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Глава 1 - Проектът "Be Ready" / „Бъдете готови" 

Описание на проекта "Be Ready" / „Бъдете готови"

Този продукт е кратка версия с основните части на електронното ръководството на 

проекта. Тази версия за печат има активни връзки към електронното ръководство, 

които предоставят допълнителна информация. Електронното ръководство съдържа 

всички интелектуални резултати от проекта, както и информация за пилотирането и 

оценката на инструментите и материалите.

Проектът имаше за цел да създаде и предложи модел и инструменти за ангажиране 

и кариерно ориентиране на младите хора на възраст над 14 г., за да се намали 

преждевременното им отпадане от системата на образование, като отговор на 

общоевропейското предизвикателство, свързано с безработицата сред младите хора и 

стратегията за намаляване на преждевременното напускане на училището, определени 

в програмния документ Европа 2020. Необходимостта от това е идентифицирана 

на местно ниво, от собствения опит и от липсата на актуални и висококачествени 

материали, които мотивират и подкрепят младите хора в риск от преждевременно 

отпадане от системата на образование, и които включват информация за 

възможностите в ЕС на разположение за целта. Необходимостта от подобен проект беше 

определена на национално и на европейско ниво.

Специфични цели на проекта са:

Начално и продължаващо обучение за образователните кадри, които работят с младите 

хора в риск: За да се насърчи по-доброто разбиране на проблема за преждевременното 

отпадане на младите хора от системата на образование и начините за неговото 

преодоляване, както при началната им професионална подготовка, така и по време на 

тяхното професионално развитие;

 y Разработване на силна и добре развита система от насоки: Да се изработи система от 

насоки, които да гарантират, че младите хора са наясно с различните възможности за 

обучение/кариерно развитие и перспективите за заетост, достъпни за тях;

 y Разработване на механизми за консултиране, които предоставят на младите хора 

едновременно емоционална и практическа подкрепа: Материалите идентифицират 

различни средства за консултиране и кариерно ориентиране, включително 

наставничество, практическо обучение и професионални стажове;

 y Сътрудничество със света на работата: Разработените материали очертават различни 

начини за предоставяне на възможности на младите хора да добият реален опит 

от и в света на труда. Използваната гама от мрежи на работодатели, с които 

партньорите си сътрудничат, позволява отчитането на гледната точка и съветите на 

работодателите, така че представените идеи и методи за кариерно ориентиране са 

едновременно практични и полезни.

Проектът имаше за цел да работи с 800 млади хора в риск от преждевременно отпадане 

от системата на образование и 165 педагози (учители и кариерни консултанти), които 
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ще бъдат обучени да идентифицират и подкрепят младите хора в риск от ранно 

напускане на училището.

Планът на проекта е ключов инструмент, който предвижда дейности, разделени 

в работни пакети с ясно дефинирани роли и отговорности за всеки партньор и с 

реалистични срокове за изпълнение на поставените цели. Проектът се проведе в 

рамките на две години, от декември 2015 до ноември 2017г. Изпълнението на проекта и 

създаването на интелектуалните резултати от него включваха следните работни пакети:

 y управление на проекта - през цялата дължина на проекта;

 y изследване на съществуващите материали, методи и подходи за предотвратяване 

на преждевременното отпадане на младите хора от системата на образование, 

включително и на съществуващите добри практики в тази насока, както и на 

ограниченията на съществуващите форми за консултиране;

 y разработване на нови материали и дейности във връзка с кариерното ориентиране 

на младите хора, за да се повиши тяхната мотивация и умения за трудова заетост; 

особен акцент в материалите се поставя върху възможностите за кариерното 

ориентиране на младите хора в цяла Европа;

 y превод и адаптация: материалите (ръководството за работа „Бъдете готови") са 

преведени на четирите езика на партньорите;

 y  първоначално пилотиране и оценяване на материалите с около 15 специалисти по 

образование и кариерно консултиране и 200 млади хора в риск от ранно отпадане 

от училище; тестваните материали са оценени както от младите хора, така и 

професионалистите, които са работили с тях, като за целта  бяха използвани 

стандартните формуляри за  вътрешна оценка на продуктите от проекта;

 y  преглед на ефективността на материалите в рамките на всяка страна-партньор: в 

края не пилотирането, всеки партньор проведе вътрешен семинар за обсъждане на 

резултатите от тестването, качеството на пилотираните материали, както и тяхната 

функционалност и приложимост;

 y редакция, адаптиране и внедряване на материалите в практиката по кариерно 

ориентиране на младите хора в риск: резултатите от горе-описаните семинари и 

оценката на материалите бяха представени по време на срещата на партньорите 

в България; адаптираните материали бяха предоставени от партньорите на 

специалистите по образование и кариерно консултиране за млади хора в риск от 

ранно отпадане от училище чрез специална електронна обучителна платформа;

 y окончателно актуализиране и финализиране на материалите преди тяхното 

разпространение: провеждане на окончателни семинари и работни срещи (multiplier 

events) вътре в страната, на които бяха поканени ключови европейски и национални 

заинтересовани страни.

Резултатите включват:

 y методология за идентифициране на младите хора в риск от преждевременното 

отпадане от системата на образование;

 y ръководство с материали за обучение и дейности за работа с млади хора в риск от 

ранно отпадане от училище;
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 y обща основа на политиките и процедурите за закрила при работа с младите хора за 

постигане на високо качество на работата по кариерното ориентиране на младите 

хора;

 y  образец на развитието и укрепването на връзките между училищата, 

професионалното образование и обучение, висшето образование и пазара на труда;

 y обучени 165 специалисти по образование и кариерно консултиране и преминали 

през обучение 800 младежи в риск от преждевременното отпадане от системата на 

образование;

 y пан-европейско партньорство на организации и  институции, ангажирани с 

преодоляването на проблемите, свързани с преждевременното отпадане на млади 

хора от системата на образование, включително и училища;

Въздействието от дейността на проекта се определя в няколко насоки, от обгрижването 

на отделни ученици, участвали в пилотирането на материалите от проекта, които 

развиват увереност, умения и мотивация да останат в системата на образованието и да 

получат достъп до възможности за кариерно развитие и реализация на пазара на труда, 

до подготовка на специалисти по образование и кариерно консултиране, които следствие 

на обучението увеличиват своето знание и информираност за възможностите за работа 

с младите хора в риск, за да се насърчат последните да се възползват от възможностите 

за кариерно консултиране и развитие страните в и извън границите на ЕС.

Дългосрочните ползи от проекта предвиждат използването на изводите от проекта при 

разработването на политики за кариерно консултиране и ориентиране на национално и 

европейско ниво. Бъдещо финансиране се очаква да бъде осигурено чрез внедряване на 

проекта в системата на образование в отделните страни-партньори по проекта, както и 

чрез представяне на проекта на форуми за разпространение на идеите и резултатите от 

проекта, както на национално, така и на европейско ниво.
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Партньори по проекта

Лондонска община Хамърсмит и 
Фулъм, Великобритания

Фондация Салфорд, Великобритания

Лисабонски университет, Факултет по Кинетика на 
човека, Португалия 

Нов Български университет, България

Център за младежко ориентиране, община Вейле, Дания

Колеж Ийлинг, Хамърсмит и Западен Лондон, Великобритания

Висши институт за изследвания в туризма и 
хотелиерството – Ещорил, Португалия 

Група училища "Д-р Азеведо Невеш", Португалия

127 СУ „Иван Денкоглу”, София, България

За повече информация относно партньорите по проекта вижте електронното 

ръководство (LINK)

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/presentation-of-parners-with-links-to-description-on-our-website/
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Глава 2 - Преждевременното отпадане от системата на 
образование

Дефиниране на явлението преждевременно отпадане от системата на образование 

(ПОСО)

Преждевременното отпадане от системата на образование (ПОСО) се отнася до онези 

млади хора, които напускат училището преждевременно, остават без квалификация, 

и които повече не се ангажират с образованието си и/или по-нататъшното си 

професионално обучение. За разлика от "отпадане от училище", който термин често 

се отнася до прекратяване на текущ курс на обучение, например отпадане в средата на 

срока от училище, преждевременното отпадане от системата на образование (ПОСО) 

може да се случи по всяко време и да се отнася за различни възрастови групи (ЕО, 2013).

Показателите, които идентифицират младите хора като изложени на риск от ПОСО

Преждевременното отпадане от системата на образование не е само едно събитие 

или показател, а често е причинено от комбинация от индивидуални, образователни, 

географски и социално-икономически фактори и е до голяма степен резултат 

от постепенен и кумулативен процес. Въпреки съществуващите разлики между 

европейските образователни системи, почти навсякъде в Европа, броят на 

преждевременно напусналите мъже е по-висок от този на жените.

Ранната информираност за показателите, които могат да идентифицират младите хора 

в риск от ПОСО е първата стъпка към предотвратяване на това явление. Училищният 

персонал играе ключова роля в разпознаването на ранните признаци на неангажираност 

и разбирането на ранните рискови показатели. Въпреки че има много причини за ПОСО, 

все пак е възможно да се установят някои повтарящи се показатели за идентифициране 

на млади хора в риск от ПОСО.

Показатели, свързани с ПОСО

Подготовка, поведение и отношение:

 y  често отсъствие от училище

 y  липса на ангажираност с процеса на обучение

 y  ниски академични постижения

Условия за учене, здраве и благополучие:

 y  обучителни трудности и увреждания (ОТУ)

 y лични или емоционални затруднения

 y нездравословен климат в училище

Семейство и околната среда:

 y  селски или необлагодетелствани райони

 y  етнос и култура
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 y  социално-икономически фактори

 y  фактори, свързани със семейството

 y  нездравословна среда

Образователни условия и условия на пазара на труда:

 y  структурни характеристики на системата на образованието

 y  заетостта и условия на пазара на труда

 y  затруднения „на прехода”

Изброените показателите, са от анализи, направени от ЕС и ОИСР и се прилагат за 

всички региони в ЕС и се отнасят за всички възрастови групи.

За допълнителна информация относно показателите за ПОСО вижте електронното 

ръководство (LINK)  

Регионални фактори за преждевременно отпадане на младите хора от системата на 

образование

Въпреки че посочените по-горе показатели са общоевропейски, в рамките на 

Европейската общност съществуват регионални различия. Всяка от страните-партньори 

е определила показателите, които са специфични (и допълнителни) за техния регион.

За допълнителна информация относно показателите за ПОСО за България, Дания, 

Англия и Португалия вижте електронното ръководство (LINK)  

 

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/indicators-pan-european/
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Глава 3 – Добри практики

Въведение

Реалността на уменията на младите хора за успешен преход от образованието към 

пазара на труда в Европа не е блестяща. Според Европейската комисия, има 70 милиона 

европейци, които не владеят в достатъчно добра степен основни житейски умения, 

като например имат незадоволителна езикова грамотност (умения за четене и писане) 

или слаби математически и дигитални умения, което прави тези хора лесна мишена 

за преждевременно отпадане от системата на образование, безработица, бедност и 

социално изключване.

За да се справи с това явление, Европейската комисия стартира Програма за нови 

умения за Европа / "A New Skills Agenda for Europe" (ЕК, 2016) през юни 2016, с цел да 

гарантира, че хората развиват необходимите умения, за да заемат своите работни 

места и че пригодността за заетост, конкурентоспособност и растеж се увеличават 

в различните европейски страни. Има 10 конкретни мерки, които ще подпомагат 

изпълнението на тази програма през следващите две години: 1) Гаранция за умения, 

гарантираща, че хората имат минимално ниво на владеене на основните житейски 

умения; 2) преразглеждане на Европейската квалификационна рамка; 3) Коалиция 

между цифровите умения и работата, което има за цел да обедини различните 

заинтересовани страни, а именно образованието и пазара на труда, за да се улесни 

достъпът до основни дигитални умения; 4) Планът за секторно сътрудничество 

относно развитието на умения, насочен към подобряването на житейските умения 

и към преодоляването недостига на умения в определени области; 5) Инструмент 

за профилиране на уменията за граждани на трети страни, за да бъдат определени 

притежаваните и необходимите умения за лицата, търсещи убежище, бежанците и 

другите мигранти; 6) ревизиране на общоевропейската рамка Европас / Europass Frame-

work; 7) насърчаване на професионалното образование и практическо обучение; 8) 

преразглеждане на Препоръката относно ключовите умения, която е фокусирана върху 

развитието на умения, свързани с предприемачеството и иновациите; 9) изграждане 

на система за проследяване на зрелостниците, за да има по-ясно разбиране за това как 

завършилите се реализират на пазара на труда; и 10) въвеждане на ефективни мерки за 

намаляване „изтичането на мозъци“.

