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ВЪВЕДЕНИЕ
Проект Survival Skills for Trainers of Apprentices in Initial VET (SUSTAIN VET) е
двугодишна инициатива, изпълнявана в периода октомври 2020 г. –
септември 2022 г. Проектът е финансиран в рамките на КД2 Стратегическо
партньорство в областта на ПОО на програма „Еразъм+“.
В партньорството участват 5 организации от различни европейски държави.
Включените организации имат богат опит в областта на дуалното обучение,
обучението чрез работа и провеждането на обучения. Партньорските
организации, участващи в изработването на настоящата Обучителна програма
и като цяло в проекта, са следните:

ФОНДАЦИЯ ЗА МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ, БЪЛГАРИЯ;
БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ,
БЪЛГАРИЯ;
MACEDONIAN CIVIC EDUCATION CENTRE, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ;
M&M PROFUTURE TRAINING, S.L., ИСПАНИЯ;
PUBLIC INSTITUTION PANEVЕŽYS VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING CENTRE,
ЛИТВА.

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

Целта на проект SUSTAIN VET е да подобри качеството на обучението чрез
работа в реална работна среда, осъзнавайки, че то е важен компонент, за да
може дуалното обучение (обучението чрез работа) да се развива в ритъм с
бързото технологично, икономическо и социално развитие. Обучението чрез
работа привлича все повече внимание в страните от ЕС като един от начините
за повишаване на заетостта и намаляване на пропуските и несъответствията в
знанията и уменията на обучаемите. Широко разпространено е, че ключът към
успешното дуално обучение е в ролята на наставника от фирмата и
способността му да създаде работна среда, която осигурява подкрепа и
възможност за обучение.
Целта на проект SUSTAIN VET е да подкрепи наставниците от различните
фирми в планирането, провеждането и оценяването на обучението чрез
работа. За да се постигне това, като основна целева група са идентифицирани
обучителите на наставници от фирмите, тъй като те осигуряват
първоначалното професионално развитие на наставниците, свързано с
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ролята им в дуалното обучение. За да отговорим на нуждите на тази целевата
група, партньорството има за цел да разработи настоящата Програма за
обучение, която има за цел да улесни работата на целевата група при
провеждането на обучения.

Представяне на програмата
Настоящата Програма за обучения е предназначена за обучители на
фирмени наставници. Имайки предвид характеристиките на целевата група и
специфичния национален контекст, това могат да бъдат:

ОБУЧИТЕЛИ ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
СЪВЕТНИЦИ И КОНСУЛТАНТИ;
ОБУЧИТЕЛИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДУСТРИАЛНИ КАМАРИ;
СПЕЦИАЛИСТИ ЧР, ОТГОВОРНИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМАТА;
УЧИТЕЛИ/ ОБУЧИТЕЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ/ЦЕНТРОВЕ;
ОБУЧИТЕЛИ ОТ РЕГИОНАЛНИ И/ИЛИ НАЦИОНАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ;
УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПЕДАГОГИКА;
ДРУГ ВИД ОБУЧИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИЗИРАЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ.
Програмата е насочена към горепосочените целеви групи като основни
доставчици на специфично ноу-хау за наставниците от фирмите. Съответно те
са отговорни за предоставянето на необходимите умения за обучение чрез
работа на наставниците. С други думи, те са основните доставчици на
първоначално професионално развитие, свързано с наставничеството на
обучаемите от институциите в системата на ПОО.
Програмата за обучение на професионални обучители е в отговор на факта,
че понастоящем в страните партньори по проекта, както и в много други, не се
предлага специфично обучение за обучители на фирмени наставници, които
поставят акцент върху характеристиките на обучението чрез работа в цяла
Европа. Това се потвърждава както от първоначалното ни проучване, така и от
последващо проучване в рамките на партньорството.

-4-

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

Програмата е структурирана на базата на информацията, която е
предоставена от партньорските организации и на базата на цялостен анализ

на нуждите.
Иновативното тук е свързано с въвеждането на т.нар. подход, базиран на
ситуационната дидактика, за планиране, изпълнение и оценка на дуалното
обучение. Програмата е гъвкава по отношение на сроковете за провеждане и
може да бъде изпълнена както самостоятелно, така и като отделен модул,
интегриран в други подходящи програми за обучение.

Продължителност и структура на програмата
24 академични часа (1 час = 40 мин) за цялата обучителна програма. Подробна
продължителност по темите е предоставена допълнително във всеки от
модулите за обучение. Въз основа на опита на обучителите, предложената
продължителност на обучителните модули позволява адаптиране към
нуждите на целевата група. За целта трябва да се извърши първоначален
анализ на знанията и компетенциите на обучаващите се наставници.
Програмата предлага гъвкавост по отношение на предоставянето, тъй като
раздели от предвидените модули за обучение могат да бъдат предложени и
като самостоятелно обучение.

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

МОДУЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Продължителност
(академични часа)

Кои са основните принципи на успешното
обучение чрез работa?

4

Как успешно да планираме обучението чрез
работа?

6

Как да осигурим качествено провеждане на
обучението чрез работа?

8

Как да оценяваме обучението чрез работа?

6

Обща продължителност

24

-5-

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Най-напредналите европейски икономики признават, че дуалното обучение е
ключов фактор за установяване на млади квалифицирани специалисти, които
допринасят за икономическия растеж и просперитет. За да може то да бъде
печеливша система за работодатели и обучаеми, с разработването на
настоящата Програма, проектът ще предостави на целевата група специфични
знания и умения, свързани с основните принципи на дуалната система.
Акцентът на първия интелектуален продукт на проекта е върху планирането,
провеждането и оценяването на обучението в реална работна среда.
Чрез разработването на първия интелектуален продукт партньорството цели
да подпомогне непрекъснатото професионално развитие на обучители на
фирмени наставници. Целта на Програмата е да предостави на целевата група
конкретни знания, умения и нагласи за ефективно обучение на наставници за
това как успешно да организират и провеждат практиката в реална работна
среда. Програмата е насочена към реалните нужди както на обучители, така и
на фирмени наставници, за да създаде общо разбиране на концепцията за
наставничество/менторство,
за
да
се
насърчи
благоприятна
и
висококачествена среда за практическо обучение.
Програмата ще подобри свързаните с дуалната система знания,
компетентности и умения на обучители на фирмени наставници, а именно:
общи познания за законодателството и регулациите на ПОО и обучението
чрез работа;
познаване на ситуационния подход към разработването на учебни
програми, наставничество и оценяване;
познаване на методи, основани на компетентности за разработване на
вътрешнофирмени програми за обучение;
компетентност за обучение на наставници как да обучават в реална
работна среда стажанти;
свързани с дуалното обучение хоризонтални компетентности;
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познаване на спецификата на различните форми на практическо обучение
и области за сътрудничество между училища и компании;

способност да се осигури ефективно обучение на наставниците на
компании за това как да се провеждат стажове;
капацитет за ефективно развитие на ключовите умения и знания на
фирмените наставници в работата им с ученици, учители и професионални
гимназии;

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

компетентност за обучение на наставници за това как ефективно да се
наблюдава и оценява процесът на обучение чрез работа.
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ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ
В следващия раздел областите на дейност на наставниците
са описани като модули в рамките на програмата за
обучение. Тези области на дейност са трансформирани в
обучителни области. По този начин наставниците са в
състояние да разпознаят кои теоретични елементи се
отнасят до какъв вид практика на обучение.
Ролята на обучителя е да подобри уменията на
наставниците, за да могат те ефективно да завършат целия
процес на работа (общ преглед, планиране, подготовка,
оценка).
Предложеният подход насърчава развитието, което
означава, че включените учебни задачи трябва да са
подходящи за различните етапи на нарастващ опит на
наставниците.
Модулите са свързани със задачи и са организирани в
специфични знания, умения, нагласи и теми за обучение.
Рамката позволява да се добавят повече теми за обучение в
съответствие със специфичните нужди на страната,
индустрията или професията.

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084
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МОДУЛ 1:
Кои са основните принципи за обучение чрез работа?

Този модул илюстрира основните принципи на дуалната система,
необходими за разработването и провеждането на обучения за
наставници.
Имайки предвид идентифицираните основни принципи на обучението
чрез рбота, както и профила на целевата група, настоящият модул също
така описва основните характеристики на дуалната форма и изискванията
за обучение в страните партньори. Описват се прилики и разлики.
Модул 1 представя общата идея на Ситуационния подход за всеки от трите
принципа на обучението чрез работа, като предпоставка за ефективно
осигуряване на стажуване.

Обучението чрез работа се състои от структурирани възможности за обучение.
Постига се чрез реална дейност и се контролира на работното място. Тези
възможности са подкрепени от официални споразумения между обучаващи
институции, работодатели и ученици. Всички участници в този процес
разглеждат конкретните въпроси във връзка с работната среда и се справят с
тях по подходящ начин, включително неформални дискусии.
Възможностите за обучение в процеса на работа, позволяват на учениците да
прилагат в практическите области на даден предмет и професионалните
знания, умения и компетентности, за да постигнат необходимите резултати от
обучението.

Традиционно възможностите за дуалната форма на обучение са
разработени в партньорство с работодатели, професионални гимназии
и други заинтересовани страни и съдържат резултати от обучението,
ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

които са от значение за работните цели.
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Всички заинтересовани страни трябва да разберат и зачитат своите роли,
отговорности и очаквания, а при необходимост се осигурява подходящо
обучение и подкрепа.
Основният принцип на това сътрудничество е, че обучаващите институции и
работодателите признават, че индивидите (учениците) имат уникални нужди в
рамките на обучаващата институция и на работното място и си сътрудничат, за
да гарантират, че възможностите са приобщаващи, безопасни и добре
подпомагани.
Партньорството между работодател и обучаваща институция обикновено е
процес на развитие, който спомага за фокусирането върху съдържанието,
предоставянето и оценяването на обучението чрез работа.

1. Обучение чрез работа в участващите страни
Създаването на възможности за качествено ПОО се крие в прилагането на
ефективните принципи на дуалното обучение. Системите на тази форма на
обучение в участващите страни са изправени пред идентични изисквания за
подобряване на гъвкавостта на програмите за обучение и адаптирането на
стажанта към реалната работна среда. Като цяло тези изисквания могат да
бъдат структурирани в следните принципи на обучение чрез работа:
правилно планиране по отношение на разработването на програми за
обучение, ориентирани към компетентности и привеждането им в
съответствие с учебните програми;
адекватно осигуряване на практически стаж. Методи за инструктиране,
възлагане на задачи и наблюдение на напредъка на обучаемите, като по
този начин се гарантира съответствието с нуждите на пазара на труда;
подходяща оценка на придобитите умения, знания и компетентности на
стажантите в реална работна среда.
Имайки предвид гореописаните принципи, профила на целевите групи и
тяхната роля при прилагането на тези принципи, можем да изобразим
основните характеристики за стажантски програми в дуална форма на
обучение и изискванията за обучение в страните партньори и да опишем
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сходства, както и разлики.

ИСПАНИЯ

В Испания могат да бъдат разграничени две различни форми на обучение
чрез работа, регламентирани от националното законодателство. Тези две
системи са:
обучение в работни центрове (Formación en Centros de Trabajo FCT): Това са
практики за неработно обучение, провеждани от ученици в ПОО в работни
центрове, разположени в околностите на центровете, където учат, чрез
споразумение за сътрудничество, подписано от училището и компанията;
ДУАЛНАТА система: Дуално професионално обучение е формата на
професионално обучение, при което ученикът става стажант и съчетава
обучението в училище с дейност в компанията;
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в Каталуния обучението на наставници може да бъде организирано от:
центрове за ПОО, за фирмени наставници, с които те развиват дуално
обучение;
териториалните служби на образованието, Консорциума за образование в
Барселона и централните служби на Министерството на образованието;
консорциума за продължаващо образование в Каталуния.
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В Испания има официални изисквания относно обучителите на наставници,
които могат да бъдат обобщени, както следва:
Необходима квалификация:
завършил, инженер, архитект или съответната степен или други степени;
диплома, технически инженер,
еквивалентни квалификации;

технически

архитект

или

други

техник - висше професионално обучение;
ниво 3 сертификат за професионализъм.
Необходим професионален опит:
1-годишен професионален опит като обучител през последните 10 години.
Преподавателска компетентност:
сертификат за професионализъм на "Преподаване на професионално
обучение за работа";
акредитиране на доказан преподавателски опит от поне 600 часа през
последните десет години в професионално обучение за работа или
образователна система.
Понастоящем не съществува специално обучение за обучители на наставници
с фокус върху дуалната система. Гореспоменатият национален професионален
сертификат (преподаване на професионално обучение за работа) предлага
общи познания за това как да бъдеш обучител.
Съдържанието на програмата за обучение е следното:
Раздел 1: Обучителни действия за заетост.
Раздел 2: Подбор, изработване, адаптиране и използване на материали, медии
и дидактика на ресурсите за разработване на съдържание за обучение.
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Раздел 3: Осигуряване и обучение на учители за работа при използване на
техники, преподавателски стратегии и ресурси.

Раздел 4: Оценка на процеса на преподаване и обучение.
Раздел 5: Предоставяне на информация и кариерно ориентиране и
насърчаване на качеството на професионалното обучение за работа.
Освен официалните изисквания относно обучителите на наставници, Законът
за дуалната система също до голяма степен регулира и самата програмата за
обучение. Целта на обучението е да запознае хората, интересуващи се от
обучението чрез работа, и да им предостави умения за обучение в тази форма
на професионално образование. Курсът за квалификация трябва да включва
поне обучение, свързано с:
1. Организация на обучението чрез работа в Каталуния.
2. Организацията на престоя в компанията.
3. Прием на ученици във фирмата.
4. Мониторинг, оценяване на учениците и други педагогически аспекти.
5. Умения, лидерство и управление на инциденти.
6. Връзката и комуникацията с инструкторите.
Ролята на наставниците е регулирана по закон в Испания. Според него от
наставниците се очаква да имат професионална квалификация или опит и
необходимите умения за приемане, обучение, наблюдение и оценяване на
обучаемите и подходящ график за развитие на предвидените функции. Поконкретно, функциите на наставниците са описани, както следва:
осъществява

комуникация

с

центъра

за

обучение

(професионални

училища) чрез преподавателя (учителя) на центъра за обучение;
координира с преподавателя от учебния център разработването на
програмата за обучение;
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наблюдава учебната дейност, за да оцени напредъка на стажанта;
сътрудничи с преподавателя от обучителния център при оценяване на
напредъка;
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гарантира, че стажантът спазва съответните протоколи за безопасност и
предотвратяване на професионални рискове, свързани с различните
работни места и обучение;
изготвя, в края на трудовата дейност на стажанта, доклад за изпълнението
на работата и резултатите от обучението, постигнати по време на стажа във
фирмата.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

търговски камари;
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В Северна Македония условията, на които работодателят трябва да отговаря,
за да приеме обучаеми, са определени в Закона за професионалното
образование и обучение. Едно от условията за работодателя е да може да
назначи фирмен наставник, който притежава съответните знания, умения и
компетенции, за да може да изпълнява задачите си, свързани с дуалното
обучение. За целта е предвиден специален вид обучение, което трябва да
бъде успешно завършено. След приключване, наставниците на компанията са
сертифицирани. Съгласно Стандарта за професионален и друг персонал за
провеждане на практическо обучение с работодатели, институциите,
отговорни за провеждането на обучения за наставници, са:

Центърът за професионално образование и обучение.
От друга страна, в момента в Северна Македония не съществува специално
обучение за обучители на наставници. По време на разработването на
настоящата програма за обучение, обучението се провежда от консултантите
от Центъра за професионално образование и обучение. Тези експерти са
участвали в изготвянето на учебната програма и програмата за
професионално-дидактическо обучение на обучителите от работодателите,
където се провежда практическото обучение.

