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Проект: 2014-1-BG01-KA205-001743      Неформално учене за заетост 

Увод 

Настоящата методология е разработена като резултат от сътрудничество в младежката 

сфера от експерти от България и Румъния в рамките на проект „Неформално учене за 

заетост” - 2014-1-BG01-KA205-001743, финансиран от европейската програма Еразъм + по 

ключова дейност 2. 

Методологията е част от разработения широкообхватен Модел за интервенции в сферата 

на развитие на компетенции сред младите хора, които ще повишат реализацията им на 

пазара на труда и социалната им ангажираност и участие. В този модел основна роля 

играят Младежката работа и Неформалното учене. Концепцията за мерки се базира на 

задълбочено социологическо изследване и изводите от него, а самите мерки могат да се 

адаптират и прилагат на различни нива (местно – училище, общност, НПО; локално – 

община, град; регионално и национално ниво). Това позволява резултатите от проекта да 

се мултиплицират и използват като реален инструмент за интегриране на Младежката 

работа и НФУ на различни нива за справяне с проблемите на младите хора. 

 

 

Основните стъпки на Модела за интервенции разработен в рамките на проекта изглежда 

по следния начин: 

 Изследване на нуждите на младите хора от практически компетентности, които не се 

развиват в структурата на формалното образование; 

 

 Разработване на обучителни програми базирани на НФУ1 развиващи съответните 

компетентности; 

 

 Обучение на експерти Обучители, които да подготвят и подкрепят Младежките 

работници в директната им работа с младите хора; 

 

 Подготовка на Младежки работници, които да могат да предоставят обучителните 

програми на заинтересованите младежи; 

 

 Подкрепа на процесите на всяко едно ниво с методологии и наръчници, касаещи НФУ, 

съвременната педагогика и интерактивното преподаване; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – НФУ – Неформално учене 
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Въведение 

Методологията цели развитието на обучители, които подготвят младежки работници за 

провеждане на учебни активности с младежи. Чрез прилагането на тази методология се 

осигурява човешки ресурс за подготовка на младежки работници, които да използват 

неформалното учене и интерактивното преподаване в работата си. Звена от обучители 

(които подготвя описания процес) ще използват тази методология за продължаваща 

работа на различни нива (местно, национално и международно) и така ще осигурят 

дългосрочен резултат за младите хора в различни ситуации и региони. 

Настоящата методология от една страна е насочена към хора с натрупан опит в сферата на 

младежката работа и практика като обучители. И от друга страна е насочена към развитие 

на специфични компетенции у тях – да могат да обучават младежки работници на това как 

да подпомагат младите хора чрез методите на НФУ, да развиват практически умения 

повишаващи шансовете им за заетост и социално включване. Тези два аспекта са важни за 

да дадат разбиране за контекста на методологията и да предотвратят критики за това дали 

е достатъчно пълна или подхода в нея и достатъчно комплексен и задълбочен. 

На база продължителния опит на организациите и експертите участващи в подготовката 

на този модел за интервенции (виж. Обща методология Модел за интервенции) са 

подбрани и обучителните концепции и теории заложени в него. Описаните процеси за 

младежки работници, обучители и младежи е базиран основно на НФУ, но е обогатен с 

още подходи от интерактивното преподаване и съвременната педагогика. Такива 

концепции и подходи, залегнали в основата на описаните обучителни процеси са – 

Множествени интелигентности, Социо-когнитивно учене, Експеренциално учене, Теории 

за развитието, Стилове на учене, Аз-ефективност и др. Информация за всички тези 

концепции е включена в Наръчника (Наръчник Oбучение за обучители - използване на 

неформално учене и интерактивни методи в Младежката работа), който е подготвен като 

обучителен материали комплементарен с настоящата Методология. 

 

Разработване на Методология “Oбучение за обучители" 

Създаването и описването на методологията „Обучение за обучители” е обучителен 

продукт, който липсва в страните партньори – България и Румъния. Поради ранната фаза 

от развитието на младежкия сектор и младежката работа в тези държави все още 

помагалата насочени към неформално учене са ограничени и недостатъчни. Липсата на 

адекватна обучителна рамка за подготовка на младежки работници в сферата на 

формалното образование води до недостатъчно използване на капацитета на работещите 

в сферата. 