В тази рамка, настоящият документ има за цел да идентифицира съществуващите 

добри практики в развитието на житейските умения и уменията за академично 

и кариерно израстване на младите хора във всяка от четирите страни, партньори 

по проекта по програма Еразъм+, Ключова дейност 2, Училищно образование - 

стратегически партньорства „Бъдете готови - житейски умения и кариерно развитие: 

подпомагане напредъка на младите хора към успеха (2015-1-UK01-KA201-013739). Това е 

проект, координиран от London Borough of Hammersmith and Fulham (LBHF) с партньори 

от четири различни страни в Европа: в Португалия - Escola Superior de Hotelaria e Turis-
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mo do Estoril (ESHTE), Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa (FMH-UL) 

и Agrupamento de Escolas Dr. Antonio Azevedo Neves (AGAN); в България - Нов български 

университет (НБУ) и 127мо СУ „Иван Денкоглу“, София; в Дания – UU Vejle Kommune 

(VK); и във Великобритания - Ealing, Hammersmith and West London College (EHWLC) и 

Salford Foundation (SF).

Основните приоритети в този проект включват: подпомагане на училищата за справяне 

с преждевременното отпадане на учениците от системата на образованието и по-

добри грижи за нуждите на младежите (над 14 години) в неравностойно положение, 

в различни образователни етапи; подобряване качеството на професионалното 

образование и практическата подготовка на младите хора на работното място; както и 

укрепването на образователните и обучителни пътеки за педагозите, специалистите 

от кариерните центрове и/или социалните работници за работа с младите хора. 

Необходимостта от проекта беше идентифицирана от партньорите на основата на 

липсата на съвременни, висококачествени информационни и образователни материали 

(в това число и такава, съдържащи информация относно предлаганите възможности 

в целия Европейски съюз), насочени към младите хора, изложени на риск от отпадане 

от системата на образованието, които да ги мотивират и да ги подкрепят в тяхното 

академично и професионално израстване.

Това изследване съставлява първият резултат (O1) на гореспоменатия проект. Добрите 

практики, представени в проучването, се стремят да подкрепят и наставляват младите 

хора със специални нужди, за да направят прехода от училището към професионалното 

образование / упражняването на професията, както и да очертаят дейности за кариерно 

консултиране, с особен акцент върху възможностите за заетост и продължаващо 

обучение на територията на ЕС. Изследването бе проведено под ръковоството на Escola 

Superior de Hotelaria de Turismo Estoril (ESHTE) и с участието на London Borough of Ham-

mersmith and Fulham (LBHF), Нов български университет (НБУ), Escola Superior de Hote-

laria e Turismo do Estoril (ESHTE), Faculdade de Motricidade Humana - Universidade de Lisboa 

и UU Vejle Kommune (VK). Изследването, обаче, няма претенции за изчерпателност и със 

сигурност има много други примери на добри практики в тази насока.

Използваната методика за идентифициране на добрите практики

Освен общото разбиране за това, какво означава "добра практика", подготовката за това 

изследване включи идентифицирането и определянето на основните термини, за да 

обоснове подборът на установените практики. Тези термини, базирани до голяма степен 

на общи разбирания и определения, използвани от организации на ЕС, са: кариерно 

консултиране, наставничество и менторство, корпоративна социална отговорност, 

преждевременното отпадане от системата на образование, предприемачеството, 

житейски умения (soft skills / life skills), професионално образование и практическа 

подготовка, стажуване, чиракуване, и млади хора в риск или в неравностойно 

положение.
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За допълнителна информация относно използваната методика за идентифициране 

на добрите практики за преодоляване на проблемите, свързани с преждевременното 

отпадане на млади хора от системата на образование (ПОСО), вижте електронното 

ръководство (LINK)

Добри практики по държави

ДОБРИ ПРАКТИКИ - БЪЛГАРИЯ

Добрите практики, установени в България, насочени към развитието на умения за 

реализация в живота и професионалната квалификация на младите хора, осигуряването 

на по-добро кариерно ориентиране и предотвратяване на ранното отпадане от 

образователната система, включват предоставянето на компенсаторно образование за 

ранно отпадналите, подобряване на качеството на училищното преподаване и учене 

в рамките на българската образователна система чрез специална професионална 

подготовка на мотивирани учители за нуждите на училища в по-слабо развити 

региони, подобряване на качеството на професионалното образование и практическата 

подготовка, разработване на система за кариерно ориентиране в училищното 

образование, предоставянето на компенсаторно образование, както и на равен достъп до 

образование на децата със специални образователни потребности (СОП).

1.Заедно в час (Резултат: 100/100)

Това е местен проект на национално ниво, който започва през 2010 г. и все още 

продължава. Насочен е главно (но не само) към ученици (от 1ви до 12-ти клас) в 

неравностойно положение и се изпълнява с подкрепата на Асоциация „Америка за 

България”. Целта на проекта е да се осигури достъп на всички български деца до 

качествено образование чрез насърчаване и обучение на квалифицирани и амбициозни 

хора да станат мотивирани учители и лидери в българската образователна система, 

така че да могат да мотивират учениците да развият личния си потенциал успешно, 

доколкото е възможно.

Учителите, които участват в програмата, получават надграждаща професионална 

квалификация като педагози, а след това (след приключване на обучението си) 

заемат преподавателски позиции за 2 години в училища в социално и икономически 

необлагодетелствани райони. Добавената лична стойност за учителите, които 

доброволно се присъединят към програмата, е, че при нейното приключване те могат 

по-лесно да намерят нова работа като преподавател. Този проект е достигнал до 8000 

ученици, 55 училища и 96 стажанти в 8 административни области в България до този 

момент и е удостен с бизнес награда на Forbes през 2014 г. за НПО.

URL:http://zaednovchas.bg/ 

2.Система за кариерно ориентиране в училищното образование (Резултат: 100/100)

Това е национален проект на Министерството на образованието на България, 

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/introduction-and-methods/
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съфинансиран от Европейския социален фонд, Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси", която започва през 2012 г. и все още е в процес на изпълнение (сега 

е във втората си фаза). Той е подкрепен от много национални медийни компании и 

електронни медии. Насочен е към учениците от всички образователни етапи (от 1ви до 

12ти клас) и има за цел подобряване на тяхното кариерно ориентиране и професионална 

квалификация, както и увеличаване на шансовете им за трудова заетост чрез 

внедряване на ефективна система за професионално консултиране и професионално 

ориентиране в образователна система/ училище, съобразена с възрастта на учениците, 

познавателните им способности и потребности, и с изискванията на пазара на труда.

За да се постигнат тези цели до момента са създадени 28 регионални центрове за 

кариерно ориентиране, обучени са 150 кариерни консултанти в съответствие с 

международно признатите стандарти за квалификация на специалисти за работа с 

деца в училищна възраст и техните родители, създаден е национален онлайн портал 

за кариерно ориентиране на учениците, съдържащ информация за институциите в 

системата на средното и висшето образование и видовете професионално обучение, 

които те предлагат, някои практически инструменти и ръководства, които да бъдат 

използвани от кариерните консултанти и образователния персонал за организиране на 

дейности за професионално консултиране и съветване в училище и/или на регионално 

ниво, както и някои видео материали, тематично-базирани дейности и интерактивни 

упражнения за обучаваните, които да ги подпомогнат при идентифицирането на 

техния индивидуален потенциал и при избора им на кариера. Този проект е достигнал 

до 378 732 ученици, във всички 28 административни области в България. Регулирана 

от министерството, системата за кариерно развитие вече се интегрира успешно в 

училищното образование. В момента се добавя нов модул към портала, който ще 

позволи на обучаваните да търсят временна/почасова работа или стаж, а предприятията 

и фирмите да правят предложения за работа и да наемат млади хора с необходимата 

квалификация и умения.

URL: http://orientirane.mon.bg

3.Студентски и ученически практики (Резултат: 97/100)

Това също е местен проект на национално ниво, изпълняван с подкрепата на 

Министерството на образованието на България. който имаше за цел да достигне 61 

000 студенти и ученици между 2013 г. и 2015 г. Проектът цели да подобри качеството 

на училищното и висшето образование и професионалната подготовка на младите 

хора чрез по-добър баланс между теорията и практиката по време на обучението, чрез 

осигуряване на възможности на учениците и на студентите за професионална практика 

и стаж и чрез ориентиране на образованието към нуждите на пазара на труда, като по 

този начин помага на младите хора да намерят подходяща работа след дипломирането 

и да се реализират по-успешно на пазара на труда. Нещо повече, той се опита да създаде 

устойчиви механизми за работодателите да наемат млади и способни специалисти, 

придобили необходимите практически умения и професионални компетенции по време 

на своите стажове.
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Проектът спомага за подобряване на качеството на училищното и висшето образование 

и професионалната подготовка на младите хора чрез предоставяне на шанса на 

учениците от средните училища и професионалните гимназии, както и на студентите 

от университетите да придобият професионален опит и да подобрят своите практически 

умения в съответствие с очакванията и потребностите на пазара на труда.

При липсата на централизирани средства за заплащане на студентите по време на 

стажа им, проектът може да претърпи някои проблеми в бъдеще, когато приключи 

финансирането на проекта. Въпреки това, броят на тези, които са се включили в проекта 

до този момент, е доста обещаващ – 155 035 обучавани, 16 037 предприятия и фирми, 

предоставящи възможности за практическо обучение/професионален стаж и 182 668 

назначения на работа.

URL:http://praktiki.mon.bg/sp 

4.Включващо обучение (Резултат: 88/100)

Този проект, подкрепен от Министерството на образованието на България и финансиран 

от Европейския социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 

е предназначен да осигури подкрепяща среда за равен достъп до образованието на 

деца със СОП, деца със затруднения в ученето и деца без родителски контрол. Той e 

реализиран от 2012-2015 г. в 23 града, в сътрудничество със седем родителски асоциации 

и неправителствени организации. Основните две групи  бенефициенти са 1/ деца с 

обучителни трудности (или със СОП); или деца без родителски контрол (под социални 

грижи), и 2/ ресурсни учители, психолози, логопеди и друг помощен персонал.

В рамките на проекта е разработен нов модел за организацията и функционирането 

на масовите интернати за деца с умствени увреждания, насърчаване на положително 

отношение към приобщаващото образование в училищата и сред родителите. Проектът 

е достигнал около 1 500 деца със СОП, 1 500 специалисти от помощния персонал, 1 

500 родители и 400 ученици без родители. Моделът е одобрен от Министерството на 

образованието и е постигнат по-плавен преход от интегрирано към приобщаващо 

образование във всички български училища.

URL: http://vkluchvashto.mon.bg/HTML/instrukcia.pdf 

5.Take Two Europe / Втори дубъл - Европа / (Резултат: 85/100)

Този европейски проект е осъществен в партньорство между Лондонската община 

Хамърсмит и Фулъм (Великобритания), Фондацията Салфорд (Великобритания), 

Университета за приложни науки HUMAK във Финландия и 127 училище „Иван 

Денкоглу” в България. Проектът продължи две години, от октомври 2012 г. до октомври 

2014 г., и имаше за основна цел да се подобрят шансовете за реализация в живота и 

трудова заетост на младите хора (над 14 години), чрез развиване на техните умения за 

общуване. Проектът се опита да постигне тази цел като подкрепи и развие връзките 

между образованието и бизнеса и разработи пакет от дейности, който да надгради 

на тази връзка и сътрудничество и подпомогне младите хора по техния път към 
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успеха. Тези дейности, изпълнявани с подкрепата на различните бизнес партньори на 

училищата, бяха предназначени главно за подобряване на уменията за комуникация 

на младите хора и развиването на различни професионални компетентности и 

придобиване на практически опит, като подготовка за реализарането им на пазара на 

труда.

Този проект беше доста успешен, тъй като 35 предприятия от различни сектори и 

страни в Европа реагираха положително и подпомогнаха реализацията на проекта като 

се включиха в разработването на материалите за обучение или чрез предоставяне на 

възможности за съвмести дейности с младите хора, участници в проекта. Фирми от 

Великобритания, Финландия и България предоставиха примери за добри практики 

за своята социална  ангажираност и отговорност към образованието на младите хора 

(станали част от пакета с обучителни материали по проекта), и/или предложиха 

възможности на младите хора за наставничество, кариерни семинари и посещения на 

работното място.

Едно от ограниченията, определени в тази практика, обаче, е, че обучителните 

материали са пилотирани само с педагози (представители на образованието); 

представителите на бизнесът съдействаха при апробацията само на някои от 

материалите и дейностите по проекта.