Предвижда се в програмата за обучение на обучители специална част да
обхваща принципите на обучението чрез работа. Сертификат се издава след
завършване на обучението. За да участват в обучението, кандидатите трябва
да отговарят на един от следните критерии:
да бъде консултант в Центъра за професионално образование и обучение;
да притежава поне 3 години придобит сертификат за завършено обучение
за провеждане на практическо обучение при работодател;
лице, получило сертификат за успешно завършено обучение за наставник
за обучение на работното място и придобито педагого-психологическо и
методическо обучение в акредитирани висши учебни заведения или
придобито андрагогическо обучение;
лице в Камара, което организира обучения с най-малко 3 години трудов
стаж в областта на професионалното образование и придобита педагогопсихологическа и методическа подготовка в акредитирани висши учебни
заведения или придобита андрагогическа допълнителна подготовка.
Стандартът за професионален и друг персонал за провеждане на практическо
обучение описва ролята на наставниците в дуалното обучение. Стандартът
обхваща 7 области, в които наставниците трябва да имат познания и да могат
да изпълняват. Те са следните:
1. Образователна система, разпоредби и отговорности на участниците в
обучението;

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

2. Безопасна учебна среда на работното място;
3. Комуникация между участниците в стажа;
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4. Планиране и постигане на целите на програмите за практическо обучение;
5. Мониторинг, записване и оценяване на обучаемите;
6. Обучение на учители по професионална подготовка и практическо
обучение при работодател;
7. Работа със
увреждания.

стажанти

от

различни

етнически/културни

среди

и

с

Ролята и отговорностите на наставниците са определени в Концепцията за
обучение чрез работа, приета от министъра на образованието и науката с
решение № . 08-4305/2 от 13.04.2020 г. Описаните роли и отговорности на
наставниците са:
представя организацията и дейността на фирмата на стажанта;
идентифицира назначенията на стажантите;
подготвя работни задачи в съответствие с учебната програма;
коригира работни места и задачи за стажанти с увреждания;
изготвя годишен оперативен план и програма за реализация на
обучениетов сътрудничество с учителя въз основа на учебната програма;
запознава стажанта с наредбите и мерките за безопасност и защита при
работа;
следи, записва и оценява напредъка на стажантите във фирмата;
предоставя информация на учителя за работата и напредъка на стажанта;
участва в провеждането на финалния изпит;
определя съвместна оценка на програмата за практическо обучение в
сътрудничество с учителя;
контролира документацията, съхранявана от стажанта;
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изготвя годишен оперативен план и програма за реализация на
обучениетов сътрудничество с учителя въз основа на учебната програма;

запознава стажанта с наредбите и мерките за безопасност и защита при
работа;
следи, записва и оценява напредъка на стажантите във фирмата;
предоставя информация на учителя за работата и напредъка на стажанта;
участва в провеждането на финалния изпит;
определя съвместна оценка на програмата за практическо обучение в
сътрудничество с учителя;
контролира документацията, съхранявана от стажанта;
споделя професионален опит и прехвърля знания и умения на стажанта.
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ЛИТВА

В Литва могат да бъдат идентифицирани две форми на професионално
образование и обучение. Това са:
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училищна форма на професионално обучение. Този тип обучение се
провежда в професионална гимназия или друг тип училище. Практическо
обучение може да се проведе във фирма, институция, земеделски
производител или дори с учител на свободна практика;
форма на организация на професионалното обучение чрез работа. При
този тип обучението се извършва на работно място: във фирма, институция,
организация. Теоретично обучение може да се дава в професионална
гимназия или в друг тип училище.
Няколко законодателни документа регулират предоставянето на обучението
чрез работа в Литва. Отговорностите към компанията, която приема обучаеми,
са формулирани в изискванията за договорите за професионално обучение и
в процедурата за тяхното регистриране. Изискванията към приемащите
компании могат да бъдат обобщени, както следва:
да осигури изпълнението на задачите и условията за стаж, предвидени в
програмата, посочена в споразумението, да развие съответните
компетенции на обучаемия;
да запознае стажанта с документите, регламентиращи вътрешната
процедура на работодателя (вътрешни правила и поведение и др.);
да организира необходимите инструктажи за безопасност при работа и
инструктажи за пожарна безопасност;
да осигури на стажанта място за практическо обучение, да възложи задачи
за практическо-производствено обучение, документация, необходима за
изпълнението на тези задачи;
да назначи опитен наставник на стажанта;
при необходимост да осигури на стажанта работно облекло и работни
обувки, други средства за индивидуална и колективна безопасност при
работа в съответствие с процедурата, установена с нормативни актове;
да възнагради стажанта, който самостоятелно изпълнява възложените му
задачи в производството на търговски продукти или предоставя платени
услуги чрез сключване на трудов договор, услуга или друг вид договор с
него, в зависимост от предмета на договора и естеството на връзката;
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отбелязва началото и края на обучението в дневника за практическо
обучение. Предоставя дневника на професионалната гимназия.

Съгласно заповед „Официални процедури за професионално обучение“
служителят, отговорен за организацията и координацията на обучението чрез
работа,
наставникът,
се
назначава
от
компанията,
институцията,
организацията, земеделския производител или друго физическо лице, и се
задължава да организира и осъществи обучението на работното място. Също
така е необходимо да се спомене, че съгласно гореспоменатата заповед,
професионален учител се назначава от професионалната гимназия
(професионален център) или подобна обучаваща институция за надзор на
обучението на работното място. Ролята на учителя по професионална
подготовка в процеса е да разработи програма за обучение, която определя
задачите на стажантите. Напредъкът им се оценява от наставника компанията
според критериите, предоставени от учителя.
Въпреки тези разпоредби, понастоящем в Литва не съществува официално
призната програма за обучение на наставници. Това важи и за обучението на
техните обучители. Вместо това различни организации провеждат различни
наставнически курсове. Като се има предвид, че няма задължително обучение
за наставниците, няма и специфични изисквания към тях. Обикновено
компаниите, приемащи стажанти, назначават своите най-опитни и
квалифицирани служители да наставляват учениците. Когато избират
подходящия служител, компаниите вземат предвид няколко аспекта. Очаква
се назначеният наставник на фирмата да е:
с опит в областта или предмета, в който се извършва стажа;
отговаря за безопасността и сигурността на стажанта по време на
практиката;
способен да мотивира и подкрепя стажанта;
способен да предаде своя практически и теоретичен опит и знания, ноухау и да подобри ключовите компетенции на стажанта;
има педагогическа и психологическа подготовка за работа със стажанти;
познава системата на ПОО и законодателството, свързано с ПОО и
дуалното обучение;
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може да си сътрудничи с институцията за ПОО, учители и мениджмънт.
По време на провеждането на обучението чрез работа, наставниците до
голяма степен разчитат на подкрепата на учителите по професионална
подготовка, които действат като супервайзъри.
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БЪЛГАРИЯ

В България обучението чрез работа се регулира от няколко законодателни
документа. Именно това са Закон за ПОО, както и Наредба за условията и реда
за провеждане на обучението чрез работа (дуална система на обучение).
Според промяната от 2018 г. на Закона за ПОО, правото да провеждат
обучения на наставници имат следните институции:
висшите училища, акредитирани при условията и по реда на Закона за
висшето образование;
училищата в системата на предучилищното и училищното образование,
които осъществяват професионално образование и обучение, с
изключение на обединените училища и училищата към местата за
лишаване от свобода;
центровете за професионално обучение;
професионалните колежи.
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Профилът на обучителите на наставниците не е изрично дефиниран в
съществуващите законови разпоредби. Законът за ПОО предвижда, че
посочените по-горе институции могат да обучават наставници, в случай че

следват одобрената от министъра на образованието и науката програма за
обучение. От друга страна, има изисквания към наставниците. Той / тя трябва
да е служител на компанията, да има поне 3 години трудов стаж в същата
професия и да е посещавал програма за обучение, предоставена от
работодателя. Един фирмен наставник отговаря за не повече от 5 обучаеми.
Изменението на Закона за ПОО въведе ролята на така наречения учителметодик, назначен от директора на училището. Учителят-методик провежда
редовни срещи и посещения на място в предприятието / фирмата по график,
одобрен от директора и разглежда в сътрудничество с назначените
наставници всички въпроси, свързани с практическото обучение на
стажантите.
През 2018 г. Министерството на образованието и науката одобри официално
призната програма за обучение на наставници. Организациите, желаещи да
обучават наставници, трябва да следват структурата на програмата като
минимално изискване. Програмата за обучение на наставници за
придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения
при работа с обучаваните за осъществяване обучение чрез работа (дуално
обучение) се състои от два основни компонента:
1. Цели на обучението:
Целта на обучението за наставници е придобиване и развитие на:
методически, организационни и социални компетентности;
умения за планиране, провеждане, контрол и оценяване на обучението в
реална работна среда;
умения за синхронизиране на придобитите теоретични знания на
обучаваните и реалната работна среда във фирмата;
умения за сътрудничество с учители, провеждащи теоретично обучение в
обучаваща институция, с учителите-методици и с партньорски обучителни
институции и фирми, осъществяващи обучение чрез работа (дуална
система на обучение);
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умения за ефективна комуникация;
поставяне на цели за обучението въз основа на работната картина-етични
междуличностни отношения.
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2. Съдържание на обучението:
нормативна база на обучението чрез работа (дуална система на обучение);
основни педагогически и психологически знания и умения;
планиране, реализиране и оценяване на обучението чрез работа (дуална
система на обучение);
казуси от практиката и добри фирмени практики.
Като се има предвид, че дуалното обучение е въведено в България наскоро,
понастоящем не се предоставя специално обучение за обучителите на
наставници, което да акцентира върху основните принципи на обучението
чрез работа.

ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ
Когато разглеждаме характеристиките, свързани с изискванията към целевата
група и тяхното участие в прилагането на идентифицираните принципи,
можем да направим сравнителен анализ и да обобщим следните прилики и
разлики, които съществуват в страните партньори.
В три от четирите страни партньори обучението за наставници се предлага от
центрове за ПОО. Това са България, Северна Македония и Испания. Прави
впечатление, че системата в Испания е по-гъвкава, тъй като съществуват други
доставчици на обучение, имащи право да обучават наставници. До голяма
степен същото се отнася и за България. Възможните доставчици обаче се
различават и в двете страни. В България обучението за наставници се
организира и от висши учебни заведения, професионални училища и дори
професионални колежи. В Испания, от друга страна, от териториалните
служби на образованието, както и от централните служби на Министерството
на образованието. В Литва подходът към обучението на наставници не е
централизиран и/или стандартизиран. Обучение се предлага от организации,
предоставящи общи наставнически / менторски курсове.
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В три от четирите участващи държави, Северна Македония, Испания и
България съществуват задължителни програми за обучение на наставници.
Литва е единственото изключение, където не се предлага официално призната
програма. По-задълбоченият поглед върху задължителните програми за
обучение на наставници показва, че наистина са обхванати аспектите,
свързани с дуалното обучение.

Във всички участващи страни обаче се наблюдава несъответствие между
изискванията за обучителите и програмата за обучение на наставници.
Въпреки че принципите на обучението чрез работа са включени в програмите
за обучение, тези специфични знания не са описани като изискване към
техните обучители.

В никоя от страните партньори не съществува специално обучение за
обучители на наставници, което акцентира върху основните принципи
на обучението чрез работа.
Във всички участващи страни наставниците са включени до известна степен в
разработването на учебните програми. Процедурата за изработване също е
донякъде

идентична.

Разработването

на

програмата

за

обучение

се

осъществява в сътрудничество между учителя/преподавателя от името на
професионалните училища/центъра за ПОО и наставника на компанията от
името на компанията.
Обикновено разработените програми се състоят от работен план, резултати от
обучението и критерии за оценка. Процедурата за разработване на учебни
програми обаче е малко по-различна в Литва. Разработването на учебни
програми се извършва на ниво секторни комитети, т.е. е по-централизирано.
От друга страна, компаниите и институциите за ПОО, които работят в
сътрудничество

за

осигуряване

на

стаж,

обикновено

участват

в

разработването на неформални програми за обучение, насочени към
специфичните нужди и изисквания на компанията.
Разработените програми за обучение служат като основна отправна точка,
около която се провежда и оценява стажът. Това неизбежно води до
подобрено сътрудничество между професионалните училища и компаниите
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от самото начало на партньорството между двата типа доставчици на ПОО.

Имайки предвид характеристиките на процеса за разработване на
учебни програми в партньорските страни, можем да отбележим, че
точката на интервенция на проекта е на ниво разработване на учебна
програма за практическо обучение в реална работна среда, която се
изготвя между професионална гимназия и работодател.
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Ролята на наставника е вече трансформирана. В днешно време качествените
системи за дуално обучение изискват фирмени наставници, които са в
състояние да проектират и интегрират учебното съдържание, да могат да
въвеждат стажанти и да възлагат правилните практически задачи, да са в
състояние да следят техния напредък и не на последно място да са в
състояние да установят ефективна комуникация с професионално училище и/
или център за обучение. Това изисква всеобхватен, логичен и гъвкав подход
към планирането, подготовката и оценката. Също така изисква обучителите на
наставници да са запознати с този подход.

2. Ситуационен подход
Въвеждането на ситуационния подход е резултат от непрекъснатото развитие
на теорията за ситуираното обучение, която е част от дидактиката, базирана на
ситуацията.

Ситуираното обучение се основава на констатацията, че полученото
от ситуацията знание е по-устойчиво от декларативното, тъй като
неговото активиране става спонтанно. По този начин това е входната
врата към всички останали знания.

Ситуационната дидактика търси отговор на два ключови въпроса:
Как можем да гарантираме, че придобиването на знания в училище не е
самоцелно и че тези знания могат да отговорят на нуждите на ежедневния
живот, особено на ежедневния професионален живот?
Как можем да гарантираме, че знанията, получени от ежедневния ни опит,
допринасят и за учебния процес?
Основният фокус на ситуационната дидактика е самата ситуация. Ситуациитe
са това, от което се състои нашият живот. Нашето поведение, както в личния,
така и в професионалния ни живот, се материализира в пространството и
времето в поредица от различни ситуации.
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Ето защо, ако успеем да опишем изчерпателно набор от свързани
професионални ситуации, ще имаме рамка, въз основа на която да изградим
ефективен образователен процес в училище, както и изключително
подходяща програма за обучение, която да се предоставя от работодателите.

