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1) Въведение
Какво означава Soufflearning? Кога може Soufflearning да бъде полезно? Какво трябва
да се обмисли преди въвеждането на практическо обучение?
Това ръководство трябва да се разглежда като обобщено изложение на смисъла и
начина на изпълнение на Soufflearning.
Ръководството е предназначено за работодатели, образователни институции и
обучители.
Тъй като няма стандартизирани ситуации, нито конкретни полета за обучение,
Soufflearning винаги зависи от специфичната ситуация на малките и средни
предприятия (МСП), като по този начин обучаващият трябва да има конкретни умения и
социални компетентности.
През 2011 и 2012 г. ръководството е актуализирано. Сега то е налично на пет различни
езика: английски, немски, френски, чешки и италиански. Направени се някои
специфични промени за страните партньори, така че версията на английски език се
различава от версиите, преведени на другите езици в няколко части.
Ако имате някакви въпроси, можете да погледнете на графата “Често задавани
въпроси” (от англ. FAQs) на уебсайта www.soufflearning.com или да се свържете с
Kristin.auer@wilabonn.de

2) Какво точно означава Soufflearning?
2.1 Определение на понятието “Soufflearning”
Soufflearning е обучително понятие, което е специално разработено, за да бъде близко
по значение до работните процеси.
Въз основа на тезата, че микро и малките предприятия се нуждаят от гъвкав и целевоориентиран метод на обучение за подобряване уменията на техните служители,
Soufflearning е изключително подходящ за МСП и се прилага именно в тях.
Soufflearning е обучително понятие, което
- включва кратки обучителни модули, съсредоточени съдържателно директно върху
специфичните нужди и условия на предприятието и неговите служители;
- включва последващи периоди на самостоятелна форма на обучение на работното
място;
- при което ново придобитите умения са приложими незабавно в ежедневната работа
и постоянно биват проверявани за тяхната приложимост и необходимост;
- позволява прилагане овладяването на новопридобитото ноу-хау без нарушаване на
работния процес;
- води до взаимно обучение в рамките на предприятието по такъв начин, че всички
служители са оптимално подготвени да се справят с нарастващата сложност на
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работата. Подобрените умения и знания, гъвкавостта подобряват изпълнението на
индивида (неговата заетост).

2.2 Понятието “Soufflearning” обхваща 5 принципа:

1. Принцип: обучение в самата организация
Soufflearning се осъществява в самото предприятие, вместо персоналът да посещава
външни семинари. В малките предприятия служителите трудно могат да отсъстват от
работа заради професионалните си задължения. Освен това вътрешното обучение
може в по-голяма степен да бъде съобразено с реалните нужди на служителите, като
по този начин често има преимущество в сравнение с външното обучение.
2. Принцип: реални ситуации от работата
Служителите са обучавани по време на работа, докато си вършат тяхната
"ежедневна работа". Те са придружени от обучителя на техните работни места и
получават от него/ нея след това лично обратна връзка. Обучителят отнася обратната
връзка към реалните ситуации, например как служителят се е справил с различните
клиенти, с трудна ситуация, как си е сътрудничил с останалите от екипа.

3. Принцип: индивидуално обучение
Soufflearning винаги се приспособява към специфичната индивидуална ситуация и
напредък на отделния служител. Служителите получават индивидуална обратна
връзка след като са били наблюдавани от придружителя. Всеки участник разбира
какви са неговите индивидуални умения и сфери, в които може да направи
подобрения. Обучителят дава предложения за това как да се извършва работата, а
служителят решава върху коя точка (сфера) той/ тя ще съсредоточи усилията си през
следващите дни. Спрямо различните потребности на служителите, по-натам се
провеждат допълнителни (лични) разговори и наблюдения от страна на обучителя
(съпровождане).

4. Принцип: мотивационен ефект
Soufflearning има мотивационен ефект върху служителите, тъй като обучителят вярва
в способностите на участниците и в желанието им да подобрят техните
индивидуални умения. Той взема предвид техния индивидуален подход на учене,
както и индивидуалната им ситуация. Ето защо служителите се чувстват по- разбрани
и подкрепени. Обучението съответно протича по-лесно, което също оказва
положителен ефект върху работния процес.

5. Принцип: дълготрайно въздействие
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Балансът между тези т.нар. “придружавания” и самообучението помага на
служителите да развият техните индивидуални умения стъпка по стъпка. Прилагайки
техните знания към различните ежедневни работни ситуации, те лесно запазват и
утвърждават наученото. По този начин може да се постигне голям трансфер на
познания и дълготрайно въздействие.

3) Какъв тип МСП трябва да вземат участие в обучението?
Soufflearning е идеален за микро-, малки и средни предприятия (до 50 служители),
особено за тези, които не разполагат с ресурси, за да изпратят персонала на
допълнително обучение.
Soufflearning е полезно обучително понятие за предприятия, ангажирани с клиентски
услуги, независимо дали те предоставят услуги или продават продукти. Следователно
това включва доставчици на здравни услуги, като например лекарски кабинети,
клиники и аптеки. Производствените и занаятчийски предприятия също могат да бъдат
подходящи, въпреки че в тези бизнес полета все още няма натрупан практически опит с
Soufflearning.
Първо, предприятията трябва да се съсредоточат единствено върху един или два
обучителни аспекта, така че Soufflearning да има ясно и лесно начало. Ако са
необходими повече аспекти, те трябва да се обработват в последващия етап, след като
служителите са свикнали с идеята на обучението и са постигнали напредък.
Възможни проблеми могат да възникнат например в: обслужването на клиентите,
продажбите, екипната комуникация, ръководството и лидерството, организацията на
отделите, управлението на времето.
Предприятието трябва да бъде наясно с настъпващите промени в предприятието, тъй
като Soufflearning дава тласък на процес на подобрения.

