяване. 

Пример: 

Мерки за повишаване готовността за работа 

Много младежки организации подкрепят младежите да се подготвят за пазара на труда чрез 

прилагането на комбинация от формални и неформални обучения, фокусирани върху: кариерно 

ориентиране, меки умения, практически стажове при работодатели, коучинг и т.н. В повечето 

случаи учебното пътуване следва предварително определен набор от дейности, които всеки млад 

човек осъществява, с очакването, че до края на преживяването той/тя трябва да може да започне 

нова работа или поне да получи по-добра представа за своите стремежи, силни страни и слабости. 

Въпреки това нито един млад човек не е еднакъв с друг и следователно нивото на основни 

познания, самосъзнание и мотивация (също тясно свързани с произхода или контекста) може да 

се различават значително в отделните случаи. 

Например, младеж А може да има много 

ясна перспектива за кариерата, която 

иска да преследва, следователно частта, 

свързана с кариерното ориентиране, може 

да не играе съществена роля за 

постигането на личните му цели. В 

същото време младеж А е изправен пред 

предизвикателството да влезе на пазара 

на труда поради липса на практически 

опит и умения за комуникация (например 

поради емигрантски произход). Младеж Б 

може вече да е опитал различни професии, 

но се затруднява да реши кое работи най-добре за него и няма увереност по време на 

интервюта с работодатели. 

Персонализирането на обучението за разнообразна група млади хора налага следване на 

стъпките, описани в предишния раздел, с особено внимание към събирането на информация и 

анализ на нуждите. 
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Когато дойде моментът да изберете правилният учебен път, младежкият работник/специалистът 

следва да адаптира съществуващата програма, която обикновено предоставя, като увеличи 

времето за определена дейност, премахне други мерки като неуместни или добави нови методи, 

които най-добре биха отговорили на нуждите на дадения млад човек. Във всички случаи 

пътуването трябва да бъде проектирано заедно с младия човек, дори ако крайният резултат се 

основава до голяма степен на съществуващите механизми и практики. 
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5. КАК ДА ИЗБЕРЕМ НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И 

СТРАТЕГИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕСА 

5.1 КАКЪВ Е ПРОЦЕСЪТ? 

Качествените услуги за младежите не се случват просто така. Те разчитат на добре обучени и 

компетентни младежки работници, достатъчно ресурси и процеси на вземане на решения, които 

са съсредоточени върху нуждите на младежите. За да постигнат определена цел, младежките 

работници трябва да могат да управляват себе си и другите, да имат достъп и да координират 

ресурси, включително време и заобикалящи ситуации. За да изпълнявате високи стандарти, трябва 

да управлявате добре обмислена и установена система за планиране, мониторинг и оценка, както 

и да анализирате и оценявате собствената си работа спрямо вашите собствени стандарти и 

основни ценности. 

 

 

 

Въпреки че стандартите за качество ще варират значително от една организация до друга, има 

няколко основни характеристики, които трябва да бъдат включени в политиките и процесите на 

всяка организация като „най-добра практика“. 

 

Вашата собствена система не трябва да е всеобхватна или трудна за приложение, но как 

можете да сте сигурни, че сте я изградили успешно, ако не знаете точно какво сте си 

поставили за цел? 
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Разбира се, всички тези процедури трябва да се придържат към другите политики на вашата 

организация, като тези за здраве и безопасност на труда, равенство и многообразие, защита на 

малолетните лица и защита на данните, и други. 

 

5.2 ОБЩА СТРАТЕГИЯ 

Когато избирате най-подходящите инструменти и стратегии, винаги трябва да имате предвид 

следното: Образователни (независимо дали формални или неформални), изразителни, 

предизвикващи активно участие и овластяващи. Тези насоки ще помогнат при планирането и 

избора на най-ефективните методи за осигуряване на положителни резултати за младежите. 

Младежката работа чрез доброволните отношения с младежите трябва да предлага възможности 

за учене, които са: 

 

Като младежки работници винаги трябва да помните, че основният фокус на младежката работа 

са младежите. По-голямата част от младежките работници се интересуват от разработването на 

нещо повече от решение за „бързо решение“ и ето защо изборът на подходящи инструменти и 

ефективни стратегии ще ви помогне в работата. 

Образователни - овластяване на младите 
хора да развиват уменията, информацията, 

разбирането, нагласите и ценностите, 
необходими за разпознаване, защитаване и 

преследване на техните права и 
отговорности като индивиди, членове на 
групи и членове на общности на местно, 
национално и международно ниво ниво

Експресивни - насърчаване и улесняване на 
изразяването на чувствата и стремежите на 
младите хора чрез артистични, спортни и 

предизвикателни преживявания, които 
развиват осъзнаването на: Идентичност по 
отношение на културата Значението на 

собствения език и двуезичието 
Многообразието на наследството се 

зачита. Уважение към другите и 
гражданство

Насърчаващи активно участие - където 
младите хора се насърчават да поемат 

еднаква отговорност и да станат 
равноправни партньори в процесите на 

учене и структурите за вземане на решения, 
които засягат техния собствен живот и 

живот и среда на други хора

Овластяващи - насърчаване и овластяване 
на младите хора да разберат своите права и 

отговорности, така че да могат да 
предприемат действия по лични, социални 

и политически въпроси, които биха могли да 
повлияят на техния живот и живота на 

другите като отговорни членове на своите 
общности
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За да направите това, трябва да запомните основната цел на младежката работа: да помогнете на 

младежите в тяхното лично, социално и образователно развитие, както и да им осигурите глас, 

влияние и място в обществото по време на техния преход от зависимост към независимост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много от изброените по-горе изисквания се нуждаят от прилагането на добри умения за 

планиране, наблюдение и оценка, които са необходими както на екипите, така и на отделните 

лица, за да се представят добре. 

 

  

Подкрепа в академичното, лично и 

социално развитие 

Позволете на младежите да 

организират и взимат участие в 

дейности, инициативи и събития 

Изграждане на връзки с младежите, 

които им позволяват да изследват и 

осмислят преживяванията си, както 

и да планират действие 

Насърчавайте и изграждайте 

младежка работа, която е 

ефективна, ефикасна и етична 

Младежката работа следва да бъде 

планирана, управлявана и 

развивана 

Работата с младежи следва да бъде 

в унисон с основните ценности в 

младежката работа 



 

33 

 Този проект (№ 2020-3-UK01-KA205-094063) е финансиран с подкрепата на 

Европейската комисия. Този документ отразява само възгледите на автора и Комисията 

не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук. 

5.3 ПЛАНИРАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

Когато работите с млади хора, какъвто и да искате да бъде резултатът, важно е да планирате, 

наблюдавате и оценявате. Има различни инструменти и стратегии, които могат да ви помогнат, но 

как да изберете правилната? 

Винаги помнете следното : 

• Каква е нуждата ? 

• Какво е целта ? 

• Какви подцели може да се поставят? 

• Коя е най-ефективната стратегия за постигане на желаните резултати? 

• Как мога да приложа стратегията в действие? 

• Как мога да оценя плана? 

Установяване на нуждите: Първата стъпка е да се идентифицират нуждите, на които трябва да се 

обърне внимание. Каква е нуждата на младия човек? 

Свързване на изискванията с целите (потребности с цели): Ефективната младежка работа се 

извършва в контекста на широк набор от цели. Целта е обща, поставена в отговор на 

идентифицираните проблеми. Често е полезно общата цел да се раздели на няколко 

стратегически цели. 

Идентифициране и поставяне на цели: ПОМИСЛЕТЕ - Защо е необходимо да предприемете 

действие? Какво трябва да се направи и какво трябва да се постигне? Кой ще участва и как ще 

участва? Кога ще бъде завършено обучението и колко време ще отнеме? Какъв е най-добрият 

начин да го направите? Отговорите на тези въпроси помагат да направите процеса на преглед по-

лесен и по-фокусиран, защото е по-лесно да разпознаете какво е постигнато, когато целите са 

ясни. 

Избор на най-ефективната стратегия: Коя ще бъде най-успешната и ефективна процедура за 

работа с младежи или техника за изпълнение, за да постигнете целите си с младежите? Има 

огромен брой инструменти, процедури и техники, които могат да се използват, изборът на метод 

ще зависи от нуждата и целта на отделния млад човек. 

Прилагане на стратегията в действие: Винаги обмисляйте какво е възможно, реалистично и 

постижимо за младия човек. Това, което може да бъде малка стъпка за един млад човек, може 

да бъде огромен скок за друг. Както и мислене за резултата, фактор в ресурси, пари, оборудване, 

време, материали и т.н. 

Оценяване: Запитайте се: Постигнахме ли това, което си поставихме за цел? В кои области сме се 

отличили и в кои имаме пропуски? Какво направихме правилно и какво можем да научим за в 

бъдеще? Какви нови потребности съществуват? Оценката като част от цикъл на обучение и 

развитие е от решаващо значение за добрата работа с младежите. 
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КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ДОБРО ПЛАНИРАНЕ ДА НЕ 

Идентифицирал ли съм и приоритизирал ли съм ключовите дейности и 

етапи?   

Оцених ли риска и обмислих ли алтернативи и планове за действие в 

извънредни ситуации, в случай че нещата се променят?   

Ако има екип, наясно ли съм с това какво включва тяхната задача или 

отговорност и способни ли са да я изпълнят?   

Мислил ли съм как ще проследявам и оценявам напредъка си? 

(мониторинг и оценка)   

 

5.4 ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 
С ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД НА ОБУЧЕНИЕ 

Както бе споменато в предишните глави, терминът "персонализирано обучение" се свързва най-

вече с формалното образование. Независимо от това, средата и контекста на неформалното учене 

биха могли да имат голяма полза от прилагането на индивидуализирания подход. 

Персонализирането на младежката работа е от съществено значение, за да се осигурят на 

младежите необходимите умения и увереност, за да се подобри тяхната заетост. Изключително 

важно е да направим всичко възможно, за да подготвим и подкрепим младежите в процеса по 

намиране на подходяща работа. Това е още по-важно в днешно време, когато почти общопризнато 

е, че дните на „работата за цял живот“ отдавна са отминали и че повечето хора със сигурност ще 

сменят много работни места и професии. 

Младежите изискват ли различен подход в сравнение с други групи, когато става въпрос за 

наемането им на работа и подкрепата им? 

Един от основните аспекти относно преживяването на младежите на работното място е, че в много 

случаи това е първият им действителен трудов опит. В резултат на това твърде много млади хора 

не са успели да развият „меките умения“, които работодателите търсят, които не се преподават в 

училище и дори от техните връстници. 

По отношение на компетенции като надеждност, точност, работна етика и комуникативни умения 

може да има разлика между очакванията на работодателя и представите на младежите. 

Как младежките работници могат да помогнат на младежите в този процес? 
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Младежите могат да бъдат мотивирани по различен начин да се ангажират в процеса на учене, 

но също така могат да се сблъскат с различни практически и психологически пречки пред 

активното си участие в обучителния процес. За много млади хора значението на образованието и 

обучението като средство за намиране на приемлива работа и придобиване на финансова 

независимост може да бъде особено вдъхновяващо. 

Докато някои млади хора имат много ясни цели за бъдещето и виждат как ученето може да им 

помогне да ги постигнат, стремежите на тези, които са най-отдалечени от ученето, могат да бъдат 

по-неясни. 

Много млади хора, които не учат, не работят или не се обучават, са имали негативни 

образователни преживявания в миналото. Ако младежите трябва да бъдат мотивирани да учат 

или да намерят работа в бъдеще, те трябва да бъдат убедени в значението и ползата от ученето 

за техния живот. 

 

Отделете време за 
изграждане на 
взаимоотношения

• Развитието на връзка с 
млад човек е от ключово 
значение за подкрепата 
му. Това отнема време, 
така че бъдете търпеливи

Помогнете на младия 
човек да идентифицира 
потенциалните пречки да 
продължи напред и да 
поеме отговорността за 
живота си.

• Отделете време, за да 
разберете интересите и 
хобитата на младите хора 
и след това работете с 
тях, за да им помогнете 
да осъзнаят по-добре 
потенциалните 
перспективи или избор 
на кариера.

Постоянната подкрепа учи 
младите хора, че не са 
сами в тази промяна и че 
помощта е достъпна, 
осигурявайки им увереност 
и решителност да 
продължат напред.

• Подкрепете младите хора 
в намирането на 
висококачествена, 
независима информация, 
съвети и помощ, за да 
идентифицират и да 
получат достъп до 
съответното образование 
и обучение.
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6. КАК ДА ПОДОБРИМ КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА 

МЛАДЕЖИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ 

6.1 КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ 

Придобиването на широк набор от ключови компетенции е от основно значение, особено на фона 

на един постоянно променящ се свят. Глобализацията, демографските промени и дигитализацията 

постоянно променят изискванията на пазара на труда. Затова компаниите трябва да намерят 

служители, които могат да постигнат най-добри резултати при новите условия. Адаптирането на 

индивида към новите изисквания и условия - в професионалния, но и в ежедневния живот - е 

абсолютно необходимо. Но какво разбираме под „ключови компетенции“? 