По този начин ситуациите осмислят учебния процес, независимо къде се
провежда - в училище или във фирмата.
Разширените образователни системи по света постигат горното, като
използват примери от ежедневието, за да илюстрират конкретен предмет/
тема и да свържат по-добре теорията с реалността.

Ситуациите ни помагат да свържем и съчетаем две перспективи:
тази от света на работата и тази от училище.

Терминът „ситуация“ е свързан с латинския глагол „situare“, който означава
„дефиниране на място или позиция“ и съществителното „situs“, което означава
„място, позиция“. По този начин една ситуация по дефиниция се позиционира
в пространството и във времето. Тя е свързана с различни предпоставки и
променливи, които имат ефект върху нас и нашите действия. С други думи,
нашето съществуване, нашият живот и нашите дейности се случват в ситуации,
които са повлияни от различни обстоятелства и които ние също можем да
повлияем от наша страна.

Ситуацията е структурирана житейска Дейност, в която
хората извършват умишлени значими действия.

Ситуацията се характеризира от обективни обстоятелства като време и място
и специфичен местен контекст, както и от субективни обстоятелства,
например уменията на лицето, което участва в ситуацията.
Следователно структурата на дадена ситуация се определя най-малко от
следните елементи:
цели, които изискват съответни действия;
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въпроси и предизвикателства, които трябва да бъдат разгледани;
взети мерки;
условия, при които се извършват тези действия;
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използвани инструменти;
правила и стандарти, които трябва да се спазват.
Дидактиката, базирана на ситуацията, приема ситуацията, разбирана като
работна ситуация със специфични изисквания и характеристики, и я поставя в
центъра на дидактическата организация.
Ежедневието се състои от сложна комбинация от дейности, действия, умения,
поведения, правила, роли, ценности и много други. Да направиш ежедневието
достъпно за преподаване не е лесна задача. Поради тази причина
концепцията за ситуацията е ценна, тъй като ни помага да стесним сложността
на реалността и да я синтезираме в модули, които могат да бъдат полезни в
процеса на преподаване.
Дидактиката, базирана на ситуацията, приема ситуацията, разбирана като
работна ситуация със специфични изисквания и характеристики, и я поставя в
центъра на дидактическата организация.
От дидактическа гледна точка ние се интересуваме от онези ситуации, които
са особено важни и илюстрират значими моменти от професионалния ни
живот.
Накратко, всичко е свързано с промяна на специфични ситуации от
професионалния живот в дидактически/учебни ситуации, върху които човек
може да размишлява и да придобива знания и компетенции, като ги използва.
Ефективните дидактически подходи не изискват първо човек да придобие
знанията, за да ги приложи на практика по-късно, а по-скоро се опитват да
комбинират придобиването на знания с действие и свързват теорията с
практиката.
Концепцията за ситуациите предоставя инструмент за целенасочено
наблюдение, четене, подбор и описание на елементи от реалността, за да
бъдат приложими в училище.
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Основният принцип на преподаване чрез ситуации е разбирането, че
процесът на обучение започва чрез „потапяне“ на обучаемите в практически
опит, преминава през размисъл и анализ на опита, като предоставя
теоретични знания, обогатяващи практическия опит, повторно потапяне в
практическия опит и завършва с оценка на придобитите знания и умения.

Целта на висококачествения учебен процес е да даде възможност на
ученика или стажанта да развие съответни знания, умения и
компетентности, но най-важното е да ги прилага компетентно при
справяне с реални житейски ситуации.

В областта на ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ситуациите
описват и свързват основните дейности, които са специфични за
дадена професия.

Този процес позволява следното:
разработване на изчерпателно описание за дадена професия и
съответните дейности, които обикновено се извършват от практикуващите
тази професия;
извличане на съответни знания, умения и области на компетентност за
практикуване на дадената професия;
осигуряване на съгласуваност между наученото в училище като теория и
придобитото като практически знания, умения и компетентности
посредством обучението чрез работа;
по-добро сътрудничество между образователния сектор и света на труда;
релевантно преживяване за учениците;
качествен процес на обучение.

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

МОДУЛ

Времеви
график

Кои са основните принципи
на успешното обучение чрез работа?

4 академични часа
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Знания:
обучителят на наставници е запознат с:
рамковото законодателство на ПОО и обучението
чрез работа в съответната държава;
основни характеристики на принципите на
обучението чрез работа;
основни изисквания за провеждането на обучение
чрез работа.
Умения:
Обучителят на наставници е в състояние да:
представя и обяснява съответното законодателство,
което регулира дуалното бучение;
илюстрира процеса на прилагане на принципите на
обучението чрез работа;
наясно е с ролите на участващите в процеса
заинтересовани страни;
Резултати от
обучението

демонстрира процеса на интегриране на
програмите за ПОО в процесите на фирмената
дейност;
свързва ключови компетентности и професионални
умения.
Компетентности (нагласи):
Обучителят на наставници:
насърчава сътрудничеството между работодателите
и професионалните гимназии и други
заинтересовани страни за планирането,
изпълнението и оценяването на обучението чрез
работа;
разбира предимствата на ситуационната дидактика;
промотира разбирането, че процесът на обучение
започва чрез „потапяне“ на обучаемите в
практически опит;
промотира познаването на законодателната рамка,
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която регулира ПОО в съответната страна.

Oбучението чрез работа в участващите страни
Теми
Ситуационен подход

Испания
Закон за дуалното обучение
Сертификат за наставник в дуална форма на
обучение
National Law
FCT
Autonomous Law
FCT system in Catalonia:
Закон за ПОО
Промени в закона за ПОО 2020-2021
Северна Македония
Закон за ПОО
Допълнителна
информация

Концепция за дуалното обучение
Стандарт за професионален и друг персонал за
провеждане на обучение чрез работа
Наръчник за сътрудничество между училище и
работодател
Области и форми на сътрудничество между училище
и работодател
Литва
Изисквания за договорите за професионално
обучение
Заповед „Описание на процедурите за
организиране на дуално обучение“
Закон за ПОО в Литва
Професионални стандарти
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Учебни програми в системата на ПОО
Заповед „Процедура за провеждане на курс за
педагогически и психологически знания“
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България
Наредба за условията и реда за провеждане на
обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Програма за обучение на наставници за
придобиване на основни педагогически и
психологически знания и умения при работа с
обучаваните за осъществяване обучение чрез
работа
Други
Cedefop (2018). Apprenticeship schemes in European
countries. Luxembourg: Publications Office
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Модул 2: Как да планираме успешно обучението чрез
работа?

Този модул идентифицира ключови принципи за успешно планиране на
качествено обучение чрез работа.
Изисква внимателно планиране, за да бъде ефективна. Настоящият модул
въвежда метода IPERKA (структура на цялостен работен процес в 6 стъпки).
Структурирането на работния процес спомага за осигуряване на качество,
докато рефлектирането позволява подобряване на личността и процесите.
Модулът също така представя методологическата обосновка на
разработването на учебната програма, базирана на ситуацията, за да се
насърчи обучение, което се основава на работни ситуации и осигурява
много ясни и уместни знания, които са фокусирани върху работните
ситуации в реалния живот или компетентностите.

След решението за участие в дуалното обучение е важно доброто планиране
на периода на самото обучение. Има някои ключови аспекти, които
наставникът на компанията трябва да вземе предвид преди обучението.
Въз основа на съществуващите правила за обучение и общите учебни планове
(предоставени от училището) наставникът на компанията трябва да изготви
оперативен вътрешен фирмен план за обучение (работен план) и програма,
която е съобразена със специфичните обстоятелства във фирмата.
Като обучител на наставници ще се очаква да „оборудвате“ наставниците с
необходимите умения и инструменти за ефективно планиране на стажовете,
за които ще са отговорни. Това включва различни аспекти като цялостно
планиране, анализ на целевите групи, изготвяне на програма и други.
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1. Основни принципи
Наставниците на компаниите трябва постоянно да бъдат подсещани, че те ще
подкрепят младите хора в началото на техния трудов живот, което изисква
много ангажираност и отдаденост. Важно е да се отбележи, че процесът на
разработване на стажантски програми за практическо обучение в реална
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работна среда следва няколко ключови етапа, чието последователно и
правилно изпълнение гарантира значимостта и ефективността на стажуването
като такова.

Прякото участие на бизнеса в разработването на стажантските
програми гарантира максимално привеждане в съответствие на
теорията с практиката и подготовката на стажантите, които
притежават знания, умения и компетенции, които са адекватни на
нуждите на цялата икономика.

Един от доказаните хоризонтални методи, прилагани в страни, където
стажуването (дуалното обучение) и ПОО се предоставят на най-висок стандарт
за качество, е IPERKA (Informieren, Planen, Entscheiden, Realisieren, Kontrollieren,
Auswerten).
Методът IPERKA се основава на предположението, че всяка задача/проект/
процес може да бъде разделена на шест фази, в които трябва да се
предприемат определени стъпки, да се извършат определени дейности и да
се отговори на типични въпроси. Методът включва следните етапи:
ИНФОРМИРАНЕ
ПЛАНИРАНЕ
ИЗБОР
РЕАЛИЗИРАНЕ
КОНТРОЛ
ОЦЕНКА
В този модул ще се съсредоточим върху първите три етапа, тъй като те са от
ключово значение за подготовката на наставниците за реалното провеждане
на обучението в реална работна среда.

ИНФОРМИРАНЕ
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Този етап се отнася до определяне на общите цели на обучението чрез работа.
Дейностите, които наставници трябва да бъдат насърчавани да правят в този
начален етап на подготовка, могат да бъдат както следва (това не е

изчерпателен списък и може да бъде допълнен от други съответни дейности):
самооценка;
подготовка на въвеждаща сесия и допълнителни насоки, свързани със
спецификата на работното място, конкретни задачи и правилата за здраве
и безопасност;
комуникация с училището.
Самооценка:
Преди първото обучение е важно наставниците на компанията да отделят
достатъчно време, за да обмислят някои ключови въпроси (можете да
помолите всеки от обучаващите се да попълни прост въпросник, който ще им
помогне да организират собствените си задачи и да разберат по-добре ролята
си).
По-долу е даден пример за темите, които ще бъдат разгледани, и които могат
да бъдат разширени в зависимост от конкретния контекст и нужди.

Моля, имайте предвид
следните аспекти:

МОИТЕ БЕЛЕЖКИ

Какви са очакванията ми
по отношение обучението
на стажантите?
Каква е моята роля и
задачи в обучението на
стажантите?
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Как това менторство ще се
отрази на текущите ми
задачи?
От кого мога да очаквам
подкрепа?
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Какви знания, умения и
компетентности трябва да
имам, за да обучавам
стажанти?
Какво очаква моята
компания от мен по
отношение на обучението
на стажанти?

Какви очаквания ще имат
моите стажанти от мен?

След като обмислят някои ключови аспекти от стажа, обучителите могат да
насърчат наставниците да обсъдят в групи своите мисли и след това да
обобщят някои ключови открития и заключения. Това би помогнало на
наставниците в два аспекта: да се уверите, че обучаемите имат сходни
опасения и очаквания по отношение на тяхната роля на наставници и да
изяснят за себе си как най-добре да се подготвят за новия опит.
Въвеждане и насоки:
Въвеждането на младия стажант трябва да се състои от всички обичайни
процедури за въвеждане, които се извършват при наемане на нов служител.
Следователно обучителите трябва да обяснят на наставниците, че добре
разработената програма за въвеждане би гарантирала по-ефективно
обучение чрез работа, както и яснота по отношение на много ключови
аспекти, с които ученикът вероятно ще се сблъска през времето, прекарано в
компанията.
Някои от примерите за най-добри практики в областта на човешките ресурси
(HR) включват:
приветствие на стажанта;
въведение в компанията, отдела и организационната структура;
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разположение/план на предприятието, в зависимост от размера на
сградата и архитектурната ѝ структура;

общи условия на стажа;
съответни политики за персонала, като предоставяне на обратна връзка,
докладване и здраве и безопасност;
фирмени правила и процедури;
разпоредби за участието на стажанта в съответното звено;
контролен списък при въвеждане, който ще се използва като кратко
справочно ръководство.
Комуникация с училището:
Изграждането на добри взаимоотношения със заинтересованите страни,
основани на взаимно доверие, е важна предпоставка за успешно
сътрудничество между обучаващата институция, към която стажантът
принадлежи, и компанията, в която ще се проведе практическият аспект на
стажа.
Обучаващите трябва да подчертаят факта, че традиционната среда, в която
училищата ръководят процеса и се очаква да бъдат активната част по време
на стажа, невинаги е най-добрият възможен вариант. Тъй като компанията ще
осигури практическата страна на обучението, много по-добре е наставникът
да търси редовна комуникация с учителя, отговорен за практиката на
стажантите, и да координира евентуални проблеми, които могат да възникнат,
както и промените и напредъка.
За да се осигури успешно сътрудничество от самото начало на стажа,
наставниците трябва да бъдат насърчавани да инвестират известно време в
планирането на използваните канали, честотата и формата на комуникация с
образователната институция, както и някои ключови аспекти, които трябва да
бъдат обсъдени по време на тези сесии. Добра практика е да се планират
редовни индивидуални срещи (могат да бъдат онлайн) с отговорния учител и
да поканите представители на образователната институция, за да станат
свидетели на това, което стажантите правят по време на фирменото обучение.
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12

ПЛАНИРАНЕ

Този етап включва действителната подготовка за обучението чрез работа,
която е по-съобразена с реалните нужди и опита на стажантите, които ще
бъдат приети във фирмата. Дейностите, които трябва да бъдат извършени,
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могат да включват, но не се ограничават до следното:
планиране на периода на обучение чрез работа стъпка по стъпка;
подготовка на алтернативни дейности, в случай че първоначалният план не
може да бъде изпълнен в конкретния ден;
изготвяне на списък на необходимите инструменти/машини;
изчисляване ориентировъчното време, необходимо за изпълнение на
дадена задача;
подготовка на кратка програма за деня;
Подробен преглед на този етап ще бъде предоставен в следващата част на
Модул 2, посветен на изготвяне на програма за практическо обучение,
базирана на работни ситуации.

ИЗБОР
Докато етапът на ПЛАНИРАНЕ включва разглеждане на различни алтернативи
на начина, по който може да се извърши стажът, по време на етапа на ИЗБОРА
наставникът всъщност трябва да избере конкретния подход, който да се
прилага по време на вътрешнофирменото обучение. Това включва
изчерпателен списък от дейности, които са тясно свързани с работния процес:
Определете технологичната последователност на действията.
Определете точния вид и брой ресурси, необходими за изпълнение на
задачата (машини, инструменти, материали).
Планирайте използването на наличните ресурси.
Определете точно времето за изпълнение на всяка задача от плана за стаж.
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Настоящото обучение за обучителите е съсредоточено върху това как да се
планират и осигурят успешни стажове чрез прилагане на така наречения
дизайн на програма за практическо обучение, базирана на ситуацията.
Следователно, когато обучителите обучават наставници за това как
ефективно да планират стаж, те трябва също така да ги снабдят със знания и
компетенции за това как да разработят програма за стаж (и план) чрез
ситуации, които ще бъдат подробно обяснени в следващата част на Модул 2.