4) Какъв обучител ви е необходим, за да се осъществи успешно
обучение?
На първо място, обучаващият трябва да бъде добре запознат с концепцията на
обучението Soufflearning – неговия смисъл и принципи.
Необходими компетенции
Експертен опит
Обучителят трябва да бъде в състояние да обучава в необходимите умения.
Основни познания в областта на работа на предприятието ще бъдат от полза, въпреки
че обучаващият не се нужде от специални познания.
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Ключови компетенции
Обучители трябват да имат силно развити комуникативни умения. Обучителят трябва
да предава информацията по ясен и директен начин, без да плаши участващите
служители. Обучителите трябва да умеят да спечелят доверието и на служителите, и на
работодателите, като постигнат баланс.
Обучителят трябва да действа, насочвайки своите усилия върху решенията, дори и
когато изникват трудни ситуации в хода на процеса.
Обучителите трябва да имат предвид, че Soufflearning е един много гъвкав метод, което
означава, че няма фиксиран график както в други образователни обучения.
Обучителите трябва да си взаимодействат и разговарят с участниците на нивото на
очите (контакт лице в лице).
Какво не трябва да правят обучителите:
 да безпокоят служителите на техните работни места, докато ги придружават;
 да наблягат върху негативните аспекти единствено, когато дават съвети или обратна

връзка;
 да съдят служителите при даването на обратна връзка;
 да бъдат нетърпеливи, когато служителите се нуждаят от повече време, за да
затвърдят наученото;
 да осъществяват за кратко контакт със служителите по време на процеса
Soufflearning.
По принцип е полезно образователните институции да имат избор от обучители по
различни теми, така че да бъдат гъвкави спрямо конкретните изисквания.
В съответствие с придобития от обучителите опит при прилагането на метода Soufflearning в
италианските предприятия, ние искахме да определим в детайли изискванията, на които
обучителите трябва да отговарят, свързани със знания, умения и нагласи, особено и със
специфичните аспекти на Италия.
Умения
Soufflearning обучителят трябва да:







слуша активно;
разбира отговорите на другите и защо те реагират по определен начин;
прави мониторинг (наблюдение) и да оценява изпълнението на служителите или
организацията с цел да го подобри или поправи;
управляват както собствения си работен график, така и този на другите;
разберат влиянието, което има новата информация за настоящето и бъдещето в
решаването на определени проблеми, както и за процесите на вземане на решения;
обсъжда по открит и безпристрастен начин, така че се стигне до съгласие/
споразумение и да се съчетаят различните мнения.

Знания
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Обучителят по Soufflearning трябва да знае:





принципи и методи за планиране на обучение;
инструменти за оценка на нуждите на клиентите, постигане на стандартите за
качество и оценка на удовлетвореността на клиентите;
поведението на човека и неговото изпълнение, както и механизмите, които
управляват процеса на учене и мотивацията;
груповото поведение и динамика.

Нагласи
Обучителят по Soufflearning трябва да има следните нагласи:




да общува по ясен за разбиране начин;
да разпознава проблемите;
бързо да разбира значението и влиянието на един проблем и да достига до
заключения.

5) Какво е важно при анализа на обучителните потребности?
Една от причините да се прояви интерес към дадено обучение често се състои в това, че
необходимостта от квалификация става очевидна и съответно се изисква незабавна
реакция. Стандартните признаци за обучителните потребности могат да бъдат
например увеличен брой оплаквания, некачествени продукти, липса на гъвкавост,
неефективност, предложения за подобрение, конфликти на работното място.
Анализът на обучителните потребности се основава предимно на доказуеми факти и
предположения, отнасящи се до бъдещите изисквания. Понякога има и скрити
(латентни) обучителни потребности под повърхността, които могат да излязат по време
на Soufflearning процеса.
Служителите трябва също да бъдат включени в първата фаза на анализа, тъй като
техният опит и вътрешно ноу-хау помага да се определи целия спектър от потребности.
Възможността да участват на един по-ранен етап, активира персонала и дава мотивация
за планирания процес Soufflearning.
Интервюто с работодателя дава отговори на три основни въпроса:
1) Кои цели следва предприятието?
2) Какви компетенции/ умения са необходими?
3) В кой момент трябва да се постигне положителен резултат?
Източници на информация за текущото положение могат да бъдат например
изследвания на служителите, описание на работата и задачите, доклади, сравнение,
SWOT анализ, оценка, интервюта, предложение за схема.
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6) Какви стъпки е необходимо да се предприемат?
 “Работен график на процеса Soufflearning”

Работен график на процеса Soufflearning

1. Среща на организацията, предоставяща ПОО и заинтересувания работодател.
-

въведение представяне на образователната институция и проекта;

-

кратко представяне на примери за успешни Soufflearning проекти и на
ползите за работодателя;

-

определяне на изискванията за обучение;

 ФОРМА-ОБРАЗЕЦ Въпросник “Определяне изискванията за обучение”
-

договаряне за цената.

2. Организацията, предоставяща ПОО избира подходящия обучител.
Обучителят трябва да има добри комуникативни умения и също да умее да посредничи
между всички участници в проекта.
Обучителят трябва да отговаря на изискванията на метода Soufflearning и на
необходимите за обучението умения.
Основни познания за бизнес сферата е полезно, но не е строго необходимо .
Soufflearning предславява дългосрочен тип обучение, което отнема от няколко седмици
до няколко месеца. Обучаващият трябва да вземе предвид този факт, когато планира
работата си през годината.
Обучителите трябва също така да бъдат гъвкави, когато става въпрос за оперативното
време (работното време на предприятието).
Оперативното време зависи от работното време на предприятието, например когато се
осъществява обслужването на клиенти. Освен това обучителят трябва да се адаптира
към работните графици на участниците в обучението. Понякога оперативният период
трябва да бъде променен, скъсен или удължен в зависимост от конкретната ситуация.

3. Организацията, предоставяща ПОО информира обучителя относно проекта и
необходимите умения.

4. Обучителят разработва подходящ обучителен план
Обучителният план дава информация за координатите на партньорите по проекта,
темите и критериите за обучение, броя часове в обучението, броя и имената на
участниците, начало и продължителност на проекта.
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 ФОРМА-ОБРАЗЕЦ “План на обучението”
5. Среща между организацията, предоставяща ПОО, работодателя и обучителя.
-

индивидуално представяне на обучителя;

-

обсъждането на съдържанието и графика на плана за обучение;

-

определяне съдържанието на първия семинар;

-

организирана обиколка на организацията с цел да се намерят
подходящи места за придружителите и за предоставянето на обратна
връзка.

6. Обучителят актуализира обучителния план и го изпраща на организацията,
предоставяща ПОО.