Чрез настоящата методологията се запълва една от празнините в младежкия сектор, а 

именно необходимостта от методологии за подготовка на обучители способни да 

обучават младежки работници. Чрез тази методология (и прилагането и в рамките на 

проекта) ще се постави основата на подготовката на национални екипи от обучители на 

младежки работници. Методологията ще обслужи и целта за мултиплициране на 

резултатите от проекта и развитието на младежката работа в страните участнички и сред 

други заинтересовани страни. Чрез методологията ще могат да бъдат обучени голям брой 

младежки работници на национално и международно ниво за работа и разпространение 

на неформалното учене като инструмент за повишаване реализацията на младите хора на 

пазара на труда и ефективно социално включване. 
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Като ключови отправни точки за изработването на методологията послужиха елементи 

от Европейската стратегия за обучение (ETS – European training strategy) и 

Компетентностния модел на SALTO T&C за обучители работещи на международно 

ниво (Competence Model for trainers in the youth field to work at international level): 

 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/europeantotstrategy/trainercompetences/  

 

Допълнителни източници взети под внимание при подготовката на методологията и на 

цялостния Модел за интервенции са: 

 Качество в неформалното образование и обучение в сферата на европейската 

младежка работа - Quality in non-formal education and training in the field of European 

youth work, Helmut Fennes and Hendrik Otten (2008) 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1615/TrainingQualityandCompetenceStudy.pdf  

 

 Осемте ключови компетенции за учене през целия живот: Подходяща рамка, в 

която да се развиват обучители в сферата на европейската младежка работа или 

просто политика? - The eight key competencies for lifelong learning: An appropriate 

framework within which to develop the competence of trainers on the field of European youth 

work or just plain politics?, Hendrik Otten and Yael Ohana (2009) 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1881/Trainer_%20Competence_study_final.pdf  

 

 Качествена Младежка Работа – Обща рамка за по-нататъшно развитие на 

младежката работа. Доклад на експертна група за Системите за качество в 

Младежката работа в страните членки на ЕС - Quality Youth Work - A common 

framework for the further developent of youth work. Report from the Expert Group on Youth 

Work Quality Systems in the EU Member States 

http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf 

 

 

Създаване на Наръчник "Oбучение за обучители" 

За да се подсигури траен ефект и използване на резултатите от настоящия проект към 

Методологията е създаден и Наръчник (Oбучение за обучители - използване на 

неформално учене и интерактивни методи в Младежката работа), който да подпомага 

обучението на обучители. По този начин за провеждане на дейностите залегнали в общата 

Методология (виж. Обща методология Модел за интервенции) има готов обучителен 

материал. Наръчника “ Oбучение за обучители - използване на неформално учене и 

интерактивни методи в Младежката работа” се предоставя за свободен достъп и 

разпространение през интернет (линк за изтегляне на резултатите от проекта). 

При създаването на Наръчника Oбучение за обучители - използване на неформално учене 

и интерактивни методи в Младежката работа не сме се ограничавали от рамките на 

Методологията, а сме се постарали да разгърнем изцяло разбирането си за знанията, 

уменията и концепциите, които трябва да познава един обучител в младежката сфера. По 

тази причина Наръчника съдържа голямо количество допълнителни материали. 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/europeantotstrategy/trainercompetences/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1615/TrainingQualityandCompetenceStudy.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1881/Trainer_%20Competence_study_final.pdf
http://ec.europa.eu/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6bccf896-4ab5-4359-b7f9-3cee3c8a2daf
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Методология за Oбучение за обучители 

Резюме 
Методология и програма за обучени на обучители в младежката сфера. Основния резултат 

от прилагането на Методологията е подготовка на експерти използващи методите на НФУ 

и интерактивното преподаване за подготовка на младежки работници, които да 

предоставят обучителни услуги за младежи нуждаещи се от развитие на компетенции 

подпомагащи реализацията им на пазара на труда и ефективно социално включване. 

Цели  
Какви умения, нагласи, действия, опит се развиват с обучителния процес? 

