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Наръчник с добри практики 
 

 

 

Въведение  
 

Проектът SoftComInVET има за цел да предостави на менторите в сектора на 

професионалното образование и обучение (ПОО) и обучителите в МСП необходимите 

инструменти и компетенции за наблюдение и управление на представянето на обучаемите 

в сферата на ПОО по отношение на техните меки умения. Проектът има за цел събиране 

и насърчаване на иновации и обмен на добри практики, както и подпомагане на 

ефективното и взаимно полезно сътрудничество на институции, организиращи 

мобилности, на международно ниво. 

 

Настоящият документ има за цел  

Да предостави методология за сравнителен анализ на съществуващите добри практики 

от всеки партньор по отношение на методите за професионално обучение и развитие и как 

те могат да бъдат използвани за разширяване на инструментариума на вътрешните 

ментори в МСП. 

ОБРАЗЕЦЪТ ще бъде полезен за реализиране на колекцията от добри практики (2 за 

всеки партньор) с крайната цел, на менторите в МСП да бъде предоставен набор от 

решения, които биха им позволили да подкрепят своите обучаеми да извлекат максимума 

от тяхното наставничество.  

Всеки партньор ще търси концепции, инструменти и практики, свързани с прилагането на 

определен подход или метод, специфичен трансфер на знания, преосмисляне на меки 

умения и компетенции и внедряване на представените добри практики в ежедневните 

задачи. Всички представени практики са с доказана история на успешно прилагане в 

Европа. 

 

 

 



 

 

 

Определение на „добри практики“  

„Процедура, за която е доказано от изследвания и опит, че дава оптимални резултати и 

която е установена или предложена като стандарт, подходящ за широко 

разпространение“.1. 

Добрата практика е стандарт или набор от насоки, за които е известно, че дават добри 

резултати, ако бъдат следвани. Добрите практики са свързани с това как да изпълните 

задача или да конфигурирате нещо. В нашия случай включените добри практики са 

свързани с процеса и опита на професионалното обучение. 

 

Критерии за идентифициране на добри практики   

● Ефективност: Методът или техниката са били успешни за постигане на желания 

резултат. 

● Ефикасност: Добро използване на ресурсите. С други думи, може да се приложи на 

практика с лесно достъпни ресурси. 

● Уместност: Може да бъде полезна в рамките на проекта „Компетенции преди 

дипломи“. 

● Устойчивост: Може да продължи напред в бъдещето. 

● Възможност за повторение: Може лесно да се възпроизведе. 

 

Видове добри практики, които трябва да бъдат взети 

предвид 

- Образователни проекти 

- Семинари 

- Обучителни сесии 

- Практически дейности 

- Успешно въведени образователни методи и рамки 

 

Оценка на преносимостта 

Степента, до която прилагането на практиката е систематизирано и документирано, което 

прави възможно пренасянето й в други контексти и държави. 

                                                
1 https://www.merriam-webster.com/dictionary/best%20practice  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/best%20practice


 

 

 

Рамка за преносимост и приложимост  

Критериите, които могат да бъдат взети предвид за оценка на преносимостта, са: 

- Практиката използва инструменти (напр. ръководство с подробно описание на 

дейността), които позволяват повторение/пренос. 

- Практиката използва лесно достъпни ресурси. 

- Практиката вече е успешно пренесена. 

- Описанието на практиката включва всички организационни елементи. 

- Описанието на практиката включва елементи на околната среда и местните 

условия. 

- Разходи за внедряване на практиката. 

- Характеристики на целевата група на практиката. 
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ПРАКТИКА #1 Serious Play 

1. Данни за идентификация 

Наименование: Serious Play Pro 

Уебсайт: https://bit.ly/39jSDB2  

Местоположение: гр.Тоди, Умбрия, Италия 

Дата: 26 септември 2015 г. 

Участници (органи, доброволци, граждански организации): 

“Todi Appy Days”, семинар воден от Fabrizio Faraco и Simona Orlandi 

Описание на практиката/дейността 

Създават се 3D визуални метафори, насочени към представяне на основните 

проблеми, върху които искате да мислите, и възможните начини за тяхното 

разрешаване, включващи всички аспекти на човешкото измерение (рационално, 

емоционално, инстинктивно) просто чрез изграждане на модели и разказване на 

истории за тях (създаване на истории) с помощта на фасилитатор. 

Основна цел 

Съвместно създаване на маркетингови стратегии за връщане на Microsoft като №1 

на пазара 

 

Специфични цели 

o Изграждане на индивидуален маркетингов модел, представлява основното 

предизвикателство, пред което Microsoft трябва да се изправи, за да се върне към 

позицията на No.1  

o Трансформиране на всеки отделен модел, за да представи решението на 

идентифицираното предизвикателство. 

Целеви групи: Обща аудитория на възрастни  

2. Подробности за изпълнението 

Методологията LEGO Serious Play (LSP) се основава на основен процес и на седем 

техники за приложение. Основният процес има четири основни стъпки: 

1. Поставяне на въпроса 

Фасилитаторът представя предизвикателството на участниците. 

Предизвикателството не трябва да има очевидно или „правилно“ решение. 

2. Изграждане  

Участниците изграждат своя отговор на предизвикателството с помощта на части 

LEGO. Докато изграждат своите модели, участниците им приписват значение и 

разработват история, която обхваща значението. Правейки това, те изграждат нови 

знания. 

https://bit.ly/39jSDB2
http://www.appydays.it/homepage/
https://www.fabriziofaraco.com/en/
https://www.linkedin.com/in/simonaorlandi/


 

 

3. Споделяне 

Участниците споделят своите истории и значенията, придадени на техните модели 

един с друг, и слушат историите на другите участници. 

4. Размишление  

Фасилитаторът насърчава участниците да размишляват върху това, което са чули 

и видели в моделите. 

 

Седемте техники, които се прилагат са: 

1. Изграждане на индивидуални модели 

2. Изграждане на споделени модели 

3. Създаване на обща картина 

4. Създаване на връзки 

5. Изграждане на система 

6. Възпроизвеждане и решения 

7. Извличане на прости ръководни принципи 

 

Една LSP сесия може да продължи от половин ден до няколко дни. Винаги започва 

с поредица от задачи, предназначени да въведат участниците в системата и да ги 

запознаят с нея. След това реалните дейности на семинара започват с първата 

приложна техника (ПТ) (Изграждане на индивидуални модели), която е 

единственият задължителен елемент и може да се използва заедно с други техники 

за приложение, ако е необходимо. 

 

3. Ефективност 

 

Следните документи предоставят преглед на ефективността на метода, подкрепен 

от изследвания: 

o Бяла книга за LEGO ® SERIOUS PLAY Състояние на приложенията на 

метода в Европа 

o Lego Serious Play като изследователски метод за включване на деца в 

действащи изследователски проекти 

o Lego Serious Play: Изграждане на ангажираност с клетъчната биология 

o Иновативни решения за подобряване на безопасната и зелена среда за 

добро остаряване чрез съвместно проектиране с участието на пациенти и 

общественост 

 

4. Оценка на преносимостта 

Практиката може да бъде възпроизведена, тъй като принципите и необходимите 

ресурси са независими от контекста. 

На този етап има достатъчно примери както от корпоративния, така и от 

образователния свят за нейните приложения. 

https://www.researchgate.net/publication/262636559_White_Paper_on_LEGO_R_SERIOUS_PLAY_A_state_of_the_art_of_its_applications_in_Europe
https://www.researchgate.net/publication/262636559_White_Paper_on_LEGO_R_SERIOUS_PLAY_A_state_of_the_art_of_its_applications_in_Europe
https://vbn.aau.dk/en/publications/lego-serious-play-as-a-participatory-research-method-to-involve-c
https://vbn.aau.dk/en/publications/lego-serious-play-as-a-participatory-research-method-to-involve-c
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35099845/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32760595/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32760595/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32760595/


 

 

Lego Serious Play (LSP) има проекти, които вече имат за цел да адаптират своите 

приложения към изискванията за обучение в МСП. 

Един такъв проект е Проект S-Play: LEGO SERIOUS PLAY ЗА МСП 

Проектът има следните цели: 

o Да адаптира методите на LSP и насоките за обучение по език и грамотност 

(LLED) към нуждите на МСП. 

o Да повиши осведомеността и да популяризира методите на LSP сред 

организациите и обучителите в сектора на професионалното образование и 

обучение (ПОО), организациите за подпомагане на бизнеса, асоциациите на 

предприятията и др. 

o Да се повиши осведомеността на МСП за необходимостта от повишаване на 

компетенциите на собствениците и персонала, което може да стане чрез 

иновативни и атрактивни подходи като методологията LSP. 

5. Друга информация 

Не е необходимо да сте официално сертифицирани като инструктор по „Serious 

Play“, за да измислите идеи, които могат да бъдат представени с помощта на Лего. 

Въпреки това, добра отправна точка е да използвате вече наличните официални 

материали, предоставени от Лего: https://seriousplaypro.com/about/open-source/  

В допълнение, ето някои съвети и коментари от потребители на LSP за 

използване на метода по най-добрия начин: 

● Познаването на контекста е от решаващо значение за успеха. 

● Задаването на правилните въпроси е фундаментално. 

● Фасилитаторът трябва да е добър консултант. 

● LSP е само един инструмент. 

● Цената на официалните LSP комплекти може да се превърне в пречка. 

● Не трябва да е твърде игрово. 

● Не вземайте големи решения, докато не приключите с играта. 

● Не бъркайте модела с реалния свят. 

● Най-доброто време за провеждане на LSP семинари е преди или след 

празниците. 

● Направете подарък на моделите. 

