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2. ИНОВАЦИЯ И СПОСОБНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ
УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В тази глава Вие ще:
-

Разберете концепцията на способността за заетост
Ще се запознаете с измеренията на способността за заетост
Ще откриете инструменти за развиване на компетентности в контекста на
иновациите.

Технологичната, обществена, икономическа промяна и демографското развитие
променят света на труда. Фирмите и работната сила се конфронтират с високата скорост
на промените, нарастващата несигурност и комплексност. Динамиката на промяната
изисква непрекъснати усилия за създаване на иновации. Разработването на иновации
относно продукти и услуги изисква интензивни разходи и съдържа съществен риск. Чрез
иновациите на процеси се променят обичайните рутинности и знанията на служители с
дългогодишен опит остаряват. Сътрудници, които са добре образовани и гъвкави, се
търсят от много фирми като носители на знания и компетентности. За сътрудниците
предизвикателството се състои в това, да бъдат годни за заетост и да останат на работа.
За да останат трайно заети, те трябва непрекъснато да актуализират вече придобитите
квалификации и да продължават да се нагаждат към нивото на компетентност (Rump &
Eilers, 2006, стр. 17). За фирмите предизвикателството се състои в това, да запазят
заетостта и способността за заетост на своите сътрудници. Защото: „Иновациите се
правят от хора“ (Kriegesmann, Kerka, & Kottmann, 2007, стр. 179). Ако са създадени
рамкови условия, сътрудниците могат да разгърнат своите способности и
компетентности, да усвоят нови знания и по този начин да допринесат за иновационната
способност на фирмата.
В следващите раздели Ви представяме съществени елементи на концепцията за
способност за заетост и инструменти за създаване на рамкови условия.

2.1.

Какво означава способност за заетост?

УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В тази глава Вие ще:
- Се запознаете с основните положения на способността за заетост
- Ще разберете мотивировката за концепцията
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Способност за заетост в практическия пример:
Ханс Шолц работи много години като конструктор в ИНОТЮБ. През последните
години той е установил, че клиентите поръчват все по-претенциозни машини и
циклите за разработка на изделия се скъсяват. На работното си място той трябва
все по-често да се нагажда към нови методи и програми за конструиране.
Методите за работа, които той е изучавал по време на своето обучение, вече не са
актуални. Ханс Шолц знае, че някои по-възрастни колеги мислят за
преждевременно преустановяване на професионалната си дейност. Този въпрос
не стои пред самия него, защото той не е успял да спести много пари за стари
години.
На последното съвещания в отдела началникът г-н Велер е представил новата
структура на отдела и начина на работа. За в бъдеще екипите трябва да работят
по проекти за отделни клиенти, надхвърляйки рамките на отдела. Отговорността
за организацията на работа и за постигане целите на отдела трябва да бъде поета
изключително от самите членове на екипа. Промени има и относно техническото
оборудване на работните места в конструктивния отдел и в производството.
Трябва да бъде въведена система за планиране и управление на цялата фирма и
нова CAD-система.
Ханс Шолц е наясно, че вече 20 години той работи в конструктивния отдел на едно
и също работно място. Клиентите и колегите му го считат за специалист. Въпреки
това, с оглед на иновациите, той си задава въпроса: „Колко добри са в същност
моите знания и квалификация? Подходящи ли са все още те, след като във
фирмата се променят толкова много неща? Какво ще стане, ако внезапно в
ИНОТЮБ няма повече място за мен, ще имам ли тогава шансове на пазара на
труда?“
Способността за заетост описва способността на един човек, въз основа на своите
професионални, методични и социални компетентности да предлага работната си сила
дори и при променящи се рамкови условия и да може да изпълнява професионалните си
задачи – и, ако е необходимо, да поема нови дейности (Rump & Eilers, 2006). Така
„електроннитя техник за съоръжения трябва да поддържа машини или счетоводителят по
бюджетно счетоводство да може да води и финансово счетоводство“ (Kriegesmann,
Kottmann, Masurek, & Nowak, 2005, стр. 22). Освен това трябва знанията и
компетентностите на електронния техник и счетоводителката трябва винаги да се
нагаждат към новите разработки, напр. разработване на машини или въвеждане на
модерни счетоводни програми, за да могат да се удовлетворяват трайно изискванията на
фирмата.

