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Предговор
Информационният наръчник има за цел да подпомогне професионалното и личностното развитие на обучителите и коучерите, заети
в контактните и телефонните центрове в България.
Наръчникът съдържа информация относно обученията за обучители и коучери в телефонни и контактни центрове, които Българска
агенция за развитие предоставя. Наръчникът съдържа и систематизирана информация относно други достъпни обучения, възможности
за сертификация, литература и източници в интернет пространството,
както и международни форуми, представляващи интерес за лицата,
заети като обучители и коучери в контактните и телефонните центрове в България.
Информационният наръчник е разработен в рамките на проекта
„Академия за обучители и коучери, заети в телефонните и контактни центрове” (“Training and educators academy for contact centers”
- TEACC), осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия в рамките на програмата “Учене през целия живот”. Партньори по проекта са: University of Central Lancashire (Великобритания),
CallNorthWest (Великобритания), Kaunas University of Technology (Литва), IT Campus (Германия) и Българска агенция за развитие (България).
В рамките на проекта Българска агенция за развитие предостави успешно обучение на 50 служители в 40 водещи телефонни и контакти
центрове в България.
Ние отлично разбираме колко съществена е ролята на обучителите и коучерите за успеха и ефективността на бизнеса, както и колко
важни са обучението и развитието като цяло за задържането и мотивацията на персонала. Надяваме се, че това ръководство ще послужи
като полезно справочно издание, което ще подпомогне не само вашата кариера в една от най-динамично развиващите се индустрии в
момента, но и ще ви позволи да осигурявате най-добрата подкрепа
на вашите колеги.
За всички мнения, препоръки и въпроси, които биха могли да
възникнат от ваша страна, можете да се обърнете към нас на адрес:
info@bg-da.eu, за което предварително Ви благодарим.
С най-добри пожелания,
Екипът на Българска агенция за развитие
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Обучения за обучители и коучери, предоставяни от
Българска агенция за развитие
Настоящата секция от наръчника съдържа информация за курсовете за обучители и коучери, които Българска агенция за развитие
предоставя. В нея можете да намерите програмата на обученията,
графика за тяхното провеждане, както и мнения на участници в пилотно провеждане на курса в периода декември 2009 г. – януари 2010 г.
Курсове за обучители и коучери, заети в телефонните и контактните центрове
Курсовете за обучители и коучери, заети в телефонните и контактни центрове, са разработени и сертифицирани от бизнес академията
Call North West към Университета на Централен Ланкашир, Великобритания. Академията Call North West предоставя специализирани
консултантски услуги на повече от 650 британски телефонни и контактни центрове, осигуряващи заетост на 150 000 служители. Българска
агенция за развитие притежава правата да предоставя обученията за
България.
 Курс за обучители, заети в телефонни и контактни цент-

рове

Курсът е разработен за вече наети обучители и има за цел да допринесе за развитието на техните специализирани професионални
умения за разработване и провеждане на обучения чрез поредица сесии, които са както с теоретична, така и с практическа насоченост. Теоретичната основа и предоставянето на различни възможности за обмяна на опит с други обучители, работещи в индустрията, прави курса
подходящ както за начинаещи, така и за хора с богат опит в областта.
Програма на курса за обучители:
Ден 1: Основи на трейнинга
• Представяне на разнообразието от стилове, методи и теории за
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обучение;
• Признаване на необходимостта от успешни и висококвалифицирани вътрешно фирмени обучения и програми за професионално развитие;
• Разбиране и прилагане на принципите на „ускорено обучение”,
„обучение чрез преживяване” и „обучение в действие”;
• Идентифициране на индивидуалните стилове на учене;
Ден 2: Идентифициране на нуждите от обучение
• Идентифициране, приоритизиране и съгласуване на нуждите
от обучение на индивидуално и групово ниво;
• Препоръчване на възможности за обучение и професионално развитие в съответствие с определените потребности от
обучение;
• Изследване на начините за преодоляване на бариери пред
обучението в организациите, включително осигуряването на
необходимите за неговото провеждане ресурси и „справяне” с
проблемни участници;
Ден 3: Структуриране и дизайн на обучението
• Структуриране и дизайн на подходяща трейнинг сесия за група;
• Подготовка на необходимите материали и оборудване;
Ден 4: Провеждане и оценка на обучението
• Провеждане и оценка на практическа обучителна сесия за група;
• Получаване на градивна обратна връзка по отношение на
структурата и провеждането на обучението;
• Идентифициране на правилата за успешно даване на
конструктивна обратна връзка;
• Анализ на различни модели за оценка;
Повече информация за курса за обучители, заети в телефонните
и контактни центрове можете да намерите на: www.bg-da.eu, тел.
02/9266713 и електронен адрес: info@bg-da.eu.
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 Курс за коучери, заети в телефонни и контактни центрове