Ключовите компетенции могат да се разбират като знания и умения, които „отварят врати към 

други области“. Те надхвърлят чисто техническите знания, придобити в училище или в хода на 

обучението. Ключовите компетенции не са ограничени до определени области или сектори, те са 

хоризонтални и надхвърлят професионалните способности, а също така са приложими във всички 

други ситуации в живота. Обучението или придобиването на различни ключови компетенции има 

решаващ принос за цялостното развитие на личността; те са инструментите, необходими за учене 

през целия живот и непрекъснато развитие. Без необходимите ключови компетенции служителите 

понякога ще имат затруднения, например при придобиването на нови специализирани знания 

или при способността да реагират по подходящ начин на новите условия и изисквания в работната 

среда - за да могат да съществуват, да успяват и да се развиват на пазара на труда. 

Ключовите компетенции са трудни за измерване. Част от тях се включват в термина „меки умения“ 

и се проявяват преди всичко в ежедневното взаимодействие: Как се отнасям към другите хора? 

Как се държа в конфликтни ситуации? Как да намеря нова работа и как да реагирам на 

промените ? 

Но кои ключови компетенции трябва да притежават всички хора, за да могат да се справят с 

разнообразните и постоянни промени в ежедневния трудов и битов живот със съответната 

„компетенция за действие“? 

 

6.1.1  МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗГРАНИЧЕНИ СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ 

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ: 

1) Социална компетентност: 

Тези, които притежават социална компетентност, могат да реагират на други хора в зависимост от 

ситуацията, свързана е с обмен на информация и поддържането на социални контакти. Това 

включва готовността за общуване и способността да се общува по подходящ начин, например в 

случай на конфликт. Тази ключова компетентност позволява гладко сътрудничество и допринася 

за добра работна атмосфера. Конфликтите не трябва да се предотвратяват във всеки случай, но 
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трябва да има обща воля за тяхното конструктивно разрешаване. За да се постигне успех, 

емпатията, увереността, желанието за интегриране, междукултурната компетентност, 

комуникационните умения и откритост, критичните способности, екипната ориентация и 

подходящите умения за решаване на проблеми, са от решаващо значение. 

2) Личностна компетентност (човешка или собствена компетентност): 

Какво е отношението на човек към работата, какви са неговите виждания за света и как вижда 

себе си? Личностната компетентност означава, че някой може да изследва критично личните си 

нагласи чрез размисъл. Позволява реалистична оценка на силните и слабите страни. Това от своя 

страна е ключово за изграждането на самочувствие и мотивация за по-нататъшно развитие. 

Решаващи за това са издръжливост/устойчивост на стрес, гъвкавост, желание за учене, 

ангажираност, мобилност, самодисциплина и мотивация, самоорганизация и размисъл, 

самоувереност, чувство за отговорност, както и надеждност.  

3) Професионална компетентност: 

Това се отнася до умения, които се отнасят до организацията и специфичните за работата процеси 

и задачи на дадена работа. Някои специфични за предмета методи вече се изучават в училище, 

което поставя основата за по-късни професионални компетенции. Това включва както теоретични, 

така и практически познания. Това са предпоставки за усвояване на обучението в 

професионалните училища и университетите. Това включва общи познания, теоретични познания 

по конкретни предмети, интердисциплинарно мислене, компетентност по роден език, умения по 

чужд език, политически и психологически познания, ИТ умения, бизнес познания, знания по 

специални предмети, както и научни методи. 

4) Методическа компетентност: 

Този тип компетентност е интердисциплинарен и описва общи знания за това, което е необходимо 

за придобиване и анализ на допълнителни знания по предмета. Това включва например основна 

аритметика, четене и писане – всичко, което помага на човек да разработи адекватни стратегии 

за решаване на проблеми и да ги приложи по съответния начин. По този начин тази ключова 

квалификация се отразява и в знанието къде нещо може да бъде изследвано, за да се постигне 

напредък: аналитично/критично мислене, методи на учене, ориентация към решения, медийна 

компетентност, ИТ познания, умения за аргументация, техники за модериране/презентиране, 

управление на проекти , организационните умения, реторичните умения, както и възможността за 

прехвърляне са от решаващо значение. 

 

6.1.2  ОТНОШЕНИЕ НАСОЧЕНО КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО 
В допълнение към гореспоменатите ключови компетенции, работодателите често очакват и 

„върхови умения“ – и отношение, насочено към съвършенство – които ще бъдат особено търсени 

в бъдеще, независимо от духа на времето и видовете професии: 

1) Емоционална интелигентност:  
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Освен това в бъдеще емоционалната интелигентност ще бъде едно от търсените умения, високо 

в списъка с приоритети за работодателите. Силата се проявява в комуникацията, но също и в 

способността да разпознавате, реагирате и отговаряте на емоциите и нуждите на другите хора. За 

емоционалната интелигентност също е важно хората да могат да се справят правилно със 

собствените си емоции и емоциите на другите. 

2) Любопитство:  

Това може да не е умение, а отношение, което е важно за повечето компании. Те очакват, че за 

много работни места служителите имат силно чувство за любопитство. Любознателните служители 

носят вътрешното желание и собствената си мотивация да се справят с иновациите, разработките 

и промените. Те не искат да се крият от промяната, която идва с дигитализацията, например, а 

подхождат към нея целенасочено и съзнателно – и също се забавляват, докато я правят. 

3) Желание за развитие:  

В професионалния живот стоенето неподвижно често е синоним на крачка назад. Вече не е 

достатъчно да разчитаме на квалификациите, които са били налични, когато сме били наети. 

Служителите трябва да са готови да се движат в крак с времето, да разпознават новите развития 

и да привеждат себе си и собствения си профил в съответствие с тях, за да продължат да отговарят 

на променящите се изисквания. 

4) Критично мислене:  

В бъдеще от работодателите се очаква дори повече, отколкото днес, да се вслушват повече в 

обратната връзка и мненията на служителите - и за това способността за критично мислене е от 

съществено значение. Служител, който поставя под съмнение процеси и решения, например, 

наистина допринася за компанията, дава предложения за подобрения и е вътрешният двигател 

за иновации и развитие. 

5) Компетентност за решаване на проблеми:   

Компетентността за решаване на проблеми е едно от най-добрите умения на бъдещето, особено 

когато става въпрос за сложни и многопластови проблеми. Служителите трябва да могат сами да 

разпознават взаимовръзките, да разработват и изпълняват подходящи планове, за да забелязват 

предизвикателствата на ранен етап и да ги подреждат самостоятелно. 

6) Междукултурна компетентност:  

Много компании вече работят на международно ниво или трябва да се конкурират на 

глобализиран пазар. В бъдеще това ще се увеличи още повече, като по този начин ще стане още 

по-естествено поддържането на международни бизнес отношения. За да бъде това успешно, 

служителите трябва да имат междукултурна компетентност, за да могат професионално да 

комбинират различни нагласи и манталитет. 

7) Дигитални умения:   
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Дигиталната комуникация става все по-важна като търсена компетентност. Комуникацията все 

повече се осъществява дигитално и компаниите зависят от служителите, които имат необходимото 

ноу-хау. Не става въпрос само за имейли, но все повече и за видео чатове, телефонни 

конференции и комуникация в социалните мрежи. Комуникацията чрез тези канали вече не 

трябва да създава предизвикателства в процеса на цифровизация. Но също така много други 

процеси се цифровизират и се очаква, че почти всички работни места трябва да могат да се 

изпълняват в дигиталния свят. 

8) Самоорганизация:  

Дигитализацията променя и начина, по който се изпълняват задачите. Служителите могат да 

работят по-независимо, гъвкавостта се увеличава и чрез децентрализирано и дигитално 

сътрудничество заинтересованите страни могат да бъдат на различни места, докато движат 

проекта напред. Това обаче работи само ако служителите имат висока степен на самоорганизация; 

дигиталната работа до голяма степен се проектира и извършва самостоятелно. 

9) Критично и аналитично мислене:  

Количеството данни и информация, с които се сблъскват служителите, е по-голямо от всякога 

поради цифровизацията. Селективният избор на подходяща информация изисква критично и 

аналитично мислене. Това е единственият начин да отделите „житото от плявата“, за да се 

ориентирате ефективно в джунглата от данни и да използвате правилната информация като 

основа за решения и действия. 
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6.2 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ 

Когато се работи с млади хора, насърчаването на ключови компетенции е от особено значение, 

за да се подготвят младежите по възможно най-добрия начин за разнообразните и постоянно 

променящи се условия и изисквания на работното място или на пазара на труда като цяло. 

Независимо дали младежите получават подкрепа в индивидуални (напр. консултиране, коучинг) 

или групови формати (напр. семинари) за насърчаване на тяхната пригодност за заетост, 

настоящите (както професионални, така и ежедневни) нужди и интереси на младежите са в 

центъра. Младежките работници влизат в контакт с младежите и възприемат техните нужди, 

ресурси и жизнен свят. Ролята на младежките работници като професионалисти е да предлагат 

ориентация, насоки, подкрепа, решения и възможности за действие, а като възрастни те трябва 

да представляват „модели за подражание“. 

Ориентацията към предмета, ориентацията към нуждите и ориентацията към 

ресурсите/потенциала са водещите принципи на младежката работа. Фокусът е върху младежите, 

тяхното самочувствие, себереализация и възможности за социално и професионално участие. От 

една страна, младежите трябва да осъзнаят своите преобладаващи професионални интереси, 

нужди и цели, а от друга страна, те трябва (под)съзнателно да възприемат вече съществуващите 

ресурси и потенциал и да ги използват като съществена основа за насърчаване на пригодността 

за заетост. 

В младежката работа трябва да се предложат различни среди, в които младежите могат 

съзнателно да възприемат своите интереси, силни страни и потенциал, вече налично ноу-хау, 

както и опит от ежедневния си професионален и битов живот и да ги развиват допълнително по 

целенасочен начин - като се вземат предвид акаунт възможни/очаквани перспективи за кариера. 

Тестовете за професионален интерес и анализите на потенциала, които могат да бъдат 

предложени при много нисък праг, както и широка гама от предложения за професионална 

ориентация подпомагат младежите при конкретизирането на техните бъдещи професионални 

перспективи. Цялостната мотивационна работа и изясняването на положителните ефекти, които 

трябва да се очакват, са важни критерии, заедно с разнообразни, ориентирани към компетенциите 

учебни настройки, за да могат да се подкрепят младежите по възможно най-добрия начин при 

планирането на кариерата им и насърчаването на пригодността за заетост. 

Средата за обучение, ориентирани към компетентностите, с разнообразни предложения и 

методични възможности за достъп предоставят добра възможност за изграждане и 

консолидиране на различни основни ключови компетентности. Средата за обучение, базирани на 

компетентности, трябва да приканват учениците да работят активно и независимо (сами, с 

партньор или в малка група) върху различно съдържание и задачи. 

Пример: Тематичен фокус върху „кариерната ориентация“ (в индивидуален/групов формат) 

Участниците трябва 1) да проучат информация за целевата професия или различни професии, 

които изглеждат интересни в интернет, 2) да изяснят и обсъдят въпроси, които възникват, както и 

интересни гледни точки с младежкия работник - в групова среда, но също и с други участници, 3) 
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да направят дизайн на плакат/колаж и 4) да представят избраната професия, както и да дадат 

обяснения защо тази професия се счита за особено интересна. 

Клиенти/участници, които нямат ИТ умения, получават предложения и подкрепа от младежкия 

работник. 