 Усъвършенстване на знанията и уменията на обучителите в сферата на работа с групи; 

 Умения за залагане и постигане на образователни цели; 

 Развитие на компетенции за разбиране и фасилитиране на индивидуален и групов 

процес на учене; 

 Развитие на умения за дизайн на обучителни програми базирани на принципите на НФУ; 

 Развитие на умения за управление на процеса на самостоятелно учене; 

 Развитие на умения за успешно взаимодействие и работа в екип; 

 Развитие на умения за ефективна комуникация в обучителна среда; 

 Създаване на умения за използване на НФУ и интерактивното преподаване като 

инструменти за обучителна работа; 

Идентифициране на целевата група 
За каква целева група е подходящ обучителния процес? Какви действия, свързани с 

участниците ще бъдат предприети? (събиране на информация, формуляр за 

кандидатстване, предварителни задачи и др.) 
 

Целева група на обучителния процес са обучители и педагогически специалисти работещи 

в сферата на неформалното учене и младежката работа. Програмата е ориентирана към 

хора използващи интерактивни методи на преподаване за развитие на компетенции, 

участващи в проектни дейности и активни в процесите на личностно развитие и обучение. 

Програмата е предназначена за: младежки работници, обучители, педагози, тренери и 

консултанти. 
 

Необходим предварителен опит на участниците: 

 Да познават принципите на неформалното учене; 

 Да са участвали поне два пъти в екипи по подготовка, провеждане и оценка на обучения 

базирани на методите на НФУ; 

 Да имат опит в младежката сфера и младежката работа като – организатори на 

младежки проекти и инициативи, младежки лидери, ментори, координатори, 

обучители; 

 Да притежават потенциал и желание за развитие на умения на обучители и капацитет 

след завършване на обучението да работят като активни обучители в младежката 

сфера, провеждащи обучения за младежки работници; 

 Да проявяват инициатива и желание за целенасочено ръководене на собствения процес 

на самоусъвършенстване и учене; 

 Да са подготвени да рефлектират и критично осмислят своите умения, ценности и 

качества на обучители. 
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Преди включването в обучителния семинар според изискванията на настоящата 

Методология, кандидатите трябва да преминат процеса на кандидатстване и оценка с цел 

проверка на посочените по-горе изисквания. Процеса на кандидатстване започва с 

разпространение на информация сред организация и мрежи, работещи в сферата на 

младежката работа. Кандидатите се приканват да се представят, според посочените по-

горе критерии, да оценят самостоятелно своя опит и компетенции, както и да изразят 

личната си мотивация да участват в този обучителен процес. След подбор на база 

заявленията всички одобрени кандидати се оценяват чрез "Тест за входно ниво", свързан с 

темите и компетенциите заложени в целите на обучението на настоящата методология. 

След това по време на подготвителната фаза на кандидатите се предоставя теоретична 

информация (книги, видео, публикации), която им дава възможност да учат. В последствие 

се провежда поредица от практически задачи свързани с предоставената информация. Въз 

основа на резултатите от задачите се извършва окончателния подбор на участниците в 

обучителния семинар. Накрая всички кандидати се тестват отново със същия "Тест за 

входно ниво", като по този начин се измерва напредъка по време на 

селекционната/подготвителната фаза. 

 

Идентифициране на потребностите 
Какви знания и умения са от съществено значение да бъдат предадени и упражнени в 

обучителния процес? 

Знания Умения Нагласи 

Теории за процеса на учене 

Принципи на НФУ 

Стилове на учене 

Експеренциално учене 

Социо-когнитивно учене 

Мотивация и Аз-ефективност 

Множествени 

интелигентности 

Методи за рефлексия и 

дебрифинг 

Обучителна среда 

Оценка на обучителни 

резултати 

Умения за самостоятелно 

учене 

Ключови компетенции 

Роли на обучителя 

Групова динамика 

Методи и техники на НФУ 

 

 