Курсът си поставя за цел да спомогне за подобряването на ефективността на прилагане на коучинга и да насърчи разширяването на
неговата употреба в телефонните и контактни центрове. Програмата е разработена, за да отговаря на нуждите на вече наети коучери
или ръководители на екипи, които осъществяват подобна услуга на
персонала в контактните центрове и е подходяща за хора с различен
професионален опит в областта.
Програма на курса за коучери:
Ден 1: Коучинг на работното място
• Значение на коучинга за личностното професионално развитие;
• Дефиниране на целите на обучението/ идентифициране на
различните организационни подходи към коучинга;
• Анализ на ситуации, в които се използва коучинг;
• Въведение в практикуването на коучинг умения, в центъра на
които се поставя клиента/ самооценка на собствените умения;
Ден 2: Професионално усъвършенстване на коуча
• Идентифициране на основните личностни и професионални
качества, необходими за провеждането на ефективен коучинг;
• Приложение на коучинг уменията, напр. интервюиране,
умения за слушане и др.;
• Управление на взаимоотношенията при коучинг/ идентифициране на подходи за конструктивно противопоставяне;
Ден 3: Изграждане на култура на коучинг
• Приложение на инструментариум за културен анализ;
• Идентифициране на основните аспекти на културата на
коучинг и стратегии за нейното въвеждане в организацията;
• Практика за използването на инструментариум за планиране
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чинга

на преход към културата и уменията за коучинг;
Ден 4: Последващо лично и професионално развитие в коу-

• Дискусия и идентифициране на добрите практики;
• Идентифициране на личните действия с оглед на непрекъснатото персонално и професионално развитие.
Повече информация за курса за коучери, заети в телефонните
и контактни центрове можете да намерите на www.bg-da.eu, тел.
02/9266713 и електронен адрес info@bg-da.eu.
Пилотно представяне на курсовете за обучители и коучери,
заети в телефонните и контактни центрове
На 23 януари 2010 г. успешно приключи първата поредица от курсове за обучители и коучери, заети в телефонните и контактни центрове, предоставени от Българска агенция за развитие. В обученията
участваха 50 представители от четиринадесет организации, заемащи
водеща позиция в бранша или активно осъществяващи дейност в
полето на електронното следпродажбено обслужване на своите клиенти. Ето какво споделиха с екипа на Българска агенция за развитие
някои от участниците в обучението:
“За мен обучението беше изключително ползотворно, защото
ми даде възможност да погледна в начина на мислене да различни
обучители и ръководители на други контактни центрове. С тях
разменихме мнения и изразихме интересни позици, не само по отношение на начините на обучение в отделните организации, но и
спрямо цялостната организация на работа при всеки един от нас.
Обучението, което вие, Българска агенция за развитие, проведохте, наистина бе поднесено по един много съвършен начин,
защото обхващаше всичко онова, което е в моите представи за
обучение - учебни пособия, които аз лично в момента използвам по
едно обучение за комуникация по телефона, ролеви игри, много и
полезни дискусии, презентации, лектор, който много добре поднасяше информацията и съумяваше да предизвика интерес и да дър-
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жи “будни” всички ни.
Лично аз си тръгвах всяка неделя следобед, докато посещавах
курса, много ентусиазирана, защото всеки път допълвах познанията си с нещо ново и интересно - смятам, че човек винаги има какво
да научи повече, колкото и клиширано да звучи това. Не зная при
другите как беше, но при мен нямаше налагане на мнение от страна на прекия ми ръководител да посетя това обучение, самa взех
решение да дойда и определено много се радвам.”
Йрданка Рангелова
Обучител
Абнер Комюникейшън ООД
“Удовлетворена съм от постигнатото на този курс. Бих го
препоръчала и на познати.”
Полина Стоянова
Ръководител екип
60К – International Contact Center
“Беше полезно и различно и надявам се, ще ми бъде от полза не
само в професионалния, но и в личния живот.”
Надежда Гълъбова
Resource Manager
HP Bulgaria
График за провеждане на курсовете за обучители и коучери
Поради засиления интерес и широкото одобрение от страна на
присъстващите, курсовете за обучители и коучери , заети в контактни
и телефонните центрове, Българска агенция за развитие ще продължи предоставянето на курсовете.
Обученията ще се провеждат два пъти годишно в есенна и пролетна сесия. Повече информация за провеждането на курсовете
можете да намерите на сайта на Българска агенция за развитие
– www.bg-da.eu, тел. 02/9878571 или e-mail: info@bg-da.eu.
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Международни събития и награди
Тази секция от наръчника има за цел да предостави информация
за международни събития, награди и стандарти за качество, които
имат значение за индустрията, свързана с телефонните и контактните
центрове. Освен наградите за различни постижения в индустрията,
съществуват още редица популярни и престижни инициативи, чиято
цел е признаят важността на ученето и развитието и приноса на професионалистите, работещи в тази насока.
Конференции на Международната коучинг федерация
Основана през 1995 г., Международната коучинг федерация е водеща световна организация, посветена на напредъка на професията
„коучер” чрез установяване на високи стандарти, предоставянето на
независима сертфикация и изграждането на световна мрежа от акредитирани коучери. Към момента в Международната коучинг федерация членуват 16 000 професионални лични и бизнес коучери, представляващи над 90 страни.
Конференциите на Международната коуч федерация представят
новите техники и концепции в областта и се провеждат ежегодно на
няколко континента.
График за провеждане на конференциите на Международната коучинг федерация за 2010 г. :
Годишна международна конфернция 2010
27-30 октомври
Forth Worth, Тексас, САЩ
Европейска коучинг конференция – Париж 2010
17 – 19 юни
Париж, Франция
Южно-американска коучинг конференция
15-17 юли
Лима, Перу
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Тихоокеанска азиатска коучинг конференция
1-3 септември
Сингапур
Повече информация за Международната коуч федерация и организираните от нея събития можете да намерите на: http://www.
coachfederation.org/conferences-and-events/.
Call Center & Customer Management Expo 2010
21-22 септември 2010 г.
Бирмингам, Великобритания
Изложението Call Center & Customer Management Expo се провежда
ежегодно във Великобритания и е считано за най-доброто изложение
– конференция в Европа. Насочено към ръководния персонал в телефонните и контактни центрове, Call Center & Customer Management
Expo има за цел да фокусира вниманието върху най-добрите практики в областта и да демонстрира как би могла да бъде повишена
потребителската удовлетвореност чрез комбинация от интегрирани
решения, нестандартни възможности за обучение и изграждане на
мрежа между организациите в бранша.
Партньорите по проекта „Академия за обучители и коучери, заети
в телефонните и контактни центрове” (“Training and educators academy
for contact centers” - TEACC) - University of Central Lancashire (Великобритания), CallNorthWest (Великобритания), Kaunas University of
Technology (Литва), IT Campus (Германия) и Българска агенция за
развитие (България) ще представят своите продукти и обучения на
форума.
Повече информация за събитието и начините за регистрация
можете да намерите на: http://www.callcentre-expo.co.uk/page.cfm/
Link=1/t=m/goSection=9
Service Management Expo 2010
21-22 септември 2010 г.
Бирмингам, Великобритания
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Изложението се провежда ежегодно съвместно с Call Center &
Customer Management Expo и е насочено към мениджърските екипи,
работещи в полето на ефективното обслужване на клиенти.
Повече информация за събитието и начините за регистрация можете да намерите на:
http://www.servicemanagement.co.uk/page.cfm/Link=1/t=m/
goSection=1
National Training Awards
декември 2010 г.
Лондон, Великобритания
Ежегодните национални награди за обучение във Великобритания не са конкретно насочени към телефонните и контактните центрове, но са най-голямото признание за постижения в областта на обучението и развитието персонала. Наградите идентифицират и отбелязват достиженията на организации и физически лица, отличили се
с устойчив професионален и личен успех като резултат от направени
инвестиции за обучение и развитие.
Номинирани могат да бъдат представители на организации от
всякакъв тип.
Наградите се връчват в седем различни категории:
Големи работодатели (над 250 служители)
Средни работодатели (50 – 249 служители)
Малки работодатели (до 49 служители)
Организации, предоставящи образование и обучение
Партньорство и сътрудничество
Сега му е времето – категория за успешни трейнинг програми
7. Индивидуална категория