В тази дейност следните ключови компетенции биват (имплицитно) развивани: 

1) Проучване на професионалната информация: 

✓ Професионална компетентност : ИТ умения 

✓ Методологическа компетентност : ИТ умения, медийна грамотност, ориентация към 

решения, умение за делегиране 

✓ Социална компетентност : компетентност за решаване на проблеми; в групов формат: 

ориентация към екипна работа 

✓ Лична компетентност : ангажираност, желание за учене, организационни умения, лична 

мотивация, самодисциплина 

2) Изясняване на въпроси, обмен на информация: 

✓ Професионална компетентност : владеене на майчин език, в случай на имигранти, владеене 

на чужд език, ако е необходимо, специални познания за различни професии/занимания 

✓ Методологическа компетентност : реторика, умения за аргументация 

✓ Социална компетентнос : комуникативни умения, откритост, емпатия; в група: ориентация 

към екипна работа 

✓ Лична компетентност : ангажираност, желание за учене, самоувереност, аналитичност 

3) Дизайн на плакат/колаж: 

✓ Предметна компетентност : общи познания, интердисциплинарно мислене 

✓ Методологическа компетентност : ориентация към решение, организационни умения, 

преносимост на уменията 

✓ Социална компетентност : умения за решаване на проблеми, способност за мотивиране; в 

група: ориентация към екипна работа 

✓ Лична компетентност : ангажираност, лична мотивация, самоорганизация, самоувереност, 

размисъл, чувство за отговорност 

4) Представяне на професията, както и лични аспекти: 

✓ Професионална компетентност : езикови умения (майчин/чужд език), специфични познания 

по предмета, специални технически познания 

✓ Методологическа компетентност : реторика, способност за аргументиране, презентационни 

техники, преносимост на уменията 

✓ Социална компетентност : комуникативни умения, откритост; в групов формат: ориентация 

към екипна работа 

✓ Лична компетентност : ангажираност, лична мотивация, размисъл, самоувереност, чувство 

за отговорност 



 

42 

 Този проект (№ 2020-3-UK01-KA205-094063) е финансиран с подкрепата на 

Европейската комисия. Този документ отразява само възгледите на автора и Комисията 

не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук. 

В допълнение към ключовите компетентности, споменати по-горе, следните „върхови умения“ 

също биват развивани: желание за развитие, самоорганизация, подбор на подходяща 

информация и учене през целия живот. 

В хода на тази ориентирана към компетентности дейност на младежите се предлагат 

разнообразни възможности да осъзнаят компетентностите, които вече притежават, и в същото 

време активно да ги прилагат и развиват. В допълнение, тези възприятия трябва да бъдат 

подсилени от окуражаващи, позитивни и мотивиращи думи от страна на младежкия работник или 

другите участници. Съзнателното възприемане на вече наличните компетенции, на опита на 

успеха, има положителен ефект върху самочувствието, мотивацията и ангажираността, което от 

своя страна стимулира и мотивира по-нататъшни независими дейности. 

След като младежите дефинират кариерните си цели (в коя област/професия искам да работя?), 

те често се нуждаят от подкрепа при планирането на кариерните си цели: кои предварителни 

условия и квалификации са необходими, къде липсващите квалификации могат да бъдат 

придобити в по-нататъшното образование, къде има ли подходящи стажове или свободни 

позиции и т.н. Тук се намесва компетентностният подход. Тук също се използва компетентностно-

ориентираният подход. Младежите трябва активно да използват своите вече налични 

компетенции и например самостоятелно да проучват необходимата информация, да установяват 

контакти с власти, институции, институции за допълнително образование или потенциални 

работодатели - ако е необходимо с активна подкрепа от страна на младежкия работник. Активни 

и ангажирани действия от страна на младежите също се изискват при подготовката на 

професионални документи за кандидатстване и се насърчават чрез целенасочени предложения и 

съвети от младежкия работник, напр. как да подготвя креативни и смислени документи за 

кандидатстване. Целенасочената подготовка за интервюта за работа под формата на симулации 

(в индивидуални настройки) или ролеви игри (в групови настройки) също предлага разнообразие 

от възможности за активно възприемане, активно прилагане и по-нататъшно развитие на 

различни ключови квалификации. 

Пример: Симулация на интервю за работа (индивидуална работа: симулация с младежки 

работник или ролева игра в група) 

Интервютата за работа могат да бъдат симулирани както в индивидуална среда (младежки 

работник и участник), така и в групова среда (напр. семинари). 1) В индивидуалната обстановка 

клиентът/участникът поема ролята на кандидат, младежкият работник ролята на работодател. В 

групова обстановка един участник поема ролята на кандидат, друг участник поема ролята на 

работодател и 2) останалите участници и младежкият работник действат като наблюдатели, които 

след това дават обратна връзка на актьорите. Упражнението за ролева игра може да се повтаря 

толкова често, колкото желаете, всеки път със смяна на ролите, така че участниците да могат да 

поемат ролята на кандидата, работодателя и наблюдателя. 3) След това симулираното интервю 

за работа се оценява заедно и заедно се разработват възможни начини за оптимизирането му. 

В контекста на тази дейност следните ключови компетенции са (имплицитно) засилени: 

1) Симулация/ролева игра: кандидат - работодател: 
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✓ Професионална компетентност : общи познания/специализирани познания (поведение на 

интервюта за работа), владеене на майчин език, в случай на имигранти също владеене на 

чужд език. 

✓ Методологическа компетентност : реторични умения, умения за аргументация, техники за 

презентация 

✓ Социална компетентност : комуникативни умения, емпатия, увереност, желание за 

интегриране, способност за мотивиране, умения за водене на преговори 

✓ Лична компетентност : самодисциплина, самоувереност, лична мотивация, размисъл, 

устойчивост на стрес 

2) Симулация/ролева игра: наблюдател: 

✓ Професионална компетентност : интердисциплинарно мислене, психологически познания 

✓ Методологическа компетентност : аналитично мислене, критично мислене 

✓ Социална компетентност : емпатия, междукултурна компетентност 

✓ Лична компетентност : желание за учене, лична мотивация, чувство за отговорност, 

надеждност 

3) (Съвместна) оценка на симулацията/ролевата игра и разработване на предложения за 

оптимизация: 

✓ Професионална компетентност : интердисциплинарно мислене, психологически познания, 

езикови умения (майчин език/чужд езикови умения) 

✓ Методологическа компетентност : реторични умения, способност за аргументиране, 

ориентация към решение, преносимост 

✓ Социална компетентност : емпатия, комуникативни умения, критични способности, 

откритост, умения за решаване на проблеми 

✓ Лична компетентност : гъвкавост, желание за учене, ангажираност, размисъл, чувство за 

отговорност, надеждност, самоувереност, лична мотивация 

В допълнение към гореспоменатите ключови компетенции, следните „върхови умения“ също са 

засилена емоционална интелигентност, любопитство, желание за развитие, критично мислене и 

подбор на подходяща информация. 

Предлагането на разнообразни (учебни) възможности с разнообразни методологични опции за 

достъп, които отчитат изискванията на ориентираните към компетентности учебни настройки и 

насърчават младежите да бъдат активни , позволява на младежите да осъзнаят ключовите 

компетентности, които вече притежават, и да ги развият допълнително по целенасочен начин, за 

да могат да укрепят своята пригодност за заетост в дългосрочен план. Създаването на чувство за 

постижение ( „Мога да направя нещо!“) е от решаващо значение за устойчивото насърчаване на 

мотивацията, ангажираността и самочувствието. По този начин младежите са мотивирани да 

посрещнат конструктивно и активно бъдещите промени и изисквания в ежедневието си на работа 

и живот. 
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6.3 ДИГИТАЛНА МЛАДЕЖКА РАБОТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ 

Настоящата пандемия от COVID-19 показа, че дигиталната (онлайн) младежка работа е незаменим 

инструмент за предоставяне на постоянна подкрепа на младежите, особено на онези, които се 

нуждаят от специална допълнителна подкрепа в различни области на живота поради настоящите 

си условия и проблеми, както и социалните икономически недостатък. Използването на цифрови 

платформи и инструменти дава възможност за поддържане на контакт с младежите, когато 

срещите лице в лице не са възможни. Но цифровата младежка работа не е само поддържане на 

връзка с клиенти. Той помага да се насърчи усвояването на цифровото пространство, да се развие 

безопасно използване на цифрови медии и да бъде в състояние да се използват възможностите 

на цифровизацията за възможно най-много области от живота - също и за пригодност за заетост. 

Дигиталната младежка работа също укрепва широк набор от ключови компетенции, които имат 

положително въздействие върху пригодността за заетост. 

Дигиталната младежка работа не е независим метод или форма на младежка работа, но може да 

бъде интегрирана във всички традиционни среди за младежка работа. Дигиталната младежка 

работа може да се осъществява в онлайн или офлайн настройки, както и в смесени форми. 

Цифровите медии и технологии могат да се третират или като инструмент (напр. взаимодействие 

с млади хора чрез социални медии/платформи за обучение), като дейност (практически дейности, 

напр. съвместно създаване на медийно съдържание – ключовите компетенции се придобиват 

чрез „учене чрез правене“) или като съдържание (напр. отразяване на онлайн взаимоотношенията 

и онлайн поведението – значението на етикета) в дигиталната младежка работа. 

Свързаната с медиите младежка работа включва медийно-педагогически предложения, както и 

насърчаване на творческо-трансформиращи компетенции за оформяне на цифровото 

пространство. В контекста на работата по медийна грамотност се преподават компетенции за 

дигитално-интерактивни жизнени пространства и се насърчава рефлексивно използване на 

медиите. Медиите, които посредничат в младежката работа, включват информация и връзки с 

обществеността, както и онлайн взаимодействия и интервенции, например общуване и 

взаимодействие с млади хора в социални медии или платформи за обучение. 

Докато дигиталната младежка работа, както е описано по-горе, може да се извършва и в 

аналогова форма (напр. в контекста на дискусия за фалшиви новини), онлайн младежката работа 

е подобласт на цифровата младежка работа. В онлайн младежката работа младежките работници 

са активни в цифровото пространство и взаимодействието с младежите се осъществява там. Като 

инструменти се използват цифрови инструменти и платформи. По време на пандемията от Covid-

19 онлайн консултирането, младежката работа на терен в дигиталното пространство или 

преминаването на младежките центрове към онлайн платформи станаха или са важни 

инструменти, за да можем да обслужваме младежите непрекъснато и според техните нужди. 

Ако за младежите се полагат грижи в контекста на дигиталната младежка работа, те от своя страна 

имат възможност съзнателно да възприемат и конкретно да развиват компетенции като медийна 

компетентност, както и различни ИКТ умения. 
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По този начин се изграждат и консолидират важни ключови компетентности, които са важни за 

пригодността за заетост. Ако клиентите/участниците вземат участие в сесия за консултиране с 

младежкия работник или семинар/събитие с други участници чрез инструмент за 

видеоконферентна връзка, например, следните ключови компетенции се (имплицитно) укрепват: 

• Професионална компетентност : ИТ умения, общи познания/специфични познания 

(използване на инструменти за видеоконференции), владеене на майчин език, за мигрантите 

също чуждоезикови умения. 

• Методологическа компетентност : ИТ умения, медийна компетентност, реторични умения, 

умения за аргументация, методи на учене 

• Социална компетентност : комуникативни умения, емпатия, решителност, желание за 

интегриране, способност за мотивиране; в груповите настройки: също ориентация към екипа 

• Лична компетентност : гъвкавост, желание за учене, ангажираност, лична мотивация, 

самодисциплина, чувство за отговорност, надеждност 

В допълнение към гореспоменатите ключови компетенции се укрепват и следните „върхови 

умения“: дигитална комуникация, емоционална интелигентност, любопитство, желание за 

развитие, самоорганизация, умения за решаване на проблеми и критично мислене. 

Независимо дали в аналогова или дигитална младежка работа: младежите намират широк 

спектър от възможности да възприемат широк спектър от ключови компетенции, които са от 

значение за ежедневния живот и работа като ресурс, който вече е наличен, и да ги развиват - 

както и широк набор от други - по целенасочен начин чрез различни (независими) дейности в 

ориентирани към компетентност учебни среди и по този начин могат да укрепят своята 

пригодност за заетост в дългосрочен план. 
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7. КАК ДА ПОДКРЕПИМ МЛАДЕЖИ С ПО-МАЛКО ВЪЗМОЖНОСТИ, ОТ 

ГРУПИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК 

ОТ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ 

7.1 МЛАДЕЖИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ТАКИВА ИЗВЪН 
ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА, КОИ СА ТЕ? 

„Младежи в неравностойно положение“ в много страни се използва като обща категория, която 

обхваща всички млади хора с по-малко възможности от техните връстници, а в някои страни други 

термини като младежи в риск, уязвими младежи, изолирани младежи или социално изключени 

младежи се предпочитат за описание социално неравенство сред младежите (Bendit & Stokes, 

2003) 

Различни проучвания показват, че е по-вероятно младежите в неравностойно положение да бъдат 

извън образованието, заетостта или обучението), това също отразява разликата в заетостта. Най-

добрата стратегия за борба с това би била да се попречи на младежите да „изпаднат“ от 

образованието или пазара на труда, като на първо място, се идентифицират младежите, изложени 

на най-голям риск от безработица, и тяхната подкрепа, но как? Няма универсално решение за 

разрешаване на младежката безработица. 

