Soufflearning – добре насочените, индивидуални, вътрешни
концепции за обучение на малки и средни предприятия
Факт # 1: Непрекъснато обучение и повишаването на професионалната квалификация са ключови
елементи на фирмите, за да останат конкурентни на пазара и за работниците и служителите, за да запазят
своите умения актуални.
Факт # 2: 80% от професионалните умения се придобиват по време на работа, само 20% се придобит чрез
формално и организирано образование.
Факт # 3: Повечето концепции за обучение не отразяват тази реалност. Вместо това те се концентрират
върху конвенционалните форми на професионално обучение, които се провеждат далеч от работната среда
и се преподават общи познания, за които не е задължително да се отнасят към индивидуалните
потребности на работниците и служителите или фирмите.
Факт # 4: микро-, малки и средни фирми с техния брой персонал и ограничени ресурси във времето и
бюджета имат по-нисък от средния процент на участие в системи за професионално образование и
обучение, тъй като те често не могат да си позволят да изпратят незаменими работници на външни
обучения.
Иновативната концепция за обучение Soufflearning е специално разработена, за да отговори
на тези факти. Със страхотни резултати: Нейната ефективност е доказана в множество казуси
на международно равнище в цяла Европа.

Едно универсално решение за
всички сектори и отрасли
В хода на два проекта обителите на
Soufflearning са работили с повече от 30
компании от различни сектори.
От детски заведения до фирми за интериорен
дизайн към доставчици на медицинско
оборудване и мениджъри на събития – от
Soufflearning
могат
да
се
възползват
предприятия във всички отрасли.

Гъвкав и многофункционален
През това време повече от 100 работници и
служители преминават обучение в много
различни области и умения.
Докато Soufflearning е особено подходящ и се
използва за подобряване на отношенията с
клиенти и комуникацията, обсегът му е много
по-широк.
Нуждите се идентифицират предварително
обучение и метода адаптиран към изискванията
както на Дружеството и на отделния служител.

Опитът от Soufflearning 2
С края на първия кръг от обувния, докато втория е в разгара си, е време да "Вместо придобиване на
погледнем назад към последните няколко месеца и събитията, които се случиха знания в някои класове,
Soufflearning позволява на
през това време.
хората да получават поПри изпълнението Soufflearning в техните конкретни региони, нашите добро, постепенно,
партньори са изпълнени с уникални предизвикателства и сценарии за тяхното осигуряване на устойчив
прилагане. Всеки от тях е имал повод да доразвива и усъвършенства ефект върху нивата на
Soufflearning като методология за преподаване и обучение.
мотивация."
[Pilar Serrano, Trainer]

Soufflearning обучение за управление - Мадрид, Испания

Нашият партньор CEAJE в Мадрид имаше възможност да приложи подхода Soufflearning на управленско
ниво, тъй като те са били помолени от три фирми да го комбинират с управление по ценности. Последното е
метод, насочен към подобряване на ефективността на организацията, като изравнява стойности на заети
лица и организационни цели.
Концепцията за Soufflearning се вмести перфектно в тази
концепция. Комбинираният подход се извърши в адвокатска
кантора, хотел и компания, специализирана в екстремни
спортове. Макар да помогна за определянето на стратегическите
ценности и наблюдавайки процеса на учене на всички нива, найголямата полза на метода се вижда в начина, по който
Soufflearning подобрява социалното взаимодействие и доверие
между ръководството и по-ниските нива.
Чрез създаване на споделени очаквания и преглед на
функционирането по време на обученията, методът оставя всички
участници постоянно да оценяват напредъка си към поставените
цели и отварят възможност за взаимодействие посредством
участие едновременно на служители и мениджъри. По този начин, Soufflearning отвори диалог между тези
различни нива и прави широк кръг от подобрения за възможностите на мениджъри и служители.