 

6. Ресурси 

https://seriousplaypro.com/2015/10/16/with-a-little-help-of-from-my-friends-and-lego-

serious-play/  

https://seriousplaypro.com/about/open-source/ 

https://fabriziofaraco.wordpress.com/2015/09/17/lego-serious-play-for-business-insieme-a-

todi-appydays/ 

Бяла книга за LEGO ® SERIOUS PLAY Състояние на приложенията на метода в Европа 

https://www.s-play.eu/
https://seriousplaypro.com/about/open-source/
https://seriousplaypro.com/2015/10/16/with-a-little-help-of-from-my-friends-and-lego-serious-play/
https://seriousplaypro.com/2015/10/16/with-a-little-help-of-from-my-friends-and-lego-serious-play/
https://seriousplaypro.com/about/open-source/
https://fabriziofaraco.wordpress.com/2015/09/17/lego-serious-play-for-business-insieme-a-todi-appydays/
https://fabriziofaraco.wordpress.com/2015/09/17/lego-serious-play-for-business-insieme-a-todi-appydays/
https://www.researchgate.net/publication/262636559_White_Paper_on_LEGO_R_SERIOUS_PLAY_A_state_of_the_art_of_its_applications_in_Europe


 

 

ПРАКТИКА #2 Практически стаж с 

командироване 

1. Данни за идентификация 

Наименование: Практически стаж с командироване 

Уебсайт: https://www.archimede.edu.it/pagine/dal-mattone-al-drone- 

Местоположение: Болоня, Emilia-Romagna, Италия 

Дата: 16 Ноември – 14 Декември 2019 г. Практически стаж с командироване 

Участници (органи, доброволци, граждански организации): 

„Фестивал на техническата култура“, практическа инициатива на: 

o град Болоня  

o Служба V – Териториален район Болоня  

o Колеж за геодезисти и дипломирани геодезисти на провинция Болоня 

o ART-ER – Териториални изследователски дейности 

o AECA - Асоциация на автономните центрове за професионално обучение на 

регион Емилия-Романя 

o Институт за професионално обучение „Архимед“  

o Институт за професионално обучение Crescenzi Pacinotti Sirani, Болоня 

o Институт за висше образование „Luigi Fantini“   

o  Дж.М. Кейнс – Институт за професионално обучение 

o Институт за висше образование „Паолини Касиано“ 

Описание на практиката/дейността 

Пет сесии в технически институти са насочени към областта на строителството, 

околната среда и територията, за да научат обучаемите за многобройните и 

иновативни области на работа на геодезистите на днешния и утрешния ден. 

4 семинара, разпределени във всички технически институти. Триизмерно проучване 

и чертане с помощта на технологии от последно поколение (дронове, лазерно 

сканиране и др ...), 3D принтиране, управление на териториални данни към 

професии 4.0. 

1 среща за родители, учители, оператори, компании и за цялата общност. 

Основна цел 

Развитието на професията между възстановяване на сгради, устойчивост на 

околната среда, опазване на територията и много други предизвикателства. 

 

Проучване на възможностите за работа в публичния и частния сектор. 

Участват местни компании, професионалисти в сектора, възпитаници на 

институции, директори на училища и преподаватели от институтите. 

 

 

https://www.archimede.edu.it/pagine/dal-mattone-al-drone-
https://www.festivalculturatecnica.it/
https://www.cittametropolitana.bo.it/
https://bo.istruzioneer.gov.it/
https://www.art-er.it/
https://www.aeca.it/
https://www.aeca.it/
https://www.crescenzipacinottisirani.edu.it/
https://web.keynes.scuole.bo.it/
https://www.paolinicassiano.it/


 

 

Специфични цели: 

● Анализ на териториални и градски данни 

● Геометрично или визуално проучване чрез дрон 

● 3D моделиране за строителството 

● 3D принтиране на умалени модели и строителни детайли 

 

Целеви групи: Студентки и ученици от гимназиален курс  

2. Подробности за изпълнението 

Университетът в Кеймбридж предоставя кратки процедурни насоки относно 

различните форми на командироване. Ето обобщение на информацията, която 

можете да намерите, като следвате предоставената връзка. 

1. Процес на кандидатстване 

Служителят трябва да обсъди желанието си да кандидатства за командироване със 

своя пряк ръководител и да го уведоми за такова заявление възможно най-скоро. 

Ръководителите, от своя страна, би трябвало да гледат положително на 

перспективите за командироване. Ако има бизнес/оперативни нужди, които биха 

затруднили освобождаването на служител за командироване, те трябва да проучат 

ситуацията гъвкаво и да говорят със своя бизнес мениджър/консултант по човешки 

ресурси, ако е необходимо, преди да вземат решение. 

2. Вътрешно командироване  

Тази ситуация възниква, когато служител е командирован на различна роля или 

проект в рамките на същата или различна институция за определен период от 

време. 

3. Външно командироване  

Това се използва, ако услугите или съдействието на служител е поискано от някое 

от следните: правителства, национални агенции, международни агенции, в които 

страната членува, академични институции, благотворителни организации, 

индустриални или търговски концерни (списъкът не е изчерпателен ) и са одобрени 

от работодателя като полезни за служителя, като се вземат предвид оперативните 

изисквания. 

4. Входящо командироване 

Това се използва, когато служител на външна организация е командирован във 

вашата организация за определен период от време. Институциите трябва да 

уведомят своя бизнес мениджър/консултант по човешки ресурси на ранен етап за 

всяко предложено входящо командироване. 

За повече подробности, свързани с процесите на кандидатстване и ролите на 

всички участващи страни, включени в реализацията на програма за командироване, 

можете да посетите пълното ръководство:  

Командироване – Общи насоки 

 

 

https://www.hr.admin.cam.ac.uk/policies-procedures/secondment-policy/procedure
https://www.hr.admin.cam.ac.uk/policies-procedures/secondment-policy/procedure


 

 

3. Ефективност 

Следните документи предоставят преглед на ефективността на метода, подкрепен 

от изследвания: 

● Използването на командироването като инструмент за повишаване на 

предаването на знания 

● Стажуване: Какво представлява и защо е от значение  

● Рискове и ползи от стажуването: проучване на целите и методите 

● Определяне на ползите и изготвяне на програма за стажуване за студенти 

по медицина в Общинския колеж на Marshalltown  

4. Оценка на преносимостта 

Практиката е много адаптивна и възпроизводима, успешно и в корпоративния свят. 

Причината е, че командировките могат да варират както по време, така и по място. 

По отношение на времето, командироването може да бъде от един ден до шест 

месеца, което дава достатъчно място за експериментиране с формата, докато се 

намери идеалната формула за вашата организация. 

Освен това, командироването не трябва да включва други компании. Това означава, 

че може да се извърши вътрешно, като се даде възможност (както на нови, така и 

на стари служители) да преминат стажа си в различен екип или отдел. 

В допълнение, можете да започнете, като се съсредоточите върху това да бъдете 

домакин на командирован. 

Друга добре позната практика е следната. Ако знаете, че определени позиции във 

вашата компания не задържат служители за дълги периоди от време, можете да се 

възползвате от тях, като първо създадете програма за командироване. 

Това може да е чудесна възможност за установяване на добри бизнес отношения с 

компании, към които хората естествено се насочват, след като са били част от 

вашата организация. Това е много добре установена практика в MBB. 

5. Друга информация 

 

- Общи насоки за командироване от Университета в Кеймбридж  

- Ръководство за вътрешно командироване   

- Примерна процедура за командироване от Градския съвет на Абърдийн  

- Картографиране на системите на държавите-членки на ЕС за командироване 

на граждани в Общата политика за сигурност и отбрана - ОПСО. 

 

 

 

https://www.phrp.com.au/wp-content/uploads/2017/02/PHRP2711708.pdf
https://www.phrp.com.au/wp-content/uploads/2017/02/PHRP2711708.pdf
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/05/30/externships-what-they-are-and-why-theyre-important/
https://www.researchgate.net/publication/321970501_Risks_and_rewards_of_Externships_exploring_goals_and_methods
https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=grp
https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1213&context=grp
https://www.hr.admin.cam.ac.uk/policies-procedures/secondment-policy/procedure
https://www.ucl.ac.uk/human-resources/internal-secondment-guidance
https://www.eis.org.uk/Content/aberdeen/images/secondment%20procedure%20june%202014.pdf
https://issat.dcaf.ch/mkd/download/140104/2868559
https://issat.dcaf.ch/mkd/download/140104/2868559


 

 

6. Ресурси 

https://www.archimede.edu.it/pagine/dal-mattone-al-drone- 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/jobs/externship-internship/ 

https://thesaurus.plus/related/externship/secondment 

https://www.hr.admin.cam.ac.uk/policies-procedures/secondment-policy/procedure 

https://issat.dcaf.ch/mkd/download/140104/2868559 

https://www.eis.org.uk/Content/aberdeen/images/secondment%20procedure%20june%202

014.pdf 

https://www.ucl.ac.uk/human-resources/internal-secondment-guidance 

https://www.ict.edu/blog/the-benefits-of-externships/ 

https://www.reddit.com/r/consulting/comments/4hw8ok/externshipsecondment_opps/ 

https://www.preplounge.com/en/consulting-forum/how-do-externships-work-2399 

Рискове и ползи от стажуването: проучване на целите и методите 

 

 

 

  

https://www.archimede.edu.it/pagine/dal-mattone-al-drone-
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/jobs/externship-internship/
https://thesaurus.plus/related/externship/secondment
https://www.hr.admin.cam.ac.uk/policies-procedures/secondment-policy/procedure
https://issat.dcaf.ch/mkd/download/140104/2868559
https://www.eis.org.uk/Content/aberdeen/images/secondment%20procedure%20june%202014.pdf
https://www.eis.org.uk/Content/aberdeen/images/secondment%20procedure%20june%202014.pdf
https://www.ucl.ac.uk/human-resources/internal-secondment-guidance
https://www.ict.edu/blog/the-benefits-of-externships/
https://www.reddit.com/r/consulting/comments/4hw8ok/externshipsecondment_opps/
https://www.preplounge.com/en/consulting-forum/how-do-externships-work-2399
https://www.researchgate.net/publication/321970501_Рискове_и_ползи_от_Стажуването%20на%20място_изследване


 

 

ПРАКТИКА #3 Рестартиране 

1. Данни за идентификация 

Наименование: Рестартиране (Рестартиране, Пренасочване и Преквалификация) 

2018-1-FI01-KA204-047188 

 

Уебсайт: http://reboot-project.eu/  

 

Местоположение: онлайн ресурси 

 

Дата: Завършен проект по програма Еразъм+, 01/09/2018 – 31/10/2020 г. 