Всеки млад човек в съвременното общество заслужава да бъде щастлив, здрав и оптимистично 

настроен за бъдещето си. Преходът от училище към по-нататъшно образование, обучение или 

работа като цяло е положителен за повечето млади хора. Въпреки това, значителен процент от 

младежите са изложени на риск да бъдат отхвърлени от образованието или пазара на труда, ако 

не получат целенасочена подкрепа. 
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Източник: Проучване на Eurofound от 2021 г 

Доказателствата сочат, че след като човек отпадне, за него е много по-трудно да се включи отново 

в образователната система или на пазара на труда. Доказано е, че периодите на неактивност и 

безработица в ранна зряла възраст имат дългосрочни отрицателни последици върху бъдещите 

перспективи за работа. 

Идентифицирането на младежите, които са „застрашени“ да отпаднат и намесата възможно най-

скоро, е от решаващо значение; това осигурява на младия човек най-добрия шанс да остане в 

училище или обучение, намалявайки до минимум вероятността от отпадане. Много училища са 

въвели стратегически начини за подпомагане на идентифицирането на ученици, които са 

„застрашени“ от отпадане, но какво можем да направим ние като младежки работници? 
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7.2 КАК МОГА ДА ПОМОГНА? 

Проектирането и прилагането на ефективни холистични инициативи, насочени към повторното 

интегриране на младежите на пазара на труда, образованието или обществото, изисква 

сътрудничество между всички участници на пазара на труда, доставчици на образование, служби 

по заетостта, работодатели и младежки работници. 

Младежките работници помагат на младежите да подобрят живота си по начини и места, с които 

родителите и учителите могат да се сблъскват. Повечето младежки работници вече работят с 

младежи с по-малко възможности или отпаднали от системата и адаптирането на тяхната 

младежка работа към нарастващото търсене да „направят нещо по отношение на ситуациите на 

отпадане“ всъщност означава, че продължават да правят това, в което вече са добри, но просто 

да го адаптират към други типове млади хора. За да се избегне обезсърчаването на младежите, 

междусекторното сътрудничество и координация са от решаващо значение. Те ще се почувстват 

много по-обнадеждени, ако вместо да им се каже „съжалявам, не е моя работа“, им бъдат дадени 

препоръки къде да отидат, за да получат помощ. 

Жизненоважно е да запомните, че междуличностните и общите компетенции - като креативност, 

социални умения и самоувереност - са също толкова важни, колкото специфичните работни 

умения. Терминът „холистичен“ понякога се използва прекалено много, но все още е 
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Образователни 
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различия
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пречки
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жизненоважен. Подкрепата трябва да се основава на цялостна гледна точка на дадено лице, за 

да бъде ефективна; ако искаме да повлияем на резултатите от заетостта, трябва да разберем как 

други фактори, като семейство, здраве и география, влияят върху тези резултати. 

Уважението към младежите винаги е в основата на ценностите на младежката работа и 

признаването на правата на младежите да бъдат третирани с достойнство като личности, да 

отхвърлят негативното етикетиране и да оспорват негативните стереотипи е толкова важно, 

колкото и насърчаването на положителни образи. Това включва внимателно изслушване на 

младежите за тяхното разбиране за себе си и техните ситуации. 

Аспектът на участието на младежката работа признава правата на младежите да избират дали да 

участват или не и да вземат решения по въпроси, които ги засягат. Младежите са „в центъра“ на 

практиката на работа с младежи, когато техният принос и опит са признати, оценени и надградени. 

Докато усвояват нови способности, поемат нови отговорности и научават за нови възможности, 

младежите получават по-голям контрол върху живота си. Като младежки работник, вместо просто 

да предоставяте услуга, насърчавайте младежите да намират собствени решения на проблемите, 

да разработват свои собствени планове, като същевременно им помагате да вземат свои 

собствени решения. 

Някои резултати, като „повишено участие“, са лесни за количествено определяне, тъй като броят 

на младежите, които са участвали, може да бъде преброен. Въпреки това, много ключови ползи 

(често наричани меки резултати) са трудни за количествено определяне, като например повишени 

знания или увереност. Не винаги имаме способността да измерим тези резултати. Вместо това 

трябва да разработим начин да покажем, че желаният резултат е постигнат. Те се наричат 

"индикатори". 

Когато се подкрепят младежи с по-малко възможности или от групи в неравностойно положение, 

тези „меки резултати“ са от първостепенно значение. 
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Индикатор пример: 

 

 

Друг пример за това как да се подкрепят младежите е използването на инструмент за отчитане 

на резултати. Този инструмент позволява на младежите да идентифицират промените във връзка 

с показателите за лично и социално развитие. Той осигурява запис на това как младежите смятат, 

че са се променили с течение на времето. Визуалното представяне на техния напредък може да 

има мотивиращ ефект върху младия човек, който попълва „колелото“. Това колело с резултати 

трябва да бъде попълнено преди и след участието в дадена обучителна дейност и секциите трябва 

да бъдат оцветени. Вижте примера по-долу : 

 

Източник: “youthworkessentials.org”. outcomes_wheel.pdf (youthworkessentials.org)  

„Повишена 
увереност“. 

Би 
означавало 

да........

съм по-
настоятелен, 

когато 
казвам "не"

съм по-
малко 
нервен

участвам 
в нови 

дейности

отида на 
интервю 
за работа

постигна 
напредък в 

други аспекти 
от живота си

http://www.youthworkessentials.org/media/40344/outcomes_wheel.pdf#:~:text=Outcomes%20Wheel%20Purpose%20This%20activity%20is%20designed%20to,relation%20to%20indicators%20of%20personal%20and%20social%20development.
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7.3 ПОДКРЕПА ЗА НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА МЛАДИ ХОРА В 

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

Какво работи добре, когато става въпрос за наемане на работа на млади хора в неравностойно 

положение? 

Младежките работници могат да помогнат на младежите, като предлагат индивидуализирана, 

персонализирана подкрепа, за да им помогнат да придобият уменията, от които се нуждаят, за да 

намерят работа. Много млади хора все още са далеч от готовността си да участват в официална 

програма за заетост, поради което процесът на подготовка за присъединяване и поддържане на 

работа може да бъде дълъг. 

Като се имат предвид множеството сложни предизвикателства, пред които са изправени 

младежите в неравностойно положение, те са непропорционално по-склонни да се сблъскат с 

безработица и да намерят за предизвикателство да започнат работа, образование и обучение. 

Подобно на много млади хора на ръба на пазара на труда, те са изправени пред значителни 

предизвикателства, които правят прехода от училище към работа особено труден, включително: 

 

Както беше споменато по-рано, обикновено е трудно за младежи в неравностойно положение 

без основно образование да компенсират евентуален провал в първоначалните си усилия да 

навлязат на пазара на труда и опитът може да има дългосрочни последици. 

Работещите с младежи трябва да си сътрудничат с младежите, за да определят цели и планове, 

както и да предоставят емоционална подкрепа и насърчение. Като начало, моделите за повторно 

интегриране работят най-добре, когато младежките работници оценяват стремежите, целите и 

изискванията за подкрепа на младия човек възможно най-скоро след първата среща с тях. 

Лош 
образователен 
опит и ниски 
постижения

Финансови 
бариери

Ниска увереност 
и лична 

мотивация

Проблеми с 
психичното 

здраве

Хаотичен личен 
живот

Липса на опит на 
пазара на труда

Висока 
конкуренция за 

свободни 
работни места
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Второ, за да бъде подкрепата ефективна, младежките работници трябва да работят с младежите, 

за да установят ясни цели, които са в съответствие с техните стремежи и интереси. 

Моделите за повторно интегриране в идеалния случай трябва да включват холистични, 

индивидуализирани планове за действие, базирани на образователните или работните цели на 

всеки млад човек. Моделите за подкрепа, които не включват 

индивидуализирани/персонализирани планове за действие, може да не успеят да изпълнят 

изискванията на младежите, увеличавайки вероятността те да отпаднат от дадена програма или 

да не постигнат напредък. Също така е от решаващо значение младежките работници и 

работодателите да предоставят на младежите адекватна мрежа за подкрепа, докато работят или 

се обучават; поставяне на младия човек в позиция, в която той ще успее. Това помага да се изгради 

тяхната увереност и да се намали рискът те да се откажат. И накрая, трябва да се разработят 

ефективни модели на подкрепа, така че младежите да могат да поемат отговорност за 

собственото си развитие. 

Важни въпроси, които трябва да бъдат разгледани, когато става въпрос за заетост на младежи в 

неравностойно положение, са: 

• Ефективно ангажиране с използване на дейности като музика и спорт за привличане на 

участници 

• Надежден, надежден съветник, който може да помогне на младежите да преодолеят 

пречките и да постигнат личните си цели. 

• Точно разбиране на индивидуалните нужди с цел персонализиране на пакетите за 

поддръжка 

• Предоставяне на персонализирана помощ с професионални, академични умения и умения за 

заетост, търсене на работа и трудов опит 

• Подпомагане на младежите с технологиите, като същевременно им се предоставя достъп до 

интернет и цифрови комплекти, за да могат да имат достъп до допълнителна онлайн 

поддръжка, обучение и кандидатстване за работа. 

• Справяне с трудности при наемане на работа, като предизвикателства за психическото и 

физическото здраве, както и жилищни проблеми 

• Повишаване на предприемаческите умения на младежите. 

Проблемите с психичното здраве на младежите могат да затруднят достъпа им до услуги за 

подкрепа. Проблемите с психичното здраве могат да бъдат бариери пред достъпа до работа, 

образование или обучение. Поради тези фактори създаването на нови и доверени 

взаимоотношения в подкрепа на младежите може да отнеме повече време, а трудностите, пред 

които са изправени, са по-сложни. Ако не сте обучени да подкрепяте млади хора с проблеми с 

психичното здраве, винаги търсете помощ от специализирани организации. Това е мястото, където 

работата в партньорство и сътрудничеството със съответните заинтересовани страни може да 

бъде от съществено значение. 

 

7.4 НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНЕ И РАБОТА С МЛАДЕЖИ 
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Когато става въпрос за справяне с младежката безработица, неформалното образование и учене 

играят решаваща роля. Това е така, защото подпомага развитието, като помага на младежите да 

реализират пълния си потенциал, креативност, способности, инициативност и социална 

отговорност чрез придобиване на подходящи знания, умения, нагласи и ценности. Работата с 

младежта може да бъде мощен инструмент за достигане до всички видове млади хора. Чрез 

интимни и неформални връзки с млади хора, приятелски настроени към младежите и 

способността да се вдъхне доверие у младежите да се свържат с властите, младежката работа 

улеснява реинтеграцията на лица с по-малко възможности. Индивидуалното професионално 

ориентиране и консултиране, адаптирано към уникалните предизвикателства на различни млади 

хора, се предоставя в неформална обстановка. 

Има нужда от младежки работници, които да помогнат за насърчаване на валидирането на 

резултатите от обучението, получени в неформалното учене и младежката работа с речник, който 

е разбираем за преподаватели и работодатели. 

Наред със съществуващите „меки умения“, които работодателите търсят в служителите, 

проучването Future of Work (Institute for the Future 2011) идентифицира 10 умения, необходими на 

бъдещия пазар на труда: 

 

Източник: Проучване за бъдещето на работата (Институт за бъдещето 2011). 

Създаване на смисъл (тълкуване на основното значение)

Социална интелигентност (свързване с другите)

Ново и адаптивно мислене (намиране на нови решения и отговори на неочаквани 
обстоятелства)

Междукултурни компетенции (способност за работа в различни културни условия)

Нова медийна грамотност (критично оценяване и разработване на съдържание)

Трансдисциплинарност (разбиране на концепции от различни дисциплини)

Дизайн мислене (представяне и развитие на задачи и работни процеси)

Управление на когнитивното натоварване (разграничаване и филтриране на 
информация)

Виртуално сътрудничество (работа във виртуални екипи)

Компютърно мислене (превеждане на данни в абстрактни понятия)
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Също така е изключително важно да се персонализират, създават и предоставят инструменти, 

които могат да помогнат на младежките работници да подобрят способността си да предлагат 

дейности, които насърчават оригиналността и креативността на младежите, както и да 

осведомяват младежите за уменията, придобити чрез участие в такива дейности. Съществува 

значителен проблем, когато става въпрос за превръщането на резултатите от неформалното учене 

в култура на активна заетост, и има предизвикателство да се преодолее разделението в 

разбирането между пазара на труда и младежките сектори. Чрез Проекта за персонализирана 

младежка работа ние ще създадем набор от инструменти, за да предоставим по-персонализиран 

подход към обучението в мерките за интеграция на пазара на труда за младежите, заедно с 

подобряването на уменията, компетенциите и мотивацията на младежките работници. 

Източници: 

Institute for the future 2011: Ten skills for the future workforce. Source: Institute for the Future... | 

Download Scientific Diagram (researchgate.net) 

www.youthworkessentials.org  

Guide to Involving Children and Young People.pdf 

66923_Sapin___Essential_Skills_for_Youth_Work_Practice.pdf 

bis-13-548-motivation-and-barriers-to-learning-for-young-people-not-in-education-employment-or-

training.pdf 

What works re-engaging young people who are not in education, employment or training (NEET)? 