Залагане на обучителни цели 

Оценяване на обучителни 

резултати 

Дизайн на обучителни 

програми 

Активно слушане 

Ефективна комуникация 

Ефективна работа в екип 

Създаване на ефективен 

обучителен поток 

Менторство и коучинг 

Прилагане на интерактивни 

методи на преподаване 

Описване и документиране на 

обучителни програми 

Фасилитиране и водене на 

дискусии и дебрифинг 

Задаване на активности 

Даване и получаване на 

ефективна обратна връзка 

Създаване на среда за 

рефлексия и самооценка 

Оценка на обучителни нужди 

Създаване и адаптиране на 

активности и приложението 

им в разнообразен контекст 

Да служи като ролеви модел 

Да вдъхновява за бъдещи 

постижения 

Да комуникира позитивно и да 

поощрява обучаемите 

Да следва времеви график 

Да умее да се справя в 

непредвидени ситуации 

Да проявява устойчивост на 

стрес 

Да излъчва всеотдайност 

Да търси проактивно 

възможности за личностно 

развитие 

Да стимулира участието и 

включването на обучаемите 

Да проявява отговорност в 

работата 

Да импровизира и проявява 

гъвкавост при водене на 

обучение 

Да е отворен/а към иновации и 

креативност 

Да бъде емпатичен/а и да 

проявява разбиране за 

индивидуалните нужди на 

обучаемите 
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Ресурси 
Местоположение, зала, материали, интернет и др. 

 

За провеждането на програмата е необходимо използване на обучителна среда идентична 

на тази, в която биха работили бъдещите обучители. Просторни обучителни пространства 

с възможност за активности с движение, както и за необезпокоявана работа в малки групи. 

Да има възможност за провеждане на активности на открито. Да има богат набор от 

материали и техника – флипчарт стойки, проектори, канцеларски и арт материали. Да има 

достъп до интернет. Добре е обучението да се провежда в отдалечен, изолиран 

обучителен център за да се постигне високо ниво на концентрация на участниците по 

време на интензивното обучение. 

 

Съдържание и програма 
 

Кои теми включва?  

 Образование и учене 

 Развитие на компетенции 

 Обучителят – роли, умения, етика 

 Типове учене – социо-когнитивно, експеренциално, стилове на учене и др. 

 Групови процеси и учене в социална среда 

 Оценка, самооценка и рефлексия 

 Дизайн на обучителна програма 

 Обучителни методи в неформален контекст 

 Цикъл на обучение 

 Специални инструменти 

 Обучителна среда 

 

 

 

Етапи на провеждане на програма: 

Процеса на подготовка и Oбучение за обучители е комплексно и отговорно начинание. 

Обучителят е човек, носещ отговорност за обучаемите и за последствията от своята 

работа. По тази причина ние вярваме, че процеса на обучение и оценка на обучителите в 

младежката сфера не трябва да започва и свършва в рамките на няколкодневен 

обучителен семинар  в група. В тази връзка процеса, който предлагаме с настоящата 

методология е комплексен и обхваща продължителен период от време. Цялостното 

провеждане зависи от индивидуалния напредък на всеки участник. Процеса обхваща 3 

месеца подготвителен период, 9 дневен обучителен семинар и минимум 6 месеца период 

на последващи действия. По време на предварителната подготовка е необходимо да 

участват повече от необходимия брой кандидати и в процеса на подготовка чрез следене 

на напредъка и оценка на постиженията да бъдат селектирани участниците за обучителния 

семинар. За различните фази от процеса предлагаме набор от инструменти, които да 

подпомагат процеса на учене и развитие и да надграждат натрупаното от предишния 

период: 
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1. Подготовка (преди обучителния семинар) – по време на подготовката се използват 

онлайн базирани инструменти за учене (ИКТ). По този начин се предоставя 

предварителна информация към участниците, създава се контакт между участниците и 

обучителите и се стартира процеса на самоподготовка: 

Ключови елементи в подготовката са: 

 Предоставяне на обучителни материали – видео, аудио, книги, публикации; 

 Изпращане на въпросник за оценка на знанията; 

 Преминаване през серия от практически задачи за оценка на напредъка; 

 Финална селекция на участниците; 

 

2. Провеждане (по време на обучителния семинар) – обучителния семинар започва с 

Център за оценка (Assessment centre), базиран на Компетентностния модел на SALTO 

T&C за обучители работещи в младежката сфера. Така се идентифицират обучителните 

умения и поведения на участниците и се регистрира входното им практическо ниво. По 

време на обучителния семинар се използват широк набор от инструменти, които 

съпътстват процеса на обучение. На първо място се дава възможност за разработване на 

теоретичните знания, развити по време на подготвителната фаза. Второ - това е 

моментът да се предадат и разработят специфичен набор от практически умения, 

свързани с обучителната работа (например фасилитиране на дебрифинг и дискусия, 

даване на обратна връзка, комуникативни умения и т.н.). Процесът се основава на 

последователността при развитие на компетенции - нагласа, знания и умения. 