2. Изготвяне на програма за обучение, базирана на
ситуации
Ситуационно базираният подход може да се приложи към всяка професия и
формат на наставничество, тъй като се отнася до методите, използвани за
разработване на подходяща и ефективна програма за стаж, независимо от
професионалните специфики. Това е възможно, тъй като целият процес на
изготвяне се основава на извличане и използване на реални професионални
ситуации, които съществуват в рамките на дадена професия.

Процесът използва формата на „работни групи“ и следва
предварително подготвени сценарии и програми. Използват се
различни техники за извличане на информация и подпомагане на
процеса през различните етапи.

Също така е възможно да се обучават едновременно наставници от няколко
различни професии, като в този случай обучаемите се разделят на групи, или
от време на време работят индивидуално. Предимството на такъв подход е
способността да се провеждат съвместни уводни и заключителни сесии, както
и да се обсъждат общи предизвикателства и да се споделят най-добрите
практики.
За да може обучителят да проведе успешно тази част от обучението, е
жизненоважно той/тя:
да е запознат със системата за професионално образование и обучение в
дадената държава;
да има познания за правната рамка, регулираща професионалното
образование и обучение в дадената държава;
да не е специалист в разработваща се професия (тъй като това може

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

неволно да повлияе върху действителното съдържание на представените
документи);
да има отлични комуникативни умения;
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да е в състояние да предостави ясно и точно обяснение на процесите и
правилата за работа;
да притежава добри аналитични умения.
За да могат наставниците да разработят релевантна стажантска програма и
план, е необходимо рамката да се основава на това, което служителите
всъщност правят като част от ежедневната си работа.
Следователно, ситуационният подход се стреми да събере възможно наймного информация за типичните ежедневни дейности, извършвани в рамките
на компанията от редовните служители, чиито умения и компетенции се
очаква да овладее стажантът.
В съответствие с изложеното по-горе, първата стъпка от процеса включва
разработването

на

така

наречения

ситуационен

профил,

при

който

обучителят помага на наставниците да изготвят списък на ежедневните си
работни дейности, който след това ще послужи като основа за програмата и
плана на стажа.
Действителната работа трябва да започне с извличане на информация от
наставниците (обучаващите се) за техните типични работни дейности. Тъй
като в повечето случаи обучителите ще работят с групи наставници от
различни професии, този етап ще изисква съвместни уводни сесии, когато са
дадени всички насоки и разяснения, също така както и при всеки наставник,
който работи самостоятелно.

СТЪПКА1
Обучителят обяснява целта на тази задача, като предоставя информация за
ситуационната дидактика, и как ситуациите могат да помогнат да се опишат
дейностите, в които стажантите трябва да участват по време на обучението в
реална работна среда.

СТЪПКА 2
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Обучителят подчертава, че всеки участник трябва първоначално да работи
индивидуално и трябва да изготви списък с типични дейности от работния
контекст на своята професия. За да помогне на наставниците при

формулирането на изчерпателен списък на работните задачи, обучителят
може да ги помоли да се опитат да отговорят на следния въпрос:
Какви бяха вашите работни дейности през последния месец?
Моля, опитайте се да опишете всички неща, които сте направили през този
период от време, като се опитате да споменете всяка различна задача само
веднъж.

СТЪПКА 3
Обучителят трябва да помогне на всеки наставник да премахне повторения и
неточности, както и да задава допълнителни въпроси, за да се увери, че няма
пропуски.

СТЪПКА 4
След това обучителят обяснява на наставниците, че група подобни дейности
могат да формират една ситуация.

Ситуациите представляват относително завършен етап от работния
процес, където е наличен конкретен резултат под формата на
определен краен продукт или услуга.
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Практиката показва, че ситуациите трябва да бъдат не по-малко от 15
и не повече от 30. Тези ситуации след това са обобщени в 3-5 области
на професионална компетентност.

След това всеки наставник е помолен да групира дейностите, които са
описани в списъка, в работни ситуации.
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СТЪПКА 5
След това обучителят насърчава всеки наставник да групира различните
ситуации в по-големи клъстери, които се отнасят до така наречените области
на професионална компетентност. Тези области на професионална
компетентност представляват съвкупност от работни ситуации.

Важно е да се избягва повтарянето на едни и същи ситуации в
различни области. Ако това се случи, това би означавало, че
предложеното групиране не е подходящо и процесът трябва да бъде
реорганизиран.

Практиката показва, че в зависимост от спецификата на дадена професия
ситуациите най-често се групират в области на компетентност, следвайки
един или комбинация от следните критерии: технологична последователност
от дейности и ситуации; видове крайни продукти/услуги, произведени/
доставени в резултат на упражняване на дадена професия; видове работни
материали, използвани при извършване на определени дейности; видове
произведени продукти; видове клиенти; и видове услуги.

СТЪПКА 6
След като всички ситуации и области на професионална компетентност са
финализирани, те се записват в образец за така наречения СИТУАЦИОНЕН
ПРОФИЛ. Приложение I показва пример за завършен профил на ситуацията.

СТЪПКА 7
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След като профилът на ситуацията е готов, наставниците се приканват да се
върнат към всяка ситуация и да я разбият на по-малки действия, които са
необходими, за да се идентифицират знанията и уменията, необходими за
изпълнението на дадена задача от стажантите. Приложение II е шаблон, който
може да се използва за описване на действията.

Тъй като в много случаи наставниците се затрудняват да разграничат
понятията за действия, ситуации и области на професионална компетентност,
за обучителя е важно да предостави ясни обяснения и подходящи примери за
всички категории, като ги постави в контекст.

Действията описват най-ниското ниво на изпълнение на работния
процес. Действието не може да бъде разделено на по-малки части.
Това е еднокомпонентен акт, който обикновено не води до конкретен
резултат сам по себе си. Действията могат да се повтарят в различни
комбинации и последователности в различни ситуации.

СТЪПКА 8
За да се формулират уменията, за чието придобиване
наставници би
трябвало да подпомогнат стажантите при, е необходимо тези умения да са
пряко свързани с реалните професионални ситуации. Следователно
следващата стъпка от процеса е да се обучат наставниците за това как да се
разработи така нареченият квалификационен профил, който ще служи като
рамка за стажантската програма.
Всеки наставник трябва да бъде помолен да представи кратък текст под
формата на разказ, който илюстрира конкретна ситуация или част от дадена
ситуация. Не е необходимо текстът да изчерпва действията, които се съдържат
в дадена ситуация, но трябва да илюстрира реална професионална практика
от реалния работен процес, който води до конкретен резултат.

Пример:
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Област на професионална компетентност: Концептуален дизайн
Ситуация: Дизайн на мебели
Пример за ситуация (история):
Мебелна компания е получила запитване за производство, доставка и
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монтаж на 250 единични легла от масивна иглолистна дървесина за
обзавеждане на хотел.
Технологът Петър получава от собственика на компанията задача да изготви
концептуален дизайн (идеен проект) на заявения продукт за мебели.
Петър определя функционалните размери на продукта и изготвя чертеж на
общия вид на леглото с габаритни размери. След това пристъпва към
изготвянето на цифрова визуализация на леглото.
Петър изпраща на клиента визуализацията за одобрение.
След одобрение от клиента, той изготвя проектната документация и
спецификацията на материалите.
Петър изготвя предварителна справка на разходите и я представя на
собственика на компанията за одобрение и съгласуване с клиента.

СТЪПКА 9
След като историите са готови, обучителят помага на всеки наставник да
редактира разказите, като допълва или коригира информацията, ако е
необходимо.

СТЪПКА 10
Следващата

стъпка

е

идентифицирането

на

уменията

и

социалните

компетентности, необходими за реализирането на всяка ситуация. Обучителят
моли всеки наставник да започне да формулира списъци с необходимите
умения и компетентности, които според него са необходими за успешното
изпълнение на ситуацията (ръководени от историята).
Въпросите и връзките за размисъл, които биха могли да бъдат споменати от
обучителите за подпомагане на процеса, могат да бъдат:

да направи идеен проект.

- 42 -

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

Помислете какво трябва да знае главният герой на историята, за да може

Трябва ли да е запознат с определени машини и инструменти?
Какви умения трябва да има, за да направи дигитална визуализация?
Трябва ли да може да работи в екип, за да изпълни тази задача? и др.
Обучителите трябва също така да обяснят накратко на фирмените ментори за
таксономията на Блум (кратък обяснителен филм) и как тя може да бъде
използвана в този случай. Глаголите на таксономията на Блум се използват, за
да съответстват на нивото на знания, необходими за определена
квалификация, специалност и професия. Уменията (от което трябва да се
интересуват фирмените наставници) се формулират чрез глаголи за действие.
Социалните компетентности се придобиват както в обучаващата институция,
така и в компанията.

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

По същество те представляват психологически качества, включително нагласи,
темпераментни характеристики и личностни черти. Общата им цел е да
осигурят добра психологическа среда, както индивидуално, така и на групово
ниво. Те често са еднакви за различни ситуации. Въпреки че се очаква
предимно знанията да бъдат придобити в обучаващата институция, в много
случаи стажантът ще учи теорията, докато е на обучение във фирма.
Следователно, този аспект не бива да се пренебрегва при разработването на
цялостна програма/план за стажа.

Знания

дефинира, описва, идентифицира, изброява,
набляга, обяснява, пише, докладва, оценява,
критично оценява, диференцира, сравнява,
обобщава, обосновава, анализира ...

Умения

демонстрира, прилага, сглобява, инсталира,
изпълнява, подготвя, създава, планира, избира,
оценява, прави, намира, записва, преглежда,
координира, екстраполира ...

Компетентности

общува, ръководи, инструктира, наблюдава, действа
независимо, установява, взаимодейства, отговаря,
отразява, сътрудничи ...
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По-долу е даден пример за формулиране на умения и компетенции за
конкретна професионална ситуация.

Пример:
Област на професионална компетентност: Концептуален дизайн
Ситуация: Дизайн на мебели
Необходими умения:
прилага на практика знанията за функционалните размери на видовете
мебели;
прилага на практика знанията за дизайнерските особености на видовете
мебели;
разграничава видовете материали и сглобките;
умее да прави конструктивни скици, чертежи и спецификации на
материалите;
използва подходящи компютърни програми за визуализация;
разбира въздействието на цветовете, линиите и формите в цялостното
представяне на продукта;
използва нормите за потребление на основните и спомагателните
материали;
изчислява времето за изработка на частите и съединенията;
прилага правилата и нормите за ценообразуване;
в състояние е да представи, обоснове и защити идеен проект.

Необходими компетенции:

предоставя на клиента техническа информация на достъпен език;
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работи ефективно с клиенти;

работи самостоятелно;
има умения за вземане на решения;
демонстрира отговорност и ангажираност;
има добри комуникативни умения;
планира ефективно;
притежава организационни умения;
гъвкавост;
творчество;
проявява инициатива.

СТЪПКА 11
Обучителят трябва да покани наставниците да разработят такива списъци с
умения и компетентности за всяка ситуация от техния квалификационен
профил. След като бъдат готови, наставниците ще забележат, че определени
умения и компетентности се повтарят, което е абсолютно нормално и би
потвърдило, че различни умения ще бъдат усвоени чрез различни
професионални дейности, на които ще бъдат възложени на стажантите по
време на обучението им във фирмата.

СТЪПКА 12
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Следващата стъпка в развитието на квалификационния профил е да се
анализира как уменията и компетентностите са свързани с всички ситуации.
Модераторът кани групата да прехвърли всички умения и компетенции в
електронна таблица на Excel (приложение III). Електронната таблица
предоставя информация за това кои умения и компетентности се прилагат за
кои ситуации.

- 45 -

СТЪПКА 13
След като са готови със списъците на всички професионални ситуации,
наставниците могат да започнат да разработват програмата за стаж. Този
процес трябва да започне чрез трансформиране на всяка ситуация със
съответната история, умения и компетентности в конкретни учебни цели и
работни задачи. Те също така се наричат учебни ситуации в симулация и
отразяват учебния опит. Историите могат да бъдат и безценен източник на
информация, когато се опитват да обучат стажант в определен процес или
работна практика, с която той/тя би се сблъскал. Дефинираните по-рано
умения и компетентности биха се прехвърлили в резултатите от обучението,
които са аспектите, които трябва да бъдат оценени по време на стажа.

СТЪПКА 14
Следващият етап от процеса на планиране е изготвянето на програмата/
плана за обучение във фирмата. Обучителите трябва да обучават
наставниците за това как ефективно да ги изготвят, като използват
информацията, събрана за различните професионални ситуации, които
съществуват в дадена компания/професия.
Програмата/планът за обучение, разработен от компания, която приема
стажанти, определя как предприятието прилага учебната програма за стаж на
работното място и как общите изисквания на учебната програма биха били
комбинирани със специфичните изисквания на предприятието. За да се
гарантира, че стажантите отговарят на всички изисквания, дефинирани в
образователните стандарти, планът за обучение на предприятието трябва да
предоставя пълно описание на обучението, което трябва да бъде проведено, и
уменията и компетентностите, които трябва да се развият.
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По-конкретно, програмата/планът за обучение трябва да посочва кога
и къде ще се провеждат различни последователности на обучението и
да идентифицира лицата, отговорни за провеждането на различни
части от обучението. Също така трябва да се уточни как и кога ще се
извърши оценката.

Първото нещо, което наставниците трябва да вземат предвид, е, че програмата
за стаж обикновено се състои от обучение на работното място (в компанията)
и извън работата (в училище). В повечето страни с дуални програми за ПОО
(стажове) обикновено един до четири дни в седмицата стажантите прекарват в
училище, а останалото време във фирмата. Делът на обучението в училище
обикновено е по-голям през първата година и намалява през следващите
години. Следователно наставниците на компанията трябва да имат ясна
представа за времето, което всеки стажант би прекарал във фирмата, за да
планират и организират дейностите, които да се извършват в реални работни
ситуации.
За да се осигури съгласуваност между наставниците на фирмите за обучение
на работното място и извън тях, работниците винаги трябва да работят в
сътрудничество с учителите от ПОО/институциите, към които стажантитe
принадлежат. Има няколко изисквания, които са валидни, независимо къде се
извършва стажът и каква е спецификата на дадената система за ПОО. Това са:
Планът за обучение във фирмата и учебната програма за ПОО трябва да
отговарят изцяло на образователните стандарти за придобиване на
квалификация по дадената професия.
Наставниците на компанията трябва да изготвят за стажантите план за
редуване в различните отдели на компанията и да координират
обучението им със съответните отдели, надзорници и наставници.
Планът трябва да посочва:
Подреждането и честотата на обучението на работното място и извън
него - ако част от обучението се провежда в други компании или
посредници, планът трябва да посочва конкретната продължителност и
части от учебната програма, които трябва да бъдат обхванати извън
фирмата.
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Подробности за различните методи на обучение, инструменти и
материали, които ще се използват, както и всякаква допълнителна
подкрепа, достъпна за стажантите, която да им помогне да завършат
успешно обучението.
Уменията и компетентностите, които трябва да придобият стажантите
на различни етапи от обучението и как ще се извършва контролът и
оценката.
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3. Партньори - примери за добри практики за планиране
Когато накратко описваме процеса на планиране на обучението чрез работа в
страните партньори, ние разглеждаме няколко характеристики. Те са
свързани с профила и отговорностите на хората, отговорни за процеса, но
също така и с процедурата, свързана с изготвянето на плана за обучение на
ученици в компанията, формулирането на целите в плана за обучение в
компанията и не на последно място с административните регулации на целия
процес.