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повече информация за наградите и графиците на тяхното провеждане можете да намерите на: http://www.nationaltrainingawards.
com/index.cfm.
European Call Centre Awards 2010
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Бирмингам, Великобритания
Годишните европейски награди за работещите в индустрията,
свързана с телефонните и контактните центрове, се провеждат за 15
поредна година, като в тях са включени следните категории:






Индивидуални награди
 Мениджър на годината
 Телеагент на годината
 Награда за цялостен принос
Награди за иновации и усъвършенстване
 Най-добро използване на технологиите
 Най-добра подобряваща стратегия
 Награда за корпоративна отговорност
 Продукт на годината
Екипни награди
 Малък контактен център на годината (с по-малко от
100 места)
 Голям контактен център на годината (с повече от 100
места)
 Малък екип на годината (по-малко от 10 души)
 Голям екип на годината (повече от 10 души)
 Виртуален център на годината
 Най-добър център за обслужване на клиенти
 Аутсорсинг партньорство на годината
 Най-добър център за работа

Call Center Week Summit 2011
Конференцията „Call Center Week Summit” се провежда ежегодно в САЩ и дава възможност на водещи професионалисти в бранша
да се срещнат и обменят своя опит за спрявяне със стоящите пред
тях предизвикателства. Всяко издание е насочено към различен кръг
от проблеми, като тематичните области, които ще бъдат включени в
следващата, шеста поред конференцията включват:
• Използване на обслужването на клиентите като метричен
показател в телефонните и контактни центрове;
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•
•
•
•
•

Увеличаване на достъпността до клиентите чрез различните
социални медии;
Осигуряване на непрекъснато обучение и развитие на персонала и подобряване на продуктивността на агентите;
Повишаване на потребителската удовлетвореност;
Появата на „Life Chat” програми и тяхното въздействие върху
операциите;
Финансови анализи и бюджетиране за кол центровете и техните инициативи.