 Дефиниция:
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Способност за заетост е способността на един човек, въз основа на своите
професионални, методични и социални компетентности, да може да
предлага работната си сила дори и при променящи се рамкови условия, да
може да изпълнява професионалните си задачи и да поема нови дейности.
За запазване на способността за заетост сътрудниците и фирмите носят съвместна
отговорност. Ако времето за работа и производство не са гъвкави, ако се появят
трудности в намирането на нови сътрудници или свързаните с работата промени по
принцип се приемат като риск и например на тях се реагира със закъснение,
ръководството на фирмата трябва да анализира рамковите условия за способност за
заетост. „Създаването на култура на знанието“ (Rump & Eilers, 2006, стр. 44), при която
знанията се споделят и новите идеи са добре дошли, е в компетентността и
отговорността на ръководителите. Те могат да дадат свобода за действия на собствена
отговорност и сътрудничество. Сътрудници, които разполагат с необходимите знания,
нагаждат нивото на компетентностите си и са наясно със своите компетентности,
възприемат промените като шанс, гъвкави са и представят фирмата си с гордост (Rump &
Eilers, 2006). Ако отделният сътрудник е годен за заетост, той не само може да подкрепи
усилията на фирмата за иновации, а и да мотивира сам себе си и с това да допринесе за
обезпечаване на заетост.
Едно
проучване,
например
с
инструмента InnoKenn, може да поясни
какъв
индивидуален
и
фирмен
потенциал вече е използван и кои
способности все още трябва да се
доизградят. На долната фигура са
посочени някои предизвикателства, с
които се сблъскват служителите и
фирмите. Стрелките поясняват, че
фирмените процеси на промяна водят
до необходимост от нагаждане от
страна на служителите, а процесите на
обучение
на
служителите
правят
възможна промяната и иновациите.
С оглед на нарастващата динамика и гъвкавост на света на работата, способността
заетост не се разглежда само във връзка със съществуващи или бъдещи изисквания
фирмата, а и с оглед на потребностите на пазара на труда. Това означава, че
компетентностите и способностите на едно лице в тази концепция се противопоставят
пазара на труда.

за
на
на
и

 Упражнение:
Годен ли е за заетост г-н Шолц? Моля, обосновете отговора си с оглед на
гореописаната концепция.
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2.2.

По какво може да се разпознае способността за

заетост?
УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В този раздел Вие ще
-

Се запознаете с измеренията на индивидуалната способност за заетост
Ще прочетете примери за добра практика за създаване на рамкови условия.

Изследователи от Холандия (van der Heijde & van der Heijden, 2006), въз основа на
теоретични разсъждения и емпирично изследване, са идентифицирали пет измерения, с
чиято помощ може да се опише и измери способността за заетост на сътрудниците:
професионалният опит, личното развиване на компетентности, персоналната гъвкавост,
принадлежност към организацията и равновесие работа-живот.
−

Професионалният опит описва сигурността при извършване на дейности и способността
за оценка и решаване на проблеми при упражняваната дейност. Професионалният опит е
решаващият елемент при съвместната работа както за фирмата, така и за служителите.
Сътрудници, чийто професионален опит е недостатъчен, не могат да създадат промени.
Все пак професионалният опит не е гаранция за успех по целия житейски път. Той трябва
постоянно да се поддържа актуален.

−

Личното развиване на компетентности описва индивидуалните дейности за понататъшното развиване на знания и способности, както и запазване на пазарната стойност.
Чрез личното развиване на компетентности сътрудниците се подготвят за бъдещите
изисквания за работа.

−

Персонална гъвкавост е способността за нагаждане към структурните и персонални
промени на вътрешния и външен пазар на труда: „to welcome change“.

−

Принадлежността към организацията се характеризира чрез идентифициране с фирмата
и готовността за споделяне на знания.

−

Равновесие работа-живот описва баланса между професионалната и лична житейска
сфера и способността за възприемане на стрес (van der Heijde & van der Heijden, 2006).

При петте измерения и концепциите за способност за заетост (Rump & Eilers, 2006) се
отдава голямо значение на собствената отговорност на индивида. Става обаче ясно, че
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фирмите могат да създадат рамкови условия, които подкрепят развиването на
компетентности и идентифицирането с фирмата.
Някои организации вече са започнали да прилагат фирмена култура и инструменти за
персонала, адресирани към измеренията на способността за заетост.