ИСПАНИЯ
В Испания компанията се ангажира да спазва планирането на обучителни
дейности, предварително договорени с доставчика на ПОО, да наблюдава и
оценява напредъка на стажантите и заедно с учителя/възпитателя на
професионалното училище/учебния център да преработят, ако е необходимо,
графика с оглед на постигнатите резултати.
Планът за обучение в компанията се състои от три основни елемента:
Набор от дейности, които стажантът трябва да разработи, предвидени във
времето и конкретизирани в длъжности, ситуации и средства за работа;
Някои процедури за реализация, от документ по подразбиране, който се
адаптира към специфичните характеристики на компанията и стажанта и
поражда специфичната програма за обучение, договорена между
компанията и професионалното училище/учебния център;
Някои фактори за обуславяне, получени от:
съдържанието на отделните професионални области;
организацията, ресурсите и същността на всяка компания;
характеристиките
училище;

на

образователния

център/професионалното

характеристиките на всеки от стажантите.
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Планът за обучение в компанията е документ, договорен между компанията и
центъра за обучение или училището. Това е документът, който определя
дейностите, които могат да се извършват от стажанта. Наставникът на може да
направи тематично предложение за споменатите дейности по обучение.

Обучителят от учебния център или учителят от професионалното училище
обикновено валидира дейностите, предложени от наставника на фирмата.
Планът за обучение в компанията включва съответни аспекти за правилното
прилагане на практиките за обучение, като например:
специфично планиране на дейности;
график за провеждане на практиките;
име на фирмен наставник;
процедури за наблюдение;
график на посещенията на учителя/преподавателя във фирмата;
процедура за оценяване и критерии.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
В Северна Македония в професионалните училища се назначават
координатори на стажа. Тяхната основна роля е да установят сътрудничество
между училището и компанията и да осигурят схеми за стаж на ученици по
фирми, и да водят досиета на стажантите за работа в съответствие с
квалификацията, за която ученикът учи. Съществуват учебни програми за
дуално обучение, за всяка професионална квалификация, които изброяват
общите резултати от обучението. Учителят и наставникът на компанията,
заедно преглеждат програмата и описват резултатите от обучението, които
стажантите във фирмата могат да постигнат, като работят на едно или повече
работни места във фирмата. Въз основа на това се прави план за назначение
на стажантите във фирмата.
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Структуриран е формуляр за планиране на работата на стажанта за
практическо обучение. Планът за обучение във фирмата съдържа: специфични
цели/резултати от обучението по програмата за обучение чрез работа , тема/
модулна единица, място/работа, където се реализират задачите за постигане
на компетенциите, например: име на производствения завод, име на
сервизния отдел и др.
Целите, които се очаква учениците да постигнат по време на стажа при
работодателя, се определят заедно от учителя и наставника на компанията.
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ЛИТВА
Продължителността на модула „Практическо обучение на реално работно
място” се определя в програмата за професионално образование и обучение,
според която ученикът учи. Максималната продължителност на този модул е
10 кредита или 220 часа. Модулът „Практическо обучение на реално работно
място“ се провежда на реално работно място (фирма) или в секторен център
за практическо обучение (съвременни практически семинари, създадени
според нуждите на бизнеса в по-големите регионални училища за ПОО).
Потенциалните стажанти сами намират места за практика с помощта и
посредничеството на учителите по професионално обучение. Практиката
може да се извършва само от тези ученици, които имат положителни оценки
от всички останали модули, които са изучавали. Когато ученикът бъде
изпратен за стаж, между него, училището и компанията се сключва
тристранно
споразумение
за
практическо
обучение.
Формата
на
споразумението е установена от закона.
Изготвя се вътрешнофирмен план за обучение и практическите задачи се
определят съгласно програмата за професионално образование и обучение.
Планът за обучение в компанията се обсъжда и съгласува с назначения
фирмен наставник на компанията.
Учителят от професионалната гимназия, който отговаря за практиката на
ученика, изготвя вътрешнофирмен план за обучение и задачи за модула
„Практическо обучение на реалното работно място“, въз основа на
компетентностите, предвидени в програмата за професионално образование
и обучение. Задачите, които ученикът трябва да изпълни по време на стажа, са
записани в неговия/нейния практически дневник. Целите на стажа се
определят от професионалния учител, назначен от училището.
Съгласно общите планове за професионално образование и обучение (член
35 „Изпълнението на задължителните модули на модулни програми
разпределя най-малко 70 на сто от техния обем за практическо
професионално обучение, освен ако не е предвидено друго от
законодателството на Европейския съюз или националното законодателство.
Част от задължителните модули на практическото професионално обучение
се препоръчва да се извършват в секторен център за практическо обучение и,
ако е възможно, на реално работно място.“) е разрешено и препоръчително да
се изпълнява практическа част от задължителните модули на програмата в
секторни практически центрове или на реално работно място.
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Доставчикът на ПОО назначава свой служител, който да контролира
изпълнението на последния модул от модулните програми за ПОО

(„Въведение в пазара на труда“), който отделя 15 часа на седмица за надзор,
анализ, дискусии и консултиране на ученици по време на практическо
обучение в реална работна среда.

БЪЛГАРИЯ
Планирането на обучението чрез работа в България е регламентирано в
Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение
чрез работа (дуална система на обучение). Този документ описва всички етапи
от процедурата за организиране и провеждане на стаж на обучавани лица.
Най-общо казано, координацията на стажа, която се осъществява между
професионално училище и фирма, се контролира от така наречения учителметодик.
Записването на ученици в дуалната система на ПОО е децентрализирано и се
основава на партньорство между училище и предприятие. Партньорството се
урежда от споразумение за партньорство между училището и компанията,
което определя условията и реда за провеждане на стажа, както и правата и
задълженията на страните.
За целите на обучението чрез работа, учителите по професионална
подготовка и наставниците работят в тясно сътрудничество, за да разработят
програма за практическо обучение, одобрена от директора на училището.
Този документ е така нареченият вътрешнофирмен план за обучение и ролята
на учителите по професионална подготовка е да го приведат в съответствие с
държавните образователни стандарти. По време на практическото обучение
се води дневник (може да се нарича и дневник на стажанта), в който ученикът
записва обхванатите теми, практическите задачи, които му се дават,
използваните материали, машини и инструменти, придобитите умения и
проблеми, които може да са възникнали по време на стажа.
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За всеки стажант работодателят определя конкретно работно място и обучен
фирмен наставник, под чието ръководство се извършва стажът. Практическото
обучение в реална работна среда се извършва в съответствие с
вътрешнофирмен план за обучение, разработен съвместно от професионални
учители и фирмените наставници, както беше споменато по-рано.

Модул

Как да планираме успешно обучението чрез работа?

Времеви план

6 академични часа
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Знания:
Обучителят на наставници е запознат с:
методът IPERKA;
процесът на разработване на обучителна програма,
базирана на ситуации;
таксономия на Блум;
процедури за планиране на стаж, включително
правната рамка, регулираща ПОО, в съответната
държава;
организационни изисквания за провеждането на
семинари за разработване на обучителната
програма базирана на ситуации.
Умения:
Обучителят на наставници може да:
демонстрира планирането на обучението чрез
работа, като използва първите три етапа от метода
Резултати от
обучението

IPERKA;
обяснява как се подготвя обучението в
съответствие със Ситуационната дидактика;
обяснява логиката на дизайна на обучителната
програма, базирана на ситуации;
демонстрира всяка стъпка от процеса на
разработване на обучителна програма, базирана на
ситуации.
Компетентности (нагласи):
Обучителят на наставници:
насърчава прякото участие на бизнеса в
разработването на обучителна програма, за да се
гарантира максимално съответствие на теорията
практиката;
промотира методът IPERKA;
демонстрира значимостта на ситуационния подход
за разработване на обучителна програма, която
работни ситуации.
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осигурява обучение фокусирано върху реални

Методът IPERKA
Покрити теми

Програмата за обучение базирана на ситуации
Процедури за планиране в страните партньори

European Commission: High-performance
apprenticeship & work-based learning: 20 guiding
principles.
Допълнителна
информация

Guidelines for ferial practice in North Macedonia
(General guidelines for planning, organization and
implementation, monitoring and recording of ferial
practice
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Situation-based didactics, Emanuel Wüthrich, SFIVET,
2014
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Модул 3: Как да осигурим качествено провеждане на
обучението в реална работна среда?

Този модул ще запознае обучителите на наставници с ключови аспекти за
осигуряване на качествено провеждане на обучението чрез работа, на
които трябва да се акцентира по време на обучението на наставници.
Препоръчително е първоначално да се направи преглед на ролята на
наставниците в процеса на обучението чрез работа, който ще служи като
отправна точка за самооценка на компетентностите, които всеки
наставник трябва да развие.

След това трябва да бъдат обхванати няколко ключови процеса и етапи от
провеждането на стажа, като въвеждане на стажантите в обучителни
процеса, възлагане на задачи и процедури за мониторинг. В зависимост от
националния контекст и вида на сътрудничеството между компаниите и
училищата може да се постави допълнителен акцент върху комуникацията
с учителите по професионална подготовка и училищната администрация.

1. Ролята на наставника в дуалното обучение
Наставникът е ключовата фигура в живота на стажанта, под чието ръководство
обучението в компанията се провежда в реална работна среда.

- 54 -

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

Наставникът е ключов фактор не само за адаптиране на ученика към
професията, но и за изграждане на трудови навици и пригодност за заетост,
придобиване и изграждане на знания, умения и компетентности. Наставникът
споделя опита и научените уроци на практика, насърчава, подкрепя, дава
пример, проследява развитието и напредъка, оценява.

Чрез взаимодействието с наставника от компанията, стажантът се
СВЪРЗВА С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ценности и ги интегрира в своето
мислене.

В различните национални системи за обучение чрез работа обхватът на
работата на наставниците може да се различава, но като цяло има няколко
ключови области, в които е необходим приносът на наставника, като могат да
бъдат обобщени, както следва:
участва в разработването и актуализирането на програмата за обучение и
я прилага;
представя на всеки ученик вътрешните правила на компанията за
практическо обучение, както и разпоредбите за здравословни и безопасни
условия на труд;
подпомага приспособяването на стажантите на работното място и
организира наличието на необходимите материали, документация и
инструменти;
демонстрира отделни стъпки от работния процес и възлага практически
задачи на стажантите;
контролира изпълнението на задачите, дава практически съвети по време
на работния процес и оценява качеството на изпълнение;
следи непрекъснато изпълнението на задачите и постигнатия напредък, и
го отразява в дневника за практическо обучение на стажантите;
заедно с учителите по професионална подготовка (където е приложимо),
оценява годишната оценка на всеки ученик за практическо обучение в
компанията в реална работна среда.
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Добрите отношения между наставник и стажант трябва да носят следните
характеристики (Balažević et al., 2020):
емпатия (приемане и разбиране, че сте били в същата ситуация, в която се
намира вашият стажант днес);
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позитивен подход и ентусиазъм (вяра в работата ви и демонстриране на
ентусиазъм в областта, в която работите);
развиване на способности (фокусиране върху даване на инструкции и
развиване на уменията и знанията на стажанта);
вдъхновяване (даване на идеи и вдъхновяване за вършене на смислена
работа);
оценяване на
инициативност;

мнението

на

стажанта,

както

и

проактивност

и

предлагане на смислени задачи и възможности;
осигуряване на корективна обратна връзка;
насърчаване на дискусията, задаване на въпроси и критично мислене.
Ключът към осигуряването на качествени отношения наставник-стажант също
е свързан със социалните умения[1] на наставниците. Социалните умения
означават да можеш да обучаваш и да работиш съвместно със стажанта. В
рамките на обучението чрез работа социалните умения са по-малко свързани
с преподаване и повече с това, че обучаемите се опитват да изпълняват
ежедневните си задачи под ръководството и насърчаването на наставник.
Става дума и за прекарване на допълнително време в обсъждане и размисъл
върху постиженията и предизвикателствата, пред които е изправен стажантът,
и как той/тя би могъл да се подобри с течение на времето.
В края на обучението на наставници, в идеалния случай, те биха придобили
минимален набор от социални умения, както и нагласи, необходими, за да
изпълняват ролята си по-добре. Те са хоризонтални спрямо свързаните
собучението чрез работа знания, компетенции и умения на фирмени
наставници, предлагани от настоящата програма за обучение. Списъкът подолу не е изчерпателен и служи само като отправна точка, върху която
обучителите могат да надграждат (констатации от проведените в рамките на
проекта обучения на обучители на наставници, 2021 г.).

[1] Допълнителна информация по отношение на социалните умения на
проекта: "Наръчник за наставника в дуалното обучение"
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наставниците е предоставена във втория интелектуален продукт по

Социални умения за:
ефективна комуникация и подходящ подход към обучаемите, стимулиращ
ученето и работата;
осъзнаване на индивидуалните характеристики на стажантите и тези
свързани с възрастта им;
мотивация за активност в процеса на обучение;
поставяне на постижими цели;
избягване на конфликтни ситуации;
справяне с конфликтни ситуации;
работа в екип и др.
Нагласи/лични характеристики:
прилагане на гъвкав подход при работа със стажанти;
прилагане на индивидуален подход в обучението;
отговорност за успеха на стажанта и за имиджа на компанията;
поемане на допълнителни отговорности за комбиниране на повече
дейности;
прилагане на подходящи умения при наставничество на стажанти със
специални потребности;
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закрила и грижа за стажанта.
По време на обучението на наставници можете да използвате представянето
на ролята на наставника като упражнение за самооценка, комбинирано с
групова дискусия. В настоящата практика на обучение на наставници , методи
като World Café се използват за събиране на колективни знания на обучаемите
и въз основа на основните заключения се взема решение на какво да се
наблегне допълнително. Практиката показва, че обикновено наставниците,
участващи в обучения, са с различен професионален опит и опит в работата
със стажанти. Когато тези различни перспективи са представени чрез метода
World Café, участниците в обучението ще имат възможност да се включат в
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конструктивен обмен на знания по разглежданите теми.
Има няколко модела, които описват растежа в отношенията на
наставничеството. Един от тези модели е моделът Goodlad, който съдържа
четири фази на наставническа връзка - иницииране; култивиране;
трансформация; разделяне (Simon et al., 2014). По същество, по време на
инициирането наставникът трябва да докаже, че е там за стажанта. В частта
култивиране има силен фокус върху вярата на фирмения наставник в успеха
на стажанта. Във фазата на трансформацията наставникът на компанията
насърчава действията. Във фазата на разделянето става въпрос за
интегриране на обучението и постигане на напредък.