Summary of evidence from the activity agreement pilots and the entry to learning pilots (Research report 

DFE-RR065) - Digital Education Resource Archive (DERA) (ioe.ac.uk) 

Re-engaging young people not in education, employment or training - GOV.UK (www.gov.uk) 

\[PDF\] Lifelong guidance: supporting NEETs to manage their careers (europa.eu) 

Approaches to supporting young people not in education, employment or training - a review (nfer.ac.uk) 
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8. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ ПРОЦЕС 

8.1 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС? 

Мониторингът на качеството на обучителния процес може да доведе до подобряване на 

представянето и постигане на резултатите. Това трябва да бъде необходим елемент от цялостния 

мониторинг на ефективността на една организация. Това е част от процеса на предоставяне на 

възможности за обучение и развитие - може да подкрепи, като гарантира, че организацията 

разполага с компетентна работна сила и ще успокои регулаторните органи. 

Резултатът от мониторинга на качеството информира за бъдещите нужди на организацията и 

гарантира, че целите и планираните резултати от възможността за обучение и развитие са ясни от 

самото начало. 

Мониторингът и оценката изискват краткосрочен и дългосрочен подход. 

Традиционно мониторингът и оценката бяха фокусирани върху попълването на въпросници за 

оценка в края на обучителната сесия. 

Важно е обаче да се мисли по-широко от това. Оценяването не е еднократно събитие, а 

процедура, включваща оценки, извършвани по различно време, за да се оцени въздействието и 

по-нататъшното развитие на бъдещите учебни интервенции. 

За да бъдем по-конкретни, основната цел на мониторинга на качеството е да се измери и оцени 

изпълнението, за да се разпознаят по-ефективно и да се подобрят според изискванията 

резултатите и изходите от учебна интервенция. 

Позволява ни да измерим въздействието на учебната интервенция върху практиката и по този 

начин ни помага да идентифицираме какво може да се въведе, за да се осигури по-нататъшно 

подобрение чрез възможности за обучение и развитие. Таблицата по-долу показва това по 

полезен начин, като се имат предвид както качеството, така и количествено измеримите ефекти 

от ученето. 

 

Мониторингът, оценката и измерването на въздействието на ученето трябва да бъде постоянен 

процес, обхващащ набор от възможности за учене и развитие, предлагани на обучаемите. 
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Това също трябва да бъде повтарящ се процес, като се започне от идентифициране на нуждите от 

развитие на индивида или организацията до това дали обучението отговаря на тези нужди и 

разликата, която е направила за практиката. 

8.2 ЧЕТИРИФАЗОВ МОДЕЛ НА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО 

8.2.1 ПЪРВИ ЕТАП: ПРЕДИ ОБУЧЕНИЕ  

Като част от възникването на възможност за обучение и развитие трябва да се определят 

резултатите от обучението, които трябва да бъдат постигнати, и възможните ефекти върху 

практиката. Това ще помогне на организацията да разполага с ефективен процес на наблюдение 

и оценка от самото начало и ще гарантира, че обучаемите са ясни относно своите отговорности 

при достъп до възможности за обучение и развитие. 

Съображения преди обучение 

Трябва да се обмисли какви възможности за обучение и развитие вече има на местно ниво и дали 

има нужда от възлагане на допълнително обучение. 

Въпросите, които трябва да бъдат разгледани, преди да възложите каквото и да е обучение, са: 

• Защо ни трябва? 

• Кому е нужно? 

• Каква е цената на обучението и как ще бъде покрита? 

• Как се предоставя най-добре? 

• Какво ще бъде предоставено като обучение? 

• Как ще оценим и измерим въздействието? 

Обучение лице в лице 

Много организации използват собствения си персонал за предоставяне на обучение. Тези насоки 

трябва да се прилагат както за вътрешни обучители, така и за външни експерти. 

• Трябва да се обърне внимание на уменията на обучителя 

• Съществуват специфични съображения, ако използвате вътрешни обучители, а не външни  

• Трябва да сте сигурни, че сте видели плана на курса и сте видели съдържанието, което ще се 

използва 

• Съдържанието трябва да отразява местната практика и вашите организационни процедури 

• Обучаващият бил ли е уведомен за специфична за организацията информация, която трябва 

да бъде споделена? 

Административни задачи 

• Има ли ясно разбиране на административните задачи по време на целия процес и кой ще ги 

поеме? 

• Как ще се актуализират записите за индивидуално обучение? 

• Има ли идентифицирани лица, отговорни за тези задачи?  
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8.2.2  ВТОРИ ЕТАП: ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

По време на обучението ще имате ли някой, който да наблюдава качеството и какви въпроси 

бихте могли да зададете на обучителя по-късно относно участието на младежите? 

По-долу има някои насоки, които да ви помогнат при наблюдението и оценката на дейността. 

Методи за оценка 
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8.2.3  ТРЕТИ ЕТАП: СЛЕД ОБУЧЕНИЕ  

Проследяването след провеждането на обучението е важно за мониторинга и оценката. 

До този момент вече ще сте идентифицирали какви искате да бъдат резултатите, когато 

обучението е било възложено, така че горните техники предлагат някои насоки за това как това 

може да бъде измерено. 

Конвенционалните „щастливи листове“ имат малко какво да предложат и затова е важно да се 

обмисли използването на по-солиден метод за оценка. 

Каквито и методи да използвате, въпросите, които трябва да разгледате, са следните: 

• Каква е разликата? 

• До каква степен идентифицираните нужди/цели за обучение и развитие са постигнати от 

програмата? 

• Бяха ли постигнати напълно целите на обучаемите? 

• Какво точно научиха обучаемите или им беше припомнено? 

• Колко ангажирани бяха обучаемите и каква част от това обучение ще приложат при 

завръщането си на работа? 

• Успяха ли участниците в изпълнението на своите планове за действие от обучението? 

• Как мениджмънтът е подкрепил хората да учат напред от обучението?  

• Какви ползи има за организацията, т.е. има ли някаква разлика в практиката? 

 

8.2.4  ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: ПРИЛАГАНЕ НА НАУЧЕНОТО, ТЕКУЩО 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

Всеки от резултатите от дейността по обучение и развитие трябва да бъде разпространен и 

включен в ежедневната дейност на организацията. Това приема различни форми и включва: 

• Надзор 

• Дискусии по казуси 

• Годишни оценки 

• Наблюдение на работното място 

• Екипни срещи 

Когато възлага възможността за обучение и развитие, организацията трябва да е наясно с 

очакваните резултати и очаквания за това как обучението ще бъде внедрено в практиката. 

Резултатите от дейността могат да доведат до трайна промяна и някои от тях могат да включват: 

• Разработване и подобряване на специфични учебни интервенции като обучение 

• Информационни бележки и практически семинари разработване и актуализиране на 

протоколи и процедури 

• Разработване и текущ преглед на стратегическия/бизнес план на организацията 
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• Дискусии, дебат и предизвикателство на висше ниво 

• Информация в уебсайтове, бюлетини и т.н., за да се осигури ефективна каскада от информация 

• Мониторингът и оценката на въздействието продължават 

• Преките мениджъри трябва да проследяват въздействието на наученото в практиката чрез 

надзор и оценяване на персонала, както и споделяне на практика чрез екипни срещи, 

прегледи на случаи и партньорска проверка 

• Одити на практиката за включване на въздействието на обучението 

• Цялата оценка и мониторинг трябва също да информират бъдещите програми за обучение и 

развитие 

Измерването на въздействието на обучението и развитието може да включва разнообразна 

информация и данни, както качествени, така и количествени, като и двете имат място. 

Някои примери за видовете доказателства, които могат да се използват, са: 

• Процент на препоръки 

• По-добър запис 

• По-подробни препоръки/бележки 

• Повишена осведоменост, както се вижда от това, което се случва 

• сторено и казано 

• По-малко грешки 

• Повишена увереност 

• По-безопасна практика 

• Увеличен брой практикуващи, посещаващи обучение и развитие, подходящи за тяхната роля 

• Програмите работят с пълен капацитет с постигнати учебни резултати 

• Положителни оценки от делегатите 

• Развитието на персонала е включено в процеса на оценяване 

• Положителни резултати от практиката чрез одити например 

Препратки към източници: 

Developmental Stages of the Learner, Susan B. Bastable & Michelle A. Dart 

https://samples.jblearning.com/0763751375/46436_ch05_000_000.pdf  

Monitoring and Evaluating Learning and Development Opportunities, 

https://www.essexsab.org.uk/media/2581/monitoring-and-evaluating-learning-and-developing-

toolkit.pdf  

 

https://samples.jblearning.com/0763751375/46436_ch05_000_000.pdf
https://www.essexsab.org.uk/media/2581/monitoring-and-evaluating-learning-and-developing-toolkit.pdf
https://www.essexsab.org.uk/media/2581/monitoring-and-evaluating-learning-and-developing-toolkit.pdf
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9.  ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

9.1  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА МЛАДЕЖКАТА 
РАБОТА 
Като всяко обучително реживяване, младежката работа, насочена към подобряване на знанията, 

уменията, компетенциите или дори нагласите на младежите, е насочена към постигане на 

определени резултати. 

Въпреки по-малко формалния си характер, през последните десетилетия младежката работа 

разви така необходимата професионализация на младежките работници и осъзнаване на 

важността на теми като процес на учене, признаване на ученото, разпространение и други. 

Процесът на обучение и неговото признаване се превърнаха в ключова част от младежката работа. 

Признаването на ученето не само се прави, за да се подобри пригодността за заетост, но трябва 

също да се направи, за да се улови богатството на личностното развитие или да се отрази 

правилно това, което младежите са изградили в резултат от обучението. 

Това, което прави резултатите от обучението в контекста на младежта и особено в контекста на 

персонализираното обучение специфични е, че: 

МЛАДЕЖИТЕ ПЛАНИРАТ САМИ 

ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесът на формулиране на 

резултатите от обучението се осъществява по време на дизайна на персонализираното обучение. 
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Важно е да се подчертае, че докато младежите са в основата на планирането, младежкият 

работник/професионалист е този, който трябва да подпомогне процеса. 

Младежите могат да бъдат овластени да съставят списък със знанията, уменията и компетенциите, 

които искат да постигнат в резултат на дадено персонализирано преживяване, насочено към 

повишаване на тяхната пригодност за заетост, само ако професионалистите обяснят какво е 

„резултат от обучението“, какви са неговите ключови характеристики и как те да бъдат 

формулирани по адекватен начин. В този смисъл е необходимо да се отдели време за кратко 

представяне на някои основни понятия за определяне на резултатите от учебен опит. 

Някои от тях са: 

• Съсредоточете се върху това, което ще знаете и можете да правите до края на учебното процес 

• Мислете за резултатите, а не за процеса или дейностите 

• Всеки резултат трябва да бъде описан с глагол за действие 

• Опитайте се да използвате само един глагол за действие за всеки резултат 

• Бъдете конкретни 

• Глаголите трябва да отразяват необходимото ниво на обучение 

• Уверете се, че резултатите отразяват знанията, уменията и компетенциите, необходими на 

работното място 

 
Обучаемият може да демонстрира неговите/нейните собствени 

силни страни по време на 

интервю за работа 

Обучаемият може да анализира информация за професиите, 

търсенето на пазара на труда и 

изискванията за умения 

Обучаемият може да предаде неговите/нейните очаквания и 

стремежи към потенциалните 

работодатели 

Най-ефективният начин да помогнете на младежите да планират собствените си резултати от 

обучението е като се позовавате на това, което е било договорено при проектирането на 

персонализираното учебно пътуване и ги помолите да предоставят списък с нещата, които искат 

и вярват, че ще знаят и правят като резултат. След това младежкият работник/професионалистът 

трябва да отдели време, за да ги формулира правилно (като следва основните принципи) и да 

редактира, където е необходимо (да добави подходящи резултати, които не са взети предвид от 

младия човек, или да премахне такива, които не могат да бъдат постигнати в резултат на 

договорено персонализирано учебно пътуване). 

акцент върху предмета глагол за действие изразяване
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Окончателният списък с резултати от обучението трябва да бъде съобщен на младия човек по 

ясен и изчерпателен начин, тъй като той ще служи и като основа за измерване на постиженията и 

успеха. 

9.2  ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Като ключов компонент на младежките политики, ученето е свързано с формалното, 

неформалното и самостоятелното образование. Въпреки това, най-често младежката работа е 

тясно свързана с неформалното образование, което се провежда в широк диапазон от условия, 

може да бъде периодично или преходно и дейностите, които се провеждат, могат да бъдат 

извършвани от професионални фасилитатори или ръководени от доброволци. 