Съвместно с конференцията се провежда и награждаващата церемония „Call Center Excellence Awards”, чиято основна цел е да почете,
признае и разпространи най-иновативните решения и най-добрите
професионалисти, свързани с кол център индустрията през последната година. Наградите признават напредничавото мислене, креативността и изпълнението през призмата на целия спектър от фунции,
изпълнявани в контактните центрове.
Награди се връчват в следните категории:
• Най-добър кол център (с по-малко от 200 служители);
• Най-добър кол център (с повече от 200 служители);
• Най-добро представяне за своевременно получаване на
обратна връзка от клиентите;
• Най-добро представяне при създаването на култура, която вдъхновява постигането на отличия в съответствие
със световните стандарти;
• Най-добро представяне при внедряване на технологии за
ефективност и автоматизация;
• Най-добър оусторсинг доставчик;
• Най-добър доставчик на технологични решения;
• Кол център лидер на годината.
Следващата поред конференция предстои да бъде проведена
през месец януари 2011 г. в Орландо, Флорида. Повече информация
за събитието можете да намерите на: http://www.callcenterevent.com/
Event.aspx?id=373318.
Награди и конференции на ContactCenterWorld
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ContactCenterWorld е организация, осъществяваща подкрепа на
контакт център индустрията в световен мащаб. Всяка година тя организира редица конференции и други мероприятия, сред които могат
да бъдат изброени:
• Индустриални награди: Най-добра аутсорсинг компания; Найдобро предсатвяне; Шампион в индустрията; Най-добър продавач.
• Сертификация: Потребителска удовлетвореност (продажби);
Най-добро място за работа.
• Конференции и други събития: Най-добро изпълнение (добри
практики) – за всеки от регионите „Америка”, „Европа, Среден
Изток и Африка” и „Азия и Тихоокеански държави”.
Повече информация за тези събития и графиците за тяхното провеждане можете да намерите на: http://www.contactcenterworld.com/
events.asp.
Международен институт за управление на взаимоотношенията с клиенти (International Customer Management Institute - ICMI)
Международният институт за управление на взаимоотношенията
с клиенти (ICMI), отбелязващ своята 25 годишнина през 2010 година, е водещ световен доставчик на цялостен набор от ресурси, необходими за нуждите на професионалистите в областта – от агентите
на първа линия до мениджърите, които биха искали да работят за
подобрението на операциите в поверените им контактни центрове,
за увеличаване на възможностите на служителите и повишаване на
потребителската лоялност. От неговото създаване до сега институтът
успява да създаде и запази своя имидж на една от най-утвърдените и
уважавани организации в контакт център индустрията, осигуряващи
професионални услуги, изцяло ориентирани към резултатите, сред
които са: обучение и сертификация, консултантски услуги, професионални събития и информационни ресурси.
Всяка година институтът отличава на индивидуално и организационно ниво отличили се компании и агенти в две категории:
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Глобален контакт център на годината

Наградата е признание за достигнати постижения на организационно ниво и се дава в две направления: Малък до среден кол център
(кол центрове с максимален брой от 75 агенти) и Голям кол център (за
кол центрове, чиито агенти надвишават 75 агенти). Достиженията се
оценяват въз основа на следните критерии:
• Разбиране и прилагане на основополагащите и модерните принципи на ефективния мениджмънт в контактните центрове;
• Измерване на точните показатели и непрекъснатост на изпълнението или преизпълнението на ключовите задачи – разбиране
за влиянието на всеки показател върху нагласата на клиента;
• Създаване и следване на позитивна работна култура, която насърчава съпричастието на служителите, тяхното развитие и непрекъснато усъвършенстване;
• Демонстриране на иновации и прогресивни стратегии в условията на управление на хора, процеси и технологии;
• Непрекъснат стремеж за увеличаване на ролята на кол центъра
с цел добавяне на стратегическа стойност за по-голяма организация.


Агент на годината

Тази награда се дава на служители в контактните центрове от целия свят след номинация от техни колеги. Процесът по номинацията
на кандидатите всяка година започва през юни и продължава около
месец. Критериите, с които биват оценявани агентите на годината са
следните:
• Демонстрира отдаденост на качественото обслужване;
• Демонстрира познания за съответния продукт;
• Познава предпочитанията и спецификата на своите клиенти;
• Отнася се вежливо и любезно към всички клиенти (вътрешни и
външни);
• Никога не спори с клиент;
• Никога не оставя клиента да се чувства забравен;
• Справя се с всички обаждания и имейли по най-бързия начин;
• Изпълнява своите обещания;
• Фокусира се върху спечелването на клиента, а не върху реали-
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зирането на продажба;
• Улеснява бизнес взаимоотношенията с компанията.
Повече информация за Института за управление на взаимоотношенията с клиенти и предлаганите от него услуги и награди можете
да намерите на: http://www.icmi.com/icmi.aspx?c=138.
Програма за отличителни награди за качествено обслужване
на SQM
Програмата за отличителни награди за качествено обслужване на
SQM е най-престижната и търсена инициатива в Канада и САЩ след
Наградите на Северноамериканската кол център индустрия. На годишна база SQM осъществява сравнителен анализ сред 400 водещи
международни кол центъра в различни области като потребителска
удовлетвореност, удовлетвореност на служителите и подобряване на
резолюцията след първото обаждане. Програмата за отличителни награди за качествено обслужване се базира на резултатите от тези изследвания като нейната уникалност се дължи на това, че тя се базира
на проучвания, в които респонденти са и клиентите на съответния кол
център, и неговите служители. SQM награждава и признава най-добре представилите се кол центрове в 36 категории, сред които са:
Награди, базирани на потребителската удовлетвореност:
• Кол център на годината;
• Награда за подобравяне на резолюцията след първото обаждане;
• Супервайзор на годината;
• Най-добър IVR – самостоятелно обслужване;
• Най-добър IVR – навигация;
• Най-висока удовлетвореност в различни области на потребителско обслужване като банкиране, здравеопазване, правителствено обслужване и др.;
• Най-голяма потребителска удовлетвореност при осъществяване на продажби и др.
Награди, базирани на удовлетвореността на служителите:
• Най-голяма удовлетвореност от кол център индустрията;
• Най-голямо повишение в удовлетвореността;
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• Най-висока удовлетвореност в различни области на потребителско обслужване като банкиране, здравеопазване, правителствено обслужване др.
Повече информация за Програмата, за критериите и предлагнаите награди можете да намерите на: http://www.sqmgroup.com/aboutsqm-call-center-awards.
Асоциация за управление на контакт центрове (The Call Center
Management Association)
Асоциацията за управление на контактни центрове провежда годишна награждаваща церемония, една от наградите на която е Подкрепящ мениджър на годината.
Това признание обикновено се присъжда на професионалистите,
занимаващи се с обучение и развитие, планиране и подбор.
Повече информация за наградите на асоциацията можете да намерите на: www.ccma.org.uk
Награди за обучения в областта на информационните технологии (IT Training Awards)
Наградите за обучения в областта на информационните технологии се провеждат от Института за обучения в областта на информационните технологии и има за цел да представи отличилите се примери
за приложение на високи стандарти, добри практики, иновации и отличия в рамките на ИТ обученията.
Категориите за награждаване са:
• Трейнинг компания на годината
• Трейнинг отдел на годината
• Трейнинг отдел на годината (за компании от публичния сектор)
• Вътрешен трейнинг проект на годината
• Външен трейнинг проект на годината
• Решение в областта на учебните технологии на годината
• Програма за развитие на персонала на годината
• Иновация в обучителните услуги
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•
•
•
•
•
•