URL: http://www.taketwopartnership.com 

За допълнителна информация относно добрите практики в България вижте линка:  

(LINK) 

ДОБРИ ПРАКТИКИ - ДАНИЯ  

Петте най-добри практики, които бяха идентифицирани в Дания, се фокусират върху 

развитието на умения, особено в областта на професионалното обучение, а именно, 

като приведе редовната образователната система по-близо до механизмите, заложени  в 

професионалното обучение и подготовка на младите хора.

1.От чина до полето или Fra Bænken til Banen (Резултат: 88/100)

Това е практика с местен обхват, разработена между 2013 г. и 2015 г., за млади хора на 

възраст между 15 и 17 години, които не са подготвени да останат в образователната 

система и се интересуват от игра на футбол. Практиката има за цел осигуряване на добър 

преход от общообразователно училище към младежкото професионално образование и 

предотвратяване на ранното отпадане от училище, укрепване и развитие на социалните 

и личностните умения на младите хора. Специфичните цели са да се установи връзка 

между младите хора и възрастните, за да развият своята лична мрежа за подкрепа и 

да намерят нови приятели. По 6 часа на седмица младите хора практикуват футбол 

заедно с треньора и някои от най-добрите играчи в FC Fredericia. Ментори за младите 

хора са основно футболните играчи, които имат индивидуален фокус върху всеки един 

от младите участници. Те поддържат контакт с младите хора, докато последните се 

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/bulgaria-2/
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ангажират с учебния процес и установят нова мрежа от социални контакти.

В резултат на този проект процентът на отсъствията от училище на  младите хора в 

риск е понижен значително. Повечето млади хора са подновили образованието си и 

се включват в учебните дейности. Тази практика бе ограничена само до младите хора, 

които се интересуват от футбол и въпреки че тя също е потенциално насочена и към 

момичета, участниците в проекта бяха предимно момчета. Освен това, практиката също 

изисква участието на футболен клуб и ангажиране на играчите в него с менторството на 

младите хора.

URL: http://www.brugforalleunge.dk/Brug-for-alle-unge/Initiativer-for-unge-i-udsatte-boli-

gomraader/Idr%c3%a6t-og-kultur 

2.Мост към образование или Brobygning til uddannelse (Резултат: 87/100)

Това е едногодишен проект (2013-2014), от който се възползваха млади хора на 

възраст между 18 и 30 години, тъй като е насочен към интегриране на тези хора в 

областта на професионалното обучение. Практиката е разработена в професионално 

училище и съдържа практическо обучение в професионалните училища и в бизнес 

среда. Бенефициентите имаха образователен ментор по време на проекта, който също 

гарантира, чe тези млади хора няма отпаднат от обучението. Проектът помогна на около 

3000 млади хора в системата на образованието и предотврати тяхното отпадане.

URL: http://brobygningtiluddannelse.dk 

3.Мостове между институциите за професионално обучение (Резултат: 84/100)

Това е двугодишен проект (2012-2014), насочен към млади хора на възраст 13-16 в 

първата степен на средното училище, включително и на техните родители и учители 

в областта на професионалното образование. Тази практика имаше национален 

обхват и общите цели бяха да се осигури добър преход от общообразователно училище 

към професионално обучение и предотвратяване на ранното отпадне на млади хора 

от системата за образование. Затова на бъдещите ученици и техните родители е 

предоставена по-пълна информация за системата на професионално образование преди 

стартиране на програмата. За общообразователните училища и учителите, свързани с 

професионалното обучение и подготовка на младите хора, е осигурено запознаване с 

методите на преподаване, като и педагогическите подходи и  различните култури на 

ангажираните институции.

URL: https://www.eva.dk/eva/projekter/2014/forsogs-og-udviklingsarbejde-pa-erhvervsuddan-

nelserne/rapporter/forbedrede-overgange-til-erhvervsuddannelserne 

4.Младите хора по пътя им по предмет / курс (Резултат: 83/100)

Това е на краткия проект (май-юни 2014 г.), който е насочен към младите хора (на 

възраст между 16-19 години), които са завършили задължителното училище, но не са 

продължили по-натам образованието си или изобщо са прекъснали своето образование. 

Неговата основна цел бе младите хора да завършат образованието си. Като специфични 

цели на тази практика се считат прилагането на нови методи за кариерно ориентиране 

https://star.dk/da/viden-og-tal/hvad-virker-i-beskaeftigelsesindsatsen/videnspiloter/brobygning-til-uddannelse/
https://www.ucviden.dk/portal/files/45524177/Forbedret_overgang_til_EUD.pdf
https://www.ucviden.dk/portal/files/45524177/Forbedret_overgang_til_EUD.pdf


19

на млади хора със специални нужди. Проектът предлага на тези млади хора възможност 

да предприемат обучение в една компания с конкретна подкрепа преди, по време и след 

обучението с наставник.

Тази практика се състои от комбинация от групoво ориентиране, обучение и 

индивидуални консултации, чиято цел е да даде на младите хора по-добра представа 

за себе си и да ги направи способни да определят цели и да планират постигнато на 

тези цели, така че след курса по кариерно ориентиране те да  са готови да избират 

образованието си и да го завършат.

URL: http://ungepaatvaers.dk/category/praksisprojekter/uu-nordvestsjaelland-virksomhedssa-

marbejde/ 

5.Младежка лаборатория - млади посланици на образованието - на нивото на улицата 

(Резултат: 83/100)

Този проект е разработен в период от две години (2011-2013 г.) и е насочен към млади 

хора на възраст 15-25 г. в жилищен район със значителни социални и икономически 

проблеми. Общата цел е да се увеличи броят на младите хора в образованието чрез 

предотвратяване на отпадането. Ето защо, младите посланици на образованието 

канят на семинар млади хора, които вече са били в системата на образованието, 

но са отпаднали от нея. Бенефициентите се научават да пишат автобиографии, 

опознават образователната система и се обучават в лидерство, включително как да 

представят историята на личното си образование. Тази практика улеснява развитието 

на компетенциите и ресурсите на младите хора, като разширява социалната и 

професионалната им мрежа. Това е постигнато чрез насоки, предлагани от младите 

посланици, които изглежда имат по-добро разбиране на предизвикателствата, за които 

става въпрос.

URL: http://www.brugforalleunge.dk/Brug-for-alle-unge/Initiativer-for-unge-i-udsatte-boli-

gomraader/Ungtilung 

За повече информация относно добриге практики в Дания  вижте линка:  (LINK)  

ДОБРИ ПРАКТИКИ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Петте най-добри практики по предотвратяване на преждевременното отпадане 

от образование, които са идентифицирани в Обединеното кралство, обхващат 

следните области: развитие на умения за общуване, наставничество, подобряване на 

пригодността за заетостта, подкрепа на семейството и стратегии за връщане в училище.

1.Time for Change / Време за промяна (Резултат: 98/100)

"Време за промяна" е партньорски проект между Фондация Салфърд и Лондонската 

община Хамърсмит и Фулъм, който има за цел преодоляването на проблемите, 

свързани със задържането на младежите след 16 години в сферата на образованието и 

подобряване на опита от прехода чрез увеличаване на постиженията и квалификацията 

на младите хора, особено тези, които е вероятно да имат нисък успех и да отпаднат от 

http://ungepaatvaers.dk/2015/01/25/kogebog-ung-pa-vej-i-fag/
http://ungepaatvaers.dk/2015/01/25/kogebog-ung-pa-vej-i-fag/
https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/brug-for-alle-unge/tidligere-indsatser/indsatser-2003-2014
https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/brug-for-alle-unge/tidligere-indsatser/indsatser-2003-2014
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/denmark-2/
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образованието или професионално обучение. Програмата работи с бизнес партньори, за 

да осигури подкрепа за младите хора в 11-13 клас (на възраст от 15 до 19 години), за да ги 

подкрепят при получаването на образование и професионален избор. Проектът стартира 

през януари 2014 г. и продължава до март 2016 г. Младите хора, избрани за програмата, 

са определени от координаторите на програмата в рамките на тяхното училище или 

колеж, като са идентифицирани в риск от отпадане от образователната система и да 

станат незаети в образованието, незаети в професионално обучение и безработни (NEET) 

„Време за промяна” е фокусирана върху предлагането на интересни и творчески 

възможности в подкрепа на успешен преход на младите хора от училище към заетост и 

ги насърчава да планират възможната си кариера по различен начин.

Всеки млад човек в програмата изработва план за кариерно действие, подробно 

описвайки своите краткосрочни и дългосрочни образователни и професионални цели, 

и стъпките, които да предприемат, за да ги постигнат. Младите хора в програмата след 

това участват в редица дейности в подкрепа на постигането на тези цели. Обхватът на 

дейностите, в които младите хора могат да участват, включва индивидуално бизнес 

наставничество, дейности и семинари, посещения на работно място, семинари, стаж, и 

онлайн кариерен форум. 

URL: www.taketwopartnership.com 

2.Take Two / Втори дубъл (Резултат: 93/100)

Това е проект, който има за цел да подпомогне учениците в средния етап на училищно 

образование, като им осигурява умения за ефективно говорене и слушане и ги подготвя 

за света на труда. Проектът е разработен от двамата партньори община Западен Лондон 

и Фондация Салфорд.

Take Two е адресиран към ученици от средните училища, които са загубили 

ангажираност към образователния процес в училище по няколко причини, най-вече 

тези ученици, за които езика и комуникацията са проблемни. Тези ученици са избрани 

от училищен координатор за проекта Take Two да участват във всички аспекти на 

програмата, като конкретните критерии за подбор са свързани, например, с опасност 

младият човек да отпадне от образователната система или професионално обучение и да 

остане незает/безработен, ниско самочувствие, липса на доверие, в риск от отпадане от 

училище без квалификация, проблеми с грамотността, лоши комуникативни умения, 

както и ниска мотивация.

Проектът включва разработване и документиране на обучителни модули за училищния 

персонал и за доброволци наставници, както и установяване на партньорства с местни 

фирми и представители на бизнеса, за да имат младите хора наставници и да им се 

предостави менторство, кариерно обучение и т.н. В допълнение към наставничеството, 

младите хора са участвали в редица комуникационни дейности на базата на три теми - 
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телевизия, реклама и театър – и са работили с професионалисти в съответния бранш.

URL: www.taketwopartnership.com

3.Stride Out (Score: 89/100)

"Stride Out" е проект на Съвета на Шропшир. Целта на проекта е да подобри уменията 

на младите хора за наемане на работа чрез предоставяне на кариерно консултиране и 

насоки на хора, с които трудно се установява контакт.

Това е пилотен проект, с бенефициенти 12 младежи, които не са в сферата на 

образованието и са безработни, който предлага програми в помощ на тези млади хора 

да постигнат пълния си потенциал, и да премахне пречките пред тях да продължат 

образованието си и/или да се реализират професионално. Този проект е 12-седмична 

иновативна и мотивационна програма, която да помогне на младите хора да повярват 

в собствените си възможности и да успеят. Програмата предлага професионален опит, 

наставничество и работа върху подобряване на личните умения, социални умения и 

умения за трудова заетост.

През дванадесетте седмици младежите развиват умения за заетост, участват в тийм-

билдинг дейности на открито, посещават работодатели, помагат на общността и 

придобиват професионален опит.

URL: www.shropshireyouth.info

4.The Shropshire Project / Проектът Шропшир (Score: 82/100)

Проектът Шропшир е разработен от Съвета на Шропшир в партньорство с Barnardo’s, 

британска благотворителна организация, основана през 1866 г., която се грижи за 

уязвими деца и млади хора, и има за цел да подкрепя младите хора, заедно с техните 

семейства да се възползват от образованието. Бенефициентите на проекта са млади хора 

на възраст от 5 до 19 години в Шропшир, основно селскостопански район, които имат 

семейни или други трудности, които им пречат да учат и което влияе на поведението 

им. Програмата предоставя ранна интервенция и превантивни услуги, в центъра на 

които е работа за семейна подкрепа. 

Основна цел на проекта е превенция на отпадане от образованието. По проекта се работи 

с млади хора и техните семейства заедно с училищата и социални работници, като 

се използват разнообразни умения и методи, за да се разрешат проблеми от всякакъв 

характер, които може да са пречка за младите хора да продължат образованието си. 

Средно, интервенциите продължават около 6 месеца, като понякога е необходим по 

дълъг период.