7. Организацията, предоставяща ПОО изпраща договор до работодателя с
включения план за обучение.

8. Работодателят и обучителят канят служителите на първата работна среща
(семинар).

Датата и съдържанието на първата работна среща трябва да бъдат договорени с
работодателя.
Целият екип трябва да участва, не само на служителите, които ще бъдат обучени.
Важно е целият отбор да се запознае с обучителя, който редовно ще посещава
предприятието.
Обучителят изпраща покана за семинара до работодателя, който своевременно да
информира служителите.

 ФОРМА-ОБРАЗЕЦ “Покана за първа работна среща”

9. Първа работна среща, на която присъстват всички служители, работодателят и
организацията, предоставяща ПОО.
План на първата работна среща:
- представяне от страна на организацията, предоставяща ПОО и
обучителя;
- информация за съдържанието и графика на проекта Soufflearning.
Краткото представяне на служителите (което те сами правят) може да се съчетае с
начален въпрос, засягащ обучителните теми, като например: "Какво харесват вашите
клиенти най-много по отношение на предприятието?" Обучителят записва отговорите
върху флипчарт дъската или друг подобен тип инструмент за презентации.
Soufflearning Project
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-

Интерактивно обучение с екипа върху основната обучителна тема.

Ако служителите следва да подобрят начина си на работа с клиентите, те могат
например да отговорят на следния въпрос: "Какво определение бихте дали на
положителното обслужване на клиенти?"
Подобен отворен тип въпрос трябва да бъде пряко свързан с темата на обучението. Той
трябва да мотивира служителите да изразят техните идеи, знания и какво считат за
важно по отношение на обучителната тема.
В зависимост от споменатите точки обучителят инициира дискусия, предоставя
информация и добавя други важни аспекти. Резултатите се представят пред
служителите или обучителя на флипчарт дъска или на презентация.
Тя представлява съвкупност (контролен списък!) от всички важни аспекти, отнасящи се
до обучителната тема, които служителите искат да приложат на практика на работното
си място. Тези аспекти трябва да бъде по-късно представени във формат A4 и да
послужат като контролен списък, когато обучителят започне да придружавала
служителите на работното им място.
В края на първата работна среща обучителя обяснява начина, по който служителите ще
бъдат придружавани на техните работни места и ще отговори на въпросите, отнасящи
се до обучението.
Основната цел на първата работна среща е да се изгради доверие, взаимно да се
опознаят участниците, да се намери подходящо въведение към обучителните теми и да
се обясни, как точно работи този метод. Този семинар трябва да завърши по един
позитивен начин.

За да се регистрират, участниците в дългосрочното обучение въвеждат техните имена в
списък.

 ФОРМА-ОБРАЗЕЦ “Списък на участниците в обучението”

10. Обучителят подготвя контролен лист и го изпраща до работодателя и
организацията, предоставяща ПОО
Получените резултати от първата работна среща (представени върху флипчарт) се
прехвърлят върху лист с формат A4, който служи за контролен списък на обучителя в
процеса на придружаване на служителите на работното им място.
Контролният лист не трябва да бъде по-дълъг от една страница формат А4.
Ако първата работна среща покаже, че са необходими допълнителни умения на
служителите (а не само тези, посочени от работодателите), обучаващият трябва да
разговоря за това с работодателя. Вероятно е необходимо обучителните теми да бъдат
повторно определени или да се обработят на един последващ етап.
Служителите не получават контролния лист, докато не получат първата си
индивидуална обратна връзка.
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 ФОРМА-ОБРАЗЕЦ “Контролен лист”
11. Обучителят води електронен дневник с дати, продължителност, брой
часовете, дейности и резултати
Електронният дневник е средство, което да напомня тези данни на обучителя, той също
предоставя информация за организацията, предоставяща ПОО и е основа за
окончателния доклад в края на проекта.

 ФОРМА-ОБРАЗЕЦ “Електронен дневник”

12. Придружаване и инструкции за обратна връзка на обучителите
Първият път, който обучителят следва да придружи служителя е няколко дни след
първата работна среща.
Точната дата и час са известни за работодателя, но не и за служителя.
Ако служителят отговаря на клиентски въпроси, обучителят следва да го придружи в понатоварените периоди, когато има висока честота на клиентите.
Проведете кратък личен разговор от пет до десет минути с всеки служител, който
възнамерявате да придружите, преди да започнете. Трябва да отделите време за
последни въпроси, като намерите подходящото място, на което да наблюдавате
служителя, а след това тихо място, където да предоставите обратната връзка.
Едно придружаване отнема от един до два часа, а обратната връзка е след това и трае
около 20 минути.
Ако става въпрос за клиентски услуги, винаги бъдете някъде на заден фон, там където
са и самите клиенти.
Вашето поведение и визия трябва да са на друг чакащ клиент. Можете да носите
например яке, в противен случай има възможност да заприличате на служител.
Не притеснявайте никого, докато наблюдавате. Клиентите винаги са на първо място.
Използвайте копие от контролния списък, като си водите ръкописни бележки, докато
наблюдавате (придружавате).
След като приключите с това, попитайте служителя дали разполага с време, за да му
дадете лична обратна връзка; намерете тихо място, където да си поговорите с него/
нея. Служителите трябва винаги да се консултират с колегите си преди да напуснат
работното място, така че да не се нарушава редовното обслужване на клиентите.
Обратната връзка трябва да продължи около 20 минути. Кажете какво сте видели, чули
и се чувствали.
Концентрирайте се единствено върху опита ви от ситуацията.
Разберете защо служителят е действал по даден начин. Дайте обратна връзка за
неговите/ нейни умения и аспекти, които да подобри. Обяснете защо някои аспекти
трябва да бъдат подобрени и дайте предложения за действие.
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В следващите дни служителят трябва да сам да помисли върху тези аспекти. Проверете
върху кои аспекти той/ тя иска първоначално да се концентрира и ги отбележете в
контролния списък. Помолете го/ я да опише своите преживявания, така че да можете
да разговаряте върху тях следващия път, когато се видите с него/ нея.
Направете копие на контролния списък. Запазете това копие само за себе си, а
оригиналът можете да предоставите на служителя, така че да има какво да му напомня
тези компоненти.
Отговорете на последните му/ й въпроси и му/ й кажете, че ще го/ я придружите в
рамките на следващите 7-10 дни повторно. Конкретното време, в което това ще се
случи ще бъде отново известно единствено за работодателя, не и за служителя.
В началото на втория път, в който наблюдавате служителя, вие трябва отново да
разговаряте за около 10 минути относно опита на служителя до момента и върху кои
компоненти възнамерявате и двамата днес да съсредоточите вниманието си.
Така стъпка по стъпка служителят ще подобри неговите/ нейни умения в хода на тази
последователности от обучения на работното място и в хода на самообучението на
служителя.