Учебен дизайн на годината
Трейнинг мениджър на годината
Независим обучител на годината
Обучител на годината
Най-добро място за трейнинг на годината
Наградата Колин Кордер – награда за значителен цялостен принос към развитието на индустрията

Повече информация за събитията можете да намерите на http://
www.ittrainingawards.co.uk/
Награди за развитие на работната сила (The Workforce
Development Awards)
Наградите за развитие на работната сила се провеждат ежегодно от британската Национална служба на работодателите (National
Employers Service) и имат за цел да отличат постиженията на работодателите, разработили иновативни образователни и обучителни програми, провеждани на работното място. Церемониите по награждаване се провеждат ежегодно и отбелязват постиженията от съвместната
работа на учащите, работодателите и правителството за развитие на
необходими за прогреса на икономиката умения.
Номинираните биват награждавани в седем категории, разпределени на:
 Награди за работодатели:
• Амбиция и въздействие;
• Интегриране на заетостта и уменията;
• Подкрепа на млад талант;
• Макро работодател на неопитни служители;
 Награди за учащи се:
• Стажант;
• Напреднал стажант.
Повече информация за наградите за развитие на работната сила
можете да намерите на:
http://workforcedevelopmentawards.org.uk/.
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Стандарти за качество за организации
Няма съмнение, че постигането на признати външни стандарти за
качество може да действа мотивиращо и да дава на достигналите ги
по-високо самочувствие в работата и организациите им. Стандартите за качество обикновено действат положително на ефективността и
качеството на бизнеса и в някои случаи могат да бъдат жизнено важни за взаимоотношенията с другите организации.
Като обучител или коучер е важно да познавате съществуващите световни стандарти, като при дизайна и представянето на вашите програми да се стремите към развиването на съответстващите им
знания и умения.
В следващите няколко страници е представен кратък преглед на
всеки от стандартите, които биха могли да повлияят положително на
имиджа на организацията.
CCA Global Standard©
Асоциацията за връзки с клиенти (Customer Contact Association) е
професионална организация на британската кол и контакт център индустрия. Тя е независима организация с над 600 членове, представители на публичния и частния сектор, и има за задача да популяризира
добрите практики и професионалното развитие в областта.
CCA Global Standard© e оперативно ръководство, разработено,
за да подпомага организациите при достигането на по-висока степен
на ефективност и потребителска удовлетвореност. При него се търси
постигането на последователност чрез стандартизирани процеси, които са ненормирани и позволяват пълна свобода за вземане на търговски решения.
Контактните центрове биват независимо оценявани от Акредитационни организации, а препоръките за акредитация се одобряват от
Съвета за стандарти на асоциацията.
Първият стандарт на асоциацията е разработен през 2001 година
в сътрудничество с някои от най-големите контактни центрове във Великобритания, например BT, British Gas, RBS Group, BBC, Vodafone, Sky
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and Tesco. Техният последен продукт - CCA Global Standard© Version
4 – е на пазара от 2007 година и предлага на мениджърските екипи
в контактните центрове възможността да сравнят изпълнението на
оперативните показатели и постигането на стандартите за обслужване на клиентите в техните организации с определен минал период
или със същите показатели на друга сходна организация.
От септември 2010 година се планира да бъде пуснат на пазара
CCA Global Standard© Version 5. Основните модули, по които се оценява организацията:

Модул 1 : Фокусиране върху клиента

Модул 2: Представяне и оперативна ефективност на контактния
център

Модул 3: Фокусиране върху служителя: Наемане на работа, стратегии за подбор и задържане на персонала