Участници (органи, доброволци, граждански организации):  

OY VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU - VASAYRKESHOGSKOLA AB (Финландия), 

INOVA CONSULTANCY LTD (България), CONEXX - EUROPE ASBL (Белгия), 

MILITOS SYMVOULEUTIKI A.E. (Гърция) 

 

Описание на практиката/дейността: 

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Обучение за безработни 

и непълно заети лица, завършили висше образование, което се фокусира върху 

повишаване на уменията и развиване на подходящи и висококачествени секторно-

агностични меки умения и компетенции за Работа 4.0. 

 

Основна цел: Повишаване на уменията на обучаемите чрез фокусиране върху 

меките умения 

 

Специфични цели: Повишаване на уменията и развиване на подходящи и 

висококачествени секторно-агностични меки умения и компетенции за Работа 4.0, 

развиване на способност за разпознаване и демонстриране на тези умения пред 

потенциални работодатели, чрез използване на портфолио например, за 

представяне на собствени умения, меки умения и опит, както и за кариерно развитие 

и гъвкавост на уменията на безработните и заетите на непълно работно време лица, 

завършили висше образование и оттам повишаване на тяхната готовност за 

промяна и чувството за овластяване по отношение на собствената им кариера.  

Самотестването на меки умения помага да се измери нивото на разбиране и 

усвояване на меки умения в началото и в края на обучението, първо за измерване 

на нивото и оттам получаване на насоки за фокуса на обучението, и второ, за 

измерване на собственото развитие по време на обучението. 

 

Учебни цели: 

● Разбиране какво представляват меките умения 

● Защо меките умения са необходими в професионалния живот? 

● Как да разпознаваме, надграждаме и развиваме меки умения? 

● Как да адаптираме уменията към различни професионални реалности, 

възможности и кариери? 

http://reboot-project.eu/


 

 

● Как да изградим и демонстрираме меки умения и компетенции на 

потенциални работодатели? 

 

Целеви групи:  

Основна целева група: лица, заети на непълно работно време и безработни, 

завършили висше образование, обучители и фасилитатори. 

 

Вторична целева група: кариерни консултанти, организатори в областта на 

продължаващото професионално образование и обучение и обучение за 

безработни, бюра по труда, учители и преподаватели от ВУЗ, ключови участници в 

областите на управление на човешките ресурси и заетостта, т.е. обучители в 

сферата на осигуряване на заетост и фасилитатори, които могат да осъществят 

обучение. 

 

2. Подробности за изпълнението 

Каква е методологията извън примера за добра практика? 

Обучението за рестартиране е онлайн неформално обучение, което може да бъде 

предоставено и като смесена или онлайн дейност, ръководена от обучител, или като 

самообучение, независимо от времето и мястото. 

Основни дейности 

Обучението по рестартиране се състои от шест модула и 22 меки умения: 

- M0. Въведение в меките умения 

- М1. За мен – Как работя 

- М2. Контекст – Как работим  

- М3. В действие – Да се захващаме за работа! 

- М4. Кариера и гъвкави умения  

- М5. Създаване на портфолио 

 

Процесът стъпка по стъпка  

Участниците създават профил. След това те могат да получат достъп до курса за 

електронно обучение на избрания от тях език. За да тестват уменията си, има и 

опция за самооценка. 

3. Ефективност 

Участници: 51 непълно заети и безработни лица, завършили  висше образование и 

14 обучители и фасилитатори. 

Обучението е удовлетворило нуждите и интереса на повечето участници относно 

развитието на меки умения: модул 1 - 86,6%, модул 2 - 87,2%, модул 3 - 92,2% и 

кариера и гъвкави умения - 90,1% удовлетвореност. Обучителите са особено 

удовлетворени от самотеста и материалите. Учениците също съобщават, че считат 

обучението като нов метод за разглеждане и демонстриране на собствените си 



 

 

умения. Те са открили нови неща за себе си и са придобили самочувствие и 

усещане, че нещата зависят от тях. 

Проектът включва целевите групи и заинтересованите страни активно и в други 

дейности като тестване на концепция, като по този начин включва пряко 694 души: 

376 безработни/непълно заети висшисти, 175 обучители и фасилитатори, 130 

работещи и 13 заинтересовани страни. 

Чрез дейностите по разпространение проектът е достигнал до около 46 000 души. 

4. Оценка на преносимостта 

Въз основа на положителните резултати, обучението за рестартиране е полезно за 

увеличаване на откриването, усвояването и демонстрирането на меки умения и 

компетенции, ориентирани към Работа 4.0, за създаването на собствени умения и 

гъвкави умения за кариерата, и следователно за овластяване над кариерата и 

увеличаване на потенциала за заетост. То, също така, предоставя авангардни 

материали за обучение в подкрепа на безработни и непълно заети висшисти в този 

процес. 

Тъй като материалите са свободно достъпни онлайн, повече безработни и непълно 

заети, завършили висше образование се очаква да получат помощ по отношение 

на тяхната пригодност за заетост. Материалите са достъпни за всички и се 

предлагат на английски, френски, фински, немски и гръцки. 

В контекста на проекта SoftCominVET, както наставниците, така и наставляваните 

могат да се възползват от тази най-добра практика. Менторите могат да подобрят 

своите меки умения и да включат нови идеи и методи в своето преподаване. След 

това те могат да прилагат знанията си, докато обучават наставляваните. 

5. Друга информация 

Неприложимо. 

6. Ресурси 

https://reboot-project.eu/  

  

https://reboot-project.eu/


 

 

ПРАКТИКА #4 Игри за обучение по основни 

умения 

 

1. Данни за идентификация 

Наименование: Игри за обучение по основни умения / 2018-1-DK01-KA204-047087 

 

Уебсайт: https://www.gbt-project.eu/ 

 

Местоположение: онлайн 

 

Дата: завършен проект по програма Еразъм+, 01/09/2018 – 31/12/2021 г. 

 

Участници (органи, доброволци, граждански организации): 

VUC Storstrøm (Дания), UNIVERSAL LEARNING SYSTEMS LTD (Ирландия), 

Spielmacher (Австрия), The City Literary Institute (България), Platon m.e.p.e (Гърция), 

Berufsförderungsinstitut Wien (Австрия), FONIX AS (Норвегия) 

 

Описание на практиката/дейността: (произтича от предоставения пример) 

 

Основна цел:   

Как да включим сериозните игри в обучението – надграждане на меки умения. 

 

Специфични цели: 

Целите на проекта включват: 

 

1. Наръчник за преподаване със сериозни игри - този резултат се състои от два 

основни раздела: 

 

1.1 Общи препоръки за преподаване със сериозни игри 

1.2 Обучителни проекти, базирани на целеви проучвания - 2 от всеки партньор. 

 

2. „Промяна на играта“ - практически курс за преподаватели, които искат да 

използват сериозни игри в своето обучение. Курсът се предвижда да бъде 

самостоятелен като отворен ресурс за електронно обучение (OER). 

 

Целеви групи:  

● Преподаватели и обучители, студенти с английски като втори език и 

нискоквалифицирани работници; 

● Нискоквалифицирани възрастни, които се подготвят за промяна на кариерата; 

● Младежи, т.е. на възраст от 15 до 21 години, които трябва да усвоят основни 

умения, преди да могат да продължат формалното си образование; 

● Нови граждани в перспектива за приобщаващо и учене през целия живот; 

https://www.gbt-project.eu/


 

 

● Учители в подготвителното и общото образование за възрастни, обучители и 

работещи с младежи от уязвими групи.  

 

2. Подробности за изпълнението 

Каква е методологията извън примера за добра практика? 

Онлайн ресурси.  

Основни дейности 

 Експериментиране с игри при преподаване на основни умения 

 Резултати от обучението с игри като дидактически подход 

 Оценяване на резултатите от обучението с игри 

 Транснационално сътрудничество и споделяне на знания 

 Формат на учебни проекти и ръководство 

 Съвместно създаване на съдържание „Промяна на играта“ 

 Привличане на новодошли (неопитни учители) да опитат да използват 

„Промяна на играта“ 

 Оценка на „Промяна на играта 

Процесът стъпка по стъпка 

Онлайн материалите са достъпни на сайта на проекта. 

Участниците трябва да последват предоставената връзка и да се регистрират, 

използвайки кода на курса WR4TPX: https://vucstorstrom.instructure.com/login/canvas  

 

3. Ефективност 

Приблизително 1670 лица бяха достигнати с проекта като участващи учители, 

ученици и посредством дейностите за разпространение. 

Участниците споделиха положителния си опит от участието си в проекта в YouTube 

канала на проекта. Видеоклиповете са публични. Връзка: 

https://www.youtube.com/channel/UCcoEXDpJHzANxBD28ul5D6w  

 

4. Оценка на преносимостта 

Целият материал е достъпен онлайн и безплатно, поради което е с висока 

преносимост. В контекста на ПОО курсът за електронно обучение може да се 

използва или като подготвителен материал, последван от практическо обучение, 

или като учебен материал директно за обучението. 