2. Въвеждане на стажантите

Първото впечатление, което наставникът ot компанията предава на
стажантите, е един от ключовите фактори за успех на целия процес на
обучение.

Качеството на въвеждането зависи от способността на наставника да
балансира между формалните задължителни елементи, които трябва да бъдат
представени (напр. описание на компанията, кодекс за поведение,
инструкции за безопасност, договорености за трудова политика, специфики
на работното място, план за обучение и т.н.) и неформалното опознаване на
всички други аспекти. Неформалната комуникация обикновено се подценява
във формалните условия на въвеждащия процес. И все пак той е ключът към
изграждането на взаимоотношения базирани на доверие между наставника и
стажанта, което е ключов двигател на мотивацията на стажанта за учене и
развитие и спазването на правила и процедури през периода на обучение.
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Наставниците на компаниите трябва да бъдат насърчавани да измислят
начини да „хуманизират“ първоначалния опит на стажанта. Обикновено
наставниците започват веднага с представянето на своята компания и
правилата, които стажантът трябва да следва. Това би добавило по-голяма
стойност за подхода към тази ситуация с фокус върху неформалната
комуникация, с цел двете страни да разберат повече една за друга в личен
план. Това ще сведе до минимум първоначалния стрес и ще накара стажанта
да се чувства по-добре разбран и разпознат от самото начало на връзката.

Положителното и лично отношение ще създаде силни предпоставки
за поддържане на атмосфера на психологическа безопасност,
необходима за качеството на учебния процес.

В това отношение има няколко подхода за работа с наставниците по време на
обучение:
Практически дейности, подпомагащи визуализирането и изживяването на
първата въвеждаща ситуация. Например, като се използва ролева игра,
наречена „Въвеждаща среща на учениците по време на първия им ден на
работа“ (Узунова и Африканов, 2018). Обучаемите се поставят в ролята на
наставник, работещ с 5 различни вида стажанти, представляващи широк
кръг личности и състояния (например, демотивиран ученик, прекалено
амбициозен,

влюбен,

апатичен,

агресивен,

проблематичен,

противопоставящ се и т.н.). Те имат задачата да участват в кратка
въвеждаща среща със „стажанти", които всъщност са други наставници от
групата за обучение. В тази ролева игра наставниците много бързо се
свързват с идеята да възприемат по-личен и неформален подход при
общуването със стажантите.
Практически дейности, помагащи на наставниците да разберат по-добре
своите стажанти и да виждат през техните очи (Георгиева и Африканов,
2020). Например, да помолите стажантите да попълнят т.нар. емпатична
карта на истински или въображаем стажант. Картата на емпатия е
инструмент, който се фокусира върху основните характеристики, ценности,
емоции, поведение на човека, който изобразява. Това позволява на
наставниците да се поставят на мястото на своите стажанти и чрез тази
перспектива да създадат своя план за предстоящ стаж;
Практически дейности, помагащи на наставниците да разкажат историята
на своята професия по атрактивен и хуманен начин. В тази дейност могат
да се използват историите, разработени в предишния модул. Това са
истории, които са написани по неакадемичен и кратък начин, ясно
ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

изобразяващи работната реалност, която ще се превърне в работна
реалност на стажантите. Наставниците могат да бъдат насърчавани да
преразгледат някои от тези истории и въз основа на тези
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истории да създадат интерактивно устно представяне за стажанта. По този
начин те ще избегнат формалното звучене на описанията на професиите или
националните рамкови програми и ще дадат възможност на стажантите да
разберат ясно какво могат да очакват от това работно място и от конкретната
професия, в която са назначени.

3. Възлагане на задачи по време на стажа
Във фазата на въвеждане наставникът от компанията обсъжда общата рамка
на стажа със съответния стажант. Накратко, по време на тази отправна точка те
се договарят относно правилата на техните взаимоотношения и какви учебни
ситуации може да предостави даден професионалист на учащите се.

Възлагането на задачи е важен ежедневен процес,
който гарантира спазването на цялостния план за стаж.

Може да се следва следната примерна структура на процеса на възлагане на
задачи:
Наставникът и стажантът обсъждат задачите за деня или седмицата (в
зависимост от предварителната им уговорка).
Наставникът се допитва до каква степен стажантът разбира задачите и
проверява дали може да ги изпълнява автономно в резултат на умения и
знания, придобити в училище. Вероятно задачата ще бъде нова за
стажанта, поради конкретните специфики на професионалната среда, но
все пак е важно винаги да започнете процеса, като попитате стажанта дали
той/тя може да изпълни задачата или части от задачата. Чрез този въпрос
наставникът насърчава самочувствието на стажанта.
Когато се установи нивото на опитност на стажанта и задачата се възложи
за първи път, наставникът на компанията предоставя подробни инструкции
и демонстрира как трябва да се изпълни задачата. Това може да се нарече
и процес по моделиране на изпълнението на задачата.
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По време на първото изпълнение на дадена задача от стажанта,
наставникът изпълнява поддържаща роля на коуч, активно наблюдава
процеса и предоставя инструкции на място, ако е необходимо.

След всяко изпълнение или в края на работния ден, наставникът включва
стажанта в бърз процес на размисъл и обратна връзка, по време на който
стажантът обсъжда процеса на изпълнение, оценява удовлетвореността си
от изпълнението и очертава областите, където е необходимо подобрение.
След тази самооценка, наставникът предоставя обратна връзка. Важно е да
се подчертае, че обратната връзка трябва да бъде конструктивна и да се
наблегне на силните страни, демонстрирани от стажанта, с комбинация от
конкретни подобрения, които да бъдат взети предвид при следващите
кръгове за изпълнение.

За повтарящи се задачи е препоръчително наставникът постепенно да
увеличава процента на автономна работа на стажанта. С други думи,
започнете умишлено да оставяте стажанта да работи самостоятелно
върху задачата, което ще даде възможност за изграждане на силно
самочувствие.

4. Мониторинг на напредъка по време на стажа
По същество мониторингът е свързан с текущ преглед на изпълнението на
задачите, договорени между наставника и стажанта. В контекста на
обучението чрез работа по време на прегледа на изпълнението на задачите,
мониторингът трябва да включва и събиране на данни за напредъка за
постигане на учебните цели, съобразени със задачите.
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Когато представяте тази тема на наставниците по време на обучението, би
било полезно да помислите за използването на историите за професионални
ситуации, разработени в предишни модули.
Наставниците могат да бъдат насърчавани да разглеждат историите,
опитвайки се да идентифицират какъв е наборът от компетенции (знания,
умения и нагласи), необходими за качественото им прилагане. Това
упражнение за самостоятелна/групова оценка ще задълбочи тяхното
разбиране и ще изостри фокуса им върху учебния аспект на обучението чрез
работа.
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Наставниците не са просто надзорници. Те поемат ролята на
„учители“ в условията на обучението чрез работа, което изисква
мониторинг на много нива.

Идентифицираният списък с компетенции може също да бъде посочен като
ресурси, които стажантът трябва да разработи и демонстрира, за да изпълни
успешно дадена задача. Този списък може да бъде съставен във формат на
таблица, който след това може да се използва като работен контролен списък
за наставника при провеждане на мониторингови дейности. Компактният
контролен списък може лесно да покаже кои са областите за подобрение,
които трябва да бъдат разгледани.
Друг източник на информация са например дейностите по самоотчитане и
самооценка, проведени от стажанта. В някои национални системи тези
дейности са формализирани и от стажантите се изисква да отразяват
напредъка в работен дневник всеки ден или веднъж седмично, като
отбелязват изпълнението на задачите и представят този документ за проверка
от наставника. В този документ наставникът дава оценка въз основа на набор
от критерии за качество на работата на стажанта.
Тъй като практиките се различават в различните национални системи, при
обучение на наставници по тази тема би било препоръчително да се проучи
различен опит в това отношение в рамките на конкретните групи и въз основа
на това да се използва общ модел и подход. Освен това е важно винаги да се
подчертават следните основни принципи:
Мониторингът предоставя доказателства, че както наставникът, така и
стажантът се представят добре и в съответствие с първоначалното взаимно
споразумение.
Мониторингът не е насочен към контрол, а към непрекъснато
проследяване на напредъка, за да се осигурят навременни конструктивни
обратни връзки помежду си, което допълнително ще подобри както
отношенията наставник-наставляван, така и крайните резултати.
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Мониторингът в контекста на ученето на процеса на работа, прави преглед
както на изпълнението на задачите в дадена работна среда, но също така
събира информация за нивото на развитие на компетентностите.

Мониторингът генерира значими данни, които трябва да се събират,
съхраняват и организират по структуриран и подреден начин.

5. Комуникация и сътрудничество с професионални
гимназии

Наставниците играят решаваща роля в процеса на свързване
на доставчиците на образование и работодателите.

Традиционно доставчиците на образование и работодателите лесно стават
жертви на общи хипотези, че обучаващите институции не могат да
предоставят на младите хора необходимите умения, които биха им били
необходими на пазара на труда, или че работодателите изискват само
резултати, без да инвестират в образованието. Наставниците като
представители на работодателите в това отношение могат да бъдат повлияни
и от стереотипното мислене, което те внасят в работата си със стажантите. При
обучението на наставници, те трябва да бъдат насърчавани да се справят с
тези предразсъдъци и да се опитват да разширят своята гледна точка за ролята
на училищата и съответно учителите.
Един от подходите за подобряване на разбирането им, че учителите са
партньори в процеса на обучението чрез работа, които могат да подкрепят
фирмения наставник в предоставянето на висококачествени услуги, е чрез
предоставянето им на възможности да виждат през очите на учителя.
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Една практическа тренировъчна дейност, която може да бъде въведена, е така
наречената емпатична карта, която е инструмент от областта на дизайнерското
мислене. Емпатичната карта насърчава обучаващите се да се съсредоточат
върху това, което дизайнерите наричат „персона“ (в настоящия случай това е
учителят). Има различни шаблони за емпатични карти, които се предлагат
свободно онлайн.
Ангажирането на наставници в тази дейност ще им позволи да се свържат подобре с ценностите, начина на мислене и стремежите на учителя, което в
крайна сметка ще ги накара да преразгледат своите ограничаващи убеждения
и да бъдат по-отворени за бъдещо сътрудничество. Представянето на
различни карти на емпатия на учителите може да се използва като силна
отправна точка за групово размишление, което води до осъзнаване, чe както
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учителите, така и наставниците споделят едно и също призвание да подкрепят
младите хора да растат и че в тясно партньорство всички страни могат да
постигнат високи резултати.
Разчупването на леда на стереотипите ни позволява да продължим напред в
предлагането на начини за ангажиране на учителите в активно и продуктивно
партньорство. В това отношение могат да бъдат подчертани някои принципи:
Взаимно

съгласие

-

подобно

на

споразумението

със

стажантите,

наставникът може да покани учителя да обсъди и договори рамка на
техните взаимоотношения по време на стажа.
Активно участие - наставникът трябва да осигури активно участие на
учителя в стажа. Понякога учителите могат да се чувстват изключени, ако
не виждат и не участват в учебния процес на своя ученик.
Споделяне на иновации - учителите нямат много възможности да развият
знанията си в своята професионална област. Наставниците също могат да
им предоставят информация за текущите развития в дадена професия /
бранш. Това ще поддържа нивото на преподаване в крак с времето.
Активно слушане и обратна връзка - приемането на режим на активно
слушане от наставника ще осигури пространство за учителя да споделя
свободно своите мисли и опасения, което ще създаде доверие в техните
отношения. Обратната връзка в този контекст е свързана с редовното
информиране на учителите за напредъка на стажанта.

6. Партньори - добри практики за провеждане на
обучение чрез работа
Заинтересованите страни, които са ангажирани с обучението чрез работа в
страните партньори, прилагат разнообразни подходи за осигуряванe
качественото провеждане на стаж. В следващите раздели ще обърнем поголямо внимание на някои основни принципи, свързани с предоставянето на
обучение на стажанти. Това са дейностите и методите за възлагане на задачи
на стажантите, мониторинг на напредъка им в партньорските страни.

ИСПАНИЯ
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Цялостното управление и мониторинг на периода на стаж се извършва чрез
компютърното приложение за интегрирана база данни за качество (qBID):

https://www.empresaiformacio.org/sBid.
qBID представя няколко възможности като организационен модел, главно
следните:
Децентрализиран модел: учителите регистрират компании, стажанти и
споразумения.
Полуцентрализиран модел: координаторът на ПОО освобождава фирмите
и стажантите. Всеки преподавател е отговорен за сключването на
собствени споразумения и управлението им.
Централизиран модел: координаторът на ПОО регистрира компании и
стажанти и създава споразумения. Чрез преназначаване той прехвърля
задачите за наблюдение и оценка на преподавателя на учениците, които са
обект на споразумението.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
В Северна Македония наставниците на компаниите имат задължението да
осигурят кратко обучение по безопасност и опазване на здравето при работа,
предпазни мерки и кодекс за поведение. Въпреки това, на стажанта е
предоставено общо обучение по безопасност и опазване на здравето при
работа от училището, преди да отиде в компанията. Освен това наставникът
има задачата да определи стажанти на подходящи работни места. Съгласно
съществуващата наредба наставникът на компанията:

ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA202-079084

гарантира изпълнението на условията за включване на стажанта в процеса
на обучение чрез работа;
предава информация на стажантите за организационната структура,
дейността на компанията и кодекса за поведение в компанията;
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определя работни места на ниво компания, в съответствие с
учебнитегарантира изпълнението на условията за включване на стажанта в
процеса на обучение чрез работа;
предава информация на стажантите за организационната структура,
дейността на компанията и кодекса за поведение в компанията;
определя работни места на ниво компания, в съответствие с учебните
цели/резултати, възрастта на участниците в обучението, включване на
ученици с увреждания и се грижи за подготовката на работните места;
организира ротация на работата за постигане на целите/резултатите от
обучението по програмите за практическо обучение (работен план);
контролира документацията, свързана с реализирането на обучение на
работното място с работодателя, и дава препоръки за успеха на
обучението;
прилага разпоредбите на договора за извършване на практическото
обучение на стажанта с работодателя и насочва ученика да изпълнява
задълженията си в съответствие с неговата/нейната роля и отговорности.
Планира се, че един наставник на компанията да може да отговаря за
осигуряването на обучение на до петима стажанти. Наставникът на
компанията въвежда и обяснява процеси и процедури и постепенно ги
включва в работния процес.
От наставника на компанията се изготвя общ формуляр с точки за оценка на
работата на стажанта. Той съдържа елементи за оценка (въведени от
наставника), максималния брой точки за всеки елемент и точките, дадени от
наставника след постигане на посочените елементи за оценка.