 Примери от добрата практика
Една холандска телефонна компания предоставя на сътрудниците си бюджет за
персонално развитие. Сътрудниците могат да се информират за предложения за обучение
на вътрешнофирмен уебсайт за „способност за заетост“ и там получават мотивация за
собственото си кариерно развитие. По този начин фирмата иска да поощри способността
за промени и обвързването на качествени сътрудници (Nauta, van Vianen, van der Heijden,
van Dam, & Willemsen, 2009).
Една фирма (100 служители) с предмет на дейност планиране на фабрики успя чрез
целенасочено беседване и ориентиране на по-възрастните не само да покрие
потребността си от квалифицирани специалисти, а и от тогава тя се ползва с много добра
репутация и известност в обществото. Също и при работата с персонала фирмата се е
насочила към по-възрастните: "По-възрастните хора сами знаят най-добре кога са твърде
стари за дадена дейност или че не могат вече да работят с пълна сила." Затова минимум
един път годишно се провежда разговор за бъдещето, също и със семейството на
сътрудника, за да се говори заедно за по-нататъшната работа. Така за служителите става
възможно да се отдръпнат крачка назад. Това е валидно както в количествено отношение,
като например се работи само четири дни в седмицата, така и в качествено отношение,
като например от ръководител проект служителят бъде преместен на длъжност за редови
инженер или длъжността „ръководитл проект“ бъде поета от двама служители.
(www.fachkraefte-toolbox.de/fachkraefte-gewinnen/generation-50-plus/3-aelteregewinnen/#sthash.P9Ihw2ON.dpuf).
„E“ ООД (единадесет служители и шест обучаващи се) е занаятчийска фирма от
санитарния бранш, чийто екип се състои от хора на различна възраст. От учредяването на
фирмата е обичайно всеки монтьор да взема със себе си на обекта по един обучаващ се.
Управителят е убеден, че не само обучаващите се могат да научат много от монтьорите, а
и
обратно.
(www.fachkraefte-toolbox.de/fachkraefte-gewinnen/generation-50-plus/5personalentwicklung-fuer-aeltere/#sthash.NZaCUXVr.dpuf).

Професионалният опит и знания на по-възрастните сътрудници са важни за успеха
на фирмата. Използването на екип от хора на различна възраст е изпитано
средство за поддържане нивото на знания във фирмата и предаването им на помладите сътрудници. В тези екипи по-възрастните предават опита си на помладите, а при тежка работа по-възрастните биват подпомагани от по-младите.
„Така в екипите съществува балансирано съотношение между даване и
получаване“ (www.perso-net.de).

 Упражнение
Моля посочете, кои измерения на способността за заетост се поощряват в
горепосочения пример. Познавате ли собствен пример от добрата практика,
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който е насочен към едно или няколко измерения на способността за
заетост?

2.3.

Как

може

да

се

поощрява

компетентността

за

иновации?
УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В този раздел Вие ще:
Опишете понятието „компетентност“
-

Разработите модел на компетентност
Се запознаете с инструменти за развиване на персонала, поощряващи иновациите
и способността за заетост.

Дефиниране на компетентност
За техническата иновация са необходими професионалните знания на отделни експерти
и групи от сътрудници, които могат да свържат знанията си. Все пак наличните знания
трябва непрекъснато да се нагаждат към нови и неочаквани ситуации. Strothmann (2014)
описва нагледно защо това е необходимо: „Техническите разработки, по-кратките
жизнени цикли на изделията и намалените в резултат на това времена за тяхната
разработка водят до това, че индивидуалните знания, способности и сръчност остаряват
все по-бързо“ (Strothmann, 2014, стр. 118). При тези рамкови условия ръководителите,
сътрудниците и екипите се нуждаят от знания, умения, способности и начини на
поведение, които им помагат да овладяват сложни работни задачи и да могат да
действат правилно в нови ситуации.

 Дефиниция:
Компетентност е способността на отделните сътрудници или групи да
действат правилно в в професионален контекст в различни ситуации и
да могат да овладяват успешно проблемите – защото те го мога, искат
и им е позволено.

Способността за действие (умение) и готовността за действие (желание) в тази
дефиниция се допълват от аспекта на компетентността за действие (позволено е).
Компетентността за действие се определя във фирмите чрез трудовия договор и
организационната схема. Към умението и желанието са насочени методите за избор на
персонал, мерките за развитие на персонала и компетентностите. Мерките за развитие
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или оценките при малките фирми често се извършват въз основа на профилите на
изискванията. В тях са описани квалификациите и уменията, които сътрудниците трябва
да притежават в идеалния случай, за да могат успешно да изпълняват задачите си във
фирмата. Преди всичко по-големите фирми развиват т. нар. Модели на компетентност.