13. Изчисляване броя на обучителните часове
Добър начин да се изчисли необходимият брой часове за процеса на придружаване е
три часа за един служител.
Пример:
Ако 5 служители трябва да бъдат обучени, то около 15 часа са необходими за тяхното
придружаване на работното място. Допълнително са необходими и още два часа за
първата работна среща и нейното затваряне.
1. седмица

2 часа - първа работна среща

2. седмица

2 часа - първа работна среща

3. седмица

3 часа - служители C , D и E

4. седмица

2 часа - служители A и B

5. седмица

3 часа - служители C , D и E

6. седмица
1 час - служител D ( необходимо е
допълнително придружаване)

Soufflearning Project

7. седмица

Обучителят не е в предприятието

8. седмица

2 часа - служители A и B/

9. седмица

Обучителят не е в предприятието

10. седмица

2 часа - служители C , D и E

11. седмица

Обучителят не е в предприятието

12. седмица

2 часа - Закриване на семинара
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Много важно е да бъдем гъвкави, когато става въпрос за оперативното време на
предприятието. Необходимо е предварително да се провери какво е работното време
на служителите, ако това е възможно, за да знаете по кое време да ги придружите
втория и третия път. Понякога служителите се разболяват или излизат в отпуска.
Винаги трябва да се има предвид, че за някои от служителите са необходими повече
пъти, в които да се осъществи това придружаване, отколкото за други. Спрямо
различните нужди на служителите, също така понякога е необходимо да им се остави
повече време между отделните придружавания.
След интензивното обучение в началото на проекта, служителите разполагат с все
повече и повече време за самообучение, така че на един по-късен етап обучителят не е
необходимо да идва на посещение всяка седмица.

14. Кратки семинари по конкретни въпроси, ако това е необходимо
Ако тези посещения показват, че при служителите се наблюдават някои общи
проблемни сфери, е необходимо да се проведат кратки семинари от по 1-2 часа за
конкретна група за служители по различни теми, като например: “Как се предлагат
клиентски карти по един професионален начин” или “Как да се справяме с
оплакванията на клиентите”.
Понякога провеждането на такъв семинар е в пъти по-важно от последващите
придружавания.

15. Обучителят редовно информира работодателя и организацията по пощата,
телефона или в личен разговор за напредъка от обучението
Работодателят и организацията трябва редовно да бъдат информирани за
впечатленията на обучителя и постиженията на обучаващите се служители. Обучителят
не трябва да се среща с работодателя директно след като е придружавал служителя,
защото последния може да получи погрешно впечатление, че обучителите споделят на
работодателите подробности относно проведения разговор за обратната връзка.

16. Обучителят кани екип на заключителна работна среща
Датата и програмата на заключителната работна среща трябва да бъдат договорени с
работодателя.
Обучителят изпраща покана за затварянето на семинара до работодателя, който
своевременно да информира служителите.

 ФОРМА-ОБРАЗЕЦ: Покана за участие в заключителната работна среща

17. Заключителна работна среща с участниците в обучението, работодателя и
организацията
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Този път само участниците в обучението трябва да вземат участие.
Съдържание (програма) на заключителната работна среща:
Участниците в обучението и работодателя са запитани за тяхното мнение относно
процеса на обучение и резултатите от него (вербална оценка) по следните въпроси:
-

Какво ви хареса?

-

Какво трябва да се подобри по отношение на обучението?

-

Какви резултати са постигнати според вас?

-

Как желаете да затвърдите постиженията, поотделно и като екип?

-

Какви са следващите цели?

Ако ви е необходима насока по конкретна тема, обучителят може да проведе кратко
обучение например относно провеждането на ефективни екипни срещи.
Писмена оценка

 ВЪПРОСНИК ЗА СЛУЖИТЕЛИ

Представяне и раздаване индивидуално на сертификати
Заключителният семинар трябва да завърши положително, например с "чаша
шампанско...”

18. Заключителен доклад
Обучителят трябва да актуализира информацията в неговия електронен дневник.

Електронният дневник е основа за окончателния доклад, който сега се изготвя от
обучителя.
Окончателният доклад, в резултат на споразумение с организацията, предоставяща
ПОО, се предоставя на работодателя.

19. Среща между организацията, предоставяща ПОО и обучителя
Подготовка на срещата с работодателя
Вербална и писмена оценка
Soufflearning Project
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 ВЪПРОСНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИТЕ

20. Среща на организацията, предоставяща ПОО, работодателя и обучителя
Говорейки за резултатите от процеса Soufflearning
Обсъждането на по-нататъшни цели и перспективи за бъдещето
Вербална и писмена оценка

 ЪПРОСНИК ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА МСП

Интервюта с обучителите за техния опит в метода Soufflearning можете да намерите на
нашия сайт: Опитът на обучители от Италия и Франция:
http://www.soufflearning.com/project/experiences/trainers-review/
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12) Описание и съдържание: Семинар за обучителите по
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Annexes

Приложение 1

Насоки за използването на въпросниците
Въпросникът, предназначен за участниците позволява да се определят и оценят различните
когнитивни данни. Той е предназначен за оценяване на показателите за изпълняваните
дейности, както и за цялостната ефективност на обучението. По-конкретно въпросникът
позволява да се проследят резултатите от метода на обучение Soufflearning като цяло,
интереса и удовлетвореността на служителите, качеството на обучителните дейности,
съдържанието и продължителността на обучението, графикът на срещите,
удовлетворяването на нуждите на служителите през целия процес /обучителни дейности на
работното място/, уменията на обучителя.