ЛИТВА
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Във фирмата, наставникът на компанията (наричан още надзорник на
фирмената практика) запознава
стажанта с вътрешните процедури на
компанията, безопасността на труда, пожарната безопасност и правилата за
работа. Той също така възлага практически задачи, като взема предвид и
следва практическата програма, изготвена от учителя по професионална
подготовка, който е идентифициран от училището. Наставникът на
компанията оценява изпълнената практическа задача от стажанта ежедневно,
отбелязвайки съответно „завършен“ или „незавършен“ в дневника за
практика. Наставникът обсъжда недостатъците индивидуално със стажанта
всеки път, когато е необходимо.

В зависимост от спецификата на работата, наставникът, назначен от
компанията, може да използва свои собствени критерии, по които да оценява
ученика и задачата, изпълнена от стажанта. По време на практическия период
стажантът се наблюдава и от учителя по професионална подготовка.
Наставникът и учителят общуват и си сътрудничат винаги, когато е
необходимо.

БЪЛГАРИЯ
Обучението чрез работа за ученици от 11 и 12 клас започва с началото на
учебната година и продължава през цялата учебна година съгласно график,
одобрен от директора на професионалното училище и работодателя. По
време на своето обучение в реална работна среда, всеки стажант има
наставник . Общо правило е че един наставник отговаря за не повече от 5-има
ученици.
В началото на обучението, ученикът се запознава с инструкциите по Закона за
безопасни условия на труд и Закона за пожарна безопасност, за които той/тя
свидетелства със своя подпис. По време на работа в предприятието ученикът
трябва да се придържа към вътрешните правила на компанията за обучение,
както и инструкциите за безопасни условия на труд и пожарна безопасност.
Очаква се той/тя да изпълнява възложените му задачи качествено и
своевременно и ефективно да използва ресурсите, машините, материалите,
енергията и др.
Всеки ученик води дневник за напредъка си в практическото обучение. В него
ученикът записва обхванатите теми, възложените и изпълнени практически
задачи, използваните материали, машини и инструменти, придобитите
умения и възникнали проблеми. В дневника наставникът на компанията
записва своята оценка на възложените задачи и напредъка, постигнат от
стажанта. Наставникът на компанията подкрепя адаптирането на стажанта към
работния процес. Понякога от фирмените наставници се очаква също да
разработят визуални, дидактически и други помощни средства, необходими
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за осигуряването на практическото обучение.

Модул

Как да осигурим качествено провеждане на
обучението в реална работна среда?

Времеви график

8 академични часа
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Знания:
Обучителят на наставници е запознат с:
характеристиките на отношенията между наставник
- стажант;
ролята на наставниците в дуалното обучение;
техники за въвеждане в длъжност на стажантите;
комуникационни стратегии;
задачи и отговорности на наставниците в процеса
на обучението чрез работа;
основни процеси за възлагане на задачи;
ситуационния подход за мониторинг на стажа.

Умения:
Обучителят на наставници може да:
привежда в съответствие ситуационния подход към
Резултати от
обучението

въвеждането в длъжност на стажанти;
демонстрира процеса на възлагане на задачи;
идентифицира и представяизискванията за работа;
обяснява принципите на мониторинг с използване
на професионални ситуации;
използва ефективни инструменти за насърчаване
на комуникацията между наставници и учители по
професионална подготовка.

Компетентности (нагласи):
емпатия;
позитивен подход и ентусиазъм;
разпознава значимостта на ситуационния подход
към въвеждането в длъжност, възлагане на задачи и
мониторинг на напредъка;
насърчава комуникацията и сътрудничеството
между фирмени ментори и училища за ПОО;
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насърчава дискусията.

Роля на наставника в дуалното обучение
Въвеждане на стажанти в длъжност
Възлагане на задачи по време на стаж
Обхванати теми

Мониторинг на напредъка по време на стажа
Комуникация и сътрудничество с училища за ПОО
Провеждане на обучение в реална работна среда в
страните партньори

Nevena Balažević, N., Kovač, A., Starčević, M. and
Vierda, B. Toolkit for Mentors, Social Innovators project,
2020
Simon, S. et al. Manual - SUPREME Mentoring
Programme, SUPREME project, 2014
Допълнителна
информация

Evtimova, P., Georgiev, N. and Zlatarska, P. Practical
Guide – Dual Education, Domino Project, 2019
Spain: Training Programme/ Apprentice Weekly Sheet/
Individual Evaluation Report Templates
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WBL Toolkit – a single platform for the promotion of
identified products and approaches
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Модул 4: Как да оценяваме обучението чрез работа?

Този модул въвежда концепцията за оценяване базирано на ситуации.
Целта на този подход е да се оцени дали всички теоретични, свързани
умения и нагласи могат да бъдат мобилизирани на практика.
Тъй като оценката ръководи в много голяма степен учебния процес,
оценяването трябва да е в съответствие с методологията и целта на
обучението: това е оценяване на компетенциите. За целта наставниците на
компаниите трябва да прилагат комбинация от практически оценки с
теоретична дискусия, насочваща към обяснителни знания (Емануел
Вютрих, SFIVET, 2019).

1. Оценяване на придобитите умения и компетентности, с
използване на ситуационния модел
Ефективният стаж предполага, че наставникът на компанията и стажантът
редовно следят настоящото състояние и предполагат нивото на работа на
стажанта. Тези аспекти включват, но не се ограничават до, изясняване на
следните въпроси:
Какво е в състояние да направи той или тя?
Какво още не е постигнато по такъв начин, какъвто трябва да бъде?
Какво трябва да се направи, за да се компенсират съществуващите
пропуски в уменията?
Процесът на оценяване преследва следните основни цели:
Предоставяне на обратна връзка на стажанта относно обучението и
поведението на стажанта.
Мотивиране на стажанта за постигане на учебните и работни цели.
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Организиране на поддържащи мерки за оптимизиране на самия стаж.

Предоставянето на обратна връзка на стажантите им дава възможност
да се учат от грешки и да използват индивидуалните си умения още
по-целенасочено.

Оценката обикновено се разделя на две категории с различни цели:
формираща и обобщаваща оценка. Обобщаващата оценка (известна също
като оценка на обучението) се отнася до окончателни оценки (включително
тестове и изпити) след завършване на програмата за стаж. Използва се за
определяне дали стажантите са постигнали резултатите от обучението по
програмата или стандартите за компетентност, които биха ги направили
подходящи за желаната професионална квалификация. Формиращото
оценяване (наричано още оценка на ученето), за разлика от това, черпи
информация, събрана на чести интервали през целия учебен процес, с цел
идентифициране на специфични потребности от обучение и съответно
адаптиране на обучението и преподаването (Looney, 2011).
Много форми на дуално обучение включват дневници, които се попълват от
стажантите, в които те отбелязват задачите, които са изпълнявали, и се
позовават на съответните документи, снимки на готови продукти и други.
Дневници се използват по различни начини:
да насочат вниманието на стажантите към това, което трябва да постигнат;
да ги насърчат да разсъждават върху представянето си;
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да записват ключови етапи на постиженията за оценка на напредъка или
да се отнасят до формалните квалификации.
В някои страни се изготвя доклад за обучение, който показва нивото на
напредък, постигнат от стажанта, поне веднъж на всеки семестър/учебен срок.
Наставниците и учениците обсъждат съдържанието на доклада за обучението,
който включва оценка на техническите, методологичните, социалните и
личните компетенции, както и раздел, който трябва да се попълни от стажанта,
с акцент върху техническите и методическите компетентности, работна
атмосфера и ниво на лична мотивация – примерен доклад за обучение
(Швейцария).
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По отношение на ситуационния модел, дидактическите въпроси са:
Как трябва да се оцени напредъкът, който стажантите постигат?
Как трябва да се преценят различните ресурси и произтичащите от тях
умения?
Обучителят трябва да помоли наставниците да се върнат към по-рано
разработените ситуации и съответните умения и компетентности, които са
били систематизирани. Това са аспектите, които трябва да бъдат изчерпателно
оценени и ако се прилага ситуационният модел, тази задача е доста лесна за
организиране по отношение на КАКВО ще бъде оценено. Като се има
предвид, че всяко умение и компетентност принадлежат към много
специфична ситуация/и, наставниците трябва да бъдат насърчавани да
наблюдават и оценяват работата на стажантите по време на изпълнението на
тази конкретна ситуация.

Ситуационната дидактика, препоръчва оценка на ниво компетентност,
т.е. оценка на изпълнението на резултатите от обучението в реална
или симулирана ситуация.

Обучителите трябва да насърчават наставниците да използват комбинация от
методи за оценяване, които ще предоставят най-валидната оценка на
уменията и компетентностите на стажанта в ситуацията и квалификационните
профили (също в съответствие с професионалните стандарти).
За да изберат най-добрите методи за извършване на оценка, наставниците
трябва да бъдат насърчавани да обмислят кои методи отразяват начина на
провеждане на стажа.
По-долу има няколко аспекта, които да бъдат взети предвид от наставниците
при избора на правилната комбинация от методи за оценяване:
Методите за оценяване трябва да са възможно най-подходящи за
професията.
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Вземете предвид нивото на стажа и възрастта на стажанта.

Преминете през всяка професионална ситуация и помислете кой метод за
извършване на оценка би бил най-добрият за оценка на компетентността
спрямо нея.
Проверете дали всяка професионална ситуация е съпоставена с метод за
оценяване;
това
ще
предотврати
поставянето
на
по-голяма
пропорционална тежест върху определени умения и компетентности.
Ако има особено важни умения и компетентности, които изискват оценка
по повече от един метод (например спазване на изискванията за здраве и
безопасност), тогава те трябва да бъдат оценени по отношение на всяка
професионална ситуация.
Индивидуален метод за оценяване може да бъде съставен от два или
повече допълващи компонента, за да направи този метод за оценка покатегоричен и да обхване уменията и компетентностите по поизчерпателен начин (например наблюдение, последвано от дискусия
конкретно за задачите, предприети по време на наблюдението).
Методите за извършване на оценка трябва да са различни и да не зависят
само от една форма (например всички устни), тъй като това може да
постави в неравностойно положение някои стажанти.
По време на обучението, обучителите трябва да представят на наставниците
някои от най-популярните методи за извършване на оценка, които могат да
бъдат приложени. По-долу има няколко примера с обяснения как, кога, защо,
както и плюсовете и минусите на прилагането на всеки метод.
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НАБЛЮДЕНИЕ
Наблюдението включва наблюдение на стажант, изпълняващ задача или
поредица от задачи на работното място като част от техните обичайни
задължения („на работното място“). Това трябва да бъде допълнено с
поставянето на допълнителни въпроси от наставника на компанията по време
на и след наблюдението. Оценяването чрез наблюдение се счита за найподходящия метод за оценяване на практически умения. Като наблюдавате
как стажантите изпълняват дадена задача, те могат да демонстрират своята
професионална компетентност. Този метод за извършване на оценка е
подходящ за цялостна оценка на уменията и компетентностите.
Това е методът на оценяване, който най-ясно е съобразен с работната среда и

- 73 -

дава уверение на работодателите относно нивото на компетентност на
стажанта. Той също така предоставя надеждни, валидни и автентични данни и
е рентабилен за компанията. Наблюденията дават възможност за оценка на
умения и компетентности, свързани с общуване с клиенти например, което не
може да бъде демонстрирано в симулирана практическа задача. Този метод за
оценяване обаче може да е по-малко подходящ за оценка на професии, където
уменията са по-малко наблюдаеми, например счетоводство, както и професии,
които се извършват в опасна или ограничена среда.

ПРАКТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ
Практическото оценяване включва наставника, който наблюдава стажанта,
изпълняващ определена задача или поредица от зададени задачи в
симулирана среда. То позволява на стажанта да демонстрира своите
процедурни знания и умения за „как да направиш нещо“. Това може да бъде
допълнено чрез задаване на въпроси от наставника по време на или след
симулацията. Този метод за извършване на оценка е подходящ за събиране на
доказателства от първа ръка за знания, умения и компетентности.
Предимствата включват: директно тестване при контролирани условия, което
позволява подготовка и може да се извърши по всяко време. Този метод може
да е по-малко подходящ при оценка на умения и компетентности, които
включват взаимодействие с клиенти например.

ТЕСТОВЕ
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Този метод включва разнообразни тестове, които се използват предимно за
оценка на теоретичните знания на стажантите, придобити по време на
обучението чрез работа. Това може да включва тестове с въпроси с избор
между няколко отговора, както и отворени въпроси. Тестът с множествен
избор се състои от поредица от въпроси, при които стажантите са помолени да
изберат правилния отговор (отговори) от 3 до 5 опции. Отделните въпроси или
групи въпроси могат да включват казуси, сценарии, раздели на текст, графики
или диаграми, на които се основават въпросите. Добре формулираните
тестове с множество възможности за избор осигуряват ефективна и валидна
оценка за професията на всички нива. Писменият тест с отворени въпроси се
състои от поредица от въпроси, на които стажантите трябва да отговорят. Те
могат да се състоят от един тип или от различни видове въпроси, като
отворени въпроси и базирани на сценарии въпроси.

Кратки или дълги отговори принуждават стажанта да демонстрира степента на
своите знания и умения. Добре разработените тестове са подходящи за
оценка на знанията, способността да се преценява между различни опции,
оценка на уменията свързани за работа с данни и информация, решаване на
проблеми, умения за писмена комуникация, критично мислене и
разсъждения. Процесът лесно се администрира, лесно е да се маркира, може
да се направи електронно и с ниска цена за менажиране. Този метод за
оценяване може да е по-малко подходящ при извършването на оценка на
поведението и уменията, надхвърлящи тези, описани в професионалния
стандарт. Въпросите с избор между няколко отговора и отворените въпроси
трябва да се преразглеждат редовно, за да се предотврати предсказуемостта и
да се осигури годност. В допълнение, някои стажанти могат да бъдат много
умели, когато изпълняват практическа задача, но да бъдат по-малко опитни в
обяснението какво и защо трябва да се направи.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДИСКУСИЯ
Професионалната дискусия е двупосочна дискусия между служител във
фирмата и стажант, за да се оцени задълбоченото разбиране на стажанта за
работата им. В това отношение тя се различава от интервю, което се състои от
задаване на въпроси, на които стажантът отговаря, с по-малко възможности за
взаимодействие и дискусия. Професионалните дискусии не трябва да се водят
от самия наставник на компанията, тъй като това изисква активно слушане и
водене на бележки. Следователно наставникът трябва да действа като
наблюдател, като дава възможност на стажанта да има проактивен принос, за
да потвърди своята способност по отношение на уменията и
компетентностите.
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Предимствата на този метод за оценяване включват следното: той може да се
използва за допълване на друг компонент на оценката, например
надграждане върху наблюдение, след доклад за проект или презентация; тя
може да бъде широкообхватен и да обхваща голяма част от ролята и
професионалния стандарт; той може да се позовава на други подкрепящи
доказателства като портфолио или доклад за проект и може ефективно да
определи автентичността на тези подкрепящи доказателства.
Този метод може също да оцени онези умения и компетентности, които
изискват проучващи въпроси, за да се изследват причините за идеите или
действията на стажанта. Може да се провежда онлайн/дистанционно и е
ефективен начин за събиране на качествени данни.
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Този метод за оценка може да е по-малко подходящ при оценка на умения и
компетентности по време на практически занятия, които биха били по-добре
оценени директно чрез наблюдение на работното място и практическо
оценяване.