Разработване на модел на компетентност
В Моделите на компетентност се вземат под внимание компетентностите за актуални
работни задачи и бъдещи изисквания. Указания за променени изсквания могат да дадат
например познания за нови тенденции (виж Глава 1), една по-дългосрочна фирмена
стратегия или планирани инвестиции. Моделите на компетентност трябва да съдържат
широки понятия за компетентности (дименсии) като родови понятия, за да могат те да се
ползват при голям брой ситуации. Родовите понятия се описват по-точно като
специфични начини на поведение, които служат като мярка за поведение.
Моделите на компетентност могат да служат като база за избора на персонал и да
подпомагат отдел „Човешки ресурси“ в намирането на подходящи сътрудници за
фирмата. Те също са изходна точка за установяването на мерки за развитието или за
оценка на ефективността, които могат да се обсъдят веднъж годишно в разговор със
сътрудниците.
Подходящи за фирмата, насърчаващи иновациите и заетостта Модели на компетентност
могат да се разработят от отдел „Човешки ресурси“ съвместно с ръководството. За да се
вземат под внимание всички идеи и перспективи, цялата работа трябва да се модерира
от вътрешен за фирмата сътрудник, напр. ръководителя на отдел „Човешки ресурси“, или
от външен консултант. Препоръчва се следния поетапен начин на действие, който е
визуализиран по-долу и е обобщен в таблица като предложение.

Фиг. x: От визията към Модел на компетентност, източник: (Leinweber, 2010, стр. 152)
Изходна точка за актуално и бъдещо поставяне на задачи е визията или по-конкретно
фирмената стратегия. Фирма ИНОТЮБ също има визия. Тя би искала да бъде известна
измежду клиентите като „Експерт по иновации“. От това произтичат ключови задачи и
критични за успеха начини на поведение на мениджърите и сътрудниците. За да се
открият тези задачи и начини на поведение, мениджъри и сътрудници на ключови
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позиции биват помолвани да опишат нагледно типични, респ. трудни работни ситуации и
да упоменат начините на поведение, с чиято помощ те се справят успешно с описаните
ситуации. Тази информация може да бъде набавена от модератора чрез отделни
интервюта (стъпка 1) и да бъде подготвена за семинар за межиджърите (стъпка 2).



Предложение

за

начин

на

действие

за

разработване

на

модели

на

компетентностите
Работни
стъпки и
форма за
провеждане
Стъпка 1
Индивидуални
интервюта с
мениджъри и
лица на
ключови
позиции

Съдържание

Напътстващи въпроси

Описване на актуални, трудни
работни ситуации и начини на
поведение с цел тяхното успешно
овладяване.

Помислете за примери за работни
ситуации, които са типични за
Вашето работно ежедневие, респ.
са необичайни. Опишете
ситуацията и поведението по
възможност конкретно.

Стъпка 2
Семинар за
мениджъри

Описване на бъдещи изисквания и
желани начини на поведение с цел
тяхното успешно овладяване.

Какви са дългосрочните Ви цели?
Какво означава напр.
установяването като организация
на знанието за фирмата,
мениджърите, сътрудниците?
Какви начини на поведение са
необходими?

Стъпка 3
Предварителна
работа от
модератора

Класифициране на събраните
примери от Стъпка 1 и 2 и
съставяне на измерения на
компетентностите

Какви родови понятия могат да се
изведат от описаните задачи и
начини на поведение?

Проверка на проекта за модел на
компетентностите за пълнота и
приложимост в диалог

Измеренията и начинът на
поведение описани ли са
разбираемо и пълно? Ще бъдат
ли приети и одобрени
измеренията на
компетентностите?

Стъпка 4
Семинар за
мениджъри

През втората работна стъпка във фокус са изискванията, които трябва да бъдат изведени
от фирмената стратегия. Поради това напътстващите въпроси са свързани с
дългосрочните цели на фирмата и в примера с ИНОТЮБ поставят в центъра на
съвместната дискусия структурата на една организация от експерти.
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Чрез Стъпка 1 и 2 се получава една колекция от задачи и описания на поведения за
актуалните и бъдещи изисквания. Те се класифицират от модератора (или отдел
„Човешки ресурси“) през третата работна стъпка и се обобщават като предложение за
измерения на компетентностите. При измеренията на компетентностите може да се прави
разлика между компетентности на сътрудниците и компетентности на ръководителите.
Следващият пример показва нагледно чрез какви начини на поведение може да се
охарактеризира компетентността на ръководителите за ‚Иновация и растеж‘.

 Дименсия за компетентност на ръководители с подкрепящи примери. От: (Strothmann, 2014)
Компетентност на ръководители
Иновация и растеж
Примери за поведение:
• Информира се непрекъснато и подробно за нови разработки от неговата област
• Търси активно нови партньори, за да компесира липсващите във фирмата компетентности
• Включва клиенти и доставчици в иновационния процес
• Отворен е към нови идеи и подкрепя своите сътрудници при тяхната реализация
• Поощрява и изисква свързани с продукта и процеса иновации
• Дава свобода на своите сътрудници, за да могат да развиват собствените си идеи
• Гледа на грешките като на част от иновационния процес и се учи от тях
• …

Моделите на компетентности трябва да се проверяват редовно за промени, напр.
стратегическа насока и при необходимост да се приспособяват към тях. Преди първото
ползване на Моделите на компетентности мениджърите трябва да бъдат обучени как да
наблюдават начините на поведение на своите сътрудници, да могат да ги подкрепят и
коригират.