Модул 4: Управление на ученето, развитието и представянето на
персонала

Модул 5 : Нормативни актове, регулации и политики, засягащи
дейността

Модул 6 : Трети страни и управление на отношенията

Модул 7 : Сигурност и превенция срещи измами

Модул 8 : Въвеждане и управление на технологиите за контактни центрове
Повече информация за тези стандарти можете да намерите на:
http://www.cca-global.com/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=11&Itemid=3
“Инвеститори в качество”
Моделът за качество на Европейската фондация за управление на
качеството (European Foundation for Quality Management - EFQM) е
представен през 1992 година като рамка за оценка на кандидатурите
за британските награди за най-успешен бизнес (UK Business Excellence
Award). Към настоящия момент този модел се е превърнал в най-широко употребяваната организационна рамка в Европа и основа на поголямата част от националните и регионални награди за качество.
Стандартът “Инвеститори в качество” (Investors in Excellence
– IiE) е марка за постижение, което позволява на организациите да
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съизмерят тяхното представяне с Модела за качество на EFQM.
Стандартът „Инвеститори в качество” е с високи изисквания и
не може да бъде предоставен без постигането на дефинирани стандарти по всеки критерий от Модела за качество на EFQM. Кандидатът
трябва да представи доказателства, че е постигнал всеки един от
критериите. И тъй като Моделът за качество на EFQM е насочен към
всички аспекти на организацията (той не е специализиран за контактни центрове), стандартът “Инвеститори в качество” е най-силното
доказателство за цялостния капацитет на организацията и нейното
представяне.
Повече информация за Европейската фондация за управление на
качеството и „Инвеститори в съвършенството” можете да намерите
на: http://www.bqf.org.uk/ex_description.htm
„Инвеститори в хората”
Стандартът „Инвеститори в хората” е недвусмислена, доказана
рамка за осъществяване на бизнес подобрения чрез хората (стандартът не е специализиран за контактни и телефонни центрове, а се прилага за всички организации).
Стандартът „Инвеститори в хората” осигурява рамка, чрез която се гарантира, че персоналът притежава необходимите знания,
умения и мотивация, за да работи ефективно. Размерът и типът на
организацията са без значение, стандартът „Инвеститори в хората”
е насочен към подобряването на начина на работа на работниците/
служителите в нея.
Стандартът „Инвеститори в хората” взема предвид, че различните организации използват различни средства за постигането на успех чрез хората. Той не предписва метод, а осигурява рамка, която
да помогне на организацията да намери най-подходящите начини за
успех.
От 2007 година стандартът „Инвеститори в хората” е въведен и се
прилага в България.
Повече информация за стандарта можете да намерите на: http://
www.investorsinpeople.co.uk/Needs/Framework/Pages/PlanDoReview.
aspx
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Инвеститори в хората – графика на представянето:

Charter Mark
„Charter Mark” е лесен за използване инструмент, който помага на
всеки в организацията да насочи вниманието си върху подобряване
на обслужването на клиентите. Инструментът не е разработен специално за нуждите на контактните и телефонните центрове. Той е насочен към персонала, който работи с клиенти. Постигането на стандарта
се отбелязва с предоставянето на правото за използване на неговото
лого.
Всяка публична или доброволческа организация, обслужваща обществото директно или не, подизпълнител или доставчик на услуги от
името на публична организация може да кандидатства за постигането на „Charter Mark” статут.
Повече информация за критериите и процеса на оценка можете
да намерите на адрес: http://www.cabinetoffice.gov.uk/chartermark/
about.aspx
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Стандартът COPC-2000 ® CSP
Customer Operations Performance Center Inc (COPC Inc.) е американска организация, фокусираща се върху разработването на стандарти
за оперативен мениджмънт и подобряване на представянето за доставчиците на кол и контакт център услуги.
Световно признатият стандарт е рамка за управление на представянето, насочена към външни изпълнители, управляващи операции в
телефонните и контактни центрове. Смята се, че той предоставя стратегия за приложението на добри практики, подобряващи представянето по отношение на обслужването на клиентите и потребителската
удовлетвореност, входящи и изходящи продажби, поръчка на услуги,
събиране на вземания, напомнения, парични преводи и др.
Повече информация за стандарта и за процеса на сертифициране
можете да намерите на: http://www.copc.com/standards.aspx
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Последваща квалификация и стандарти за лица, заети
в телефонните и контактните центрове
Тази секция от информационния наръчник представя преглед на
съществуващи национални и европейски квалификации и стандарти
за типичните оперативни роли в телефонните и контактни центрове,
от агент до мениджър. Представени са и квалификации и стандарти
за позициите, свързани с учене и развитие, които не са специфични за
телефонните и контактните центрове.
Сертифициране от Консултативния съвет на кол център индустрията (Call Center Industry Advisory Council - CIAC)
Консултативният съвет на кол център индустрията (Call
Center Industry Advisory Council – CIAC) е американска неправителствена индустриална организация, чиято цел е насърчаване и повишаване на ефективността на персонала и качеството на операциите в контактните центрове. Техните стандарти за лидерство и мениджмънт
удостоверяват най-високото ниво на компетенции за мениджмънт в
контактните центрове. Стандартите са специфични за мениджъри и
покриват всички стратегически и оперативни изисквания и отговорности на професията. Освен това техните стандарти се характеризират с достатъчно широка дефиниция и обхват, което осигурява тяхната
световна приложимост и възможността за допълнително включване
на специфични изисквания според нуждите на съответната страна.
Стандартите покриват четири области на специфични за контакт
център средата компетенции:
 Управление на хора
 Управление на операции
 Управление на взаимоотношения
 Лидерство и бизнес умения
Повече информация за стандартите на Съвета и процеса на сертифициране можете да намерите на: http://www.ciac-cert.org/index.
cfm/CIACCertification
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Е-умения за контакт център кариери & Рамка на уменията (Eskills Contact Centre Careers & Skills Framework)
Тази рамка идентифицира обширен набор от компетенции, свързани с ролята и възможностите за кариерно развитие на работещите в
контактните центрове. Тя изтъква необходимите компетенции за привличане, задържане и предоставяне на отлично обслужване на клиентите на дадена компания и ефективно управление на операциите в
контактния център.
Рамката предлага практическа подкрепа на работодателите в
контактните центрове за развитие на специализираните професионални и технологични умения на своите служители и създаване на
талантлива и професионална контакт център среда, способна да добави стойност към взаимодействието с всеки клиент чрез множество
канали и продукти.
Рамката е разработена, за да:
 осигури на работодателите, собствениците и правителството
достъпен механизъм за разбиране на сложните компетенции, изисквани в контактните центрове;
 осигури рамка с препратки за работодатели и служители, с
чиято помощ те да могат да идентифицират необходимите за
всяко кариерно ниво компетенции и да предприемат избора
на съответни обучителни програми;
 помогне на обучителите да разработват трейнинги в съответствие нуждите на работодателя;
 помогне на правителството и собствениците да насочат стратегическите инвестиции и финансиране в развитието на компетенции, свързани с реалните нужди на сектора.
Рамката идентифицира компетенциите, необходими за подкрепа
на бизнес дейностите в контактните центрове в контекста на лесен за
използване модел, базиран на три ключови концепции:
Роли (позиции)
В рамката са идентифицирани единадесет роли (позиции) - от новопостъпилите служители до мениджъра на центъра. Разработени са
детайлни профили на различните позиции, които подчертават специфичните компетенции и нива на умения, които типично се изискват за
заемането на дадена позиция..
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Компетенции
Индивидуалните компетенции са обособени в няколко групи:
привличане на клиенти; обслужване на клиенти, управление на операциите; технологични умения, бизнес умения и лични качества.
Способности
От хората се изисква притежанието на различни способности в
зависимост от тяхната роля и отговорности. В рамката за всяка компетенция са дефинирани четири нива на способности. Всяко ниво идентифицира дейностите, които индивидът трябва да може да изпълнява; нивата са адитивни, като всяко ниво надгражда предходното.
Въпреки че не се използва като основа за сертифициране, рамката се прилага в различни ситуации като:
 Измерване на компетенциите на служителите по отношение на
изискваните за длъжността и идентифициране на пропуските;
 Създаване на обучителни програми, свързани с държавните
изисквания;
 Идентифициране на различните възможности за кариерно развитие;
 Осигуряване на набор от базирани на компетенциите длъжностни профили, които да подпомогнат процеса на наемане и подбор;
 Подпомагане на управлението и оценката на персонала.
Пълен набор от документация за рамката E-skills Contact Centre
Careers & Skills Framework ,включваща и преглед на това как рамката може да бъде прилагана и детайлизирано обяснение на нивата
на умения, можете да намерите на: www.e-skills.com/Standarts-&Frameworks/ccframework/1147
Британски национални професионални стандарти за обучители и коучери
Британските национални професионални стандарти (UK National
Occupational Standards) са свидетелство за притежаване на умения,
знания и разбиране, необходими при наемането и подбора на персонал. Националните професионални стандарти са използвани за база
за разработване на Национална професионална квалификационна
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рамка (National Vocational Qualification) и осигурявайки един своебразен списък от умения и компетенции, необходими за заемането на дедана позиция, могат да бъдат разглеждани като един особено полезен
инструмент за разработването на обучения и оценки на персонала.
Националните професионални стандарти за обучители и коучери
са управлявани от ENTO (Национална обучителна организация, която
е отговорна и за поставянето на стандартите в областта на обучението
и развитието).
Повече информация за британските НПС, свързани с коучинга,
обучението и развитието можете да намерите на: http://www.ento.
co.uk/standards/index.php.
Национални професионални квалификации (НПК) за обучение и
развитие във Великобритания
Националните професионални квалификации (National Vocational
Qualifications – NVQ) във Великобритания представляват система от
обвързани с работата и базирани на компетенциите на лицето квалификации. Те отразяват необходимите за ефективното осъществяване
на работата знания и умения и показват компетентността на кандидата в съответната област.
Повече обща информация за различните НПК можете да намерите
на: http://www.qcda.gov.uk/6640.aspx
Съществуват няколко НПК, които биха могли да бъдат подходящи
за обучителите и коучерите, а именно:
 Ниво 3 по НПК за обучение и развитие;
 Ниво 3 по НПК за ръководене на трейнинг;
 Ниво 4 по НПК за обучение и развитие;
 Ниво 4 по НПК за мениджмънт на предоставянето на обучения;
 Ниво 4 по НПК за координация на предоставянето на обучения;
 Ниво 5 по НПК за обучение и развитие
Повече информация за всяка от тези квалификации можете да
намерите на: http://www.cipd.co.uk/qualifications/choose/nvq/learndevelop/level3-learn-develop.htm
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НПК сертификати
Алтернатива на изброените по-горе Национални професионални
квалификации са т.нар. НПК сертификати. Първоначално те били разработени с цел повишаване на стандартите за обучителите, работещи
по финансирани от правителството и осъществявани по време на работа програми за обучение.
Предлагат се следните сертификати:
 Сертификат за първоначална оценка и подкрепа на обучаващите се;
 Сертификат за преглед и оценка на ученето;
 Сертификат за развитие на основни умения на работното място;
 Сертификат за менторство на работното място;
 Сертификат за коучинг на работното място;
 Сертификат за подкрепа на основните умения на работното
място;
 Сертификат за обучение на работното място;
 Сертификат за учене на работното място;
Повече информация са съответните сертификати можете да намерите на: http://www.cipd.co.uk/qualifications/choose/nvq/learndevelop/units.
Професионални квалификации на Експертния институт по
персонала и развитието (Chartered Institute of Personnel and Development – CIPD)
Квалификациите на CIPD са алтернатива на НПК.
В областта на обучението и развитието един от предлаганите сертификати е Сертификатът за практика в обучението и развитието. Той
отговаря на ниво 3 по НПК и се смята за първа стъпка към успешната
кариера в областта на трейнинга. Той покрива необходимите на професионалните обучители умения като поставя задълбочена и цялостна основа на цикъла на обучение и основите на обучението и развитието като цяло.
Повече информация за програмата и включената в нея информация можете да получите на: http://www.cipd.co.uk/training/CTP.
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Стандарти за практикуващи (Practitioner Level Qualifications)
– Схема за професионално развитие (Professional Development
Scheme PDS)
Тези стандарти се състоят от четири области, като придобиването
на стандартите и в четирите области води до членство в Експертния
институт по персонала и развитието (Chartered Institute of Personnel
and Development – CIPD). Четирите области са:
 Практически стандарти в областта на персонала и развитието;
 Стандарти за лидерство и мениджмънт;
 Стандарти за управление и развитие на персонала;
 Специалисти в областта на развитието на персонала.
Повече информация за тези стандарти можете да намерите на:
http://www.cipd.co.uk/about/profstands/practitioner.
Британски национални професионални квалификации за лиса
заети в контактни центрове.
В съответствие с Националните професионални квалификации
във Великобритания - НПК се признават квалификации, които се оценяват на работното място, за широк кръг от позиции в контактните
центрове:
Ниво 5 по НПК за професионалисти в контактните центрове (за
топ-мениджъри)
Ниво 4 по НПК за професионалисти в контактните центрове (за
мениджъри)
Ниво 3 по НПК за професионалисти в контактните центрове (за
лидери/сюпервайзъри)
Ниво 2 по НПК за професионалисти в контактните центрове (за
агенти)
Ниво 1 по НПК за професионалисти в контактните центрове (за
агенти)
В някои случаи компаниите и лицата предпочитат да използват
общите възможности за сертифициране в следните области:
 Обслужване на клиенти
 Мениджмънт
 Телепродажби
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Бизнес и администрация
Сертификатите по НПК могат да бъдат придобити чрез различни
сертифициращи организации, като:
City and Guilds of London Institute Tel: 020 7294 2468 or visit www.
city-and-guilds.co.uk
Edexcel / Intelect Tel: 0870 240 9800 or visit www.edexcel.org.uk
OCR Tel: 02476 470033 or visit www.ocr.org.uk