Въпросникът, предназначен за обучителите оценява някои показатели на осъществените
дейности, както и цялостната ефективност на обучението. Той позволява да се събере
информация и впечатления относно ефективността на метода на обучение Soufflearning,
също отчитайки възможностите за подобрения на методологията, взимайки предвид
индивидуалните преживявания. Други полезни данни, които могат да се получат и
анализират, имат връзка с доверието, установено между работодателя, от една страна, и
служителите, от друга страна, с подобряването на уменията, повишаване на знанията и
способностите на служителите, благодарение на обучението.

Въпросникът, предназначен за работодателя събира информация и впечатления от
работодателя, независимо дали методът Soufflearning е подходящ в рамките на конкретното
предприятие. Той позволява да се получат отговори, отнасящи се до подобряването на
уменията и способностите на служителите. Проучването също така събира информация за
взаимоотношенията между служителите и обучителя, разпознава удовлетвореността от
познанията, уменията и професионализма на обучителя. Въпросникът събира предложения
относно това как да се подобри процеса. Освен това въпросникът изследва, колко и какво
би желал да плати работодателят, за да се осъществи Soufflearning.
Отговорите на въпросниците са в съответствие със следната скала:
1 = въобще не, 2 = малко, 3 = донякъде, 4 = много.
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Annexes

Приложение 2

Въпросник "Определяне на изискванията за обучение"
за първата среща между организацията, предоставяща ПОО и
заинтересувания работодател

Име на предприятието:.....................................................................................................................................

Информация за връзка (телефон, адрес и т.н.)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Кой отдел на
предприятието има
нужда от обучение?
Какви са типичните
ситуации, които
откриват обучителните
потребности?
Какви умения за
провеждането на
обучение са
необходими?
Какви ползи желаете да
постигнете чрез
Soufflearning?
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Annexes

Колко служители е
необходимо да бъдат
обучени?
Какъв вид обучение е
проведено до този
момент?
Какво е важно за вас по
отношение на
обучителя?
Какви въпроси имате?

Кога е началото и каква
е продължителността на
проекта?
В какви дни/ по какво
време е подходящо да
се провеждат тези
придружавания?
Кое ще бъде лицето за
контакт на обучителя в
предприятието?
Как бихте желали да
бъдете информирани за
процеса на
Soufflearning?
Дата и час на първата
работна среща?
Какво е важно за вас по
отношение на първата
работна среща?
Какви дати предлагате
за първата среща с
обучителя?
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Приложение 3

Обучителен план
„Позитивно и целенасочено обслужване на клиентите“
въвежда се → Име и град на предприятието

Организация, предоставяща ПОО с данни за контакт:

Име на лицето за контакт, адрес, телефонен номер, имейл адрес

Данни за контакт на обучителя:

Име на обучителя, адрес, телефонен номер, имейл адрес

Наименование на обучението:

Позитивно и целенасочено обслужване на клиентите

Необходими умения за провеждането на обучение

Например: Отношение към клиентите като към гости на предприятието

Например: Ефективна комуникация с клиентите

Soufflearning Project
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Например: Да се удовлетворяват нуждите на клиентите по един успешен начин

Период на обучението:

Напр.: от юни до август, 2011

Брой и имена на обучаващите се участници
Напр. 5/ имена
Напр. 5/ имена
Напр.5/ имена
Напр.5/ имена
Брой часове:
Напр.19 часа.

→

Първа работна среща = 2 часа
Придружавания = 15 часа
Заключителна работна среща = 2 часа

Обучителни критерии:
Срещи (семинари) и придружавания на работното място

Soufflearning Project

Training Manual

23

Annexes

Приложение 4

Добре дошли на първата работна среща
„Позитивно и целенасочено обслужване на клиентите“
въвежда се → Име и град, където е разположено
предприятието,
както и име на образователната институция и лице за контакт;
име и длъжност (професия) на обучителя

Вторник, 9ти юни 2011 г.
от 7:00 до 9:00 ч.
Първата работна среща е началото на едно тримесечно обучение във вашето
предприятие. Ние ще разгледаме основните въпроси за успешното обслужване на
клиентите. Ще се проведат срещи, по време на които ще се разгледат специални
въпроси (теми) и ще се обсъдят броя пъти на придружаванията на работното място.
Съдържание на първата работна среща:
Представяне на образователната институция и на обучителя

Представяне на проекта и на съдържанието на обучението

Какво е вашето определение за положително обслужване на клиентите?

Какво смятате, че е важно, за да продавате успешно?

Soufflearning Project
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Очакваме да ви срещнем и да проведем интересни дискусии.
Поздрави

Име на обучителя

Име на образователната институция
и лице за контакт

Подпис

Подпис

Град и дата
Подпис и посрещане на служителя

Soufflearning Project
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Приложение 5

Списък на обучаващите се участници
„ Позитивно и целенасочено обслужване на клиентите“
въвежда се → Име и град, където е разположено
предприятието,

Ном
ер.

Soufflearning Project

Име

Адрес
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Ном
ер.
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Приложение 6

Контролен списък
„ Позитивно и целенасочено обслужване на клиентите“
въвежда се → Име и град на предприятието

Присъствие в зоната на клиента

Внимание, насочено към клиентите и различните ситуации с тях

Активно посрещане на клиенти

Естествена усмивка

Вид комуникация с клиентите:

Изслушване на клиентите
(контакт с очи, отворена и обърната към клиента позиция, допълнително
разпитване на клиента, откликване)

Концентрация към това, което говори клиентът

Индивидуален подход, обръщане към клиентите по име

Всеки клиент е различен! Какво е важно за конкретния клиент?

Начин на задаване на отворени и затворени въпроси

Soufflearning Project
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Даването на ясни формулировки (изказвания) създава чувство на сигурност у клиента

Използването на речник (език), който е разбираем за клиентите

Глас:
-

Позитивна интонация: "Усмихнатостта ви прави симпатични!"

-

"Върнете ги отново към позитивното!"