В контекстът на проекта SoftCominVET, както наставниците, така и наставляваните 

могат да се възползват от тази най-добра практика. Менторите могат да подобрят 

https://vucstorstrom.instructure.com/login/canvas
https://www.youtube.com/channel/UCcoEXDpJHzANxBD28ul5D6w


 

 

своите меки умения и да се научат как да включват игри в своето преподаване. След 

това те могат да приложат знанията си по време на обученията на обучаемите. 

 

5. Друга информация  

Неприложимо. 

 

6. Ресурси  

https://www.gbt-project.eu/ 

https://www.youtube.com/channel/UCcoEXDpJHzANxBD28ul5D6w/featured 

https://www.facebook.com/gbterasmus 

https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5770  

 

  

https://www.gbt-project.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCcoEXDpJHzANxBD28ul5D6w/featured
https://www.facebook.com/gbterasmus
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5770


 

 

ПРАКТИКА #5 Семинар за трансфер на знания 

1. Данни за идентификация 

Наименование: Семинар за трансфер на знания  

 

Уебсайт: https://www.ani.pt/media/5045/oliva_relatorioworkshop.pdf 

 

Местоположение: Творческа фабрика „Олива“, Португалия, Сао Жоао да 

Мадейра,, R. da Fundição, 3700-119 

 

Дата: 21/02/2020 г. 

Участници (органи, доброволци, граждански организации): 
● Бизнес асоциация на Paços de Ferreira 
● Ателие „Булчински Будоар“ 
● Градски съвет на Санта Мария да Фейра 
● Градски съвет на Санто Тирсо 
● CCDRN - Северна регионална комисия за координация и развитие 
● CDN – Мрежа за доставка на съдържание 
● CITEVE – Технологичен център за текстилни индустрии и облекло, 

Португалия 
● CTCP – Технологичен център за обувки на Португалия 
● Северна Регионална дирекция за култура  
● Младежка фондация 
● Хорхе Агиар 
● Lídia MS Pina – в проект 
● Минимална снимка 
● PGH|IPP – Политехнически институт в Порто 
● Фабрика за дизайн в Порто 
● Звукови частици 
● TLSA – Агенция за обувки  
● Отворен университет 
● UPTEC – Научен и технологичен парк на Университета в Порто 

 

Описание на практиката/дейността: 

Приоритет при съставянето на групите беше даден на участието на поне едно 

висше учебно заведение, една посредническа организация и едно предприятие или 

бизнес асоциация във всяка група. 

 

Бяха сформирани общо четири работни групи в следния състав:  

 

Група 1 – Архитектура и дизайн 

Модератор: Еманюел Барбоса (Училище по изкуства и дизайн) 

Представени субекти: Бизнес асоциация на Paços de Ferreira, Училище по изкуства 

и дизайн, Хорхе Агиар, Глобален център Порто. 

 

Група 2 – Културно и творческо съдържание 

Модератор: Жоао Рибейро да Силва (Северна Регионална дирекция за култура) 

https://www.ani.pt/media/5045/oliva_relatorioworkshop.pdf


 

 

Представени субекти: Община Санта Мария да Фейра, Община Санто Тирсо, 

Северна Регионална дирекция за култура, Лидия MS Пина - в проект, Отворен 

университет, UPTEC, Северна консерватория за танци, Глобален център Порто. 

 

Група 3 – Мода 

Модератор: Александър Алмейда (ANI) 

Субекти: Национална агенция за иновации, CCDR-N, CITEVE, Технологичен център 

за обувки на Португалия, Творческа фабрика Oliva. 

 

Група 4 – Приложени ИКТ в творческите индустрии 

Модератор: Нуно Фонсека (Звукови частици) 

Представени субекти: Национална агенция за иновации, Звукови частици. 

 

Основна цел: Да се постигне добра взаимовръзка между участниците и да се 

създаде добър работещ екип, в състояние да постигне конкретната цел. 

 

Специфични цели: Да се постигне правилно идентифициране на основните 

предизвикателства и пречки пред творческите и културните индустрии. 

 

Целеви групи: Участниците бяха хора, представляващи участващите субекти. 

Следователно работници с опит в следните сектори: 

- Архитектура и дизайн 

- Културно-творческо съдържание  

- Мода 

- ИКТ, приложени в творческите индустрии 

 

2. Подробности за изпълнението 

Упражнение 1 – Идентифициране на предизвикателствата 

Първото упражнение се състои в намирането на основните предизвикателства, 

свързани с тематичната област на групата и пречките, които влияят върху 

способността да се отговори на всяко предизвикателство (максимум 5 

предизвикателства). Очаквано време: 30 минути 

Упражнение 2 – Класиране на предизвикателствата по важност 

Във второто упражнение се изисква да се класират предизвикателствата, 

идентифицирани по-рано, според тяхната важност, като числото „1“ е най-важното 

и числото „5“ най-малко важното. Само едно предизвикателство може да бъде 

класирано на #1 и т.н. Очаквано време: 15 минути 

Упражнение 3 – Класиране на предизвикателствата по способност за реагиране 

В последното упражнение участниците трябва да оценят способността за реагиране 

на институциите във връзка с идентифицираните предизвикателства и пречки. 

Предизвикателствата трябва да бъдат класирани според отзивчивостта на 



 

 

институциите, като числото „1“ е най-лесното предизвикателство за отговор и „5“ 

най-трудното предизвикателство за отговор.  Очаквано време: 15 минути. 

 

3. Ефективност 

Резултатът от упражненията по групова динамика e създаването на карта на 
предизвикателствата, идентифицирани от всяка група, изготвена от екипа на ANI. 

 

4. Оценка на преносимостта 

Възможността за пренасяне в областта на ПОО е изключително достъпна, тъй като 

механизмът, приложен в настоящата практика, е техниката на „кръглата маса“, 

която също е доста използвана и добре позната в проекти за ПОО като този: 

https://www.fundacioniberdrolaespana.org/en/press-room/round-table-the-future-of-

womens-employability-through-stem-training-vet-the-great-alternative. 

Следователно, прилагането на тази методология в областта на творчеството може 

да бъде направено и в проект за ПОО. 

 

5. Друга информация 

Тази добра практика оставя свободно пространство за действие. Могат да се 

добавят нови упражнения по отношение на решенията на предизвикателствата. 

Освен това, тъй като темата е доста голяма, лесно се очертават конкретни теми. 

 

6. Ресурси  

    https://www.ani.pt/media/5045/oliva_relatorioworkshop.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundacioniberdrolaespana.org/en/press-room/round-table-the-future-of-womens-employability-through-stem-training-vet-the-great-alternative
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/en/press-room/round-table-the-future-of-womens-employability-through-stem-training-vet-the-great-alternative
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ПРАКТИКА #6 Програма CriAtividade 

1. Данни за идентификация 

Name: Програма CriAtividade  

 

Уебсайт: 

https://www.tcportugal.org/wpcontent/uploads/2021/09/Regulamento-Programa-

CriAtividade.pdf 

 

Местоположение: Това е международен проект, който се изпълнява в няколко 

различни държави. Център Torrance, Португалия отговаря за развитието на проекта 

в Португалия.  

 

Дата: 03/09/2021 г. 

 

Участници (органи, доброволци, граждански организации): Център Torrance, 
Програма за решаване на бъдещи проблеми, Destination Imagination Inc. 

 

Описание на практиката/дейността 
Центърът Torrance ® Португалия е организацията, отговорна за изпълнението на 
Програмата CriAtividade® на територията на Португалия, както и за всяко лице или 
организация, говорещи португалски. Организацията е научно-педагогическо 
сдружение с нестопанска цел, което има за цел насърчаване и развитие на 
креативността, емоционалната интелигентност и други свързани области. 
 
Настоящият проект се състои в създаване на творчески екипи за разработване и 
решаване на творческо предизвикателство, което самата група избира. Чрез 
разнообразни дейности, програми и научно сертифицирани тестове, Центърът 
Torrance ® Португалия предоставя на своите участници необходимите умения, за 
да постигнат пълния си потенциал и да участват в положителен аспект в един все 
по-взаимосвързан глобален свят.  
 
Предизвикателствата обикновено са свързани с футуристични глобални проблеми, 
намеса в общността и STEAM (абревиатура от първите букви на английските думи 
за наука, технологии, инженерство, изкуства и математика) и се създават от 
изследователи от различни организации, като университета в Бъфало, Дисни, IBM 
и Института за управление на проекти. 
 
Следователно, проектът се фокусира върху креативността на младите хора, които 
могат да участват по състезателен или несъстезателен начин. Всъщност, в рамките 
на проекта има международно състезание, за да се отбележат техните постижения. 
Всички дейности са пряко свързани с международно признати програми, които се 
прилагат повече от 45 години на 5-те континента. Накрая е създадена платформа 
CriAtividade, където всички хора, които са участвали, могат да поддържат контакт и 
да си сътрудничат отново с проекта. 

 
Основна цел 
Програмата CriActivity® за решаване на проблеми в действие е набор от 
преживявания, които насърчават ученето чрез творчество, чрез коучинг и 
наставничество, предизвикателства и дейности и задълбочаване на национално и 
международно ниво. Той има за цел да развие 5-те C (от първата буква на думите 

https://www.tcportugal.org/wpcontent/uploads/2021/09/Regulamento-Programa-CriAtividade.pdf
https://www.tcportugal.org/wpcontent/uploads/2021/09/Regulamento-Programa-CriAtividade.pdf


 

 

на английски), които са основни умения за успех в 21-ви век: разбиране, 
сътрудничество, креативност, критично мислене и комуникация. 