Оценяването и валидирането на неформалното обучение може да бъде голямо 

предизвикателство, тъй като неформалното обучение се провежда по по-малко структуриран 

начин и рядко разполага с ясно дефинирана учебна програма и правила за валидиране на 

придобитите знания и умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тъй като фокусът тук е върху персонализираното обучение в контекста на младежката работа, 

методите, които ще се използват при оценката на резултатите, също трябва да бъдат 

„персонализирани“. Това означава, че инструментите, критериите и методите, които младежкият 

работник/професионалистът избира да приложи, трябва да бъдат съобразени с всеки конкретен 

учебен план. 

Друга особеност на оценяването на резултатите от обучението в персонализиран контекст е, че 

както във всички други етапи, младият човек трябва да бъде включен и да поеме активна роля в 

процеса. Ако обучаемите не участват в оценката на постигнатите резултати, обучението не може 

да се счита за персонализирано. 

Персонализираното предложение зависи от познаването на силните и слабите страни на 

отделните млади хора. Каквато и да е контекстуалната практика, обосновката винаги е една и 

съща: ясни доказателства за това как да се стимулира индивидуалното постижение; ясна обратна 

За да бъде всяко учебно преживяване ефективно и 

ориентирано към резултати, трябва да се 

създадат системи, които да подпомагат 

обучаващите се при идентифицирането и 

документирането на тяхното обучение (без 

значение формално или неформално). 
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връзка за и от младежите, така че да има яснота какво трябва да подобрят и как най-добре могат 

да го направят; и ясна връзка между обучението и планирането на дейности. 

По-долу са представени някои насоки за младежки работници/професионалисти относно 

оценяването: 

Решете какъв тип информация ще бъде събирана, за да се извърши анализ на напредъка и 

нивото на постигане на планираните резултати от обучението. 

Обмислете инструментите за събиране на данни, които да използвате. 

Помислете как точно обучаемите (младежите) ще бъдат ангажирани в процеса – дейности, 

методи, подходи. 

Оформете оценката по начин, който позволява на обучаемите да се справят със задачата 

по подходящ начин – те трябва да се съсредоточат върху процеса на обучение, а не върху 

това как да постигнат най-добри резултати. 

Ако работите в група, помислете за включване на механизми за обратна връзка от другите 

участници. 

Оформете задачите във връзка с оценяването като дейности по време на обучението, а не 

като едно голямо упражнение за оценка в края на целия процес. 

Позволете на обучаемите да разкрият предизвикателствата, които биха могли да срещнат, 

за да постигнат даден резултат от обучението и обяснете причините. 

Обяснете ясно критериите за оценка. 

Постоянно предоставяйте обратна връзка за напредъка и постиженията. 

 

Младежките работници/професионалисти правят преценка за представянето на своите обучаеми 

във всяка предприета учебна сесия, независимо дали съзнателно или подсъзнателно. 

Използването на тези преценки и превръщането им в обратна връзка за качеството на усилията и 

постиженията на младежите е фокусът на оценката на резултатите от обучението в 

персонализиран контекст. Това е така наречената „оценка за учене“ и трябва да води до 

непрекъснат напредък на обучаемия. 

При оценяването за учене младежките работници и професионалистите поставят задачи и 

дейности и задават въпроси на обучаемите. Обучаемите отговарят на задачите, дейностите и 

въпросите, а професионалистите правят преценка за знанията, разбирането и придобиването на 

умения от обучаемите, както се вижда от отговорите на обучаемите. Тези преценки за 

представянето на обучаемите се случват съвсем естествено в хода на всяка учебна сесия и 

изискват двустранен диалог, вземане на решения и съобщаване на решението за оценяване под 

формата на качествена обратна връзка към обучаемия за тяхното представяне. В зависимост от 

това колко успешно са били предприети персонализираните учебни практики, обучението ще се 



 

65 

 Този проект (№ 2020-3-UK01-KA205-094063) е финансиран с подкрепата на 

Европейската комисия. Този документ отразява само възгледите на автора и Комисията 

не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук. 

проведе в различна степен от обучаем на обучаем. В края на всяка сесия професионалистите 

трябва да си зададат въпроса: 

Какво знаят обучаемите сега, което не са 

знаели преди да присъстват на 

обучителната сесия? 

 

Макар и донякъде елементарно, това ще оцени колко ефективна е била дадена сесия. 

За работещите с младежи и професионалистите е от решаващо значение да споделят критериите 

за оценка с учащите, за да популяризират шансовете за осъществяване на обучение. Критериите 

за оценка трябва да са ясни и не трябва да се добавят, след като обучаемите са генерирали 

работата за дадена задача. Следователно е жизненоважно всички обучаеми в една група да 

разберат какво се опитват да постигнат в дадена задача и защо я правят. Ако младежките 

работници и професионалистите искат обучаемите да разберат и демонстрират своя ангажимент 

към дадена задача, те трябва, доколкото е възможно, да определят критериите за оценка, по 

които да се оценява техният напредък. Някои от предварителните условия са: 

• Използвайте подходящ език и терминология, които обучаемите са разработили 

• Съобщете критериите за оценка 

• Проверете разбирането на обучаемия 

• Демонстрирайте как могат да бъдат изпълнени критериите за оценка чрез използване на 

примери 

• Насърчавайте партньорската оценка чрез ефективно използване на критерии за оценка 

• Насърчаване на самооценката чрез ефективно използване на критериите за оценка. 

Широко признато е, че когато учащите са напълно ангажирани в учебния процес, ученето се 

увеличава. Когато обучаемите са в състояние да разберат критериите за оценка, напредъкът често 

се максимизира, особено когато хората имат възможности да прилагат критериите за оценка към 

работа, създадена от техните връстници като част от планирани дейности. 

Оценяване от колега с помощта на предварително определени критерии за оценяване е 

следващият етап за оценка на разбирането на обучаемия и консолидирането на наученото. 

Ползите от организирането на дейности за партньорска оценка включват: 

• обучаемите изясняват собствените си идеи и разбиране на намерението за учене 

• проверка на разбирането на всяко лице на критериите за оценка и как те трябва да бъдат 

приложени към работата на обучаемите. 
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След като младежите са в състояние да използват критериите за оценка по подходящ начин и 

могат активно да допринесат за дейностите по партньорска оценка, следващата стъпка е да ги 

ангажирате в задачи за самооценка. Самооценката е много мощен инструмент и е от решаващо 

значение за процеса на оценяване за учене. След като учащите могат да се включат в дейности за 

партньорска оценка, те ще могат по-добре да прилагат тези нови умения за извършване на 

„обективна“ оценка на собствения си напредък и постижения. След като учащите могат да оценят 

собствената си работа и текущата си база от знания, те ще могат да идентифицират пропуските в 

собственото си обучение; това ще подпомогне ученето и ще насърчи напредъка и ще допринесе 

за самоуправлението на тяхното персонализирано учебно пътуване. 

За да подпомогнат процеса, младежките работници и специалисти трябва: 

• предоставят възможности на обучаемите да разсъждават върху собствената си работа 

• гарантират, че предоставят на хората необходимата подкрепа, така че те да могат да признават 

предизвикателствата 

• подкрепят обучаемите в процеса на самооценка, така че силните страни в тяхната работа да 

бъдат напълно признати и слабите страни да не бъдат преувеличени 

 

Друга основна характеристика на успешните стратегии за оценка на резултатите от обучението е 

ефективната обратна връзка , предоставена на учащите за техния напредък. Стойността на 

обратната връзка зависи от: 

• качеството на обратната връзка 

• как учащите го получават и в крайна сметка го използват 
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Успешното оценяване на ученето зависи от естеството 

на обратната връзка, нейното съдържание и начина, по 

който се получава и използва от обучаемите. 

Сравненията с други участници в групата не насърчават 

увереността на обучаемия. Обобщените твърдения, 

които не означават нищо за обучаемия, не спомагат за 

подобряване на неговото представяне. 

В крайна сметка обратната връзка трябва да помогне на 

обучаемите да се подобрят в конкретна област; когато 

обратната връзка осигурява корекция или подобрение 

в дадена област, тя се оценява от обучаемите и действа 

като невероятен мотиватор. Младежките работници и 

професионалистите трябва наистина да демонстрират, 

че вярват, че всички учащи могат да учат и да се 

усъвършенстват, но подобренията трябва да се измерват спрямо техните собствени предишни 

резултати, а не тези на другите. 
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10.  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА 

10.1  ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА 

ПРЕДСТАВЯНЕТО И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Особено когато се работи с млади хора, конструктивната обратна връзка е от основно значение, 

за да можем да се справим с бъдещи планирани действия по целенасочен и устойчив начин. 

Обратната връзка означава „оценка от друго лице“. Обратната връзка допълва възприятието или 

самооценката с (доколкото е възможно) „обективна“ външна оценка и възприятие. Тези, които 

дават обратна връзка, могат да кажат на друг човек как неговото/нейното поведение изглежда 

или се приема, как той/тя оценява ситуацията или представянето, или какъв потенциал за 

подобрение съществува. Използвана правилно, обратната връзка може да бъде изключително 

ценна. В образованието, на работа, но и в ежедневието, обратната връзка от други хора е 

незаменима, за да можем да се развиваме. 

Това означава, че директната обратна връзка от младежкия работник или от други участници (в 

групова среда) предоставя на младия човек ценна информация, която е полезна за разширяване 

на различни компетенции, кариерни цели и житейски перспективи. Обратно, обратната връзка на 

младежите предоставя ценна информация за младежките работници и различните ортанизации 

за работа с младежи. Възможно е чрез обратна връзка да се представят и ползата или ефекта от 

различни мерки. Този „контрол на успеха“ предлага възможност за подобряване на 

индивидуалната работа с млади хора или различни услуги за работа с младежи – в смисъл на 

непрекъснато управление на качеството – и фокусиране върху текущите нужди на целевата група. 

Двустранната обратна връзка - младежки работници към клиенти/участници и обратно - се оказва 

ефективно средство за оформяне на съвместната работа по конструктивен и целенасочен начин. 

Конструктивната обратна връзка е много полезен инструмент, но не винаги се приема добре и се 

нуждае от ясни правила. Обратната връзка основно се състои от два компонента: 

 

10.1.1  ДАВАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАТНА 

ВРЪЗКА 

Обратна връзка от младежкия работник/други лица към клиента/участника 

Както бе споменато в началото, конструктивната обратна връзка е ценна за развиване и 

консолидиране на различни компетенции, които са от значение за ежедневната работа и живот. 

Обратната връзка от други хора - например от младежкия работник, както и от други участници в 

груповата обстановка - помага за подобряване на личното само възприятие и самооценка (В какво 

съм добър? Какви предишни знания, нагласи, компетенции и целенасоченост поведение и т.н. 

имам ли вече? и т.н.). Обратната връзка също е една от основите на безконфликтната и 

конструктивна комуникация. Тя служи за изясняване на недоразуменията, премахване на 

слабостите и формулиране на изисквания и очаквания. Професионалната обратна връзка може да 

създаде приятна атмосфера, да засили взаимното разбирателство и да помогне за изграждане на 
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доверие и подобряване на резултатите. В управлението и развитието на човешките ресурси, 

например, професионалната обратна връзка служи за подобряване на представянето и 

мотивиране на служителите. Например, проучване на университета Йейл показа, че 

конструктивната обратна връзка може да повиши мотивацията и представянето на служителите с 

10 процента. Ако добрите резултати се оценяват и това се съобщава, мотивацията се повишава с 

цели 17 процента. 

Проектиране на конструктивни сесии за обратна връзка 

За да можете да използвате положителните ефекти от обратната връзка в дългосрочен план, 

важно е обратната връзка да не се дава спонтанно или импулсивно. То трябва да бъде подготвено 

и проведено професионално в достатъчна рамка (пространствено и времево). Например под 

формата на така наречената обратна връзка. Решаващи обаче са и конкретните цели, които се 

преследват с обратната връзка. Обратната връзка може да се ръководи от следните цели и 

функции, обратната връзка иска да: 

• Определете и оценете нивото на изпълнение 

• Назовете и оценете постигнатите успехи 

• Дефинирайте нови цели и формулирайте бъдещи изисквания 

• Анализирайте необходимите компетенции 

• Планирайте по-нататъшното развитие на клиента/участника/служителя 

• Разрешете недоразумения или (лични) конфликти 

• Постигане на споразумение за по-нататъшно сътрудничество 

• Промяна (нежелано) поведение 

• Подобрете или насърчете бъдещи решения 

• Създайте по-висока идентификация с целевото обучение/работа и работна среда 

 

Подобна широка обратна връзка е огромно предизвикателство и за двете страни – за даващия 

обратна връзка (напр. младежки работник), както и за получателя на обратната връзка 

(клиент/участник). Професионалната обратна връзка обаче не е само похвала, но също така 

включва (градивна) критика, както и чувствителни области като лично/професионално развитие и 

включва както положително, така и отрицателно поведение. 