-

Представяне на подходящи предложения (оферти)

-

Справяне с несигурните клиенти / имайте алтернативни идеи

-

Справяйте се с възраженията и оплакванията по един професионален начин

-

Предлагане на допълнителни статии

-

Изпращайте клиентите по приятелски начин и използвайки индивидуален подход

Soufflearning Project
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Приложение 7

Електронен дневник
"Позитивно и целенасочено обслужване на клиентите"
въвежда се → Име и град на предприятието

Необходими обучителни умения

напр. Отношение към клиентите като към гости на предприятието

напр. Ефективна комуникация с клиентите

напр. Откликване на нуждите на клиентите по успешен начин

Период на обучението:
напр. от Юни до август 2011 г.

Брой и имена на участниците в обучението
напр. 5/ имена

Брой часове:
напр. 19 часа.

Soufflearning Project

→

Първа работна среща

=

2 часа

Придружавания
Заключителна работна среща

=
=

15 часа
2 часа
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Обучителни крирерии:
Работни срещи и придружавания на работното място

Дата/ Време/ Брой часове

Дейности и резултати

Вторник, 10ти май 2011

Среща с организацията, предоставяща ПОО, за да се
информира относно проекта и
необходимите умения за провеждането на обучението
Следваща стъпка: разработване на подходящ план за
обучение

15:00 до 17:30 ч.
2 часа и 30 минути
Сряда, 8 май 2011
9:00 до 11:30 ч.
2 часа и 30 минути

Четвъртък, 9 юни 2011
7:00 до 9:00 ч
2 часа

Сряда, 15 юни 2011
10:00 до 12:00 ч.

Soufflearning Project

Среща между организацията, предоставяща ПОО и
работодателя
Обсъждането на съдържанието и графика на план за обучение
Определяне на съдържанието на първата работна среща
Обиколка из предприятието, за да се намерят подходящи
места за придружаващия обучител
Следваща стъпка: актуализиране на план за обучение и
подготвяне на покана за първата среща
Първа работна среща
Индивидуално представяне на обучителя и на съдържание на
обучението.
Служителите са в позитивно настроение и очакват с
нетърпение този тип специално обучение.
Разглеждане на следните три въпроса:
1. Какво харесват най-много вашите клиенти относно
предприятието?
2. Какво е вашето определение на позитивно обслужване на
клиентите?
3. Какво смятате, че е важно, за да се продава успешно?
Екипът е отбелязал някои важни принципи за положителното
обслужване на клиентите под формата на контролен списък
върху флипчарта. Те знаят колко важен е езикът на тялото, но
някои от тях не са сигурни дали го владеят добре или е
необходимо да го подобрят.
Интересна дискусия на тема "Тайната на успешните
продажби" – някои от тях мислят за "правилната
формулировка", докато други смятат, че е по-важно да се
поставят в положението на клиентите.
Обучителят обяснява начина, по който служителите ще бъдат
придружавани на работните им места. Те наистина искат да
подобрят своите умения по отношение на продажбите,
особено в справянето с недружелюбни клиенти. Този процес
на придружавания (наблюдение) ще започне от следващата
седмица. Служителите също така смятат, че е по-добре те да
не
Следваща стъпка: съставянето на контролен списък за
придружаванията
Екипът от придружители, и по-специално тези на г-н и г-жа
Смит Джоунс, ще предоставят под вербална и писмена форма
обратна връзка (подава им се контролния списък)
Г-н Смит ще съсредоточи вниманието си върху зрителния
контакт с клиентите и ще задава по-отворени въпроси, за да
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2 часа

разбира нуждите на клиентите.
Г-жа Джоунс ще съсредоточи вниманието си върху начина, по
който предлага продуктите. Тя знае, че трябва да използва поясно формулирани предложения.
Тя също иска да използва наученото по време на обучението,
когато предлага някакви допълнителни продукти. Телефонен
разговор с работодателя, чрез който да бъде уведомен за
впечатленията и резултатите от първото наблюдение в
предприятието. Писмо до организацията, предоставяща ПОО

Придружаване ...

…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

...

…

Понеделник, 29 август 2011

Заключителна работна среща
Участниците в обучението не се чувстват разстроени, докато
като са били
придружава. Те се чувстват по-уверени в работата с различни
клиенти и да я намерите вече по-лесно да предлагат
допълнителни продукти.
Положителен страничен ефект от обучението беше това, че
участниците откриха нов начин да общуват помежду си (10минутни срещи сутрин), за да организират ежедневните си
задачи.
Повечето от тях ще запазят своя списък, за да им напомня
какви са техните лични умения и сфери, които могат да
оптимизират/ подобрят. По време на следващата обичайна
седмична среща на екипа, че ще измислят нови идеи за
събития, организирани за клиентите, като например голяма
съботна закуска.
Връчването на сертификати
Следваща стъпка: подготвянето на окончателния доклад

7:00 до 9:00 ч
2 часа
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Приложение 8

Добре дошли на заключителната работна среща
„Позитивно и целенасочено обслужване на клиентите“
въвежда се → Име и град на предприятието
с

име на образователната институция и лицето за контакт;
Име и професия на обучителя

На дата
От (час)
След три месеца на обучение ние ще погледнем назад и ще обменим мнения
относно резултатите от обучението.
Програма (съдържание) на заключителната среща:

Какво ви хареса? Какво трябва да се подобри по отношение на обучението?
Какви резултати бяха постигнати?

Как искате да гарантирате, че ще има успех – поотделно и като екип?

- Какви са следващите цели?

- Писмена оценка
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- Представяне на индивидуалните сертификати

Очакваме с нетърпение последната ни вечер заедно! А до тогава – всичко найхубаво!
Име на обучителя

име на образователната институция
и лицето за контакт

Подпис

Подпис

Град, дата
Подпис и поздрав на служителя
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ВЪПРОСНИК ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Критерии за нивото на изпълнение на служителите
1 = въобще не, 4 = в голяма степен

Информация и материали
Колко добре бяхте информирани от вашия работодател за метода Soufflearning?
1–2–3–4
Заинтересува ли ви методът на Soufflearning?

1–2–3–4

Смятате ли, че брошурата за метода Soufflearning е достатъчно ясна?

1–2–3–4

Смятате ли за полезни уеб страниците на проекта? *

1–2–3–4

Личен опит
До каква степен сте доволни от следните аспекти?
Съдържанието на Soufflearning

1–2–3–4

Продължителността на Soufflearning

1–2–3–4

Датите/ сроковете за провеждането на Soufflearning

1–2–3–4

Отговаряше ли цялата ситуация по един реален (действителен) начин на изискванията/
задачите ви на работното място?