Започвайки със създаване на необходимите нагласи към младежката работа и НФУ, 

придружени от етиката на обучителя и осъзнаването на процеса на личностно развитие 

и самоусъвършенстване. След това се разработва теорията за методите, практиките и 

процесите на учене. И накрая се изпълняват практически задачи в социалната среда 

(като екипи), които се анализира и резултатите се усъвършенстват. Като връзка с 

реалната професионална реализация на придобитите компетентности, обучаемите ще 

разработят цялостна обучителна програма въз основа на нуждите на целевата група и 

целите на обучението. 

Ключови елементи в провеждането са: 

 Център за оценка – идентифициране на обучителните умения на участниците; 

 Учене в група (социално учене), демонстриращо ценностите и принципите на 

младежката работа и провеждането на обучения базирани на НФУ; 

 Изпълнение на практически задачи, свързани с инструменти за обучение - 

фасилитиране, дизайн на сесия т.н. 

 Анализ и обратна връзка - прецизиране на изпълнените задачи; 

 Практическа работа по разработване и демонстриране на обучителни сесии; 

 Дизайн от цял обучителен процес (идентифициране потребностите на целева група, 

подготовка и дизайн, провеждане на сесии, оценка на резултати и последващи 

действия) - като финална задача към групата, за да демонстрира нивото на усвояване 

на материала. 

 

3. Последващи действия (след обучителния семинар) – по време на периода след 

обучението се повтарят част от практическите задачи от обучителния семинар но в 

реалната обстановка на работното място/общността на обучаемите. По време на този 

процес всеки обучаем бива подкрепен от обучител и от свои колеги. 
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Ключови елементи в последващите действия са: 

 Дизайн и провеждане на обучителен процес – по стъпките описани горе , но в 

реална среда; 

 Онлайн учене – допълнителни материали; 

 Уебинари – с цел повишаване на квалификацията; 

 Менторство, коучинг и онлайн подкрепа – осигурено от обучителите и външни 

експерти; 

 Групи за подкрепа – между участниците се формират групи, които да поддържат 

връзка и да участват в разрешаване на реални казуси; 

 

Методи и инструменти 
Провеждането на програмата е базирано изцяло на интерактивното преподаване и НФУ. 

Принципите заложени в основата на методите подбрани и включени в програмата са 

следните:  

 Активно участие на участниците – стимулиращо тяхната инициативност; 

 Гъвкавост на учебния процес – за да отговори на специфичните им обучителни нужди; 

 Споделяне на добри практики и личен опит; 

 Създаване на практическо измерение на наученото. 

Участниците в програмата се поставят в среда, изискваща тяхната активна намеса и висока 

степен на участие и изява. Те трябва да се справят с предизвикателства и задачи, 

използвайки ограничени ресурси, да вземат решения и да проследят резултатите от 

действията си. Обучителите насочват участниците към ефективно осмисляне на изводи от 

преживяното и превръщането им в умения и отношения, необходими за бъдеща работа. 

Принципа на учене чрез правене и преживяване помага на участниците да развият и 

упражнят реални умения, които да са им от полза в бъдеще. 

За обучението са планирани определени методи на работа. Всички подходящи методи се 

основават на неформален подход. Той е фокусиран върху нуждите на участниците и 

техните преживявания. Методите са насърчаващи участието и оставят пространство за 

• Въпросник за оценка на 
знанията; 

• Онлайн учене - обучителни 
материали; 

• Практически задачи за оценка 
на напредъка; 

• Финална селекция на 
участниците; 

Подготовка 

• Практическа работа - 
разработване и демонстрация 
на обучителна сесия; 

• Дизайн на обучителен процес - 
идентифициране на нужди, 
подготовка и дизайн, 
провеждане на сесии, оценка 
на резултата; 

Провеждане 
•Дизайн и провеждане на обучителен 

процес – в реална среда; 

• Онлайн учене – допълнителни 
материали; 

•Уебинари – с цел повишаване на 
квалификацията; 

•Менторство, Коучинг и онлайн 
подкрепа; 

•Групи за подкрепа; 

Последващи 
действия 
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индивидуално включване. Управлявани преживявания водят към интернализация на нови 

теоретични основи (участниците да открият и разберат новите теоретични инструменти и 

методи), развитие на умения (участниците да се включат в методи и дейности, които се 

развиват 8 ключови компетенции за ученето през целия живот) , индивидуална и групова 

практика ( участниците имат възможност да създават и прилагат методи, дейности, 

планове за собствените си реалности). 