 
Специфични цели 

● придобиване на опит в използването на методология за творческо решаване на 

проблеми чрез справяне с футуристични глобални проблеми или STEAM; 

● развиване на умения и инструменти за 21-ви век, по-специално разбиране, 

креативност, сътрудничество, критично мислене и комуникация, от мотивиращи 

предизвикателства; 

● получаване на достъп до най-представителните световни събития за творчество 

и иновации. 

 

Целеви групи 
 
Urbe  
Общност за обучение, която цени качеството на образованието чрез творчество. 

Организацията е домакин и подкрепя един или повече екипа (2 до 6 творци), които 

развиват дейности, свързани с програмата CreActivity®. 

   
 
Ментор  

Възрастни от всякаква професия и/или област на академичното обучение на 

възраст над 18 години. Той/тя трябва да се интересува от участие в тази практика, 

за собственото си развитие и да допринесе за формирането на CreAtives. 

 
CriAtivos 

Деца, младежи или възрастни, идващи от всякакъв формален или неформален 

контекст, които посещават задължително училище (или еквивалент) или висше 

училище. 

 

2. Подробности за изпълнението 

Фаза 1 

Менторът (или Urbe) получава най-малко един пакет на програмата CriActivity®. 
Менторът има достъп до CriAtividade® GPS, която е платформа с образователна 
информация и всички описания на предизвикателствата. 

 
 

Предизвикателства за периода 2021-2022 г.: 
 

Решаване на проблеми по глобални въпроси:  
Предизвикателства, свързани с областта на икономиката, науката и технологиите. 
В това предизвикателство участниците се изправят пред футуристични проблеми. 

 



 

 

Решаване на проблеми на общността: Води до прилагане на творческо решаване 
на проблеми, свързани с целите за устойчиво развитие относно местни, 
регионални, национални или глобални въпроси. 

 
Изящни изкуства: Насърчава актьорските умения и креативността чрез изкуството 
на мултимедията и театъра, писане на сценарий и дизайн на реквизит. 
 
Научни въпроси: Съчетава любопитството на научното изследване с артистични 
изпълнения, като същевременно прилага стратегии за творческо решаване на 
проблеми. 

 
Изгряващи звезди: Основната тема е екипната работа, особено свързана с децата 

и начина, по който създават нови приятели. 
 

Фаза 2  

Менторът със своята група изучава всички предизвикателства и избира най-
интересното за тях. 
 
Менторът напътства всички участници в този процес, като задава въпроси, които 
помагат на участниците да обмислят предизвикателството, като ги учи как да 
използват инструменти (включително софтуер и хардуер) и да развиват уменията 
си като новатори чрез преподаване на конкретни стратегии. Може също да помогне 
с управлението на времето, работата в екип и справянето с някои разногласия. 

 
Докато Творците напредват в своите изследвания, Менторът ги напътства в 
търсенето на иновативни идеи за решения, като има предвид, че създаването на 
идеите за решения, изграждането на целия план за действие и всеки продукт, който 
могат да представят, трябва да бъде изключително за Творците. 

 

Фаза 3 

Пакетът CriActivity® включва възможност за участие във финално и международно 

първенства CriActivity®, които имат за цел: 

⋅ ознаменуване на наученото; 

⋅ задълбочаване на знанията за стратегиите за творческо, критично и съвместно 

мислене; 

⋅ получаване на задълбочена обратна връзка за напредъка на участниците. 

 

Участието в този състезателен компонент не е задължително и участващите могат 

да изберат да се насладят на преживяването от пакета CreActivity® без този 

аспект/стъпка. 

 
Един екип от работен пакет ще има възможност да участва във финала CriActivity®. 

В случай, че наставникът/Urbe използва предизвикателството на пакета CreActivity 

с повече от един екип, той/тя трябва да определи кои CreAtives ще участват в екипа, 

който ще участва в този етап. 

 

Участието в международния шампионат изисква предварително участие във 

финалното първенство CriAtividade®. 

 



 

 

Фаза 4 

Споделянето е един от най-добрите начини за учене и консолидиране на знания. 

Състезателният етап е съставен от моменти на празнуване, споделяне и учене, така 

че участието е препоръчително. 

Освен това Център Torrance ® Португалия е създал възможности за поддържане на 

връзката между всички онези, които са пресекли пътищата си в квалификационни 

и/или национални/международни състезания. 

 

3. Ефективност 

Това е проект, който е изпробван и тестван в продължение на няколко години и в 
него досега са включени над 4500 участника, постигайки отлични резултати както 
по отношение на креативността, така и на работата в мрежа. Ефективността на 
настоящия проект се определя до голяма степен от състезателната основа, на 
която е изграден и добрия модел на подбор на участниците.  

 
4. Оценка на преносимостта 

Въпросният проект може лесно да бъде възпроизведен в рамките на проект за ПОО, 

тъй като е екипен изследователски проект. Най-трудният елемент за 

възпроизвеждане е големият набор от държави и участници, които са обхванати от 

него, но отново, проектите за ПОО не са по-различни. По отношение на 

състезателния характер, сред проектите за ПОО вече има такива като този: 

https://bit.ly/3ueQPR8 

 

Следователно тази форма на състезателна игра е напълно приложима в областта 

на ПОО. 

5. Друга информация 

В допълнение, към този вид проект има и допълнителни дейности като:  

- Креативност и иновативност: Творчески процеси и продукти: Уебинар, 
създаден само за ментори, които да помагат по темата по време на целия проект. 

- Моето предизвикателство: Уебинар за ментори и участници, свързани с 
предизвикателството. 

- Точки на споделяне: Среща между ментори за обсъждане на проекта и споделяне 
на съвети и техники. 

- Творчески координати: Има множество събития, които се провеждат през цялата 
година, за да помогнат на менторите и участниците със специфични семинари по 
предизвикателството на темата, срещи за подобряване на знанията и нови малки 
предизвикателства за подобряване на уменията на участниците. 

6. Ресурси 

https://www.tcportugal.org/wp-content/uploads/2021/09/Regulamento-Programa-

CriAtividade.pdf 

 

https://bit.ly/3ueQPR8
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ПРАКТИКА #7 Закон и Наредба за дуалното 

обучение 

1. Данни за идентификация 

Наименование: Закон и Наредба за дуалното обучение 

 

Уебсайт: https://dp.bgcpo.bg/wp-content/uploads/2018/08/FokusDual.Predlozhenija-sa-

obu4enie-na-nastavnizi1.pdf  

 

Местоположение: България и Австрия 

 

Дата: 2018 г.  

 

Участници (органи, доброволци, граждански организации): Българо-германски 

център за професионално обучение (ДП БГЦПО), Deutsch-Slowakische Akademien, 

A.S., Projektgesellschaft mbH, IHK-Bildungszentrum, FUNDATIA ROMANA GERMANO, 

FUNDATIA ROMANA GERMANO, BFI Oberösterreich Linz, Deutsch-Slowakische 

Akademien (България, Германия, Австрия, Словакия и Румъния)  

 

Описание на практиката/дейността: Програма за обучение, Учебни програми 

 

Основна цел: Да предостави на вътрешнофирмените обучители и наставници 

във формите за дуално обучение в България набор от компетенции за успешно 

изпълнение на техните задължения. 

Основната цел на обучението на наставници е придобиване на общи знания и 

практически умения по професионална и трудова педагогика и андрагогика, по-

специално придобиване на методологични, дидактически, организационни и 

социални компетенции, както и личните качества, необходими на обучителите, 

за да могат успешно да извършват планиране, провеждане, надзор и оценка на 

ученето в процеса на работа. 

 

Специфични цели: (произтичат от предоставения пример) 

 

➢ Запознаване на наставниците с общите разпоредби на професионалното 

обучение в България, Закона за професионалното образование и обучение, 

Наредбата за дуалното обучение, Досието на професионалното обучение, 

документацията, други важни разпоредби; 

➢ Въведение в дуалното обучение: същност, реализация, роля на предприятието, 

отговорности на обучаващия, обучаемите и др.; 

➢ Развитие на умения за успешно планиране, провеждане, контрол и оценка на 

обучението на работното място; 

➢ Придобиване на общи знания и практически умения по професионална и трудова 

педагогика и андрагогика, по-специално придобиване на методически, 

дидактически, организационни и социални (комуникация, работа в екип, управление 

на конфликти) компетенции, задължителни за обучителите; 

https://dp.bgcpo.bg/wp-content/uploads/2018/08/FokusDual.Predlozhenija-sa-obu4enie-na-nastavnizi1.pdf
https://dp.bgcpo.bg/wp-content/uploads/2018/08/FokusDual.Predlozhenija-sa-obu4enie-na-nastavnizi1.pdf


 

 

➢ Личностно развитие: придобиване на лични качества, важни за обучаемия: 

отговорност, търпение, гъвкавост, нагласа за учене, устойчивост и др. 

 

Целеви групи: (произтичат от предоставения пример) 

 

- служители, на които работодателят е възложил администрирането, 

организирането и надзора на обучението в предприятието; 

 

-  служители на определени длъжности, които съгласно темите от учебната 

програма за практическо обучение на конкретно работно място в предприятието 

обучават/придружават/се грижат за определен брой обучаеми на работното им 

място. 

 

2. Подробности за изпълнението 

Каква е методологията извън примера за добра практика? 

Дуалната форма на обучение изгражда по-тясна връзка между теория и практика, 

обучение и икономика и мотивира младите хора да учат професия чрез пряко 

практическо приложение на придобитите знания и възможност за добра реализация 

на пазара на труда. 

За успешното прилагане не само на дуалното обучение, но и на чиракуването, 

схемите за чиракуване, както и при въвеждането на новоназначени служители, 

подкрепата от стана на наставниците е от решаващо значение. Следователно, 

наставникът също трябва да бъде подготвен по подходящ начин, за да изпълнява 

свързаните задачи по възможно най-добрия начин. 