Социалните работници са заети в училищата, като някои от тях работят в екипи с 

други специалисти, например, занимаващи се специално с провинили се младежи или 

специалисти в психичното здраве. 

https://shropshire.gov.uk/early-help/practitioners/the-early-help-offer-provision-of-early-help-services/shropshire-youth-s-information-advice-and-guidance-iag/
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URL: www.barnardos.co.uk

5.Leeds REACH (Резултат: 80/100)

Leeds REACH (Reaching Educational Achievement through CHallenge) е местна доброволческа 

организация, която предоставя услуги за младите хора, които се сблъскват с трудности 

в обикновената образователна система. Проектът цели да подпомага младежи извън 

общообразователното училище и да им помогне да се върнат в образованието. Проектът 

работи усилено да намали напусналите училище, да увеличи присъствието в училище и 

да открие скрити таланти у тези младежи.

Работата по проекта започва през 1994г. и в момента все още продължава. 

Организацията работи в партньорство с местните образователни институции, местните 

общински власти, британската благотворителна организация Barnardo’s и няколко 

градски средни училища в североизточния и северозападния район на град Лийдс. 

Още от началото си, проектът е одобрен от местната общност, младежката общност, 

семействата и училищата в районите. Организацията предлага на всяко партниращо 

училище  между 3 и 6 места на година на цена от 40 британски лири на ученик на ден, 

като работи с 7 до 12 ученика всеки срок. 

Основните бенефициенти са младежи на възраст от 11 до 16 години, преобладаващо 

цветнокожи ученици с етнически произход от Карибския басейн. Младежите 

са стимулирани да посещават редовно алтернативни форми на обучение извън 

училищната среда.

Учители работят индивидуално с всеки ученик, както и отделят индивидуално 

внимание по време не групови занятия. В последствие на младежите се предоставя 

един срок с наставник, като учениците посещават училище веднъж седмично, за да се 

реинтегрират отново в училищната среда. Процесът може да отнеме до 6 месеца, а за 

някои ученици, които участват в проекта през лятото е нужно по дълъг период, или ако 

след училище поемат ролята на доброволец-наставник.

При навършване на 16-годишна възраст, на тези младежи се предлага по-нататъшно 

образование, професионално обучение или възможности за работа посредством проекта 

на Barnardo’s ‘Believe Leeds’.

URL: www.inspireleeds.com

За допълнителна информация относно добрите практики във Великобритания вижте 

линка: (LINK) 

ДОБРИ ПРАКТИКИ - ПОРТУГАЛИЯ

Изборът на най-добрите практики в Португалия се фокусира най-вече върху 

ранно отпадане от системата на образованието, върху развитието на умения и на 

предприемачеството, даващи на младите хора инструменти за създаване на собствена 

компания или бизнес.

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/england-2/
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1.Образователни територии за приоритетна интервенция или Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária (TEIP) (Резултат: 94/100)

Тази програма е разработена от Министерството на образованието от 1996 г. и има за цел 

насърчаване на равния достъп до образование и успех за учениците в риск от училищно 

и социалното изключване, чрез адаптиране на училището към специфичните нужди 

на общността във всяко географско местоположение, където е разработена програмата, 

чрез организационни мерки, адекватност на стратегии за специфични аудитории 

и използване на материалните и човешки ресурси, за да се осигурят условия, които 

генерират успех в образованието.

Инициативата, въпреки че има национален обхват, се осъществява на местно ниво от 

всяка мрежа от училища, заедно със съответните партньори. Тя се състои в укрепването 

на образователни дейности в лишени или маргинализирани социални контексти, с 

цел да се допринесе за подобряване на качеството на живот и успех на учениците, за да 

дадат насоки и подходяща квалификация в прехода към активен живот, като училището 

действа като централен елемент за цялостното партньорството на общността. Това се 

постига чрез създаването на специфични екипи и пространства за ученици с подкрепа, 

насоки и последващи действия, участието на учители и други специалисти, както и чрез 

разработване на планираните, диверсифицирани, обективни и интегрирани работни 

модели.

Учителите и родителите, участващи в тази програма, са много положително настроени. 

Образователната интеграция, социалното сближаване и успех в образованието са бавно, 

но постоянно се подобрени. Намаляването на отпадащите допринася за по-добри 

социални отношения и образователни среди. Въпреки това, степента на такъв напредък 

варира значително в зависимост от зоната, в която тази практика се прилага.

URL: http://www.dge.mec.pt/teip, http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EPIPSE/despa-

cho_normativo_20_2012.pdf 

2.RESLEA - Намаляване на ранното напускане на училище от младите хора (Резултат: 

88/100)

Това е двугодишен европейски проект (2012-2014), разработена от различни партньори, 

включително португалския Католическия университет, и е насочен към ученици на 

възраст 15-19 години, които са в основни и професионални нива на образование.

Целта на проекта RESLEA е да се разработи иновативен модел за доставка и комплекти 

от инструменти, които могат да бъдат използвани в различни страни и методи за 

обучение, за да се намали броят на преждевременно напускащите училище в четирите 

страни-партньори: Португалия, Унгария, Словения и Обединеното кралство.

RESLEA използва утвърдена програма за интервенция, "Медиаторите за успеха в 

училище", разработен в Португалия от EPIS (Empresários Pela Inclusão Social), и частно 
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финансирани НПО. Тази програма има за цел да даде възможност на нискоефективни 

младежи (от 12 до 15 години) за успех в училище и им помага да завършат 

задължителното образование. Идентифицирани по-рискови ученици получават 

подкрепа и посредничество. От 2007 г. насам, по програмата EPIS са проверени повече от 

35 000 ученици и избрани повече от 12 000. RESLEA адаптира този модел към различните 

национални контексти и/или образователни настройки и гарантира, че процесите за 

скрининг съчетават и субективни и обективни критерии, и че не стереотипизират 

конкретните ученици въз основа на техните семейства.

URL: http://www.reslea.eu/index.php/en/ 

3.Academia CV - Capacitar e Valorizar (Резултат: 84/100)

Този проект, стартиран от Фондация Град Лисабон (Fundação Cidade de Lisboa), насърчава 

педагогическа и социална помощ за деца и младежи в риск, а именно риск от ранно 

отпадане от системата на образованието, чрез мрежа от доброволци, които да действат 

като наставници за младите хора.

Основните цели на този проект, който е разработен на местно ниво, е да повиши 

мотивацията и академичен успех на учениците в риск, насърчаване на тяхното 

личностно и социално развитие и повишаване на ефективността в училище, за 

да се подобрят социалните и образователни умения на учениците в областите на 

образованието и психология, които да действат като наставници на по-малките 

ученици, и да се даде възможност на младите хора и възрастните хора (а именно 

родители) за активната гражданска позиция.

URL: http://www.fundacaocidadedelisboa.pt/areas-de-intervencao/em-portugal/aca-

demia-cv-capacitar-e-valorizar 

4.А Empresa или Дружеството (Резултат: 82/100)

Тази програма, разработена от Джуниър Ачийвмънт Португалия, е насочена към 

ученици от средното образование (15 до 21 години) и „отправя предизвикателство” 

към учениците да създадат и управляват малка компания през учебната година. Това 

се прави с помощта на учител и доброволец от пазара на труда и учениците минават 

през всички етапи на създаването и развитието на бизнеса - от създаването на бизнес 

плана за продажба на даден продукт или услуга. Във всеки етап те развиват специфични 

управленски и предприемачески умения, които са от основно значение за бъдещата им 

професия.

URL: http://japortugal.org/index.php?option=com_attachments&task=download&id=121:6

http://www.japortugal.org/educacao/ensino-secundario/905-a-empresa.html

5.ДНК Кашкайш - Предприемачески училища (Резултат: 75/100)

Този проект е разработен от община Кашкайш, заедно с „Науката за вас”, Джуниър 

Ачийвмънт Португалия, StartIUPI, Universidade Europeia и Microsoft, и е насочена към 

младежи от 8 до 18-годишна възраст от община Кашкайш. Програмата се фокусира върху 
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развитието на личностни и професионални умения на ученици, а именно развитието 

на предприемачески умения за създаване на собствен бизнес, въз основа на работата в 

екип, креативност, решаване на проблеми и отговорност.

Този проект е разделен на четири дейности: ДНК Кашкайш млади предприемачи, 

което е конкурс за създаване на фирмени проекти за ученици от 9 -ти клас до висше 

образование (14-23 години); ДНК Кашкайш Предприемачи-учени, което се стреми 

към създаване на прототипи и играчки, произведени от рециклирани материали (за 

ученици на възраст от 10 до 15); ДНК Кашкайш Junior Achievement Португалия, която се 

фокусира върху развитието на личностни и социални умения, адаптирани към всеки 

клас от началното училище до средно образование; и ДНК Кашкайш IUPI, който се състои 

от игрови програми за ученици от началното училище. В допълнение, ДНК Кашкайш 

също така разработва обучение по предприемачество за учители. 

URL: http://www.dnacascais.pt/en/entrepreneurial-ecosystem/young-social-and-creative-en-

trepreneurship/dna-cascais-entrepreneurial-schools/

За допълнителна информация относно добрите практики в Португалия вижте линка:  

(LINK)  

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/portugal-2/
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Глава 4 - Инструменти и материали

Въведение 

Всички партньори бяха поканени да идентифицират примери за най-добри практики за 

използване с млади хора и професионалисти в четири категории материали:

 y Менторство и наставничество 

 y Връзки между образованието и бизнеса

 y Креативни материали и методи за обучение

 y Дейности за кариерно ориентиране и планове за действие

Материалите бяха идентифицирани чрез познанията и опита на партньорите 

от съществуващи и минали практика, както и от редица упражнения. Бяха 

идентифицирани практики от цяла Европа, създавайки "дълъг списък" от потенциални 

материали за включване в електронното ръководство. Разработен е шаблон за 

сравнително съпоставяне на материалите, като се имат предвид фактори като това 

дали практиката е била оценявана външно и дали е била възпроизвеждана в различен 

културен контекст. Това позволи да се класират практиките, като най-добрите три 

или четири практики от всяка от четирите категории бяха избрани за включване в 

електронното ръководство.

Тези материали бяха тествани с 916 младежи/студенти и със 170 служители/

професионалисти в областта на образованието (надхвърлена е целта от 800 младежи 

и съответно 165 професионалисти в областта на образованието). Тестовете бяха 

извършени от всички партньори по проекта в редица контексти и с редица групи 

бенефициенти (например младежи в училищна възраст, които не са били въвлечени 

в каквато и да е форма на обучение или работа, студенти). Основен критерий за 

това тестване беше, че партньорите могат да тестват само материали, разработени 

за използване в друга държава (за да се оцени възможността да бъдат репликирани 

в различен национален контекст). Младите хора, с които материалите са тествани, 

трябва да имат най-малко три от показателите за ранно отпадане от системата на 

образованието, които са идентифицирани чрез първоначалната работа, извършена в 

рамките на Работен пакет 1. Тестването е проведено между януари и юли 2017 г.

Три формуляри за оценка бяха предназначени за улавяне на ученето от тестването на 

материали. Един формуляр е предназначен за използване от младите хора; един за 

употреба от професионалисти/преподаватели; и един за използване от "експерти" - 

партньорите по проекта. Тези формуляри са преведени на португалски, български и 

датски. Онлайн версиите на формулярите бяха създадени с помощта на "Формуляри 

на Google" и цялата тестова дейност бе записана в Moodle на проекта, което даде 

възможност на екипа за вътрешна оценка да анализира резултатите от тестовата 

дейност.
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Менторство и наставничество

 y  Peer Education – Pan European (link)

 y  Netmentor (link)

 y  Succes at School (link)

 y  Time for Change (link)

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/peer-education-pan-european-testing-and-adapting/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/netmentor/
http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.2.3%20Succes%20at%20School.pdf
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/time-for-change-2/
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Пример за тестване и адаптиране:

Наименование на тествания материал: Peer Education – Pan European /PEPE/

Паневропейско обучение на връстници

Име на институцията, пилотираща 

материала:

Група училища „ Д-р Азеведо Невес“  - АГАН, 

Португалия

Материалът е наличен на следните 

езици:

 Български, датски, английски и португалски

 

Описание на целевата група - вкл. възрастова характеристика и показатели за ПОСО:

Млади хора между 15-21 години (41 ученици и студенти).

Учениците, които са участвали в дейностите, имат някои образователни затруднения, намалена 

когнитивна способност и специфични обучителни затруднения, като например дислексия и 

дизортография. Съществуват и случаи на неуспех в училище и отсъствия от работа.

Някои от учениците и студентите изпитват лични и емоционални трудности, като ниско 

самочувствие и безпокойство, поведенчески и емоционални проблеми. Нашите ученици са от 

социално и икономически изостанали райони и имат дисфункционални семейства..