Моделът на компетентности в практическия пример
Мениджърите разработват модел на компетентностите (съгласно
http://corporate.evonik.de/sites/dc/Downloadcenter/Evonik/Corporate/de/Karriere/kompetenzmodell-2011.pdf)

За да дадат на всички специалисти и сътрудници ориентация за тяхното поведение и
пояснят изискванията на фирмата, мениджърите на ИНОТЮБ са разработили съвместно
с опитен доцент от Техническия университет Модел на компетентности, който с оглед на
визията („ние ще бъдем за нашите клиенти експерти по иновации“) обхваща следните
четири измерения на компетентности:
•

Ориентация към клиента (вътрешни и външни клиенти)
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•
•
•

Предприемаческо действие и ориентация към ефективността
Способност за иновации и обновления
Управленческа способност.

Компетентността „Предприемаческо действие и ориентация към ефективността“ беше
приета в модела едва след интензивни дискусии. Консултантът от университета донесе
една книга, за да поясни, че модерните фирми се нуждаят от „сътрудници като
съдружници“ (Wunderer, 1999), за да създадат нещо ново и да бъдат успешни. Накрая
беше постигнато споразумение за следния модел:
Моделът на компетентности на ИНОТЮБ
Компетентности
Целеви групи

Специалисти в
ИНОТЮБ

Мениджъри в
ИНОТЮБ

Ориентация към
клиента
(вътрешни и
външни
клиенти)
Ориентация към
потребностите на
клиента

Предприемаческо
действие и
ориентация към
ефективността

Способност за
иновации и
обновления

Управленческа
способност

Ориентация към
ефективността и
качеството

Креативност и
гъвкавост

Управление на
клиентите

Постигане на цели
и сила при
вземане на
решения

Управление и
съпътстване на
иновационните
процеси и
промените

(Професионално)
управление на
сътрудниците или
колегите и
образец за
пример
Мениджмънт на
промените и
развитие на
сътрудниците

В Модела на компетентностите на ИНОТЮБ за всяка дименсия на компетентностите се
описва какво означава тази компетентност. При това, в зависимост от длъжността, се
поставят различни изисквания към специалистите и мениджърите.

 Упражнение:
Моля, назовете възможните причини за разграничаването на специалисти и
мениджъри. По какво се различават изискванията?

Продължение на практическия пример:
Сега мениджърите започнаха да описват подходящи индикатори на поведението за
отделните дименсии на компетентностите. За тази цел доцентът формулира насочващи
въпроси, по които мениджърите можеха да се ориентират. Вижте тук примера за
дименсия на компетентност „Ориентация към клиента“:
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Специалисти

Мениджъри

Ориентация към
клиента (вътрешни
и външни клиенти)
Ориентация към
потребностите на
клиента

Насочващ въпрос

Индикатори на
поведението

Как сътрудникът се справя с
клиентите, техните
потребности и проблеми?

• Реагира незабавно на
въпросите на клиентите
и съблюдава техните
запитвания
• Установява активно
потребностите на
клиентите
• Поема отговорност за
решаването на
проблемите на
клиентите

Управление на
клиентите

Как сътрудникът изгражда и
поддържа дълготрайни и
базиращи се на доверие
връзки с клиентите?

• изгражда и поддържа
интензивни и базиращи
се на доверие връзки с
клиентите
• познава вътрешната
ситуация на клиента,
неговата стратегия и
намерения
• Идентифицира теми,
които в бъдеще биха
могли да бъдат
релевантни за клиента и
установява мерки въз
основа на тях

 Упражнение:
Моля, въз основа на насочващите въпроси, опишете подходящи индикатори
на поведението за дименсия на компетентности „Способност за иновации и
обновления“ за двете целеви групи.

Специалисти

Мениджъри

Способност за
иновации и
обновления
Креативност и
гъвкавост

Насочващи въпроси

Управление и
придружаване на
иновационни проекти
и проекти за промяна

Как сътрудникът
управлява и
придружава
иновациите и
обновленията?

Колко креативно и
гъвкаво действа
сътрудникът?