 

Основни дейности 

Програмата за обучение на наставници съдържа три основни тематични блока: 

- Теоретични: 

Обучението като процес; 

Нормативна база; 

Фирмено/дуално обучение; 

Трудово и социално право. 

- Практични: 

Планиране и организиране на обучение; 

Формулиране на постижими цели; 

Организиране на мотивираща учебна среда; 

Разработване на подходящи учебни материали; 

Условия за насърчаване на ученето и работата; 



 

 

Специфика на целевата група обучаеми; 

Избягване/управление на възможни критични учебни ситуации; 

Използване на методи на обучение - с акцент върху индивидуалното обучение; 

Самостоятелно обучение, обучение в малки групи; 

Формиране на задължителни ключови компетентности; 

Разработване на учебна задача, учебен план и учебен график; 

Разработване на учебни и помощни материали; 

Оценяване на резултатите от обучението; 

Процесът стъпка по стъпка. 

- Придружаващи - социални умения: 

Роля и позиция на наставника, отговорности, принос за успеха на обучението и 
компанията; 

Личност на наставника, качества; 

Комуникация - вербална и невербална; 

Конфликти и избягване/справяне с тях; 

Екипна работа. 

Всеки наставник обучител решава конкретно за всяко обучение в какъв ред да 

комбинира темите и с каква конкретна продължителност да работи по тези теми – 

той/тя трябва да има повече гъвкавост и свобода, като вземе предвид началното 

ниво, особеностите на групата обучаеми и рамковите условия за обучението. 

3. Ефективност 

https://dp.bgcpo.bg/  

 

4. Оценка на преносимостта 

Самата практика идва от сектора на професионалното образование и обучение и е 

специално насочена към развитието на компетенциите на наставници и обучители 

в компанията. 

Може да се приложи директно със специфични адаптации, в случай че са 

необходими. 

 

5. Друга информация 

Неприложимо. 

https://dp.bgcpo.bg/


 

 

6. Ресурси 

https://dp.bgcpo.bg/    

 

  

https://dp.bgcpo.bg/


 

 

ПРАКТИКА #8 Канава на бизнес модел 

1. Данни за идентификация 

Наименование: Канава на бизнес модел  

 

Уебсайт: https://www.businessmodelsinc.com/  

https://www.strategyzer.com/  

 

Местоположение: САЩ, Международно  

 

Дата: (2010), въведена през 2021 г. 

 

Участници (органи, доброволци, граждански организации): Преподаватели на 

свободна практика, Via Civic (НПО) и обучаеми в ПОО 

 

Описание на практиката/дейността: Канавата на бизнес модел е чудесен 

инструмент за разбиране на бизнес модела по ясен и структуриран начин. 

Използването на тази канава води до прозрения за клиентите на бизнеса, какви 

ценностни предложения се предлагат през какви канали и как компанията прави 

пари. Канавата на бизнес модел е създадена от Александър Остервалдер от 

Strategyzer. 

 

В настоящия пример Канавата на бизнес модел е модифицирана, за да 

послужи като основен инструмент с различна цел. Това беше основа на 

семинар, който имаше за цел да се планира и организира събитие/кампания 

или инициатива, която има значим социален елемент. Структурата на 

Канавата на бизнес модел беше използвана, докато елементите бяха 

модифицирани и обяснени. 

 

Основна цел: Общата цел на инструментите е да обобщят и представят бизнес 

модела на една организация в проста и лесна за четене таблична версия с връзки 

и секции, които описват елементите и процесите на бизнеса. 

 

В настоящия пример Канавата на бизнес модел помогна на младежите да 

структурират своите идеи и да обсъдят и разберат различните елементи, 

които трябва да бъдат взети предвид и планирани при разработването на 

идея. 

 

 

Специфични цели:  

- Представяне на бизнес модела на една организация по лесен начин; 

- Структуриране на идеята и разработване на важните елементи на бизнеса. 

 

В настоящия пример Канавата на бизнес модел беше избрана за: 

- подпомагане на структурното мислене; 

- предоставяне на възможност за развитието на идея в социално събитие/кампания 

или инициатива; 

https://www.businessmodelsinc.com/
https://www.strategyzer.com/


 

 

- улеснение на процеса на „поглед върху цялата картина“; 

- поддържане на всеобхватността на идеята и многостранната взаимовръзка между 

елементите. 

 

Целеви групи: Обикновено Канавата на бизнес модел се използва от 

предприемачи, но в настоящия контекст участниците/потребителите бяха 

студенти. 

 

2. Подробности за изпълнението 

https://www.facebook.com/groups/859929057671944  

 

3. Ефективност 

В резултат на семинара бяха създадени 3 центъра за развитие на идеите и накрая 

инициативите бяха завършени в местната общност от младите участници. 

 

4. Оценка на преносимостта 

Инструментът Канава на бизнес модел може да бъде модифициран и да подпомага 

планирането и да провокира развитието на нови идеи сред младите участници в 

ПОО. 

Това може да помогне на процеса на планиране на менторите, тъй като всяка 

мобилност може да се разглежда като отделна предприемаческа инициатива. 

 

5. Друга информация 

Неприложимо. 

 

6. Ресурси 

https://www.businessmodelsinc.com/  

https://www.strategyzer.com/  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/859929057671944
https://www.businessmodelsinc.com/
https://www.strategyzer.com/


 

 

ПРАКТИКА #9 Playing 4 Soft Skills 

1. Данни за идентификация 

Наименование: Playing 4 Soft Skills 

Уебсайт: https://playing4softskills.eu/  

Местоположение: Берлин/ГЕРМАНИЯ 

Дата: 01.10.2020-30.09.2022 г. 

Участници (органи, доброволци, граждански организации): 

● Berlink/ГЕРМАНИЯ  

● Escuela De Arte San Telmo/ИСПАНИЯ 

● Техническо училище по туризъм и творчески индустрии в Рига/ЛАТВИЯ 

●  Асоциация на образователните игри и методи (ISMA)/ЛАТВИЯ 

● Il Salone dei Rifiutati/ИТАЛИЯ  

● Axonforce/ИТАЛИЯ 

● Salus Publica - Foundation for Public Health/ПОЛША  

Описание на практиката/ дейността 

● Интелектуален резултат 1 – Доклад за оценка на меки умения: Той ще 

идентифицира най-подходящите трансверсални умения в сектора на 

професионалното образование и обучение и ще предостави информация относно 

нуждите и възприятията на меките умения сред учениците, учителите и 

работодателите. 

● Интелектуален резултат 2 – Ръководство за играта за меки умения: То ще бъде 

началното ръководство за всеки участник в образователната игра, тъй като 

Ръководството ще предостави по креативен начин контекста, правилата и целите 

на дейността. 

● Интелектуален резултат 3 – Тетрадка за обучение за меки умения: Тя ще 

предостави насочващ инструмент за учителите, действащи като фасилитатори, 

включително педагогическия подход на играта и инструменти за оценка на 

развитието на меки умения. 

● Интелектуален резултат 4 – Приложение за обучение за меки умения: То ще бъде 

дигитално приложение, насочено към повишаване на ангажираността на учениците 

в активиране и развитие на меки умения чрез участието им във виртуални игри и 

дейности. 

● Транснационални дейности за учене и обучение: Те са възможност за тестване на 

разработените резултати от проекта в контекста на дейност, включваща пряко 

целевите групи (ученици и учители в ПОО). 

 

 

https://playing4softskills.eu/
http://www.berlink.eu/
http://www.escueladeartesantelmo.es/
http://www.rtrit.lv/
http://www.facebook.com/Izglitojoso.spelu.metozu.asociacija
http://www.ilsalonedeirifiutati.it/
http://www.axonforce.com/
http://www.saluspublicapolska.wordpress.com/


 

 

Основна цел 

Проектът има за цел да преодолее съществуващата липса в търсенето на пазара 

по отношение на трансверсални умения чрез въвеждане на творческо обучение, 

неформално образование и цифрови инструменти в контекста на доставчиците на 

професионално образование. 

 

Специфични цели 

1) Повишаване на осведомеността на обучаемите за съществуващите меки 

умения чрез активното им ангажиране в неформални учебни дейности 

2) Осигуряване на полезни инструменти и материали за оценяване и по-

нататъшно развитие на такива трансверсални умения в контекста на игрова учебна 

среда 

3) Предоставяне на учителите на помощни инструменти и съдържателно 

обучение по методологии, насочени към подобряване на придобиването на 

специфични меки умения от учениците чрез неформално образование и подготовка 

на учителите да действат като ефективни фасилитатори по време на изпълнението 

на неформални учебни дейности 

Целеви групи: Ученици в сферата на ПОО на възраст 14-19 години, учители, 

работещи като част от програми за ПОО в целия Европейски съюз, работодатели, 

организации и представители на сектора на услугите 

2. Подробности за изпълнението 

С бързите технологични промени във все по-глобализирания свят техническите 

познания, известни като твърди умения, не се считат за достатъчни, за да могат 

работодателите да наемат кандидати за работа. 

Много работодатели са склонни да отдават значение на такива умения като 

комуникация, творческо мислене, гъвкавост и водене на преговори, които са 

трансверсални или меки умения. Както се приема в Препоръката на Европейския 

Съвет 22/05/2018 относно основните компетенции за учене през целия живот, 

меките умения са ключовите, които помагат на младите ученици да развият 

определени компетенции, като станат по-отговорни и активни граждани. Въпреки че 

ролята на креативността и неформалното образование в подпомагането на 

учениците да развият такива умения е призната, доставчиците на образование, 

включително тези в областта на ПОО, биха имали голяма полза от включването на 

подобни подходи за обучение в техните училищни програми. 