Всички дейности и методи на работа допринасят за процеса на неформално учене. Като 

примери могат да се посочат игри , дебати, симулации, енерджайзъри, айсбрейкъри, 

комуникационни игри, активности за опознаване, групови дискусии, практически задачи, 

коучинг сесии, творчески дейности, рефлексии, „отворено пространство“ и много други. 

Обучението е фокусирано върху личностното развитие на участниците. Избраните 

дейности и методи трябва да дадат възможност на младежките работници и обучители да 

станат по-уверени , по-мотивирани и по-компетентни. По този начин те допринасят за 

развитието на обществото чрез прехвърляне на придобитите опит и знания в ежедневната 

си работа. Освен принципите на учене чрез преживяване, които са познати на много 

обучители, в това обучение са включени и други принципи и инструменти, като например 

Социо-когнитивното учене, Аз-ефективност, Множествена интелигентност - концепции, 

които обогатяват неформалното образование. 

Участниците трябва да бъдат активно включени във всеки етап от обучителния процес. По 

време на етапа на подготовка кандидатите трябва да бъдат активни в изучаването на 

онлайн учебни материали, преминаването на тестове и изпълняването на задачи. По 

време на обучителния семинар те създават свои сесии, демонстрират ги и получават 

обратна връзка. След семинара участниците стават  част от процеса на менторство, 

споделят информация с други участници, участват в онлайн учене. Също така се включват 

в следните дейности в провеждането на цялостния процес на провеждане на Модела за 

интервенции - обучения на младежки работници, събития за мултиплициране и т.н. 

 

 

 
 

 

 

 

Натрупване на 
знания 

•По време на 
подготвителната фаза 
обучаемите натрупват 
знания чрез онлайн 
учене и прилагане 
чрез тестове и 
дистанциоони задачи. 

Задълбочаване на 
знанията и развитие 
на умения 

•По време на тренинга 
участниците прилагат 
знанията 
практикувайки в 
защитена среда и 
получавайки обратна 
връзка. По този начин 
се развиват 
практически умения. 

Практикуване 
в реалан среда 

•След тренинга 
участниците 
продължават 
развитието на 
компетенции 
прилагайки уменията 
си в реалан среда и 
полуавайки 
менторска подкрепа 
от обучителите и 
външни експерти. 
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Резултати от обучителния процес 
Какви резултати постига обучителния процес? Как ще бъдат установени резултатите за 

участниците, самооценка и др.? 
 

Очаквани резултати: 
В края на програмата участниците ще могат: 

 Да планират, организират, провеждат и оценяват обучителен процес базиран на НФУ; 

 Да участват пълноценно като част от екип в изпълнение на задачи; 

 Да преподават наученото използвайки интерактивни методи и принципите на НФУ; 

 Да идентифицират свои обучителни нужди и да търсят активно възможности да ги 

попълнят; 

 Да прилагат редица методи на НФУ и интерактивното преподаване; 

В края на програмата участниците ще знаят:  

 Теории за процесите на учене; 

 Подходи за фасилитиране на индивидуалното и групово учене; 

 Методи за интерактивно преподаване; 

 Принципи за дизайн на обучителни програми; 

 Методи за оценка на обучителни резултати; 
 

Оценка и измерване на резултатите: 
Измерване преди обучителния семинар (подготвителна фаза): 

 Процедура на оценка на входното ниво – тестове и практически задачи за да се засече 

входното ниво (първите тестове се правят преди получаването на предварителната 

информация и подготвителната фаза); 

 Процедура на селекция на участниците в обучителния семинар – поредица от 

практически задачи проследяваща усвояването на предоставената информация за 

самостоятелна подготовка и даваща възможност за финална селекция спрямо 

резултатите; 