Индикатори на
поведението
•
•
•
•
•
•

…
…
…
…
…
…
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Моделите на компетентност като база за разговор със сътрудниците
Един модел на компетентност е база за избора на нови сътрудници, защото той
дефинира изискванията на фирмата. Той може да даде на мениджърите и сътрудниците
ориентация за оценка на поведението в ежедневната работа. Той може да се използва за
разговори за развитието, които фирмата провежда със своите мениджъри, а те от своя
страна – със своите специалисти.
Значението на разговорите със сътрудниците е описано от Mentzel и др. (2012): „Найважният инструмент за ръководене на сътрудниците е редовният разговор с тях. Той
служи за подобряване на отношенията началник - сътрудници, насърчава откровенността
и взаимното разбирателство и улеснява сътрудничеството. Добрите сътрудници очакват,
че началникът им ще говори с тях: за техните цели, задачи, успехи, техните силни и
слаби страни“ (Mentzel, Grotzfeld, & Haub, 2012, стр. 13).
Поводите и темите за разговори със сътрудниците могат да бъдат много различни; ние
посочваме малък избор (Mentzel, Grotzfeld, & Haub, 2012, стр. 18):
•
•
•
•
•
•
•
•

Договаряне на цели
Обсъждане на оценки
Признаване на добри постижения
Критикуване на незадоволителни постижения и подобряването им
Договаряне на мерки за развиване и насърчаване на компетентности
Обсъждане на съществени задачи
Предаване на знания
Оказване на подкрепа при лични проблеми.

С оглед подпомагане развиването на компетентности и способността за заетост
мениджърите трябва да провеждат редовно разговори със своите сътрудници за
развитието и поощряването.

За какво трябва особено да внимавате при провеждането на разговори със
сътрудниците?
Разговорите със сътрудниците като напр. разговор за поощряване, се подразделят на три
фази – подготвителна фаза, провеждане на разговор и фаза на последваща обработка.
Подготвителната фаза обхваща:
•
•
•
•

Своевременна покана до сътрудника и информация за обсъждания въпрос
Осигуряване на подходящо помещение за несмущаван разговор
Планиране на достатъчно време за разговор
Набавяне на информация за разговора и подготовка на въпроси.

При провеждането на разговора е важно:
•

Да се създаде приятна атмосфера за разговор
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•
•
•
•

В началото на разговора да се изяснят целите и съдържанието на разговора
Да се съблюдава това, сътрудникът да има достатъчно дълго думата, за да може
да спомене своите очаквания, цели и желания
Да се документират най-важните моменти от разговора и
Накрая да се постигнат ясни уточнения и реалистични договорености.

Към фазата на последваща обработка спада:
•
•
•

Анализ на разговора от мениджъра (научени уроци)
Протокол, съдържащ постигнатите уговорки, напр. относно заплануваните мерки
за развитие и срокове, за мениджъра и сътрудника.
Активна подкрепа за сътрудника при реализиране на постигнатите договорености.

По-долу са обобщени някои насочващи въпроси, чрез които сътрудниците биха могли да
се подготвят за един разговор за поощряване (Mentzel, Grotzfeld, & Haub, 2012, стр. 69).
Въпросите могат да бъдат предоставени на разположение на сътрудника заедно с
поканата за разговора.
Подготовка на сътрудниците за разговора за поощряване
-

В миналото бяха ли Ви достатъчно известни Вашите работни цели?

-

Какво особено Ви възпрепятствяше или облагодетелстваше при Вашата работа?

-

Кои работни цели виждате като важни за бъдещето?

-

С кои технически или организационни промени трябва да се съобразявате?

-

В миналото успявахте ли да използвате всичките си способности?

-

Виждате ли друга дейност като подходяща?

-

Какви очаквания имате от фирмата по отношение на Вашето професионално
продължаващо обучение?

-

Към каква длъжност във фирмата се стремите?

-

Покриват ли се Вашите собствени очаквания с потребностите на фирмата?

 Упражнение:
Каква информация и указания бихте могли да дадете на г-н Шолц, ако за
неговото развитие поставите в основата очакваните промени във фирмата и
дименсиите на модела на компетентностите?
В моделите на компетентностите се съблюдават компетентности за актуални работни
задачи и бъдещи изисквания. При разговорите със сътрудниците трябва да се установят
мерки, които подготвят сътрудника например за обработка на запитвания на клиенти, но
също и за предстоящи технически и организационни промени. За г-н Шолц –
конструкторът от нашия практически пример и неговите колеги, с оглед на предстоящите
фирмени промени, би могло да бъде от полза обучение за новата CAD-система.
14

Обучението би могло да се провежда извън фирмата или на работното място, въз основа
на актуалните задачи. Със сертификат от провеждащия обучението г-н Шолц може да
докаже, че неговите знания за системите за конструиране с помощта на компютър са
актуализирани и той е компетентен да действа в неговата професионална област.