 

За тази цел са следвани следните стъпки: 

● Доклад за оценка на меките умения, за да се идентифицират най-подходящите 

трансверсални умения, възприемани като необходими от целевите групи и към 

които са насочени дейностите по проекта, да се предостави набор от параметри, за 

да се оценят резултатите от проектните резултати и дейности във връзка с всяко 

идентифицирано трансверсално умение и да се ориентира процеса на развитие на 

другите резултати от проекта, за да ги направи ефективни при справяне с 

идентифицираните меки умения и по-подходящи за посрещане на нуждите и 

очакванията на целевите групи по проекта. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7#:~:text=(1)%20The%20European%20Pillar%20of,transitions%20in%20the%20labour%20market.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7#:~:text=(1)%20The%20European%20Pillar%20of,transitions%20in%20the%20labour%20market.


 

 

● Ръководство за играта за меки умения, за прилагане на иновативни инструменти за 

обучение и методологии в контекста на ПОО, така че да се подобри способността 

на учениците да активират и развиват специфични меки умения по игрови и 

креативен начин. 

● Тетрадка за обучение за меки умения, за предоставяне на изчерпателен наръчник 

на преподавателите, включващ педагогическия подход на играта и целевите 

трансверсални умения, насоки за ролята на фасилитатора и помощни материали за 

оценка на участниците. 

● Приложение за обучение за меки умения за подпомагане на учениците в техния 

опит като участници в образователната игра и като интерактивна платформа за 

насърчаване на активирането и развитието на трансверсални умения чрез 

инструменти за цифрови игри. 

 

3. Ефективност 

Проектът и неговият метод са ефективни, тъй като базираното на игри и 

технологично интегрирано обучение са подкрепени от следните изследвания: 

 

● Среди на обучение, базиани на игри за развитие на меки умения: 

https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts

_for_Soft_Skills_Development  

● Въздействие на уеб-базираната игра върху обучението за меки умения: 

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/odep/documents/Soft%20Skills%20Fact%20Sheet

%20Final7%2015_508%20compliant.pdf  

● Аспекти на обучението, базирано на игри: 

https://www.academia.edu/2376082/Aspects_of_game_based_learning?from=cover_pa

ge  

● Разработване на платформа за използване на обучение, базирано на игри, в 

професионалното образование и обучение: 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9454124  

● Използване на обучение, базирано на цифрови игри, за подобряване на 

академичната ефективност на учениците в професионалното образование: 

https://www.igi-global.com/chapter/using-digital-game-based-learning-to-improve-the-

academic-efficiency-of-vocational-education-students/304511  

 

4. Оценка на преносимостта 

Тъй като обучението, базирано на игри, е оценено с подобренията в технологиите и 

новите педагогически подходи, дейностите по проекта могат да се използват и в 

други контексти. Освен това, резултатите от проекта могат да бъдат достъпни за 

всички ученици, учители и организации, които желаят да подобрят своите меки 

https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_Skills_Development
https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_Skills_Development
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/odep/documents/Soft%20Skills%20Fact%20Sheet%20Final7%2015_508%20compliant.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/odep/documents/Soft%20Skills%20Fact%20Sheet%20Final7%2015_508%20compliant.pdf
https://www.academia.edu/2376082/Aspects_of_game_based_learning?from=cover_page
https://www.academia.edu/2376082/Aspects_of_game_based_learning?from=cover_page
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9454124
https://www.igi-global.com/chapter/using-digital-game-based-learning-to-improve-the-academic-efficiency-of-vocational-education-students/304511
https://www.igi-global.com/chapter/using-digital-game-based-learning-to-improve-the-academic-efficiency-of-vocational-education-students/304511


 

 

умения. Фактът, че стажанти, служители, ученици и учители, които могат да 

използват ефективно своите меки умения, са търсени в световен мащаб и проектът 

не произвежда специфични за културата резултати, силно се препоръчва да се 

повтори методологията на проекта за развитие и подобряване на меките умения. 

 

5. Друга информация 

Неприложимо. 

 

6. Ресурси 

https://drive.google.com/file/d/1y1MluoHoEQxKH251i4dfdfS5gQaxuV75/view  

https://www.youtube.com/channel/UCcKsc6X3NG_O1dsde3LEvMw  

https://magazine.playing4softskills.eu/ 

Препоръка на Европейския Съвет 22/05/2018 

https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_C

ontexts_for_Soft_Skills_Development  

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/odep/documents/Soft%20Skills%20Fact%2

0Sheet%20Final7%2015_508%20compliant.pdf  

https://www.academia.edu/2376082/Aspects_of_game_based_learning?from=co

ver_page  

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9454124  

https://www.igi-global.com/chapter/using-digital-game-based-learning-to-

improve-the-academic-efficiency-of-vocational-education-students/304511  

  

https://drive.google.com/file/d/1y1MluoHoEQxKH251i4dfdfS5gQaxuV75/view
https://www.youtube.com/channel/UCcKsc6X3NG_O1dsde3LEvMw
https://magazine.playing4softskills.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7#:~:text=(1)%20The%20European%20Pillar%20of,transitions%20in%20the%20labour%20market.
https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_Skills_Development
https://www.researchgate.net/publication/315862573_Game_Based_Learning_Contexts_for_Soft_Skills_Development
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/odep/documents/Soft%20Skills%20Fact%20Sheet%20Final7%2015_508%20compliant.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/odep/documents/Soft%20Skills%20Fact%20Sheet%20Final7%2015_508%20compliant.pdf
https://www.academia.edu/2376082/Aspects_of_game_based_learning?from=cover_page
https://www.academia.edu/2376082/Aspects_of_game_based_learning?from=cover_page
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9454124
https://www.igi-global.com/chapter/using-digital-game-based-learning-to-improve-the-academic-efficiency-of-vocational-education-students/304511
https://www.igi-global.com/chapter/using-digital-game-based-learning-to-improve-the-academic-efficiency-of-vocational-education-students/304511


 

 

ПРАКТИКА #10 VET_GPS - Ръководни 

инструменти за развитие на професионални 

умения в ПОО 

 

1. Данни за идентификация 

Наименование: VET_GPS - Ръководни инструменти за развитие на 

професионални умения в професионалното образование и обучение 

Уебсайт: https://www.vetgps.eu/  

Местоположение: Matosinhos/ПОРТУГАЛИЯ 

Дата: 2017-2019 г. 

Участници (органи, доброволци, граждански организации): 

● Mentortec/ПОРТУГАЛИЯ е бизнес ускорител, фокусиран върху насърчаването и 

устойчивия растеж на технологично базирани стартиращи фирми и сертифициран 

доставчик на ПОО съгласно законодателството на Португалия, с богат опит и 

експертиза в обучението и изграждането на капацитет на организации и 

професионалисти, работещи в областта на образованието, обучението и 

предприемачеството. 

● ANESPO/ПОРТУГАЛИЯ представлява 150 професионални училища в Португалия. 

Чрез сътрудничество с държавни органи и други заинтересовани страни в сферата 

на ПОО, организацията  работи за укрепване на ролята на училищата за ПОО в 

общностите, за определяне на педагогически принципи, за обучение на 

професионалисти в сферата на ПОО и по няколко иновативни транснационални 

проекти. 

● PIT/ИСПАНИЯ е училищна кооперация за професионално обучение, която има за 

цел да предоставя услуги за компании и се ангажира с всеобхватното и 

продължаващо обучение на хората. Всяка година центърът осигурява 

висококачествено техническо обучение и обучение за възрастни за над 450 редовни 

студенти и 1000+ възрастни задочно обучаеми. Колежът е специализиран в: 

екологично образование, телекомуникации и информационни технологии, роботика, 

продажби и търговско управление, механичен дизайн и механично производство. 

● CECE – Испанска конфедерация на образователните центрове /ИСПАНИЯ е 

работодателска и професионална организация с нестопанска цел, основана през 

1977 г. Тя представлява широк образователен сектор в Испания от детска градина 

до университетско ниво. Той има повече от 1200 центъра за образование и 

обучение сред своите членове, което означава около 750 000 студенти и 40 000 

учители. 

● Pixel/ИТАЛИЯ  е международна институция за образование и обучение с 18 години 

опит в международното сътрудничество и управлението на европейски проекти в 

https://www.vetgps.eu/
http://www.mentortec.eu/
http://www.anespo.pt/
http://www.txorierri.net/
http://www.cece.es/
https://www.pixel-online.net/


 

 

различни области. Pixel работи с различни институции и организации по целия свят 

и организира различни инициативи за образование и обучение. 

● Connectis/ИТАЛИЯ е МСП с персонал от 12 души на пълен работен ден. Connectis е 

основана през 1999 г. от екип от професионалисти с над 12 години опит в областта 

на уеб дизайна и създаването на софтуер. В областта на европейските проекти 

Connectis има опит в решения за онлайн дистанционно обучение (ODL), създаване 

на уеб сайтове и интернет решения за професионално обучение. 

● Blickpunkt Identität/АВСТРИЯ, основана през 2006 г., е специализирана в 

разработването на методи за включване на хора в неравностойно положение в 

професионалния живот. Гамата от услуги включва обучение, индивидуален коучинг 

и консултиране. На европейско ниво Blickpunkt Identität действа като координатор 

на проекти от 2009 г. 

● Европейският форум за техническо и професионално образование и 

обучение/БЕЛГИЯ в Брюксел, www.efvet.org, е водещата мрежа за ПОО в Европа, 

представляваща около 1500 членове на институциите за ПОО в цяла Европа. 

Описание на практиката/дейността 

● Интелектуален резултат 1 – Ръководство за интегриране на меките умения в ПОО: 

с настоящото Ръководство се предлага документ, насочен към мениджърите на 

ПОО, за да ги подкрепи при определянето на стратегия за оценка и развитие на 

меките умения на обучаемите. 

● Интелектуален резултат 2 – Инструментариум за професионално ориентиране и 

наставничество: Инструменти и помощни материали в подкрепа на 

преподавателите и обучаемите при оценката, развитието и консолидирането на 

меките умения на обучаемите. 