ИНТЕРВЮ
Този метод за оценка може да е по-малко подходящ при оценка на умения и
компетентности по време на практически занятия, които биха били по-добре
оценени директно чрез наблюдение на работното място и практическо
оценяване.
Интервюто се провежда от наставник, който задава на стажанта поредица от
въпроси, за да оцени неговите/нейните умения и компетентности. Този метод
се различава от професионалната дискусия по това, че ролята на наставника е
ограничена до задаване на въпроси и няма възможност за двупосочна
дискусия. Независимият оценител ръководи този процес, за да получи
информация от стажанта, за да даде възможност за структуриран процес на
вземане на решения за оценка. Този метод за оценяване е подходящ при
оценка на знания и разбиране на конкретен предмет, както и при оценка на
умения и компетентности, които са много ясни или основни. Може да е помалко подходящ при оценяване на умения в практически занятия, които биха
били по-добре оценени чрез наблюдение на работното място или чрез
практическо оценяване. Трябва също така да се има предвид, че някои
стажанти могат да бъдат нервни или притеснени при този тип оценка, което
може да влоши тяхното представяне.

ПРЕЗЕНТИРАНЕ И ВЪПРОСИ
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Това е метод за оценяване, при който стажантът презентира определена тема
на наставника. Презентацията често е последвана от сесия с въпроси от
наставника. Този метод за оценка е подходящ при оценка на задълбоченото
разбиране на даден предмет, както и на някои компетентности като
презентационни умения, взаимодействие с други и способността да се
структурира информация. Методът може да бъде подкрепен с други
доказателства, например портфолио от работа, завършена по време на стажа,
или проект. Може да е по-малко подходящ при тестване на умения и някои
компетентности в практически занятия, където презентирането не е

обичайна дейност. Тук отново трябва да се отбележи, че някои стажанти могат
да бъдат нервни или притеснени при този тип оценка, което може да влоши
тяхното представяне.

ПРОЕКТ
Използването на проект като метод за извършване на оценка предполага
стажантът да завърши определена съществена работа. Това може например да
включва изготвяне на артикул, който наставникът може да прегледа и оцени.
Проектът трябва да бъде разработен така, че да гарантира, че работата на
стажанта отговаря на нуждите на бизнеса и позволява да се демонстрират
съответните умения и компетентности. Следователно предметът и обхватът на
проекта трябва да бъдат съгласувани между работодателя и обучаващата
институция. Този метод е подходящ при извършване на оценка на умения и
компетентности в професии, при които работният цикъл е твърде дълъг, за да
бъде разумно спазен по време на обучението чрез работа. Освен това, този
метод за оценка може да доведе до създаване на нещо, което има истинска
бизнес стойност за работодателя на стажанта, както и цялостно тестване на
умения и компетентности (включително практически, аналитични и умения за
интерпретация, както и по-широко приложение на умения и компетентности в
реални ситуации). Проектите може да са по-малко подходящи при
оценяването на всички умения и компетентности, които стажантът трябва да
демонстрира в реални условия на труд, когато има времеви натиск, липса на
възможност да се преработи определен аспект и т.н.
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ПОРТФОЛИА И ДНЕВНИЦИ
Портфолиото е колекция от доказателства, събрани ведно по време на
обучението в реална работна среда, която се използва като основа за
крайната оценка. Дневник се използва за отбелязване на постиженията по
време на обучението и е възможно също така да се използва като основа за
извършване на крайна оценка. Портфолиото и дневниците или техните
еквиваленти могат да се използват в подкрепа на други методи за оценка
(като интервю или професионална дискусия). Стажантът може да използва
своето портфолио/дневник, за да подкрепи своите отговори на поставени
въпроси. Дневниците и особено портфолиата са подходящ начин за събиране
на доказателства от редица източници за дълъг период от време.
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Те обаче не предоставят достатъчно информация за качеството на
придобитите умения и компетентности, както и за причините, поради които
стажантът е по-малко или повече компетентен в определени професионални
области.

Когато извършват оценка по време на обучението чрез работа, наставниците
следва да намерят подходящ начин да отбележат постиженията и напредъка
на стажантите. Следователно е необходимо някои качествени показатели за
оценяване да бъдат разработени от самото начало.
Качествените показатели представляват твърдения, които идентифицират
ясни характеристики, които позволяват на наставника да определи нивото на
постижения. Тези показатели демонстрират на стажанта какво трябва да
направи или да каже, за да постигне необходимата оценка.
Показателите разделят уменията и компетентностите в реални действия и
специфични изисквания, които могат да бъдат по-лесно оценени, като ги
направят измерими. Следователно те лесно се свързват със ситуацията и
квалификационните профили, които се разработват при прилагането на
ситуационния модел на дуално обучение.
Всички методи за извършване на оценка изискват наличието на скала с
качествени показатели.

КЛЮЧОВИ ПРИНЦИПИ НА СКАЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Уверете се, че качествените показатели са написани в последователен и
логичен ред, който следва образователния стандарт и че те са пряко
свързани с уменията и компетентностите заложени в квалификационния
профил.
Всички показатели за „успешно преминал“ трябва да посочат изрично как
изглежда „успешно преминал“ на практика. Това дава възможност на
стажанта да разбере как трябва да изглежда тяхната практика, ако работи
на ниво професионален стандарт.
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Всички показатели за оценяване по достойнство и отличие трябва да
бъдат ясно формулирани и да демонстрират прогреса. Това дава
възможност на стажанта да разбере как трябва да изглежда тяхната
практика, когато работят на ниво над това на професионалния стандарт.

Всички показатели за оценяване по достойнство и отличие трябва да бъдат
ясно формулирани и да демонстрират прогреса. Това дава възможност на
стажанта да разбере как трябва да изглежда тяхната практика, когато
работят на ниво над това на професионалния стандарт;
Всички показатели за оценяване следва да се фокусират единствено върху
тестване на уменията и компетентностите, а не върху самия метод.
Например, презентационният метод следва да не се използва за
оценяване

на

презентационните

умения,

освен

ако

няма

такава

компетентност в образователния стандарт;
Най-ефективните скали за оценяване са ясни, добре формулирани и
недвусмислени. Те следва да не бъдат по-сложни от уменията и
компетентностите описани в квалификационния профил;
Когато формулират своите показатели за оценяване, обучителите трябва
да насърчават наставниците да започват с подходящ глагол за действие, за
да се гарантира, че те са измерими. Тъй като наставниците са вече
запознати с Таксономията на Блум, би следвало на тях да им е по-лесно да
използват същия подход, за да формулират своите показатели за
оценяване.
Допълнителни полезни съвети:
Глаголите и използваният език трябва да съответстват на метода за
извършване на оценка. Например - наблюдението вероятно ще бъде
„демонстриране“, докато при професионална дискусия тогава глаголи като
„обяснявам, описвам, обсъждам“ са ефективни, тъй като те означават, че
може да се зададе въпрос.
Преценете в кое време ще бъдат формулирани всички показатели за
оценка (минало, сегашно, бъдеще) и се придържайте към това през цялото
време.
Прочетете внимателно всеки отделен показател, за да се уверите, че е ясно
формулиран и покрива необходимите умения и компетентности, които се
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отнасят до него.
Избягвайте повторения! След като веднъж умение/компетентност е
покрито/а от даден показател, не е необходимо да се покрива отново от
друг такъв.
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Преценете кои знания и умения могат да бъдат оценени единствено с
критерия „успешно преминал“.

2. Партньори - примери за добри практики за оценяване
Когато разглеждаме процедурите за оценка в страните партньори, ние се
опитваме да отговорим на няколко въпроса. Това са:
Кой участва в оценяването на стажантите?
Използват ли наставниците предварително определени материали за
оценка?
Как е организиран процесът на оценяване?

ИСПАНИЯ
В Испания редица различни хора носят отговорност за обучението и
оценяването на стажанти в предприятието. Обикновено ролите са както
следва:
Супервайзърите носят непосредствена ежедневна отговорност за
стажантите. Те могат да бъдат или началник от първа линия (който може да
носи отговорност и за други работници), или квалифициран работник.
Стажантите ще имат различни супервайзъри, докато се движат между
отделните отдели на предприятието;
Наставниците/менторите имат по-обща роля да следят стажантите през
цялата им програма за обучение. Те могат да бъдат от отдел „Човешки
ресурси“ или просто опитен и разбиращ човек, който се е включил
доброволно в ролята. Те ще проверят цялостния напредък на стажантите,
ще идентифицират всички лични проблеми и ще бъдат на разположение
за приятелски разговор. Понякога служителите от посредническите
организации изпълняват тази подкрепяща роля;
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Оценителите правят официална преценка дали стажантите са постигнали
елементите от своите квалификации. Тази роля може да се изпълнява от
акредитиран персонал на компанията, но често се изпълнява от персонал
от посреднически организации или професионални училища.

Тези роли не винаги са различни. Например, някои предприятия
очакват надзорниците да изпълняват и ролята на наставник, а
квалифициран работник може да бъде акредитиран като оценител.

Инструменти за оценка:
Лист за оценка
Листът за оценка се използва за оценка на модула за професионален стаж от
преподавателя по този модул в образователния център заедно с лицето,
отговарящо за работния център, т.е. наставника/ментора.
Седмичен ученически лист
Седмичният ученически лист е „част от работата“, която ученикът изпълнява,
докато върши различните задачи от Програмата за обучение. Този документ
може да бъде включен в практическа тетрадка, която ще служи за
информиране на учителя-преподавател от обучаващата институция за
напредъка от обучението в реална работна среда.
Документация в края на обучението в работните центрове
Учителят-преподавател изготвя доклад за развитието на стажа на своите
ученици, който ще бъде включен в общия доклад за стажа, направен от всички
ученици в центъра.
Доклад за работа
Шест месеца след като са завършили професионалния модул за стаж,
преподавателите от обучаваща институция се консултират с учениците
относно тяхната трудова ситуация, за да извършат проучване относно тяхното
професионално интегриране.
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СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
Оценката на стажантите при изпълнението на практическо обучение при
работодател се извършва от наставника на компанията и учителя по
професионална подготовка. Записването на резултатите от обучението се
извършва от наставника на компанията и заедно с учителя наставникът
участва във формулирането на оценката на стажанта.
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В момента се разработва подробна процедура за оценка на постиженията на
стажантите по време на обучението чрез работа.
Обикновено наставниците използват формуляри/шаблони, за да наблюдават,
записват и оценяват готовността и постиженията на стажанта, както и целия
процес на обучението чрез работа.
Наставниците на компанията следят напредъка на стажантите. Разработени са
първоначални форми за наблюдение, запис и оценка, но процедурата и
процесът не са достатъчно подробни.

ЛИТВА
Стажантът се оценява след завършване на практиката във фирма. Оценката се
извършва от наставник, назначен от компанията, и оценката му се записва в
дневника за практиката. Оценката е „завършена“ или „не е завършена“.
Наставникът на компанията също пише заключение за практиката,
способностите на ученика, препоръки, идентифицира недостатъци и области
за подобрение. Ученикът трябва да изпълни най-малко 75 процента от
първоначално планираните задачи, за да може практиката да бъде изпълнена
и завършена успешно.
След завършване на практическото обучение, стажантът придобива правото
да се яви на изпит. Оценката на компетентностите се състои от теоретична и
практическа част. Оценката на компетентностите се извършва от
работодателска комисия, състояща се от независим (този, който не е
преподавал на ученика) професионален учител (в областта, в която ученикът е
учил) и двама представители на работодателите, делегирани от търговскопромишлената и занаятчийската камара или подобни свързани структури.

БЪЛГАРИЯ
Изменението на Закона за ПОО през 2018 г. свързано с въвеждането на
дуалното обучение въведе специфична функция на изпитните комисии за
придобиване на професионална квалификация. Освен представители на
обучаваща институция, тези комисии включват представител на конкретния
работодател, партньор на професионалното училище за предоставяне на
дуално обучение.
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Раздел III от Наредбата за условията и реда за провеждане на обучение чрез
работа регламентира оценката, завършването и удостоверяването на

обучението чрез работа. Процедурата предвижда текуща и годишна оценка на
практическото обучение в реална работна среда. Текущата оценка се
извършва от наставника на компанията, който записва оценките в дневник за
практическо обучение (дневник на стажантите). Въз основа на текущите
оценки наставникът на компанията и учителят-методик определят годишната
оценка на ученика. Годишната оценка, съдържаща количествен и качествен
показател, се записва от учителя-методик в училищната документация, докато
наставникът на компанията записва оценката в дневника на практическото
обучение.
Оценката на стажантите се основава на критерии за цялостното им развитие.
Това включва критерии за:
работа в екип;
спазване на технологичната дисциплина;
спазване на работните условия;
лична дисциплина и мотивация, т.н.
След успешно завършване на обучението, стажантът получава диплома за
средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Модул

Как да оценяваме обучението чрез работа?

Времеви график

6 академични часа

Знания:
Обучителят на наставници е запознат с:
концепцията за ситуационен модел за извършване
на оценка;
Резултати от
обучението

формираща и обобщаваща категории на
оценяване;
видове методи за оценка;
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различни инструменти за оценка като дневници,
доклади за обучение и др .;
основни принципи на показателите за оценяване;
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процедури за оценка и стандарти на програмата за
професионално образование и обучение в
съответната държава.
Умения:
Обучителят на наставници може да:
представи ясно концепцията за ситуационния
подход към оценяването;
опише подробно как се извършва оценката на ниво
компетентност;
разграничава между формираща и обобщаваща
оценка;
разграничава между различните видове методи за
оценяване;
описва плюсовете и минусите на всеки от методите
за оценяване;
подпомага разработването на инструменти за
оценка;Описва методи за анализ на информацията,
получена през целия процес на обучение, за да
модифицира онези аспекти, които подобряват
качеството на обучението;
демонстрира как се оценява постигането на
резултатите от обучението в реална или
симулирана ситуация;
описва техники за предоставяне на обратна връзка
на стажантите.
Компетентности (Нагласи):
мотивира наставниците да използват комбинация
от методи за извършване на оценка;
насърчава редовното оценяване на напредъка на
стажантите, придобиването на нови практически
умения и съответствието на тези умения с
професионалната квалификация;
насърчава прилагането на официални инструменти
стажантите.
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за оценка, за да документира напредъка на

Резултати от
обучението
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Допълнителна
информация

Оценяване на придобитите умения и компетентности
използвайки ситуационния модел
Оценка на обучението чрез работа в страните
партньори

The Situation-based approach of SFIVET – a
comprehensive methodological and didactical
approach in VET, Emanuel Wüthrich, 2019
Steps and tips: Monitoring, assessment and
certification, ILO

- 85 -

ПРИЛОЖЕНИЯ
Допълнителни бланки, подкрепящи изпълнението
методологията са достъпни на: https://sustainvet.com/
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