Контекстът на пилотиране - например част от процес, брой сесии, участие на други 
професионалисти и т.н.:

Сесиите (8 сесии) бяха проведени между февруари и април 2017 г. Дейностите бяха 

разработени в класната стая в контекста на темата, в която дейностите биха могли да бъдат 

оформени. Целите на сесиите бяха подобряване на комуникационните умения, социалните 

умения, уменията за решаване на проблеми, развитието на бъдещи умения за работа и 

самосъзнанието.

Само един учител участва в изпълнението на дейностите.

Дейностите допълниха теорията, поради което мнозинството от учениците бяха мотивирани 

да участват активно в сесиите. В края на всяка сесия, въпросникът за оценка беше даван на 

учениците.

Адаптацията на материала, е направена така, че да съответства на целевата група и 
контекста:

Основната промяна се наложи в сложността на използвания език. Друга промяна се проявява 

в ориентацията на дейността, защото тя е насочена към учебното съдържание, което трябваше 

да бъде преподавано. Само части от ръководството бяха използвани в сесиите, поради 

обширността му.

Други коментари: Беше много лесно и интересно да се извършват 

дейностите на "PEPE" в класната стая. Дейностите 

помогнаха на нашите ученици по различни начини.
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Коментари от специалисти, 

тестващи материала. За повече 

подробности относно оценките, 

моля, вижте раздел "Оценка".

 

Дейността беше адаптирана, за да могат младите 

хора да идентифицират интересите си в обучението и 

бъдещата заетост.

 

Дейността не бе напълно разбрана от участниците 

поради различното време, необходимо на всеки 

участник да отговори. Листовете хартия не преминаха 

плавно през групата, както се изискваше.

 

Въпросите трябва да бъдат по-обективни, за да се 

избегне речник, който може да бъде объркващ.

Групата като цяло си избра групов сигнал за началото на 

сесиите.

Дейностите бяха представени с по-директни стратегии 

(напр. забранената дума бе избрана от треньора).

В дейността „Слепи квадрати“ бе използвана тоалетна 

хартия, за да направи задачата по-сложна и учениците 

бяха помолени да определят сред групата своите роли в 

задачата.

Намаляване на времето на интервюто, за да не се 

нуждае от пряка подкрепа. 

За други подобни описания от пилотирането и адаптирането на материала вижте 

LINK:

 y  Netmentor link - LINK

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/netmentor/
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Казусно проучване:

Заглавие

Име на партньора

Първоначална картина

Казусно проучване за целите на външно оценяване на проекта

АГАН - Португалия

Лидия е 18-годишна студентка, която е 11-ти професионален курс по гериатрия.

Тя беше изпитвала известни затруднения в училище, обаче, след избора й на присъединяване 

към професионален курс по гериатрия, ученичката е постигнала по-добри резултати, тя е по-

мотивирана и заинтересована от конкретната професионална област гериатрия и от дейностите 

в училище като цяло. Следователно училището е изиграло важна роля в подпомагането на 

настаняването на ученичката в професионалното образование, в решаването на проблемите, 

пред които е изправена, и в намирането на начини да й помогне.

Майчин език на ученичката е португалски и може да комуникира добре на английски език.

Семейството е финансово стабилно, но къщата му е близо до гетата. В този географски, 

икономически и социален контекст ученичката се бе изправила пред редица проблеми при 

израстването си (ниска стимулация, липса на интерес към училище, насилие, расизъм, липса на 

ролеви модели и др.).

Ученичката живее с родителите си и брат си. Баща й е на 59 години, а майка й е на 51 години. И 

двамата са безработни. Брат й е на 25 години и работи в португалската армия.

Семейството живее близо до бабата на Лидия и те редовно й помагат в ежедневните  

задължения. Останалите членове на семейството живеят далеч в различни райони на 

Португалия (Синтра и Порто) и Франция.

Лидия участва в 8 сесии на проекта "Be Ready" (PEPE и Actvise). След тези сесии ученичката 

смята, че дейностите са й помогнали да подобри някои умения, като напр. да придобие 

лидерски дух, при вземането на решения и поемането на отговорност.

Сега тя е на стаж и е придружена от учителя, отговорен за изпълнението на дейностите по 

проекта (учителят посещава Лидия на стажантското място 1 до 2 пъти седмично).

Резултати

Преди проекта "Be Ready", ученичката се чувстваше неудобно да комуникира с групата и да 

изразява идеите си, а тя имаше ниско самочувствие.

Чрез проекта тя почувства някои важни промени в начина, по който тя прегръща 

предизвикателствата.

Сега тя е в състояние да създаде един по-ефективен начин интересни дейности за работа с 

възрастните хора. Проектът я накара да разбере това, което тя може да направи и това, което тя 

не може да направи, т.е. да осъзнае своите силни и слаби страни.

Проектът й помагна да подобри творчеството, самочувствието, самосъзнанието, вербалната 
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и невербалната комуникация. Сесиите й дадоха много нови техники за работа на работното 

място.

Защо проектът е ефективен?

Учебните материали и методи за наставничество, обучение и творческо учене бяха основни 

инструменти за разработването на проекта "Be Ready".

С тези инструменти имаше значително подобрение в самосъзнанието, комуникацията, 

социалното общуване, решаването на проблеми и придобиване на  бъдещи умения за работа 

(устни умения, вземане на решения, лидерство, проактивност, работа в екип и др.).

Нивата на мотивация се увеличиха чрез проекта. Проектът позволи на всички, както на 

учениците и студентите, така и на  преподавателите, да се почувстват ангажирани в процеса 

и младите хора се стараеха да открият следващата част от проекта, тъй като дейностите бяха 

наистина забавни и интересни.

Така че проектът позволи на учениците и студентите да придобият някои важни умения за 

бъдещето си.

Връзки между образованието и бизнеса

Links to Education and Business

 y  Work skills Booklet – link to emanual

 y  World of Work Quiz – link to emanual

 y  Take Two Europe – link to emaunal

 y  Student Internships – link to emanual. 

 y  Young Scientists and Editors Club – link to emanual

http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.3.1%20Work%20Skills%20Booklet.pdf
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/world-of-work/
http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.3.3%20Take%20Two%20Europe.doc
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/student-internship/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/youth-scientists-and-editors-club/
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Пример от пилотирането и адаптирането  на материалите:

Наименование на тествания 

материал:

World of Work Quiz

Светът на труда -  викторина

Наименование на тествания 

материал:

Нов български университет - НБУ, България

Училище по хотелиерство и туризъм в Ещурил - ESHTE 

Португалия

Център за младежко ориентиране - UU Vejle, Дания

127 СУ „Иван Денкоглу“ - България

Материалите са налични на 

следните езици:

Английски, датски

Описание на целевите групи:

НБУ:

Млади хора на 20+ години, студенти

Академичните интереси на студентите, участвали в дейността, са различни, най-вече 

свързани с филологията, психологията и педагогиката. Някои правеха първите си стъпки в 

учителската кариера, което може да бъде много плашещо и стресиращо за стажанти без опит. 

Разочарованието в класната стая може да доведе до прекратяване на професионалното 

обучение.

Някои от тях имаха уязвимости, които съответстват на посочените в проекта като показатели 

за риск от ПОСО. Например, лични или емоционални затруднения, фактори, свързани със 

семейството, финансови затруднения и други.

 

ESHTE:

Целева група - третокурсници (над 18 години) от курсове по туризъм и хотелиерство.

Въпреки, че във висшето образование реалността на ПОСО не е толкова видима, ограничен 

брой студенти показват показатели за риск от ПОСО, като икономически неизгодно положение 

(например получаване на стипендия или да се налага да работят, за да плащат за обучението 

си), след като се повтаря една учебна година; прекъснали обучението си или са имигранти и 

/ или принадлежат към етническо малцинство. Въпреки че може да има други индикатори за 

ПОСО, това са онези, които е възможно да се идентифицират.

 

Център за младежко ориентиране, Вейле:

Ученици  на възраст 13-15 години (8 клас) от различни училища на територията на общината 

Вейле, Дания. Те не са готови за образование поради липса на лични, социални и академични 

умения. Индикаторите на ПОСО за тази целева група варират, а понякога  са няколко, но 

най-честите фактори са: дислексия, отсъствие от учебни занятия,  семейни и/или социално-

икономически фактори, липса на мотивация за учене.
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127мо СУ, София:

Млади хора между 16-18 г.  Учениците не са от различен произход. Въпреки това, някои от 

тях са социално необлагодетелствани (напр. деца на разведени родители, самотни родители, 

имигранти). Има и малко ученици, които са зависими от наркотици и са слабо мотивирани да 

посещават училището. Повечето от учениците идват на училище с различни предишни знания, 

умения и концепции, които влияят върху комуникацията между тях и техните учители. 

Описание на целевите групи:

НБУ:

Всички младежи бяха студенти в 3-та или 4-та година от обучението си в бакалавърски 

или магистърски програми, обучаващи се да станат учители. Като част от обучението си, 

те получават теоретична и практическа подготовка, базирана в базовите училища за  

професионално обучение. Различни професионалисти подкрепят стажантите и осигуряват 

необходимата основа за техния професионален растеж - напр. университетски методици и 

академични наставници, училищни ментори и колеги с известен опит.

 

Мотивацията на младите хора в професионалното обучение е различна. Някои от тях наистина 

се интересуват от това да станат добри учители и това е кариерата, която са избрали за себе си, 

други го правят, защото преподаването е сигурна "платена" работа, която те могат веднага да 

започнат след завършване.

 

Още преди началото на професионалната практика и стаж за стажант-учителите бяха 

организирани извънкласни семинари и работни срещи с опитни професионалисти и водещи 

учители. Целта им беше да дадат на студентите добри модели за подражание и да ги поканят 

да се учат от най-добрите в областта, както и да разсъждават върху демонстрираните дейности 

и да адаптират практическите идеи, споделяни от гостите, в собствения си учебен контекст. Те 

също така бяха насърчавани да задават въпроси относно условията на труд в училищата и как 

тези професионалисти се справят с някои от предизвикателствата на работното място.

 

ESHTE:

Дейността е осъществена на двучасова сесия в контекста на Учебния отдел за управление 

на бизнеса от двама учители. Присъстваха двама бизнесмени, старши мениджър и младши 

мениджър, които описват професионалния си опит в хотелиерската индустрия и се ориентират 

към въпросите на студентите.

 

Център за младежко ориентиране, Вейле:

В сътрудничество с училищата, центърът за младежко ориентиране UU Vejle предоставя 

индивидуално ръководство и организира дейности по ориентиране за ученици, които не са 

подготвени за средно образование (общо и професионално). Ученици от 8, 9 и 10 клас трябва 

да бъдат оценени за  готовност ¬ лични, социални и академични умения. UU Vejle служи като 
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източник на  вдъхновение. Когато един млад човек бъде оценен като "не готов", се разработва 

план, за да може той / тя да бъдат подготвени да продължат образованието си. Една част от 

този план е да накара младия човек да осъзнае кариерните възможности. Дейността „Светът 

на труда“  поддържа информираността на младите хора за възможностите за професионално 

развитие и освен това им дава възможност да се запознаят с различни работни идентичности. 

Общо 33 ученици от 6 различни училища в Вейле присъстваха на проектната дейност 

„Светът на труда“  на 6-ти април 2017 г. Продължителността на дейността е приблизително 

два часа. Учениците бяха разделени на групи, където зададоха предварително подготвени 

въпроси на служителите от 6 различни местни предприятия и институции във Вейле (общо 

10 представители, включително социални и здравни помощници, индустриални техници, 

производители на пластмасови изделия, месар, търговец на дребно асистент по продажбите и 

зидар).

 

127мо СУ, София:

Две срещи с журналист и PR се проведоха в училище 127 - с Максим Бехар и Диана Иванова

Целта на тази дейност беше да даде насоки за това как да бъдем успешни на пазара на труда, 

как да съставим автобиография и  мотивационно писмо. Дискусията беше силно мотивираща и 

окуражаваща за учениците.

Мотивацията на младите хора да посещават училището е различна. Някои от тях са 

заинтересовани да си намерят образование / работа в чужбина. Ето защо те са избрали 

профила чужди езици.

Планът за действие се използва като инструмент, след насоки и сесии за консултиране. Целта 

е да се разсъждава за образованието и работните места, както и да се определят цели в живота.

Учениците участваха активно и са дълбоко заинтересовани от дейността. 

Адаптация на материала, направена така, че да съответства на целевата група и контекста:

НБУ:

За да пилотираме дейността "Света на труда", поканихме опитен професионалист - 

преподавател по чужд език на малки деца, който успешно използва иновативен подход в 

работата с децата.