Екскурс: форми на фирмено продължаващо обучение в европейския контекст
Фирмите имат съществено влияние върху ученето на своите сътрудници. Те дават
възможност за учене на работното място, предлагат вътрешни обучения или финансират
външни курсове за продължаващо обучение. ЕВРОСТАТ (2006) описва подробно
разликите между курсовете за продължаващо обучение и другите форми на фирмено
продължаващо обучение. Това описание се представя тук, за да се създаде по този
начин мотивация за развитието на персонала, напр. чрез ротация на работни места или
програми за обмен с други фирми, да се обогати и да се стимулира способността за
заетост на сътрудника.



Форми на фирмено продължаващо обучение (ЕВРОСТАТ, 2006, стр. 37

и следващи.)
Курсове:
Мероприятия, които служат изключително за фирмено продължаващо обучение и се
провеждат с отделяне от работното място (напр. в специална учебна зала). Лектори
преподават на участниците в предварително установено от организаторите време.
Мястото на провеждане е несъществено за различаване на вътрешни/външни курсове.
1. При вътрешните курсове отговорността за целите, съдържанието
организацията, е на самите фирми. Може да се ползват и външни лектори.

и

2. Външните курсове се предлагат от обучаващи организации на свободния пазар и
те носят отговорност за концепцията, организирането и провеждането им.
Други форми на фирмено продължаващо обучение:
1. Продължаващо обучение на работното място: Планирани фази на инструктаж от
началници, специалисти или колеги и учене чрез нормалните работни средства и
други медии (усвояване на работата).
2.

Ротация на работни места в
рамките на фирмата или програми за обмен с други фирми: те се считат само
тогава за мероприятия за продължаващо обучение, когато са планирани
предварително и служат специално за целите на развиване способностите на
участващите. Към тях не спадат рутинни ангажименти, които не са в рамките на
планирана програма за продължаващо обучение.

3.

Кръжоци за учене и качество: В
кръжоците за учене служителите се събират редовно с цел да се дообразоват
относно изискванията на организацията, методите на работа и на работното място.
Кръжоците по качество са работни групи, чиято цел е решаване чрез дискусия на
проблеми, свързани с производството или работното място. Те се считат само
тогава за продължаващо обучение, когато това е основната цел на участието.
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4.

Самостоятелно учене: Към него
спадат планови индивидуални дейности за продължаващо обучение, напр. с аудиовизуални средства като видео, учене с помощта на компютър, Интернет.

5.

Информационни събития: Към тях
спадат напр. посещения на специализирани семинари, конференции, конгреси,
панаири и участия в обмяна на опит. Участието се счита за продължаващо
обучение само тогава, когато основната цел на участието е продължаващо
обучение.

Ситуацията с продължаващото обучение е много различна в европейските страни.
Ученето в процеса на работа в общност изглежда толкова значимо, колкото вътрешните
или външни курсове, служещи изключително за продължаващо обучение и провеждащи
се с отделяне от работното място.

Фигура 1: Дял на фирмите с курсове и други форми за продължаващо обучение (2005; данни в %;
Източник: база данни на ЕВРОСТАТ CVTS3) (Behringer & Käpplinger, 2011, стр. 17)

 Упражнение:
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Кои форми на фирмено продължаващо обучение са предпочитани във
Вашата фирма? Кои от представените форми могат да подкрепят ефективно
концепцията на способността за заетост?

PEP – личният план за развитие за запазване на способността за заетост

Личен план за развитие за г-н Шолц
Ръководителят на конструкторите г-н Велер се подготвя за разговор със своя сътрудник
Ханс Шолц. Той би искал преди всичко да изтъкне добрите постижения, които г-н Шолц е
имал досега като конструктор. Той иска да му разясни какви промени са запланувани на
неговото работно място и как г-н Шолц може да се подготви за тях. Г-н Шолц вече е дал
ясно да се разбере, че и в бъдеще иска да работи във фирмата и да сътрудничи за
адаптирането на неговата квалификация. Г-н Велер мисли, че тази нагласа пасва много
добре на плановете на фирмата. Той е узнал от ръководителя на отдел „Човешки
ресурси“, че въз основа на новия профил на компетентности и заплануваните промени
фирмата би искала да договори със своите сътрудници лични планове за развитие, за да
се включат те по-добре в процеса на промените. Г-н Велер проучва сега документацията,
която ръководителят на отдел „Човешки ресурси“ му е дал, за да се запознае по-точно с
инструмента.
Личният План за развитие (PEP) е инструмент, който помага на сътрудниците и
ръководните кадри да нагодят наличните компетентности към желаните от гледна точка
на фирмата компетентности и да ги доразвиват обвързващо (Kröll & Vos, 2013, стр. 42 и
следващи). При това сътрудниците могат да съдействат за формулиране на собственото
си развитие и необходимите за това дейности и да контролират напредъка.
Разработването и контролът на личното развитие е процес, при който PEP е основният
документ за развитие.
При това трябва да се съблюдават следните стъпки на процеса (Kröll & Vos, 2013, стр.
44):
Първоначален разговор: въз основа на заплануваните промени и/или профил на
компетентностите се установява в каква степен сътрудникът съответства на новия
профил на компетентности и кои компетентности трябва да се доразвиват в установен
период от време. За подготовката на PEP-разговор ръководителят и сътрудникът
обмислят какви дейности за развитие трябва да бъдат въведени.
При PEP-разговора се обсъжда плана за развитие, който сътрудникът е изготвил за себе
си. Целта на разговора е уговаряне на целите, мерките и средствата, които са
необходими за развитието.
17