Уроци по Гъвкавост - Soufflearning в Албасете, Испания
Нашият партньор "Aguas Nuevas" в Албасете, Испания бе готов за трудното начало: Въпреки че технически
ориентираните МСП в Албасете видяха Soufflearning като интересен инструмент за обучение, тяхната
основна насоченост е към осигуряване на работници с технически знания. Следователно, те са убедени, че
Soufflearning обучаващ, който е незапознат с тяхната област, трудно може да предостави специализирано
обучение.
"Мисля, че Soufflearning осигурява
Чрез текущи срещи между нашите испански партньори и фирмени
изключително гъвкав метод, който
представители, възможностите за адаптиране на Soufflearning в
може да се обърне към всяка
аеронавигационния контекст биват изследвани допълнително.
конкретна нужда с по-добри
С течение на времето се идентифицира обща грижа на сектора: резултати. Това увеличава учебните
Технически английски език. Английският е езикът на техническото ефекти на времето, инвестирани в
обслужване, но в действителност техници често нямат необходимата обучение, като същевременно
комуникативна компетентност.
осигуряват дълготраен ефект. "
[Raul Iglesias, Trainer]
Следователно методът Soufflearning се адаптира за осигуряване на
уроци по английски за инженери и техници. Обучението се основава на принципите на Soufflearning и
представлява едно пилотно проучване в предоставянето на езиково обучение по този начин.

Soufflearning for Europe – семинари научи учителя
За да се разпространява метода на Soufflearning допълнително в рамките на европейския контекст, през
2014 г. ние проведохме пет семинара научи учителя в Гърция, България и три области на Испания. Те се
извършват за срок от три месеца.
Семинарите бяха проведени от Traute Winzker, професионален
треньор и Soufflearning експерт, и Кристин Симон, директор на
Центъра за обучение на Бон Science магазин. Техните цели са да се
представи Soufflearning на професионалистите по професионално
обучение и образование и малките и средни предприятия и развитие
на екип от обучители и треньори, както и сред регионалните
посланици на метода.
По време на сесиите, участниците придобиха общ поглед над
Soufflearning, неговите общи понятия и основни аспекти. Последваха
много оживени дискусии. Методът бе разгледан особено от гледна
точка на различните действащи национални действителности и
среди.
Присъстващите на семинарите също спечелиха първа ръка опит чрез симулиране на цяла Soufflearning
сесия. От старта на играта се идентифицираха нуждите от обучение, обучения на ефективна обратна връзка
и разработване на концепция за затваряне на семинара - всеки аспект се практикува в ролеви игри, за да се
повиши по-дълбокото разбиране. Много от преподавателите инструктирани по този начин по-късно
проведоха пилотни обучения за компании от региона.

Soufflearning в по-широкия
Еурогайдънс във Виена

контекст

-

Доклад

на

Конвенцията

На 28.10.14 Кристин Симон от Бон Science Shop въведе методология Soufflearning на конференцията
Еурогайдънс във Виена, Австрия.
Сред участниците в конференцията са включени
международни заинтересовани страни, както и физически
лица от областта на професионалното образование и
обучение и научната общност. Няколко проекта от
областта на обучение чрез работа са присъствали, за да
представят работата си. Като цяло е имало около 200
присъстващи.
Конгресът се проведе на тема как ориентирането,
образованието и работното консултиране могат да играят
роля в развитието на нови умения. Част от дискусията се
концентрира около начина, по който те могат да дадат
възможност на хората да се справят с непрекъснато
променящите се изисквания на тяхното образование и кариера. Говорители обсъдиха как ръководната роля
спомага на оптимизирането на развитието на учене чрез работа и въвеждане на промени в компаниите.
Кристин Саймън представи проекта Soufflearning в семинар наречен "учене чрез работа - Как обучението на
работното място наистина работи?". В него се разглежда как учебни процеси в компаниите може да се
направи по-непосредствени и съответните. Подходът на Soufflearning се срещна с високо ниво на интерес.
Толкова много, че няколко участници изразиха интерес за присъединяване към заключителната
конференция на проекта Soufflearning през септември.

Следват заключителна конференция и семинари
За да научите повече за Soufflearning, предимствата на метода и на проекта, най-учтиво Ви каним да
присъствате на окончателните семинарите по проекта. Тези конференции са насочени към предприятия,
заинтересовани от нови и иновативни мерки за обучение, професионални инструктори, организации на
професионално образование и обучение и други заинтересовани страни в областта на повишаването на
професионалната квалификация.
По-долу ще намерите датите за предстоящите събития. За да се регистрирате или да придобият
допълнителна информация, моля свържете се с съответния организатор.
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