1–2–3–4

Постигнахте ли вашите индивидуални цели на обучението?

1–2–3–4

Вие лично смятате ли, че спечелихте някакви ползи от обучението на Soufflearning?
1–2–3–4
Можете ли да използвате наученото от обучението във вашата практика?
1–2–3–4
Постигнахте ли някакъв нов успех на работата си след като преминахте това обучение?
1–2–3–4
Ако отговорът ви е “Да”, моля уточнете:
………………………………………………………………………………………………………………………..

Проектът SOUFFLEARNING е финансиран с подкрепата на Европейската комисия,
Генерална дирекция "Образование и култура". Настоящата публикация отразява
единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по
който може да бъде използвана съдържащата се информация, както за нейната
акуратност и авторски права.

Отношения с обучителя
Чувствате ли мотивирани от обучителя относно сферите, които е необходимо да
оптимизирате?

1–2–3–4

Доволни ли сте от отговорите на въпросите, предоставени от обучителя?
1–2–3–4
Доволни ли сте от уменията и опита на обучителя?

1–2–3–4

Бихте ли препоръчали този обучител?

1–2–3–4

Резултати
До каква степен сте удовлетворени от дейностите по Soufflearning и следните аспекти?
Броят или часовете дейности

1–2–3–4

Използвано оборудване

1–2–3–4

Смятате ли, че Soufflearning ще бъде за вас полезен опит?

1–2–3–4

Бихте ли продължили това обучение в бъдеще?

1–2–3–4

Бихте ли препоръчали този специфичен метод на обучение?

1–2–3–4

Срещнахте ли някакви сериозни проблеми преди или по време на обучението?
1–2–3–4
Ако отговорът ви е “Да”, моля уточнете:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Моля, дайте някакви коментари, които смятате, че биха били полезни за реализирането
на Soufflearning или които се отнасят до вашия опит в обучението:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проектът SOUFFLEARNING е финансиран с подкрепата на Европейската комисия,
Генерална дирекция "Образование и култура". Настоящата публикация отразява
единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по
който може да бъде използвана съдържащата се информация, както за нейната
акуратност и авторски права.

* Ако не сте все още посетили предприятието, не отговаряйте

Проектът SOUFFLEARNING е финансиран с подкрепата на Европейската комисия,
Генерална дирекция "Образование и култура". Настоящата публикация отразява
единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по
който може да бъде използвана съдържащата се информация, както за нейната
акуратност и авторски права.

Приложение 10

ВЪПРОСНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИТЕ

Показатели за начина, по който са се справили обучителите
1 = въобще не, 4 = в голяма степен

Отношения с предприятията и служителите
Беше ли ви лесно да осъществите контакт с предприятията?

1–2–3–4

Бяхте ли доволни от сътрудничеството ви с предприятията?

1–2–3–4

Служителите успяха ли видимо да постигнат напредък по време на процеса Soufflearning?
1–2–3–4
Смятате ли, че е лесно да се изгради доверие с работниците и служителите ?
1–2–3–4
Съумяха ли служителите да приемат предоставената им обратна връзка?
1–2–3–4

Информация и материали
Бяха ли обучителните материали и въведението (представянето) на Soufflearning добре
подготвени?

1–2–3–4

Смятате ли интернет страницата на проекта за полезна*

1–2–3–4

Имате ли някакви препоръки за подобрение към метода Soufflearning?

1–2–3–4

Ако отговорът ви е “Да”, моля уточнете:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Личен опит
Смятате ли, че Soufflearning е добре структуриран и същевременно гъвкав метод за
провеждане на индивидуално обучение?

1–2–3–4

Смятате ли, че методът Soufflearning ще има дълготраен ефект?

1–2–3–4

Бихте ли препоръчали този специфичен метод?

1–2–3–4

Проектът SOUFFLEARNING е финансиран с подкрепата на Европейската комисия,
Генерална дирекция "Образование и култура". Настоящата публикация отразява
единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по
който може да бъде използвана съдържащата се информация, както за нейната
акуратност и авторски права.

Моля, дайте някакви коментари, които смятате, че биха били полезни за изпълнението на
Soufflearning или коментари относно вашия опит, свързан с него
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Ако все още не сте посетили предприятието, не отговаряйте

Проектът SOUFFLEARNING е финансиран с подкрепата на Европейската комисия,
Генерална дирекция "Образование и култура". Настоящата публикация отразява
единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по
който може да бъде използвана съдържащата се информация, както за нейната
акуратност и авторски права.

Приложение 11

ВЪПРОСНИК ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА МПС
Показатели за изпълнението на служителите
1 = въобще не, 4 = в голяма степен

Информация и материали
Бяхте ли достатъчно информирани от ръководството на проекта преди началото на
обучението?

1–2–3–4

Смятате ли, че брошурата, представяща метод а на Soufflearing е достатъчно ясна?
Смятате ли, че интернет страницата на проекта е полезна*

1–2–3–4
1–2–3–4

Личен опит
Считате ли, че този специфичен обучителен метод ще бъде ценен за успеха на вашето
предприятие?

1–2–3–4

Забелязахте ли някаква промяна в поведението на вашите клиенти или повлия ли по
някакъв начин на вашия оборот?

1–2–3–4

Не, защото:………………………………………………………………………………………………………………………..

Отношения с обучителя
Беше ли ефективен методичния подход на обучителя?

1–2–3–4

До каква степен бяхте доволни от помощта (експертния опит) на обучителя?
1–2–3–4
Общува ли по професионален начин обучителят с вас и вашите служители?
1–2–3–4

Резултати
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До каква степен сте удовлетворени от броя/ часовете дейности?

1–2–3–4

Смятате ли, че Soufflearning ще даде на служителите ви вълнуващи преживявания?
1–2–3–4
Смятате ли, че Soufflearning ще осигури на служителите ви полезен опит?
1–2–3–4
Бихте ли продължили това обучение в бъдеще?

1–2–3–4

Бихте ли препоръчали този специфичен обучителен метод?