● Интелектуален резултат 3 – Програма за професионално развитие на 

обучители/преподаватели: Програма за обучение за професионално развитие на 

мениджъри, обучители и преподаватели в сферата на ПОО. 

● Интелектуален резултат 4 – Рамка за качество и платформа за сътрудничество в 

системата на ПОО: Документ със стандарти за качество и примери за добри 

практики за установяване, укрепване и поддържане на сътрудничество между ПОО 

и бизнеса в системата на ПОО. 

Основна цел 

 

Проектът се фокусира върху придобиването, развитието и оценяването на меки 

умения на обучаемите, посещаващи курсове за ПОО, което е от съществено 

значение за тяхното личностно развитие, социално участие и успех на работното 

място, допринасяйки за намаляване на преждевременното напускане на 

училище/борба с неуспеха в образованието, преодоляване на несъответствията в 

уменията между обучението и нуждите на пазара на труда от насърчаване на 

нивата на пригодност за заетост чрез предоставяне на кариерно ориентиране. 

 

http://www.connectisweb.com/
http://www.blickpunkt-identitaet.eu/index.php?id=2
http://www.efvet.org/


 

 

 

Специфични цели 

 

● Предоставяне на широк набор от инструменти, ресурси, упражнения и обучителни 

материали в подкрепа на обучаемите в сферата на ПОО, както и на специалистите 

в областта на ПОО. 

● Предотвратяване на ранното отпадане от системата за професионално 

образование и обучение чрез предоставяне на възможности за включване на меки 

умения в редовното предлагане на ПОО. 

● Повишаване на степента на пригодност за заетост на наскоро квалифицирани 

обучаеми. 

Целеви групи: Доставчици и мениджъри на ПОО, стажанти в ПОО, обучители и 

преподаватели в ПОО, както и МСП 

2. Подробности за изпълнението 

Меките умения са признати като фактор за успех, предоставящ възможности за 

благосъстояние на индивидите, самочувствие, автономност и отговорност, 

пълноценно образование/социален и професионален живот, кариерно развитие и 

по-високи доходи. Освен това, често конвенционалните тестове или изпити наричат 

набора от меки умения неизмерими умения,  тъй като те включват широк спектър 

от умения, свързани с индивидуалния начин на мислене, като например: 

изграждане на капацитет, учене за знания, постоянство, устойчивост, креативност, 

самодисциплина, самоанализ на собствените мисли и преживявания, 

самостоятелни действия. Поради своето естество, меките умения могат да бъдат 

ориентирани към живота или работата, но някои от тях са и двете, поради което е 

трудно да се дефинират границите. Това е основната причина, поради която лицата, 

притежаващи по-висок обхват и нива от набора от меки умения, ще бъдат по-добре 

подготвени за получаването на образователна и професионална квалификация, 

както и ще са по-добре подготвени за света на труда, но също и за да живеят 

смислен, устойчив и по-отговорен живот в постоянен и променящ се свят. 

 

С тази цел бяха следвани следните стъпки: 

● През януари 2018 г. консорциумът VET_GPS разпространи въпросник, насочен към 

представители на компании и организации за ПОО. Резултатите от тези въпросници 

бяха от съществено значение за партньорите да структурират Ръководство за 

интегриране на меките умения в ПОО. 

● Като допълнение към проучването въз основа на документи (събиране на 

документи) и анкети, проведени от консорциума VET_GPS, партньорите 

структурираха и проведоха поредица от фокус групи, целящи валидиране на 

резултатите от въпросниците. 

● В Португалия, Испания, Австрия и Италия бяха проведени поредица от семинари. 

Структурирани и насочени към обучители и съветници по ПОО, тези събития имаха 

за цел да осигурят общ преглед и разбиране на материалите и инструментите на 



 

 

VET_GPS, както и начин, по който да бъдат използвани, предоставяйки на 

специалистите от ПОО знания и умения, позволяващи им да тестват материалите 

и инструментите на VET_GPS в техните училища/центрове за ПОО, 

училища/центрове за подкрепа в ПОО в интегрирането/дефинирането на стратегия 

за оценяване, развитие и консолидиране на меките умения на обучаемите в 

сферата на ПОО. 

● Беше организирана заключителна конференция на VET_GPS – Ръководни 

инструменти за развитие на професионални умения в ПОО. Основната цел на тази 

конференция беше да представи четирите основни продукта на проекта VET_GPS 

и процеса на внедряване, извършен с подкрепата и в професионалните училища, с 

участието на преподаватели, обучители и обучаеми. 

3. Ефективност 

Проектът и неговият метод са ефективни за предотвратяване на ранното отпадане 

от ПОО, тъй като участниците се насърчават да правят самооценки, за да са наясно 

с причините зад проблема и да предоставят различни ресурси за бъдеща употреба. 

Може да се подкрепи от следните проучвания: 

 

● Учителите и обучителите имат значение – как да ги подкрепим в чиракуването с 

висока производителност и обучение, базирано на работа: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=8131&furtherPubs=yes  

● Обучение по отношение на емоционален труд и емоционална работа: 

https://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/16475#.XWT8y-gzbIU  

● Фактори, влияещи върху отпадането на учениците от професионалното 

образование и обучение: Емпирично изследване на сектора на обучението и 

професионалното образование и обучение (TVET): 

https://www.researchgate.net/publication/353014621_FACTORS_INFLUENCING_TO_S

TUDENTS%27_DROPOUT_IN_VOCATIONAL_TRAINING_EDUCATION_AN_EMPIRI

CAL_STUDY_OF_TRAINING_AND_VOCATIONAL_EDUCATION_AND_TRAINING_SE

CTOR_TVET  

● Подкрепа при самооценка в средното професионално образование: 

https://www.academia.edu/75179324/Support_in_self_assessment_in_secondary_vocat

ional_education  

● Самооценка на професионалните училища: https://www.asoo.hr/en/quality-

assurance/vocational-education-and-training/self-assessment-of-vet-schools/ 

  

4. Оценка на преносимостта 

Тъй като проектите предлагат много ресурси като насоки, инструменти и курсове, 

тези ресурси могат да бъдат адаптирани в съответствие с нуждите на различни 

заинтересовани страни в сферата на ПОО. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=8131&furtherPubs=yes
https://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/16475#.XWT8y-gzbIU
https://www.researchgate.net/publication/353014621_FACTORS_INFLUENCING_TO_STUDENTS%27_DROPOUT_IN_VOCATIONAL_TRAINING_EDUCATION_AN_EMPIRICAL_STUDY_OF_TRAINING_AND_VOCATIONAL_EDUCATION_AND_TRAINING_SECTOR_TVET
https://www.researchgate.net/publication/353014621_FACTORS_INFLUENCING_TO_STUDENTS%27_DROPOUT_IN_VOCATIONAL_TRAINING_EDUCATION_AN_EMPIRICAL_STUDY_OF_TRAINING_AND_VOCATIONAL_EDUCATION_AND_TRAINING_SECTOR_TVET
https://www.researchgate.net/publication/353014621_FACTORS_INFLUENCING_TO_STUDENTS%27_DROPOUT_IN_VOCATIONAL_TRAINING_EDUCATION_AN_EMPIRICAL_STUDY_OF_TRAINING_AND_VOCATIONAL_EDUCATION_AND_TRAINING_SECTOR_TVET
https://www.researchgate.net/publication/353014621_FACTORS_INFLUENCING_TO_STUDENTS%27_DROPOUT_IN_VOCATIONAL_TRAINING_EDUCATION_AN_EMPIRICAL_STUDY_OF_TRAINING_AND_VOCATIONAL_EDUCATION_AND_TRAINING_SECTOR_TVET
https://www.academia.edu/75179324/Support_in_self_assessment_in_secondary_vocational_education
https://www.academia.edu/75179324/Support_in_self_assessment_in_secondary_vocational_education
https://www.asoo.hr/en/quality-assurance/vocational-education-and-training/self-assessment-of-vet-schools/
https://www.asoo.hr/en/quality-assurance/vocational-education-and-training/self-assessment-of-vet-schools/


 

 

5. Друга информация 

Неприложимо. 

 

6. Ресурси  

https://www.vetgps.eu//download/VET_GPS-SoftSkils_in_VET-Unit_1.pdf  

https://www.vetgps.eu//download/VET_GPS-Trainees_Guidance-Unit_2.pdf 

https://www.vetgps.eu//download/VET_GPS-Trainees_SS_Classes-Unit_3.pdf 

https://www.vetgps.eu/download/Integration%20of%20Soft%20Skills%20in%20VET-

Guide.pdf?v=0.2 

https://www.vetgps.eu/questionnaire/ 

https://www.vetgps.eu//download/Success@work_Handbook.pdf 

https://www.vetgps.eu//download/Soft%20Skills%20Profile.pdf 

https://www.vetgps.eu/download/Youth_Empowerment_Manual.pdf 

https://www.vetgps.eu/download/VET-Business_Cooperation-Quality%20Framework.pdf  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=8131&furtherPubs=yes  

https://dspace.stir.ac.uk/handle/1893/16475#.XWT8y-gzbIU  

https://www.researchgate.net/publication/353014621_FACTORS_INFLUENCING_TO_S

TUDENTS%27_DROPOUT_IN_VOCATIONAL_TRAINING_EDUCATION_AN_EMPIRI

CAL_STUDY_OF_TRAINING_AND_VOCATIONAL_EDUCATION_AND_TRAINING_S

ECTOR_TVET  

https://www.academia.edu/75179324/Support_in_self_assessment_in_secondary_vocat

ional_education  

https://www.asoo.hr/en/quality-assurance/vocational-education-and-training/self-

assessment-of-vet-schools/  
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