 Повторение на тестовете за оценка на входното ниво - след подготвителната фаза 

отново се провежда тест за проследяване на резултата и оценка на напредъка по време 

на подготвителната фаза; 

Измерване по време на обучителния семинар: 

 Център за оценка  - да се идентифицират обучителските умения и поведения на 

участниците и да се регистрира входното им практическо ниво; 

 Практическите задачи - по време на програмата изпълнението на задачите е 

съпроводено от получаване на конструктивна обратна връзка от останалите обучаеми и 

експертите обучители; 

 Групи за рефлексия - ежедневно провеждане на групова рефлексия за оценка на 

наученото; 

 Самооценка с разнообразни инструменти и методи 

Измерване на резултатите в края на обучителния семинар:   

 Неформална оценка – използване на интерактивни методи за оценка (напр. методи 

„Пица”, „Групов термометър”, „Горещ стол” и др.); 

 Самооценка с разнообразни инструменти и методи; 

 Формална оценка - попълване на въпросници от участниците; 
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Измерване на резултатите във фазата на последващи действия: 

 Доклади от експертите обучители - по време на целия процес  водещите експерти 

наблюдават и оценяват обучаемите. В края предоставят индивидуални доклади за 

всеки обучаем; 

 Оценка на цялостното развитие - чрез анализ на реалните практически задачи по време 

на последващите действия от обучаеми и специалисти всеки участник получава обратна 

връзка за своите резултати. 
 Окончателно самооценка - в края на периода на последващи действияна всеки обучаем 

оценява постиженията си въз основа на ETS компетентностния модел за обучители, 

работещи в младежката сфера; 

 Център за оценка (по избор)  - да се идентифицират обучителските умения и поведения 

на участниците и да се регистрира финалното им развитие. 

 

Последващи действия 
Предвиждани действия след приключване на тренинга? 

 

Въз основа на теориите и физиология на процеса на учене всяка нова компетентност 

трябва да се практикува за да стане устойчива и полезна. Също така социалното учене и 

подкрепа играят важна роля в процеса на мотивация, когато нови умения трябва да бъдат 

приложени на практика. Менторството, коучинга и партньорската мрежа ще бъде 

основните инструменти за да се осигурят тези елементи. Във връзка с това, за да се 

гарантира дълготраен резултат на обучителния процес последващите действия се 

основават на два основни принципа: 

 Продължаващ процес на обучение – за да продължи развитието на компетенциите, 

свързани с провеждане на обучения. Това дава мотивация за по-нататъшно 

усъвършенстване на обучаемите и създава устойчиви навици за учене през целия живот 

и самостоятелно учене. Дейностите трябва да бъдат едновременно практически задачи, 

изпълнявани в реални ситуации и теоретични ресурси за задълбочаване на знанията. 

Инструментите, които могат да предоставят това са - онлайн обучение, менторство и 

коучинг от колеги и експерти и групи за подкрепа. 

 Участие в следващите стъпки в осъществяването на Модела за интервенции - 

въвличането на обучаемите в по-широката рамка на изпълнение на Модела за 

интервенции (от която Oбучение за обучители е само една част) създава по-дълбоко 

разбиране за ролята им като обучители в младежката сфера. Това създава среда за 

реално практикуване на придобитите компетенциите и възможност за развитие чрез 

осигуряване на реален резултат за младежките работници и младите хора. По време на 

изпълнението на Модела  участниците (от обучението за обучители) могат да участват в 

различни дейности, като например – стаж по време на Обученията за младежки 

работници процес (участие като стажант-обучители), провеждане на он-лайн обучения за 

младежките работници, менторство и оценка на обучителните резултати на 

младежките работници, дизайн на обучителни модули с младежките работници за 

подготовка на обучения за млади хора. Всички тези дейности могат да бъдат 

подпомагани и насочвани от колеги и експерти, участващи в провеждането на 

цялостния процес на Модела за интервенции. 
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Контакти 

НЧ „Бъдеще сега 2006”, България – home@gudevica.org  

Dreams for life, Румъния - cluj@dreamsforlife.ro  

Огнян Гъдуларов, обучителен експерт, България – ogi@gudevica.org 

Богдан Романика, обучителен експерт, Румъния - romanica.bogdan@gmail.com  
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