1–2–3–4

Успя ли обучителното съдържание да се прехвърли в практиката на ежедневния бизнес?
1–2–3–4
Срещнахте ли някакви сериозни проблеми преди или по време на обучението?
1–2–3–4
Ако отговорът ви е “Да”, моля уточнете:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Оценяване
Моля, изберете сумата, която сте склонни да плащате за обучението Soufflearning?
(Таксите са за един час)
Безплатно
+/- 30 €
+/- 50 €
+/- 75 €
+/- 100 €
Моля, дайте някакви коментари, които смятате, че биха били полезни за изпълнението на
Soufflearning или коментари относно вашия опит
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Описание и съдържание
Семинари за обучителите в обучителния метод
Soufflearning
Kristin Auer и Traute Winzker
Магазин “Bonn Science”, Германия

Описание на семинара (срещата)

Този семинар ще осигури на обучителите теоретични и практически познания,
необходими за прилагането на метода Soufflearning в МСП.
Обучителите ще се запознаят с основните принципи на метода на обучение
Soufflearning и ще усетят обичайния процес и работен график на Soufflearning.
Методът Soufflearning ще бъде преподаден с помощта на практически примери,
предимно разработени от самите обучители. Започвайки от едно ясно положение и
притежавайки определените необходими умения, обучителите ще разработят
подходящ план за обучение и мотивиращ семинар (първа работна среща). Те ще се
научат как да правят контролен списък и ще изпробват обичайната форма на
придружаване и разговори за обратна връзка чрез ролева игра. Накрая обучителите
ще планират и осъществяват заключителна среща.
Семинарът ще бъде като интерактивно обучение, където обучителите ще споделят
своите знания, умения и техники, за да овладеят обучителния метод Soufflearning.
По време на обучението са приложени различни методи, като например кратки
лекции, дискусии, работа по двойки, групова работа с модератор, кръг за даване на
обратна връзка кръга и ролеви игри.
Необходимо е всички участници в семинара да са чели ръководството за обучители
предварително, за да имат подготвени въпроси, ако нещо не им е ясно.
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Програма на семинара

Необходимо оборудване и оборудване на залата:

Добре дошли
Перспектива
Групова дискусия
Индивидуално представяне на
Начало (започване) на Soufflearning в
обучителите и участниците
тази страна
Очаквания на участниците
Вид коучинг през следващите месеци
Работен график за деня
Оценяване
семинара
Какво
означавана
Soufflearning?
Лекция под формата на PowerPoint
с всичкинаучастници
в
КоиСбогуване
са 5-те принципи
Soufflearning?
презентация
семинара
Примери за прилагането на Soufflearning Дискусия
Възможности за подходящо прилагане на
Soufflearning в страната-партньор
Представяне на идеите върху флипчарт
Работен график на процеса Soufflearning

Отговари на задаваните въпроси

Изработване на план за деня
Изработване на подходящ план за
обучение

Представяне работния график на
процеса Soufflearning чрез прожектор,
като онези аспекти, които са от значение
и представляват особен интерес могат
да бъдат отбелязани
Работа по двойки
Представяне на резултатите върху
флипчарт
Групова работа и презентация с обратна
връзка

Планиране на първата работна среща

Групова работа и презентация с обратна
връзка

Създаване на контролен списък
Дискусия в залата
Придружавания & разговори относно
обратната връзка
Практически примери
Справяне с обичайни ситуации
Справяне с трудни ситуации

Лекция върху флипчарт
Групова дискусия
Работа по двойки, групова работа и
ролева игра

Планиране на мотивационен
заключителен семинар

Групова работа и презентация

Отговаряне на последни въпроси

Групова дискусия
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таблици в U-образна форма; прожектор; две информационни табла; флипчарт и
маркери; карти за мета планове.
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, ефективно обучение за малките предприятия на
работното място
Много малки предприятия и организации не могат да изпращат своите служители на разширено
обучение, защото предлаганите обучения често са буквално твърде далеч от работното място. По
този начин, прилагайки метода Soufflearning, обучителите и коучерите идват във вашето
предприятие или организация.

Обобщение
Актуализиращото се обучение през целия живот е основен ключ за постигането на професионален
успех. Особено малките и средни предприятия и техните служители често се изправят пред жестока
конкуренция, и по този начин са принудени да стават все по- професионални в изпълнението на
тяхната работа. Изискванията към служителите са се увеличили значително през последните
няколко години. Но участието на МСП в обучения и курсове за повишаване на квалификацията е
много ниско. Една от причините за това е, че МСП обикновено не могат да си позволят да изпратят
малкото хора от техния персонал на външни семинари. Дори фирмените обучения са трудни, тъй
като те обикновено се провеждат в работното време. По този начин, идеята за провеждането на
обучения в МСП трябва да бъде съобразена с исканията на служителите, които трябва да бъдат
обучени. Методологията Soufflearning предоставя бързо адаптира обучителното съдържание, в
случай че са налице други дефицити в уменията на обучавашият се, отколкото споменатите по-рано,
по време на обучението. По време на обучителния процес Soufflearning участващите обучители ще
придобият допълнителна професионална и социална компетентност, както и усет да се съобразяват
с тези искания, и наистина да си взаимодействат с обучаващия се, а не просто да представят лекции
по стандартизирания начин за обучение. Една идея за обучение, която е по-лесно за прилагане, и
по-ефективна както за предприятието, така и за неговите служители, е разработена и тествана в
регионален проект в Германия, като тя ще бъде прехвърлени в партньорски организации във
Франция, Чешката република, Италия и един друг регион в Германия. Следователно основните цели
на проекта са а) премахване на препятствията (слабите аспекти) в обучението и квалификацията
сред служителите б ) обучаване на обучителите в сферата на ПОО в) запазване на заетостта.
Трансферира се една работеща система, която може по един гъвкав начин да бъде адаптирана към
ежедневните дейности и работен процес, и която отговаря пряко на индивидуалните нужди и
изискванията към персонала в МСП, като чрез актуализирането и подобряването на
професионалната подготовка, ще се подобри и изпълнението на персонала. Ангажирани в това
допълнително обучение, мотивацията на персонала да продължи своето професионалното
образование и обучение ще се увеличи. След приключването на проекта, на местно ниво ще бъдат
разработени съвместни подмрежи между МСП, ще бъде установено ПОО; обученията в МСП ще
продължат.
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