Да се каже това не е по-лесно, отколкото да се приеме такава обратна връзка. Ето защо е още по-

важно за даващия обратна връзка да създаде неформална и спокойна атмосфера и също така да 

обърне внимание на осъществимостта на обратната връзка. За да работи професионалната 

обратна връзка, са необходими ясни правила за обратна връзка. Само ако обратната връзка е 

добре дошла и доставчикът на обратна връзка иска само най-доброто за получателя на обратната 

връзка, тя може да разгърне пълния си потенциал. За да успее, и даващият, и получаващият 

обратна връзка трябва да спазват следните основни правила: 

 

1) Направете общ преглед 
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Отстрани нещата често изглеждат много по-прости. Въпреки това, преди даващият обратна връзка 

да се поддаде на изкушението да изрази мнение, важно е наистина да оцените компетентно 

въпроса: всички променливи наистина ли са известни - включително ситуацията на засегнатото 

лице (клиент/участник)? 

2) Изчакайте подходящия момент 

Обратната връзка не трябва да се дава неподготвени и непоканени. Готовността за приемане на 

обратна връзка трябва да е налице, в противен случай тя може да приеме характера на 

инструкция. Добрият съвет/обратна връзка е в най-добрия случай оферта, която получателят на 

обратната връзка може също така да откаже, без да бъде възмутен. В най-добрия случай 

обратната връзка е отговор на въпрос. Независимо от това, обратната връзка трябва да се дава 

възможно най-бързо, в противен случай позоваването на ситуацията все повече ще избледнява. 

3) Създайте рамка   

Ако е възможно, обратната връзка трябва да се дава само насаме, така че получателят на 

обратната връзка да може да запази лицето си - особено ако обратната връзка е критична. 

4) Формулирайте „Аз“-посланията 

Градивната критика никога не остава неясна, а винаги е конкретна. Обобщенията и двусмислени 

изявления не помагат на никого – от тях не могат да се извлекат смислени действия. За да бъде 

обратната връзка разбираема, тя трябва да обяснява възможно най-конкретно как нещата могат 

да бъдат направени по-добре. Това също поставя отговорността на доставчика на обратна връзка 

да докаже колко добър е наистина неговият съвет/обратна връзка. Въпреки това, колкото по-

субективна обратна връзка е формулирана под формата на "Аз" посланията, толкова по-добре ще 

бъде приета. Следните формулировки за обратна връзка се оказаха ефективни: 

• „Имам впечатлението, че...“ 

• „Наскоро забелязах...“ 

• „Въпреки че много оценявам вашата ангажираност/работа и т.н., този път не ми хареса 

фактът, че...“ 

• „Мисля, че в сравнение с...“ 

• „Бих предпочел...“ 

• „Бих искал следващия път, когато...“ 

• „Ще се радвам, ако в бъдеще...“ 

Личните наблюдения и впечатления на даващия обратна връзка трябва да бъдат на фокус и 

даващият обратна връзка трябва също така да каже конкретно как получателят на обратната 

връзка може да действа по-добре/по-ефективно/устойчиво в бъдеще, за да постигне по-добри 

резултати. 

5) Дайте перспективи   

Но не се намесвайте! Добрият съвет/добрата обратна връзка никога не създава натиск, който само 

предизвиква недоверие. Също така е табу да принуждавате другия да се оправдава. Въпросът е 
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градивно да покажеш на другия нови, различни гледни точки, да опишеш ситуацията обективно 

и неутрално, без да съдиш или обиждаш другия. 

6) Приемайте обратна връзка   

Мъдрият даващ обратна връзка никога няма да формулира препоръките си в абсолютни термини, 

сякаш те са последната дума на мъдростта и неопровержимите истини. По-скоро той трябва да 

остави другия човек да говори и да даде знак за готовност за поставяне под въпрос на 

неговия/нейния съвет и, разбира се, за приемане на обратна връзка от негова страна. Само по 

този начин може да се развие равностоен диалог. 

 

Даване на обратна връзка 

Обратната връзка трябва да бъде предоставена в следните три стъпки: 

1)Даващият обратна връзка изразява своето виждане за нещата 

На първо място става дума за лични и индивидуални възприятия. Даващите обратна връзка не 

трябва да претендират за истината за себе си, те съобщават това, което виждат, чувстват и 

наблюдават. 

2) Обяснете гледната си точка   

Като втора стъпка, даващият обратна връзка трябва да обясни какви заключения той/тя прави от 

тези възприятия и как те му влияят. Възможна формулировка е: „За мен това е като...“ 

3) Формулирайте очакванията   

Накрая, даващият обратна връзка формулира „призив за действие“: Какво очаква? Какво 

приемащият обратната връзка трябва да направи той/тя по различен начин в бъдеще? 

 

Приемане на обратна връзка 

Приемането на обратна връзка също трябва да се извърши в съответствие със следните три стъпки: 

1) Приемане на обратна връзка 

Получателите на обратна връзка трябва да приемат наблюденията на даващия обратна връзка 

такива, каквито са – възприятията и наблюденията на даващия обратна връзка. 

2) Запитване   

Получателите на обратна връзка трябва да се уверят, че са разбрали правилно обратната връзка. 

Ако има някаква неяснота, важно е да поискате разяснение. 

3) Обобщаване на обратната връзка  

Хората, които получават обратна връзка, трябва да кажат на даващия обратна връзка какво е 

получено, прозренията и обратната връзка трябва да бъдат обобщени с техните собствени думи. 
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Ако младежите получават обратна връзка от младежкия работник или от други участници в 

груповата обстановка, техните възприятия и наблюдения формират основата на обратната връзка, 

която трябва да разшири личните им хоризонти. Особено при разширяването на различни 

професионални и ежедневни компетенции - професионална компетентност, методическа 

компетентност, социална компетентност и лична компетентност - които обслужват цялостната и 

ориентирана към практиката компетентност за действие, професионалната обратна връзка се 

оказва полезен инструмент - при спазване на правилата описано по-горе - да бъде в състояние да 

насърчи развитието на необходимите компетенции по целенасочен и устойчив начин. 

Примери: Обратна връзка за по-нататъшно развитие на компетенциите 

Следното е пример за това как може да изглежда обратната връзка на младежкия работник или 

други участници (в груповата обстановка) относно примерните задачи, дефинирани в глава 8 за 

разширяване на различни компетенции, за да може да покаже ценни възможности за по-

нататъшно развитие. 

Пример 1: Младежкият работник дава обратна връзка на клиента (в индивидуална обстановка) за 

задачи в областта на „кариерното ориентиране“: 

Младежки работник: „Мисля, че сте се справили много изчерпателно с професионалния профил 

на електроинженера и сте събрали и представили най-важната информация за тази професия. 

Имам впечатлението, че сте добри в проучването на информация в Интернет и сте избрали най-

важната информация, така че човек да получи добра представа за основните задачи, 

предпоставките, общите условия, обучението и възможностите за печелене на професията 

електроинженер. Също така смятам, че дизайнът на плаката е добър и структурата е много ясна. 

Все пак бих искал да пишете по-едро, когато правите плакати в бъдеще, за да се четат по-лесно. 

Също така смятам, че представянето на професията беше добре направено. Говорихте ясно и 

кратко, информацията беше поднесена добре структуриран начин и изяснен с информацията на 

плаката. Може би трябва да опитате да говорите малко по-бавно в бъдеще и да вмъкнете кратка 

почивка на мисли, така че публиката може да усвои добре информацията. Като цяло смятам, че 

си решил много добре задачите!“ 

Пример 2: Участниците споделят своите наблюдения от симулираната ролева игра (интервю за 

работа) с актьорите – кандидат и работодател: 

Наблюдател 1: „Том, мисля, че се справи много уверено с ролята на кандидата. Представи себе си 

и своята професионална и житейска биография много убедително, зададе интересни въпроси за 

работата и компанията и отговори умело на трудни въпроси на работодателя. може би по-добре 

е да установите по-директен зрителен контакт с вашия интервюиращ и да жестикулирате малко 

по-малко с ръцете си. Но иначе мисля, че представянето ви като кандидат беше много добро". 

Наблюдател 2: „Съгласен съм с по-голямата част от отзивите. Мисля, че можеше да представиш 

професионалната и житейската си биография по-уверено и можеше да навлезеш конкретно в 

повече подробности относно някои конкретни акценти, за да илюстрираш по-добре 

разнообразните си компетенции. Хареса ми факта че отговорихте толкова уверено и убедително 
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на въпросите на работодателя. Имам впечатлението, че можете да се представите добре на 

интервюта за работа". 

Наблюдател 3: „Сюзън, мисля, че се представихте добре като работодател. Бяхте много критични 

и задавахте добри въпроси. Опитахте се да получите възможно най-много информация от 

кандидата и проверихте как реагира на деликатни въпроси. Представихте се много уверено и 

самоуверено. Това, което бих искал да видя е, че може би установявате повече зрителен контакт 

с вашия интервюиращ". 

В контекста на работата, ориентирана към компетентностите, съответните резултати от работата - 

освен обратна връзка от младежкия работник или други участници - също така осигуряват вид 

„непряка обратна връзка“ за младежите. В хода на активното действие (напр. извършване на 

различни проучвания в интернет, отговаряне на конкретни въпроси, ролева игра или групова 

работа, провеждане на презентации и т.н.) те изпитват кои компетенции вече са усвоили добре и 

кои все още трябва да бъдат придобити доразвити. „Активното правене“ или съответните 

резултати от работата позволяват реалистично само възприятие или самооценка на вече 

наличните компетенции - които след това се потвърждават, допълват или фалшифицират от 

обратната връзка на други лица. Обратната връзка от други хора дава ценен принос за 

потвърждаване, допълване или критично поставяне под въпрос на съществуващото 

себевъзприятие чрез възприятия и наблюдения на други хора. Обратната връзка от други лица е 

важен принос за личностното развитие по целенасочен и устойчив начин. 

10.1.2  ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ КЛИЕНТА/УЧАСТНИКА КЪМ МЛАДЕЖКИ 

РАБОТНИК/МЛАДЕЖКА РАБОТА 

В предишния раздел беше представено значението на полезната обратна връзка от младежкия 

работник/други лица към клиента/участника, за да се подпомогнат младежите в придобиването 

или разширяването на техните компетенции по най-добрия възможен начин. За да може 

последователно да се подобри работата на младежкия работник или предложенията за младежка 

работа, обратната връзка на младежите, която те могат да дадат като клиент или участник, също 

е от решаващо значение. Има различни начини, по които може да се получи обратна връзка от 

участници. Интервютата лице в лице, телефонните интервюта, писмените анкети или груповите 

дискусии предоставят ценна информация, за да можете да адаптирате и оптимизирате 

младежката работа или нейните услуги към настоящите нужди на клиентите/участниците в 

смисъл на непрекъснато управление на качеството. В контекста на подкрепата в индивидуален 

контекст (младежки работник - клиент), интервюто лице в лице, както и телефонното интервю 

предлагат добри възможности за събиране на обратна връзка или удовлетворение от клиента от 

подкрепата или услугите младежката работа. 

1) Интервю лице в лице 

Интервюто лице в лице е разговор между интервюиращия (младежки работник) и интервюирания 

(клиент) и много често се използва в работата с младежи. В началото на подкрепата или 

младежката работа възгледите, нагласите и очакванията на младия човек - като клиент на 

младежката работа - могат да бъдат установени чрез лично интервю, за да може да се анализира 
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неговата социална жизнена среда и (професионално) развитие и идеи за цели. В хода на 

подкрепата и в края на съвместната младежка работа, удовлетворението на клиента може да 

бъде установено чрез лично интервю. Тази обратна връзка предоставя важни предложения и 

информация, за да можете да адаптирате и оформите по-нататъшния курс и дизайна на бъдещата 

подкрепа, както и различни предложения за младежка работа по целенасочен начин и според 

съответните нужди на целевата група или клиент. 

Личните интервюта могат да имат различни фокуси и степени на структуриране, могат да се 

разграничат различни видове интервюта (напр. ръководено интервю, наративно интервю, 

фокусирано интервю). Предимствата на личното интервю са голямото разнообразие на 

отвореността на въпросите и отговорите и високата гъвкавост. Интервюираният е този, който 

определя фокуса на интервюто и актуалността на темите, което осигурява висока съдържателна 

валидност и дълбоко информационно съдържание. По принцип интервюиращият има възможност 

да задава въпроси по време на интервюто и по този начин може да открие нови или неочаквани 

факти, както и да открие основна информация. Недостатъците на личните интервюта са 

сравнително дългото време, необходимо за провеждането им, и отнемащият време анализ на 

данните. 

