Препоръки за implemetation
Общи препоръки
Материалите покриват нужди на служителите в публичния сектор от доста общ характер. Те
би трябвало да отговарят на техните специфични нужди (напр. да включват само модула по
комуникация и симулационната игра, в случай че ИКТ и бизнес английският не са подходящи в
дадения професионален контекст). Това обучение беше разработено и насочено към публични
служители, специално в университети. Не всеки служител в този сектор има същите нужди;
При селекцията на обучаемите да се използват и други фактори освен възрастта (напр. за
модула по бизнес английски - ниво на владеене на английски език), така че обучението да бъде поефективно за всички обучаеми. Предложено бе селекцията да се извърши на базата на тест за
опитност. Събирането на двете поколения заедно по време на първите три модула би насърчило
взаимообучението, както беше предложено от няколко партньори. Следователно разделянето на
групите по ниво на компетентност би могло да доведе до повече от едно предимство.
Ако обучаемите в дадена група имат различно ниво на компетентност, този проблем може да
бъде разрешен, като обучаемите се разделят на по-малки групи, в които един или двама от тях с повисоко ниво на компетентност помагат на останалите.
Имайки предвид възрастта на служителите в публичната администрация, италианският
партньор предложи за в бъдеще горната граница на младите служители да се измести на 35-, а на
възрастните на 50+. Това решение може да вземе самият обучител, отчитайки конкретната ситуация
и конкретния професионален контекст, където ще се провежда обучението.
Обучаемите определиха модула по комуникация и симулационната игра като найинтерактивни и най-полезни от професионална гледна точка. Това се дължи не само на
специфичните умения, които обучаемите придобиха по време на тези модули, но и на факта, че при
тях нямаше значителни различия в нивото на компетентност на обучаемите.
Последователността на останалите три модула може да се адаптира спрямо конкретните
нужди на обучаемите. В Унгария например, първо беше проведен модулът по комуникация, а след
това на ротационен принцип модулът по бизнес английски и ИКТ. Това бе направено с цел да се
поддържа интересът на обучаемите.
At the beginning of each module, it would be good to include an icebreaker of about 15 minutes. This
gives the trainer and trainees the change to get acquainted with one another.
Първите 15 минути в началото на всеки модул би било добре да се използват за „разчупване
на леда”.

ИКТ
В рамките на модула по ИКТ обучаемите на възраст над 45 години се нуждаят от
индивидуален подход. Според обратната връзка, получена от някои обучаеми, тази възрастова група
би имала също така полза от обща теоретична информация за ИКТ и интернет, преди да започне да
изпълнява задачите и упражненията в модула.
Броят на примерите в модула е доста ограничен. Добавянето на повече примери и „трикове”
може да подобри постиженията на обучаемите.
Материалът за пакета Microsoft Office е недостатъчен. Може да се включат и други
приложения, като напр. Google документи, които също така са много полезни от професионална
гледна точка. Също така беше предложено да се разгледа сигурността на данните.
-

Според италианския партньор темата за Excel би могла да бъде по-сложна.

Сформирането на екипи, в които един от обучаемите да има по-голям опит и да помага на
останалите, е възможно решение за различното ниво на компетентност в рамките на една възрастова
група.
Бизнес английски език
-

Намаляване на продължителността на всяко занятие (напр. 3 часа вместо 4).

Ако английският език не се използва често в конкретния професионален контекст, може да
не се включва като модул в обучението.
-

Include more conversational exercises in the training.

-

Включете в модула повече упражнения за разговор.

Комуникация и междупоколенческо сътрудничество
Обучителите предложиха да се прибави още една част към този модул, в рамките на която
обучаемите от двете възрастови групи да работят заедно. Това може да им помогне да погледнат от
различна перспектива на обучението, да обсъждат различни проблеми заедно и да споделят опит.
Друга възможност е просто да се обединят двете възрастови групи в този модул.
Модулът е твърде теоретичен. Трябва да се включи повече интерактивно съдържание (напр.
игри, казуси, видео, подкаст и др.), за да се ангажират повече обучаемите.
Игра
-

Ограничаване на продължителността на играта в рамките на едно занятие.

В заключение може да се каже, че най-важната препоръка се отнася до разделянето на групите. В
рамките на модулите по ИКТ и бизнес английски групите би трябвало да се разделят по ниво на

компетентност, а не по възраст. В рамките на модула по комуникация би било добре двете възрастови
групи да се обединят. Други препоръки са по-конкретни и могат да се формулират като предложения
към бъдещите обучители. Те ще им предоставят известна свобода да адаптират съдържанието на
съответния модул в зависимост от конкретния контекст и конкретните нужди на обучаемите.