По време на редовните Разговори за обратна връзка трябва да се оцени напредъка, да
се обсъдят пречките и в определени случаи да се договори подкрепа.
За съставянето на PEP сътрудниците трябва да се занимаят със следните въпроси:






Къде стоя сега с оглед на моите компетентности?
Накъде бих искал (трябва) да се развивам?
Какви знания, умения и компетентности трябва да се развиват и в какъв период?
Какво конкретно искам / трябва да направя?
С какъв метод, напр. курсове, информационно събитие, бих искал да постигна
целта си?

Пример за възможности за развитие и дейности в рамките на личното развитие (Kröll &
Vos, 2013, стр. 45), виж също (Eurostat, 2006, стр. 37 и следващи):
Възможности за развитие на сътрудника
1. Подобряване на настоящите
знания, опит, умения или
компетентности: необходимите за
днешните задачи компетентности се
доразвиват.

Дейности за развитие
Прадължаващо обучение на работното
място, посещение на информационни
събития, обмяна на опит с колеги и обратна
връзка с тях и ръководителите.

2. Задълбочаване на настоящите
знания, опит, умения или
компетентности: наличните
компетентности се доизграждат с
оглед на частични аспекти на
задачите (специализиране).

Вътрешни и външни курсове,
самостоятелно учене, обмяна на опит и
сътрудничество с други специалисти.

3. Разширяване на настоящите
знания, опит, умения или
компетентности: придобиват се
други, нови компетентности, за да
бъде сътрудникът способен за
действия, обхващайки цялостната
ситуация и да се подготви за смяна

Ротация на работните места и програми за
обмен с други фирми; участие кръжоци за
учене и по качество, търсене на
инструктор, който придружава развитието.
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на задачите.
4. Промяна в полза на напълно нова
функция, поставяне на задача:
придобиват се нови познания и
компетентности.

Външни курсове, самостоятелно учене,
практика, посещение на фирма от бранша,
търсене на ментор, който може да
консултира и придружава.

Отговорността за успеха на личното планиране за развитие се поема от сътрудниците и
ръководителите. Отдел „Човешки ресурси“ може да подпомага процеса, като обучава
ръководителите в прилагането на метода, разработи формуляр за личния план за
развитие и консултира участниците при избора на мерки за развитие.

 Упражнение:
Какви възможности и действия за развитие трябва да предвидят в личния
план за развитие г-н Велер и г-н Шолц на фона на предстоящите промени?
Резюме: В условията на промяна сътрудниците и фирмите носят отговорност за
запазване на способността да предлагат работната си сила въз основа на
професионални, методични и социални компетентности и да могат да изпълняват
професионални задачи. Сътрудниците, които са работоспособни, се отличават преди
всичко със своя професионален опит, самоинициатива и дейности за продължаване на
обучението, с гъвкавост при справяне с промените, с готовност да споделят знанията си и
справяне с професионалните натоварвания.
За да се даде ориентация на сътрудниците, може да се разработи модел на
компетентностите. Моделът описва какви компетентности и начини на поведение очаква
и поощрява фирмата. Очакванията и резултатите трябва да се изясняват редовно в
разговори със сътрудниците. При тях въз основа на личния план за развитие (PEP) се
обсъждат и набелязват мерки за самостоятелно развиване на компетентности. За
стимулиране на иновационната способност и способността за заетост фирмата може да
предлага вътрешни и външни курсове е други форми на продължаващо обучение. На
фона на непрекъснатите промени във фирмата и заобикалящата я среда сътрудниците и
ръководните кадри трябва да посветят способността за заетост.
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