2) Телефонни интервюта 

Телефонните интервюта всъщност не се различават от интервютата лице в лице по отношение на 

процедура и цели и могат да се провеждат като алтернатива на интервютата лице в лице на място 

- както понякога беше необходимо в хода на продължаващата пандемия Covid-19 - за да може 

да се събира обратна връзка от клиенти/участници. Телефонните интервюта могат да се 

провеждат и по стандартизиран начин, например чрез провеждане на телефонно интервю, като 

се използват указания за интервю. 

Личното или телефонното интервю, разбира се, може да се използва и в обратна посока - обратна 

връзка от младежкия работник към клиента като обратна връзка за различни задачи или 

развитие/усъвършенстване на компетентности и т.н. 

В груповата среда обратната връзка от младите участници може да бъде събрана чрез писмени 

анкети, групови дискусии или конкретни методи за обратна връзка (напр. светкавица, светофар, 

обратна връзка с въпроси, обратна връзка с пет пръста и т.н.). 

3) Писмени анкети 

Писмените анкети се използват главно, когато трябва да се изследва по-голяма група от хора и са 

необходими статистически значими или представителни резултати. Писмени анкети (напр. 

попълване на (онлайн) въпросник) могат да се използват например за получаване на обратна 

връзка, удовлетворението на участниците в края на семинара. От участниците се иска да изразят 

задоволството си от съдържанието, методическата процедура, местните рамкови условия, 

младежкия работник/обучител и т.н. Писмената анкета дава възможност да се оцени 

удовлетвореността на участниците. Писменото проучване осигурява по-голяма обективност и 

съпоставимост на резултатите. Освен това тази форма на разпит отнема много по-малко време и 

разходи от личния разпит. Предимствата на писменото интервю са също така, че респондентите 
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могат да обмислят по-добре въпросите, че няма влияние от страна на интервюиращия - 

младежкия работник - и че дори географски отдалечени лица могат да бъдат интервюирани 

относително лесно (напр. чрез онлайн въпросник). Недостатъкът може да бъде, че няма незабавна 

помощ от младежкия работник в случай на проблеми с разбирането. Освен това не може да се 

гарантира, че целевото лице наистина е попълнило въпросника. Ако въпросник се изпрати по 

пощата, трябва да се очаква доста нисък процент отговори. 

4) Групова дискусия 

Груповата дискусия е специална форма на разпит, при която няколко души (напр. младежи) се 

интервюират едновременно по определена тема (напр. до каква степен са били полезни 

съдържанието и методическата процедура в семинара „Конструктивно справяне с конфликти“ за 

да можете да разрешавате конструктивно бъдещи конфликти?) Фокусът тук не е върху обратната 

връзка на отделните участници, а върху обратната връзка на групата като цяло. Предимствата на 

груповата дискусия са, че реакциите се предизвикват спонтанно, нагласите и ценностите стават 

разпознаваеми в процеса на дискусия и могат да се генерират мнения. По същия начин стават 

видими зависимостите между собственото мнение и мнението на групата. Недостатъкът е, че 

изявленията на отделните членове на групата могат да бъдат оценени и сравнени само в 

ограничена степен, тъй като мнението на групата е на преден план и не всички участници участват 

активно; делът на мълчаливите хора понякога може да бъде относително висок. Тук зависи от 

компетентността на младежкия работник/обучител да покани тези лица да дадат активен принос. 

Социалните и езиковите бариери могат да пречат на участието, както и съставът на групата. 

Поведението на младежкия работник/обучител също може да повлияе на дискусията, поради 

което той/тя трябва по-скоро да поеме ролята на модератор. 

5) Методи за обратна връзка 

В хода на семинара на участниците трябва да се дава възможност да дадат обратна връзка по 

отношение на удовлетворението си от съдържанието, методологичния подход и т.н. непрекъснато 

или особено в края на семинара. Различни методи за обратна връзка могат да бъдат приложени 

относително лесно в семинара.   

В „обратна връзка за светофар“, например, участниците могат да коментират определени 

твърдения (напр.: днешното съдържание беше разбираемо; доволен съм от резултатите си от 

обучението и т.н.), като всички участници едновременно вдигнат зелен, жълт или червен картон. 

(Зелено = да, червено = не, жълто = не знам, няма значение). 

Методът „фенерче“ е моментна снимка на случващото се в групата, която служи за установяване 

на лични възприятия и чувства и се съобщава обратно (под формата на обратна връзка). От 

участниците се иска да дадат директна обратна връзка за случващото се в групата. Участниците 

формулират своите наблюдения, възприятия или лични усещания един след друг или ги записват 

на листчета, които след това се закачат на табла и се обсъждат заедно. 

Съществуват различни начини за събиране на обратна връзка от млади хора в индивидуални 

настройки, както и в групови настройки, за да могат да се инициират целенасочени и насочващи 
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към действие мерки за подобряване на бъдещия дизайн на младежка работа, ориентирана към 

участниците. 

 

Източници: 

bOJA – Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit (2017). Qualitätshandbuch für die offene 

Jugendarbeit in Österreich. Wien, received on https://www.boja.at/sites/default/files/downloads/2020-

01/1_Handbuch_Qualitaet_OJA_Druckversion_2017.pdf, 15.10.2021 

https://karrierebibel.de/feedback-geben / Autor: Jochen Mai, last updated:  08.06.2021, received on 

03.11.2021 
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11.  ПОДКРЕПА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА 

МЛАДИ ХОРА 
Предполага се, че младежките работници, които подпомагат млади хора за подобряване на 

тяхната пригодност за заетост, ще разгледат по-добре персонализирания подход на обучение и 

ще разработят адекватни стратегии за подкрепа. Въпреки че читателят може да научи повече за 

този подход в предишните глави, не само компетентността на работещите с младежи е ключов 

критерий за подпомагане на младежите. Това са също така и системата и нейните услуги за 

подкрепа. Услугите за подкрепа дават рамката, в която младежките работници могат да работят. 

В края на този документ се разглеждат подкрепящи услуги, които са отворени към 

персонализирания подход на обучение и способността на младежите да се адаптират към 

изискванията на пазара на труда, особено в неформалното обучение и услуги за кариерно 

консултиране. Опитът в такива програми ни помага да подчертаем следното, което показва 

добри резултати: 

 

Заглавие ЗЛАТНА ЦЕЛ 

Тип услуга Skills for Life programme for young people 

Кратко описание Насочвайки се към стимулиране на пригодността за заетост на младежите, 

програмата разглежда индивидуалните училищни дефицити, 

стабилизирането на личната ситуация, повишената мотивация и 

самочувствието, както и общи познания, свързани с конкретна професия, в 

която тийнейджърът иска да се развива. След това програмата проучва 

персонализирано обучение за навлизане в професията и също така 

осигурява практическо придобиване на основни цифрови и езикови 

умения. 

Заглавие ENVOGUE 

Тип услуга Обучение по цифрови умения за млади жени 

Кратко описание Това обучение обръща специално внимание на разпознаването и 

разбирането на възпрепятстващите фактори и целенасочената реакция 

или активното им преодоляване от участниците в курса. В същото време 

обучението предлага на обучаемите възможност да придобият ИТ и други 

професионални знания, свързани с бизнеса, чрез нов, атрактивен подход. 

Фокусът е поставен върху съдържание и теми, които предизвикват особен 

интерес сред младите жени. 
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Заглавие Beratungs - und Betreuungseinreichtung ( Учреждение за консултиране и 

грижи) 

Тип услуга Индивидуална подкрепа и кариерно консултиране 

Кратко описание Програмата предлага индивидуален и адаптиран подход към нуждите 

на клиентите. Всеки от тях получава един до два часа интензивно 

консултиране на всеки две седмици и те могат да избират и посещават 

семинари, разглеждащи различни аспекти на пригодността за заетост. 

Студио, в което могат да се обучават за явяване на интервюта за работа, 

да подготвят писма за кандидатстване и да осъществяват контакти с 

реални компании, предлагайки индивидуална подкрепа от инструктор 

за работа, както и всякакъв вид оборудване (телефон, факс, интернет, 

принтер и др.), са достъпни за младежите. Индивидуализацията се 

отразява и в съответното предложение за консултиране и подкрепа – 

т.е. индивидуалните „крайни етапи“ се определят с участниците по 

отношение на успеха на устойчивата политика на пазара на труда и се 

преразглеждат и коригират в рамките на непрекъсната подкрепа. 

Заглавие BetriebskontakterIn 

Кратко описание В Австрия системата за учене, основано на работа (особено за млади 

безработни) предвижда ролята на лице за контакт („ Betriebskontakter “), 

на което са поверени специфични задачи за налагане на подкрепа за 

(ре)интеграция на пазара на труда на персонализирано, 

индивидуализирано ниво. От тези лица за контакт се очаква да 

проучват възможностите за обучение, да изграждат контакти с 

компании, да инспектират потенциални работни места, да анализират 

съответствието на стажовете с професията, да 

организират/наблюдават/оценяват стажовете, да подкрепят 

споразуменията за сключване на договори, както и да стимулират 

последваща заетост. 

 

  



 

79 

 Този проект (№ 2020-3-UK01-KA205-094063) е финансиран с подкрепата на 

Европейската комисия. Този документ отразява само възгледите на автора и Комисията 

не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук. 

12.  ПРИЛОЖЕНИЕ – САМООЦЕНКА ЗА ВХОДНО НИВО 

Раздел 1 

Това е проучване, проведено като част от проект 2020-3-UK01-KA205-094063, финансиран от 

Европейската комисия по програма Еразъм+, KA2 в областта на младежта. 

Проектът се изпълнява от 4 организации от 4 държави: Point Europa UK, BEST Institut für 

berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH Австрия, DEKAPLUS Кипър и Йор Айдиас 

Матер България. 

Основната цел на проекта е да разработи иновативни насоки и инструменти за повишаване на 

пригодността за заетост на младежите. 

*** 

С това проучване бихме искали да съберем данни за осведомеността и компетенциите на 

работещите с младежи, професионалистите, участващи в работата с младежта, и ключовите 

заинтересовани страни в младежкия сектор при прилагането на иновативни методи за 

повишаване на пригодността за заетост на младежите. 

Всички отговори и мнения, предоставени от респондентите, ще бъдат поверителни и ще служат 

единствено за целите на проекта. Единствените лични данни, които ще поискаме от вас, са 

валиден имейл адрес и държава (откъдето работите в момента). 

*** 

Вашият принос е високо ценен и ще подпомогне оценката на ефекта, който нашият проект цели 

да постигне. 

 

електронна поща 

 

 

Текущото ви място на работа е в: 

o Великобритания 

o Австрия 

o Кипър 

o България 

o други 

 

  



 

80 

 Този проект (№ 2020-3-UK01-KA205-094063) е финансиран с подкрепата на 

Европейската комисия. Този документ отразява само възгледите на автора и Комисията 

не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук. 

Раздел 2 

Коя от следните категории описва най-добре това, което правите ежедневно 

o Аз съм младежки работник 

o Не съм младежки работник, но работата ми включва подкрепа и работа с млади хора 

o Друга дейност в младежкия сектор 

o Нито един от по - горе 

Знаете ли какво представлява подходът на „персонализираното обучение“? 

o Да (Отидете на раздел 3) 

o Не ( Отидете на раздел 8) 

Раздел 3 

Моля, назовете някои от ключовите характеристики на подхода за персонализирано обучение. 

 

 

 

Раздел 4 

Знаете ли как персонализираното обучение може да се приложи в неформален контекст, 

например работа с младежи? 

o Да (Отидете на раздел 5) 

o Не ( Отидете на раздел 8) 

 

Раздел 5 

Моля, споделете своя опит в прилагането на подхода за персонализирано обучение в контекста 

на младежката работа. 
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Раздел 6 

Прилагали ли сте някога подхода за персонализирано обучение за повишаване на пригодността 

за заетост на младежите чрез целенасочена младежка работа? 

o Да (Отидете на раздел 7) 

o Не ( Отидете на раздел 8) 

 

Раздел 7 

Моля, споделете своя опит в прилагането на подхода за персонализирано обучение за 

повишаване на пригодността за заетост на младежите чрез целенасочена младежка работа. 

 

 

 

Раздел 8 

Интересувате ли се от прилагането на иновативни методи и инструменти в подкрепа на работата 

ви с млади хора, с фокус върху повишаване на пригодността за заетост на младежите? 

o Да 

o Не 

 

Благодарим ви, че попълнихте анкетата! Ако искате да намерите повече за проекта, можете да 

посетите нашия уебсайт на адрес https://www.personalisedyouthwork.com и да харесате страницата 

ни във Facebook на адрес https://www.facebook.com/PYWProject 

https://www.facebook.com/PYWProject