Вместо просто накратко (10 минути в описанието на дейността) да разкаже на студентите 

за своята работа и как той внедрява новите техники, базирани на драмата в класна стая с 

малките деца, гостът представи 30-минутна практическа демонстрация / учебна симулация 

на подхода (като участниците поеха ролята на учениците в дейностите, а той бе техния 

учител) и едва след това обясни накратко теоретичната обосновка за успеха  на използвания 

подход в обучението на малките деца. Студентите бяха много активни и видимо ангажирани 

с демонстрацията (някои споделяха, че вече не се страхуват да работят с малки деца, т.е. 

придобиват професионално самочувствие и увереност в собствените знания и умения, за да 

проучат възможностите за работа с малки деца). Те също така харесаха идеята за "теорията, 

идваща след практиката", и споделиха, че сега "тя [теорията] е много по-разбираема" за тях.
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Поканеният лектор също сподели със студентите как е станал учител и че се е обучавал да 

бъде актьор, но сега не би сменил преподавателската си работа за нищо на света - толкова 

удовлетворение му носи тя. Учениците бяха изумени. Той също така говори за условията на труд 

в институцията, за която работи, както и за възможностите за обучение и работа в чужбина, 

които се предлагат.

Стажантите не бяха подготвили предварително въпроси, които да зададат на лектора (т.е. те не 

се редуват, за да изберат по един въпрос от предварително подготвените такива); вместо това 

студентите бяха поканени да се включат доброволно в дискусията с гост-лектора и да задават 

въпроси:  всички бяха много доволни да имат възможността да формулират свои собствени 

въпроси, които са наистина интересни и полезни да тях. Това му позволи да сподели с тях 

много повече информация, свързана с работата на учителя, отколкото ако бяхме използвали 

предложените въпроси в дейността по проекта "Бъди готов".

Някои обучители на учители също присъстваха на семинара и взеха участие в дейностите 

(това желание за професионално развитие помогна на стажантите да осъзнаят, че кариерно 

израстване е мисия през целия живот) и те също така е оцениха дейността.

 

ESHTE:

Някои от въпросите бяха отстранени, тъй като те не бяха от значение за възрастовата група и 

вида на бизнеса (хотелиерство). Тъй като един говорител обикновено е трудно да се справи с 

по-голяма група ученици, учителите се договориха предварително с няколко студенти, че те ще 

бъдат първите, които задават въпроси, така че на другите студенти след това ще им бъде по-

лесно да участват. В крайна сметка доста студенти участваха активно.

 

Център за младежко ориентиране, Вейле:

Направихме само съвсем малко корекции, за да се впишем в "датския контекст"дейността 

"World of Work Quiz". Отхвърлихме няколко въпроса и формулирахме няколко нови въпроса, 

които младите хора да зададат на професионалистите.

 

127мо СУ, София:

За да адаптираме плана за действие и да го използваме в България, имаме следните 

предложения за адаптация:

-Да се даде повече свобода и гъвкавост на участниците да задават своите собствени въпроси;

-Да се съчетаят играта с дискусия между учениците и поканените гости.

Други коментари: НБУ:

Ние вярваме, че нашата адаптация на дейнсотта „Светът 

на труда“  е много по-подходяща за студентите, с които 

работим - зрели млади хора, които вече са избрали 

професионалната си кариера, но трябва да придобият 

конкретни професионални знания и увереност и 

вдъхновение да продължат обучението си.
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Коментари от специалисти, 

тестващи материала. За повече 

подробности относно оценките, 

моля, вижте раздел "Оценка".

 

Наблюдавах учениците, работещи в екипи, и зададох 

въпроси на служителите. Работи наистина добре.

 

Използването на заровете при редуването осигури добра 

структура в дейността.

Диалогът между учениците и различните служители беше 

добър.

 

Според възрастта на учениците, дейността може да се 

промени.

Съчетахме теста с представянето на филм и дискусия.

Някои въпроси не са адаптирани адекватно за групата на 

младите хора на възраст 18-13 г.

Предварителните примерни въпроси бяха уместни и 

насочени към различни аспекти на професионалния 

живот.

Този семинар (не просто 10-минутна беседа) и 

последвалата свободна дискусия бе по-добра версия 

на дейността World of Work Quiz: много по-съобразена 

с потребностите и очакванията на студентите, които са 

по-зрели като личности, в края на професионалното 

си обучение и мотивирани да успеят в кариерното си 

развитие.

Нашият форум е по-добра версия от World of Work Quiz. 

(За мен оригиналът е по-наивен  и насочен към по-

малките ученици, докато нашата адаптациия е за по-

зрели и по-мотивирани студенти на университетско ниво, 

които вече са избрали преподавателската кариера. 

За други подобни описания от пилотирането и адаптирането на материала вижте 

LINK:

 y Work Skills Booklet – links to emanual

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/work-skills-booklet/
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Казусно проучване:

Заглавие

Име на партньора

Първоначална картина

Казусно проучване за целите на външно оценяване на проекта

Център за младежко ориентиране, UU Vejle, Дания

Алина е на 14 години, тя е в 8.клас  в общообразователно училище. Алина е оценявана от 

учители и консултанти за ориентиране  като "не готова за образование" поради липсата на 

академични, лични и социални умения. Нейните учители я описват като много неангажирана с 

учебния процес и пасивна в клас: тя не взима активна роля в груповите задачи.

Майчиният език на Алина е арабски. Живее с родителите си и две сестри. Алина е средното 

дете. По-голямата й сестра има добри академични умения и е в гимназиалната степен на 

образование. Родителите на Алина имат амбиции за Алина и имат очаквания за нея.

При оценяване на младите хора липсата на готовност за гимназиално образование или 

професионално образование и обучение, училището, родителите и консултантите по 

професионално ориентиране задължително заедно с младежа изготвят план за това как 

да придобият необходимите умения и младите хора да получат индивидуално и групово 

консултиране плюс участие в дейности за кариерно ориентиране.

Алина участва с други млади хора, оценени като неподготвени за обучение по време на 

групова сесия, работеща с "Книгата на уменията за работа" / Work Skills Booklet / от проекта "Be 

Ready".

- Първа групова сесия

Подготвителна работа в рамките на седмица за изграждане на мост към институцията за 

образование на младежи, включително и очертаване на цели за кариерно обучение. Целите за 

кариерно развитие са три индивидуални цели за всеки ученик. Всеки ученик е избрал 3 умения 

от секцията "Умения", които трябва да се развие, за да бъде готов за младежкото образование и 

да го превърне в лична цел за кариерно развитие.

 

Изборът на Алина за умения, които тя би искала да развие и нейните цели за кариера:

Раздел "Умения"

Да бъдеш уверен

Да умееш да земаш решения

Цел за кариерно обучение

Мога активно да участвам в дискусията и да получа нови 

идеи

Мога да реша какво образование искам

Да оставаш  фокусиран Мога да се съсредоточа върху това, което се преподава в 

клас, вместо да се съсредоточа върху това, което другите 

студенти правят.
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Едноседмичен преход към институцията за младежко образование

Алина е избрала да отиде в бизнес училище и в гимназия. Беше направила  снимка с телефона 

си на целите си за кариера, за да си спомни върху какво трябва да се съсредоточи по време на 

прехода.

 

Втора  групова сесия

Размисъл и оценка на свършеното през седмицата, включително как тя успява да постигне 

целите си за кариерно учене.

Резултати

Алина заяви, че преди да е свършила дейностите по изграждането на мост към институцията за 

образование на младежи, тя трябвало да погледне телефона си, за да си спомни поставените 

цели и беше много наясно с тях по време на обучението. В разговора  след това тя каза, че 

е взела активно участие в уроците и защото тя изключила  телефона си и се е фокусирала 

върху задачите вместо върху нейните връстници. Алина сподели, че е осъзнала необходимите 

компетенции, за да стигне до образованието за младежи. Тя каза, че това е добро чувство, че 

изпълнява някои от целите си и че има шанса да подобри  поведението си в клас.

Нейните учители също с виждат разлика в подходите на Алина към ученето, след като бе 

участвала в дейностите по ориентиране. Сега тя участва по-активно в часа и в груповите 

дейности. Алина е в края на 8.клас и се определя като готова за професионалното образование. 

Тя все още се нуждае от подобряване на академичните си умения, ако иска средно 

образование.

Тя не е решила какъв вид образование на младите хора иска и   обмисля 10.клас,  което е 

доброволно в Дания.

Защо дейността е ефективна?

Чрез работа с индивидуални цели за кариерно учене младите хора осъзнават уменията, от 

които се нуждаят, за да получат образование и работа. Това им помага да се възползват от 

опита, който те ще получат от дейностите  като напр. поставяне на цели, преодоляване на 

трудности и т.н., така че те ще получат по-добро разбиране на себе си и своя потенциал и в 

същото време ще могат да пренесат наученото в класната стая, както направи Алина.

Креативни материали и методи за обучение

 y Actvise Handbook – link to emanual

 y STEM Skills Activities – link to emanual

 y Personal Development – link to emanual

 y Support, Prevention and Action – link to emanual

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/4-4-1-actvise-handbook/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/stem-activities/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/personal-development/
http://beready-emanual.dk/wp-content/uploads/ftpfiles/4.4.4%20Support,%20Prevention%20and%20Action.pptx
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Пример от пилотирането и адаптирането на материалите:

Наименование на тествания 

материал:

Програма за лично развитие / Personal development 

programme

- Curious Cube

- Someone who Bingo

- Say something positive

Име на институцията, пилотираща Фондация Салфорд - Англия

Материалът е наличен на следните 

езици:

Английски

Описание на целевата група:

Тази дейност бе тествана с млади хора в риск от ПОСО, които всички отговарят на поне един 

индикатор за ПОСО и служители, които също работят с тези млади хора.

Контекстът на тестването:

Любопитният куб / Curious Cube:

Направихме тази дейност с 5 различни младежи, които всички получават индивидуално 

наставничество поради липсата на ангажираност в работата и/или образованието и 

понастоящем са без работа и извън системата на образование.

 

Някой, който има Bingo / Someone who Bingo:

Направихме 5 сесии, всички от които бяха използвани за подгряване към други дейности.

 

Кажи нещо позитивно / Say something positive:

Направихме 3 сесии, сега всички млади хора запознават добре всички други младежи от 

програмата и това насърчи формулирането на по- специфични за човека положителни 

коментари.

Адаптация на материала, направена така, че да съответства на целевата група и контекста:

Любопитният куб:

Не са адаптирани, защото  бе лесно да ги проведем в нашия контекст - някои страни са  по-

специфични за различните нужди на младите хора.

 

Кажи нещо позитивно:

Няма промени, освен да се променят заглавията в кутиите, докато се работи с различните 

възрастови групи 
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Коментари от специалисти, тестващи 

материала. За повече подробности 

относно оценките, моля, вижте раздел 

"Оценка".

 

 Работя с млади хора със СОП, които може би ще се 
нуждаят от по-основни дейности или по-дълго, за 
да извършат тези дейности.

Не е необходимо, но можем да променим  малко 
дейностите, ако искаме да получим по-подробни 
отговори от участниците.

 

За други подобни описания от пилотирането и адаптирането на материала вижте 

LINK:

 y  Actvise Handbook – link to emanual

 y  STEM Skills Activities – link to emanual

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/4-4-1-actvise-handbook/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/stem-activities/
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Казусно проучване:

Заглавие

Име на партньора

Контекст

Казусно проучване за целите на външно оценяване на проекта

Фондация Салфорд

Младежът бе насочен към дейностите от проекта Be Ready чрез програмата Inspired to Aspire на 
фондация Salford. Той е на 17 години и понастоящем не е зает в образованието, трудовата заетост 
или професионално обучение (NEET). Младежът често попада в социални ситуации, особено с 
младите хора на неговата възраст и често изпитва трудности да изрази как се чувства.

Младежът в момента е подпомаган и ще се движи към самостоятелен живот на неговия 18-ти 
рожден ден. Поради това той сега се стреми да се съсредоточи повече върху бъдещата си кариера 
и начините, за да стигне там. Младежът има ограничен контакт с биологичните си родители и 
братя и сестри и иска това да се подобри, когато навърши 18.

Сегашната му кариера цели да служи на страната си във въоръжените сили, но за съжаление не 
успя да премине медицинския тест и сега разглежда други пътища, за да постигне своите мечти. 
Дейността от проекта "Be Ready", Personal Development Programme, "Любопитното кубче" му 
позволи да разгледа всички аспекти на живота и как те се вписват заедно, за да му помогне това 
да постигне бъдещите си планове и да осъзнае позитивите в живота си.

Резултати

Любопитното кубче "помоли" младежът да нарисува изображения, свързани със следните теми: 

семейство; хобита; нещо, което харесвам у себе си; нещо, с което се гордея; целите ми за 

образование / кариера и картината на моето бъдеще. След като създаде куба, ние обсъдихме 

подробно всички раздели, които показаха на младежа, че има много положителни моменти в 

живота му.

Младежът страда от депресия и често е много негативен, когато говори за себе си. Тази дейност 

му позволи да види положителните страни от живота си и да повдигне настроението си.

Защо тази дейност е ефективна?

Дейността работи толкова добре поради неформалния характер на задачата. Много млади 

хора, които се чувстват уязвими, не искат да говорят за чувствата си дори в безопасна среда; 

поради това, че младият човек бе в състояние да изрази чувствата си първо в своите рисунки, 

му даде възможност да бъде по-отворен, отколкото би бил, ако трябваше да ги  описва устно.

Дейности за кариерно ориентиране

 y Action Plan- link to emanual

 y  Group Counselling and Strength Cards – link to emanual

 y  Motivational Factors – link to emanual

http://beready-emanual.dk/index.php/2-introduction-and-methods/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/group-counseling-and-sessions/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/motivational-factors/
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Пример от пилотирането и адаптирането на материалите:

Наименование на тествания 

материал

 Motivational Factors

Работа с мотивационни фактори

Име на институциите, които 

проверяват материала

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril ESHTE 

Португалия

 

Ealing, Hammersmith и West London College - EHWLC - 

Англия 

Материалите са налични на 

следните езици:

Английски

 

Описание на целевата група:

ESHTE:

Целева група - 1-ва година студенти (над 18 години) в курсове по туризъм.

Макар че във висшето образование реалността на ПОСО не е толкова видима, ограничен брой 

ученици все още показват показатели за ПОСО, като например икономически затруднения 

(например получаване на стипендия или работа за заплащане на учебните си програми), които 

са повтаряли една академична година; прекъсване на образованието, мигранти са и / или 

принадлежат към етническо малцинство. Въпреки че може да има и други индикатори за ПОСО, 

това са онези, които е възможно да се идентифицират.

 

EHWLC:

Ученици в риск от отпадане от учебния процес - на възраст 16 - 19   в  над 16 професионални 

курсове.

Контекстът на тестването:

ESHTE:

Дейността бе осъществена в една сесия. Не бяха включени други професионалисти освен 

учителя. Дейността допълни конкретна тема в учебната програма "Увод към управлението", 

която се занимава с управлението на човешките ресурси.

EHWLC:

Две сесии, еднa в колежа като част от по-голяма сесия за кариерно ориентиране и една в 

театъра Lyric, Феникс, като част от сутрешните дейности по пригодност за трудова заетост. 

Другите професионалисти, които се включиха, бяха: бизнес репортери, кариерни експерти и 

учители.

Адаптация на материала, направена  така, че да съответства на целевата група и контекста:

ESHTE:

Целите на материалите не бяха много ясни за учениците, така че учителят трябваше да ги 

опрости и адаптира. Учителят също така почувства необходимостта от даване на конкретни 
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примери, които да направят по-осезаеми нещата.

Други коментари: ESHTE:

Студентите спонтанно проявиха удоволствието си от 

сесията.

EHWLC:

Мотивационни фактори и за подобряване на връзка с 

работодателите, направихме дейността World of Work 

Quiz.

Коментари от специалисти, които 

тестват материала. За повече 

подробности относно оценките, 

моля, вижте раздел "Оценка".

 

Ясно цялостно представяне на проекта, добре обяснени 

инструкции.

Обяснено е наистина добре.

 

Трябва да се обмисли и тогава да се тества на практика.

Силно мотивиращо за участниците.

Основната цел на тази дейност е да насърчи 

положителните емоции у младите хора и тяхното 

благосъстояние.

 

Това беше много полезно. Ще го използвам и 

следващата година с моите ученици.

Положителни за доверието, времето може да се окаже 

проблематично.

 

Трябва да ги използвам в конкретен контекст, като се 

има предвид, че преподавам хранене, бих могъл да го 

използвам, за да разбера какво мотивира хората за 

различни видове диети или хранителни стратегии.

Дейността ще трябва да бъде опростена / намален от 

съображения за по-малко време (опции).

Създаване на дискусионни теми за обосновка на 

действията. 

За други подобни описания от пилотирането и адаптирането на материала вижте 

LINK:

 y  Action Plan – link to emanual

 y  Group Counselling and Strength Cards – link to emanual

http://beready-emanual.dk/index.php/2-introduction-and-methods/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/group-counseling-and-sessions/
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Заглавие

Име на партньора

Контекст

Казусно проучване за целите на външно оценяване на проекта

127мо СУ "Иван Денкоглу" - София, България

Мария  е 16-годишна ученичка, която е в риск от ПОСО, защото майка й умира при автомобилна 
катастрофа. Тя изпитваше някои трудности в училище, защото беше потънала в скръб за любимата 
си майка. Момичето не искаше да учи, не общуваше със съучениците си. Тя странеше от тях. 
Успехът й в училище ставаше по-нисък и по-нисък с всеки изминал месец. Тя изпадна в отчаяние и 
изгуби желание за живот.

Очевидно тя се нуждае от помощ, за се учи по-добре и да бъде по-добър човек, който ще 
преодолее скръбта и който ще бъде с по-добри резултати в училище, по-мотивиран да учи. Затова 
училището изигра важна роля в подпомагането на ученичката да преодолее скръбта си чрез 
включването й за участие в проекта "Be Ready".

Семейството на Мария беше финансово стабилно. След смъртта на майката, бащата на Мария 
също е в скръб, но той бързо разбира, че той е глава на семейството и затова той не се отчайва. 
Когато директорът на училището се обажда, за да поиска среща, бащата разбира, че ситуацията е 
извън неговия контрол.

На срещата с директора на училището бащата на Мария даде разрешение дъщеря му да участва 
в проекта "Be Ready". 45-годишният мъж мисли, че ще помогне на дъщеря си да не мисли за 
смъртта на майка й.

Мария участва в осем сесии на проекта "Be Ready". Една от тях беше дейността STEM. Тя построи 
с останалите участници в проекта най-високата кула от спагети и бонбони Маршмелоу. Тези 
бонбони бяха "лепилото" на сградата.

Мария и останалите участници в проектните дейности се срещнаха в една от сесиите с Максим 
Бехар - един от най-популярните журналисти в България - който им разказал за пътя си към 
успеха: за отчаянието му, надеждите му и пречките, които е преминал, за да постигне своите 
мечти.

В друга сесия Мария и съучениците й, участници в проекта, се срещнаха с друга голяма българска 
журналистка - Диана Иванова, която им показа филм за социализма - важна епоха в българското 
общество, за да им покаже колко трудно е било човек да живее в миналото и как човек трябва да 
се бори с препятствията и да изгради собствена индивидуалност.

Една от най-значимите дейности по проекта "Be Ready" в 127 СУ беше обучението по написването 
на документи за наемане на работа, като напр. автобиография и мотивационно писмо. Това ще 
помогне в живота и тяхното кариерно развитие в бъдеще.

След сесиите по проекта Мария мисли, че дейностите са й помогнали да подобри някои 
свои умения, като лидерски дух, готовност за вземане на решения и поемане отговорност, 
математическите й умения и др. Също така проектът й даде самочувствие и увереност, че тя може 
да се справи с живота  чрез силна воля и жажда за живот.

Сега тя е на стаж и  има ментор (те се срещат на най-малко два пъти в месеца).

Казусно проучване:
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Резултати

Преди участието си в проекта „Бъдете готови“, ученичката се чувстваше неудобно при 

общуването с групата и изразяване на идеите си и имаше ниско самочувствие и самоуважение.

Чрез проекта, тя усеща някои важни промени в начина, по който посреща  предизвикателствата. 

Проектът я накара да разбере това, което тя може да направи и това, което тя не може да 

направи, нейните силни и слаби страни.

Той й помогна да се подобри нейното творчество, самоуважение, самосъзнание, вербална и 

невербална комуникация, математически умения. 

Защо тази дейност е ефективна?

Професионално ориентиране, наставничеството и менторството, творчески учебни материали и 

методи са основни инструменти в проекта „Бъдете готови“.

Чрез използването на тези инструменти е имало значително подобрение в самосъзнанието, 

комуникацията, разрешаването на проблеми и бъдещите професионални умения на 

участниците, като говорни умения, вземане на решения, лидерство, проактивност, работа в екип 

и др.

Мотивацията им се е увеличила през проекта. Проектът позволи на всички, както ученици, така 

и преподаватели, да се чувстват ангажирани в процеса на учене и учениците бяха нетърпеливи 

да се включат в проекта, тъй като дейностите са наистина забавни и интересни. Целта на 

проекта бе да се предотврати ПОСО. Така че, проектът позволи на учениците да придобият 

някои важни умения за бъдещия  им живот.
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 Глава 5 - Културен контекст

Система за кариерно ориентиране - общ преглед 

Преглед на системите за кариерно ориентиране в четирите партньорски държави, 

направен в рамките на проекта "Be Ready" / „Бъдете готови", описва системата за 

кариерно ориентиране във всяка от страните (Българи, Великобритания, Дания 

и Португалия), видовете професионално консултиране и услугите за кариерно 

ориентиране и професионално развитие, предоставени в страната, както и 

изискванията за кандидатстване за обучение и работа като консултанти по кариерното 

ориентиране. Партньорите са надяват този документ да посружи като вдъхновение за 

политиците и практиците на местно и институционално ниво. 

Въведение в кариерното ориентиране през целия живот 

Европейският съвет (2004, 2008) определя кариерното ориентиране през целия живот 

като "непрекъснат процес, който позволява на гражданите на всяка възраст и във всеки 

един момент от живота им да определят своите възможности, компетенции и интереси, 

да вземат решения за своето образование, професионално обучение и трудова заетост, 

като и да управляват индивидуалните си пътища на живот в учебната, трудовата и 

друга среда, в която тези способности и компетенции се научават и/или използват". 

Ръководството обхваща широк набор от индивидуални и колективни дейности, 

свързани с предоставянето на информация, кариерно консултиране, оценка на 

компетентността, подкрепа и преподаване на житейски умения за вземане на решения 

и управление на кариерата. Това е една от малкото активни мерки на пазара на труда, 

които оказват въздействие върху ученето (академичното образование и професионално 

обучение) и резултатите от пазара на труда за гражданите.

Кариерното ориентиране за млади хора в риск

Кариерното ориентиране за младите хора в риск от ПОСО се състои от набор от услуги, 

мерки и дейности, които имат за цел да осигурят кариерно образование и ориентиране 

в задължителното образование (превенция), или да помогнат на потенциалните 

преждевременно напускащи училище ученици да останат в училище (превенция), както 

и на  онези, които са напуснали системата на образованието и които не се обучават, не 

работят и не се подготвят за никаква професия (NEET), да възстановят своето обучение, 

стаж или работа (намеса за отстраняване на проблема). 

Предотвратяването на преждевременно отпадане на младите хора от системата 

на образование в училищата изисква внедряването на кариерно образование и 

ориентиране, както и развитие на умения за управление на кариерата в рамките на 

учебната програма за младите хора в риск. Превенцията и предотвратяването на ПОСО 

имат за цел ранната намеса, включително ранното ангажиране на училищния или 

друг персонал и на специалистите по кариерно ориентиране за откриване и работа с 

млади хора в риск от преждевременно напускане на училището. Ранната намеса също 
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предполага ангажиране със семействата и общностите на тези млади хода.

За онези, които са напуснали училище и не са в образователна, трудова заетост или 

професионално обучение (NEET), ориентирането през целия живот, осигурено от 

центровете за професионално ориентиране, службите по заетостта или социалните 

услуги, им помага да използват пълноценно всички налични информационни канали 

и им предоставя персонализирани и специално пригодени съвети, така че те да могат 

ясно да разберат връзката между личните си интереси, способности и обстоятелства, 

както и възможностите за образование, професионално обучение и реализация на 

пазара на труда. В допълнение, последващите действия, предприети за преждевременно 

напускащите училище, включват допълнителна помощ за кариерно ориентиране, за 

да се договорят индивидуални планове за действие и да им се помогне да управляват 

своите следващи стъпки.

Източник:

Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance: A Reference Framework 

for the EU and for the Commission 2015 

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-tools-no-6-guidelines-

for-policies-and-systems-development-for-lifelong-guidance 

За допълнителна спецификация на системата за кариерно ориентиране по държави 

виж:

 y  Португалия / Portugal – link to emanual

 y  Великобритания / England – link to emanual

 y  България / Bulgaria – link to emanual

 y  Дания / Denmark – link to emanual

Протоколи и процедури за закрила при работа с млади хора в риск от ПОСО 

Определение на понятието закрила

 y Закрила е действието, предприето за насърчаване на хуманното отношение към 

децата и младите хора и за защита от вреди.

 y Защитни средства:

 y  защита на децата и младите хора от злоупотреби и малтретиране;

 y  предотвратяване на вредата за здравето или развитието на децата;

 y  гаранции, че децата и младите хора растат при осигурявани безопасни и ефективни 

грижи за тях;

 y  предприемане на действия, които да позволят на всички деца и млади хора да 

постигнат най-добри резултати.

Общоевропейски изисквания 

Всеки има отговорност да държи децата и младите хора в безопасност. Всяка 

организация трябва да спазва изискванията, специфични за отделните страни, за да 

гарантира, че всички деца и млади хора са в безопасност и навсякъде при работа с тях 

http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/danish/retningslinjer-for-udvikling-af-politikker-og-systemer-inden-for-livslang-vejledning-en-referenceramme-for-den-europaeiske-union-og-europa-kommissionen/
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/danish/retningslinjer-for-udvikling-af-politikker-og-systemer-inden-for-livslang-vejledning-en-referenceramme-for-den-europaeiske-union-og-europa-kommissionen/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/portugal-3/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/england-3/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/bulgaria-3/
http://beready-emanual.dk/bg/index.php/denmark-3/
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трябва да прилагат подходящи политики и процедури.

Индикатори, признаци и симптоми

Физическо насилие

Физическото насилие може да включва удряне, разтърсване, хвърляне, отравяне, 

изгаряне или опарвания, удавяне, задушаване или по друг начин причиняване на 

физическо увреждане на детето или младия човек.

За повече информация, виж “link”

Емоционално насилие

Емоционалното насилие е постоянното емоционално малтретиране на дете, или 

млад човек което може да причини тежки и трайни неблагоприятни ефекти върху 

емоционалното му развитие. Може да включва внушаване на децата / младите  хора, 

че са безполезни или не са обичани, да не се дава на детето / младия човек възможност 

да изрази своето мнение, подиграване с това, което казва или присмиване на това 

как общува - когато чуем за злоупотребата с друго дете или за сериозен тормоз 

(включително кибертормоз).

За допълнителни спецификации на протоколите и процедурите за защита вижте 

следните връзки:

Links protocols and procedures 

Пренебрегване

Пренебрегването е постоянното неспазване на основните физически и / или 

психологически нужди на детето / младия човек, което може да доведе до сериозно 

увреждане на здравето или развитието му.

Сексуално насилие

Сексуалната злоупотреба включва принуждаване или съблазняване на дете или млад 

човек да участва в сексуални действия, които може да не е обвързано с високо ниво 

на насилие, независимо от това дали детето / младият човек осъзнава или не какво се 

случва. Дейностите могат да включват физически контакт или безконтактни дейности, 

като например включване на деца / млади хора при гледане на сексуални образи или 

онлайн експлоатация на деца / млади хора.

За допълнителни спецификации на протоколите и процедурите за защита по държави, 

вижте връзките:

 y Португалия (PT)– link to emanual

 y  Великобритания (UK)– link to emanual

 y  България (BG)– link to emanual

 y  Дания (DK) - link to emanual

http://beready-emanual.dk/bg/index.php/protoculs-and-procedures-portugal/
http://beready-emanual.dk/index.php/protoculs-and-procedures-england/
http://beready-emanual.dk/index.php/protoculs-and-procedures-bulgaria/
http://beready-emanual.dk/index.php/protoculs-and-procedures-denmark/
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Глава 6 - Осъществяване на връзки между 
образованието и бизнеса 

От дълго време има оплаквания от страна на бизнеса, че младите хора напускат училище 

зле подготвени за изискванията на пазара на труда и конкретното работно място. 

Проекти като "Be Ready" / „Бъдете готови" не преобръщат ситуацията за една нощ, но 

проектите от този вид спомагат за подобряване на положението. Нито пък може да бъде 

оставено изцяло на образователните институции (училищата и колежите) да  решат 

проблема. Бизнесът може да бъде пряко ангажиран с образованието, като помага на 

младите хора да се подготвят по-добре за работната среда.

От подобно сътрудничество има ползи и за бизнеса. Може би една от основните 

е ползата за персонала на компанията. Кратката почивка от работния ден, за да 

проведете менторът наставническа сесия с млад човек, е едновременно ободряваща и 

носеща удовлетворение. Менторът обикновено се връща на бюрото си стимулиран и 

развълнуван.  Често се връща към собствената си работа с нови идеи, както и с чувство, 

че е направил нещо полезно в местната общност.

За привличането на бизнеса за каузата на проекта, началната точка на преговорите 

за договаряне на степента на ангажираност се различава от една фирма до друга. 

Някои компании имат по-активни програми за корпоративна социална отговорност, 

отколкото други. Някои вече имат връзки с местните образователни институции, други 

нямат още такива.

При привличането на бизнеса към даден проект има две основни цели. Първо да 

получите помощ "в натура" - например участието на персонала в програмите за 

индивидуално наставничеството на младите хора в риск, или може би да организират 

семинари за професионално ориентиране - напр. за съставяне на автобиографии 

или да дадат полезни съвет на младите хора при кандидатстване за работа. На второ 

място, образователният сектор се нуждае от финансова помощ, за да направи проекта 

жизнеспособен. Възможно е една компания да даде макар и малка финансова помощ, 

тъй като това би довело до ангажимент от нейна страна да види проекта действащ и да 

го направи успешен.

В привличането на бизнеса, най-добрият съвет е да започнете на местно ниво. Повечето 

компании чувстват афинитет към училища и колежи, които са в техния регион. Често 

техните служители имат деца,  които се обучават в тези образователни институции.

Мнозина твърдят, че корпоративната социална отговорност е добро нещо само по себе 

си. Това, че компаниите трябва да инвестират обратно в общностите, откъдето идват 

техните клиенти. Но винаги е добре да се подчертае ползата за бизнеса от подобно  

сътрудничество. 
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Пример за изключително успешно сътрудничество е събитието по проекта "Be Ready" 

/ „Бъдете готови", при което ученици на възраст 16+ от Phoenix академията и колежът 

EHWL  присъстваха на вълнуващо и интересно събитие в BBC Worldwide, организирано 

от BBC Worldwide и ONE ЕВР. Това беше чудесна възможност за учениците да научат за 

кариерата и опита на 5 ключови фигури от персонала на Би Би Си, като представиха 

различни отдели на компанията като отдела за устойчиво развитие, отдела за 

поддържане на съоръжения, правния отдел и отделът управляващ съдържанието на 

програмата. За младите хора бе много поучително да чуят за различните кариерни 

траектории на служителите и да чуят за уникалната работа на BBC Worldwide. Например, 

една от служителките на Би Би Си в началото е изпробвала различни кариерни пътеки, 

включително акушерство и счетоводство, преди да получи работата си в Би Би Си и да се 

изкачи по кариерната стълбата. 

Ключовите послания за младите хора бяха насочени към необходимостта да бъдат 

гъвкави, устойчиви и да следват тази стара поговорка "Ако отначало не успеете, 

опитайте отново" - всички членове на персонала бяха живи въплъщения на силата 

на отстояването и устойчивостта в живота! Освен това, учениците направиха кратка 

обиколка на ремонтираните офиси в телевизионния център, където ги запознаха с 

модерните концепции за работните пространствата, като Hot Desking  (горещото бюро) и 

Break Out Area (територия за отмора).

Друго успешно събитие, пример за връзка между образованието и бизнеса, се състоя, 

когато ученици от BTEC Media на Phoenix академията приветстваха гостите от  персонала 

на A+E Networks по време на семинар за планиране на кариерата в Lyric Theatre, Hammer-

smith.

A+E са голяма телевизионна компания, която наскоро се премести в Хамърсмит 

и се стреми към връзки с местната общност. Това беше фантастична възможност 

за учениците да научат за кариерното израстване и опита на ключови членове на 

персонала на A + E, представляващи отдели по производство, продажби, маркетинг, 

събития и операции по излъчване на програмата. Сара Уилямс-Робинс, ръководител 

на отдел "Комуникации" представи на учениците компанията A+E.   След това няколко 

служители на компанията споделиха двоите истории на кариерно развитие и описаха 

текущите си роли в компанията. Например, един служител започнал като учител 

по математика в Шефилд, преди да влезе в света на медиите. По същия начин беше 

просветляващо за служителите на А+Е да видят колко талантливи са тези ученици от 

Phoenix академията. Техният учител, Максин Гордън, беше направил прекрасна селекция 

от ученически филми, които представи в края на сесията.

 

Ключовите послания за младите хора от тази среща подчертаха необходимостта от 

гъвкавост, устойчивост, развиване на социални умения за общуване и умения за 

упорита работа. Преди всичко те бяха посъветвани от служителите на A+E да останат 
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съсредоточени върху своите цели, да бъдат мотивирани и да се възползват от всички 

възможности за развитие.

Учениците получиха възможността да интервюират членовете на персонала в малки 

групи и го направиха с ентусиазъм. В крайна сметка те бяха видимо мотивирани и 

вдъхновени от този контакт със служителите на компанията, доброволци в програмата. 

Отзивите на учениците бяха на 100% положителни с коментари като:

 y  "Безкрайно ми хареса днешния урок"

 y  "... това беше един наистина много добър разговор "

 y  "Беше забавно и полезно"



52

Глава 7 – Пътят на проекта "Be Ready" / „Бъдете готови"

 

Когато се започнахме нашето партньорство по този европейски проект преди две 

години, бяхме наясно какво искахме да постигнем и как. Това пътуване е вълнуващо, 

очарователно и понякога разочароващо, но силата на нашето партньорство ни позволи 

да постигнем целите си и да научим толкова много един от друг.

 

Заедно сме посрещали различни предизвикателства, преодоляхме ги с лекота и 

преживяхме основната същност на истинското транснационално сътрудничество и 

екипна работа в Лондон, Лисабон, Салфорд, София и Вейле. Това на свой ред ни даде 

възможност да се потопим в образователния контекст на всеки партньор и да се 

срещнем с персонала и учениците в различни образователни институции. В обобщение, 

постигнахме всичко, което решихме да направим и дори повече.

 

Това, което сме постигнали:

 

 y Паневропейско партньорство;

 y Изследване, което очерта добрите практики за преодоляване на ПОСО ;

 y Инструменти и процедури за гарантиране на качество на дейностите по проекта;

 y План и стратегия вътрешно и външно  оценяване на проекта;

 y Очертание на ключовите индикатори за риск от преждевременно отпадане от 

системата на образование;

 y Протоколи и процедури за закрила при работа с младите хора;

 y Работеща IT платформа - уебсайт, виртуална учебна среда Moodle и Google работен 

драйв;

 y Пилотно тестване на споделени материали и дейности за кариерно ориентиране;

 y Надхвърлихме целите си за бенефициенти по проекта , като достигнахме до общо 907 

млади хора и 170 професионалисти;

 y  Лансирахме електронно ръководство и филма.

 

Какво ще постигнем в последните етапи:

 y Ще лансираме електронно ръководство в Дания;

 y Ще оргатизираме 4 допълнителни събития за разпространение на продуктите от 

проекта;

 y Ще извлечем поуки от своето сътрудничество;

 y Ще привлечем бъдещи бенефициенти;

 y Ще укрепим партньорствата.

 

Също така ще продължим нашия успех в:

 y справянето с ранното отпадане на системата на образование;

 y повишаването на подготовката на специалистите по кариерно ориентиране и 
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образователните кадри, ангажирани с подпомагането на младите хора в риск от ПОСО;

 y подпомагането на професионално образование и обучение; 

 y осигуряване на информация относно възможности за заетост в ЕС; 

 y  укрепване на връзките между партньорите в рамките на това европейско 

сътрудничество.

 

Благодаря на всички членове на партньорството "Be Ready" / „Бъдете готови" за тяхната 

упорита работа и ангажираност към проекта и за успеха му.

Като мениджър на партньорството искрено се надявам, че ще продължим да работим 

заедно по бъдещи проекти и ще продължим с нашата визия да подкрепяме кариерното 

ориентиране и да повишаваме стандартите на обучение и професионална подготовка за 

всички млади хора от ЕС.

www.bereadyproject.com

Диана Еджeкомбе 

Ръководител проект
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