Пътища за кариерно развитие в контакт център индустрията
С толкова много квалификации и награди, които имаме на разположение, понякога може да ни бъде трудно да видим пътя за кариерно развитие. По-долу са описани някои примери за квалификации
и награди, които бихте могли да обмислите в съответствие с Вашата
роля на работното място:
Топ мениджър в контакт център/ Директор
Следдипломен сертификат за управление на контактен център
(Post Graduate Certificate in Contact Centre Management) – Университета на централен Ланкашир, Великобритания.
Повече информация можете да намерите на: http://www.
callnorthwest.org.uk/default.php

Допълнителна следдипломна квалификация за управление
на контактен център (Post Graduate Diploma in Contact Centre
Management) – Университета на централен Ланкашир, Великобритания.
Повече информация можете да намерите на: http://www.
callnorthwest.org.uk/default.php
 Магистър по управление на контактен център – Университета
на централен Ланкашир, Великобритания.
Повече информация можете да намерите на: http://www.
callnorthwest.org.uk/default.php
 Ниво 5 по НПК за мениджъри в контактни центрове
 Ниво 5 по НПК за мениджмънт
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Мениджър в кол център

 Базисна степен за управление на контактен център (Foundation






















Degree in Contact Centre Management), предоставяна от Университета на централен Ланкашир, Великобритания
Базисна степен за управление на контактен център (Foundation
Degree in Contact Centre Management), предоставяна от Колеж
Бърнли, Великобритания
Базисна степен за управление на услугите (Foundation Degree in
Service Management), предоставяне от Колежа в Съндърланд
Диплома за управление на услугите (Diploma in Service
Leadership), предоставяна от Бизнес училище Уоруик
Диплома за управление на кол център (Diploma in Call Centre
Management (CIOBS)
Професионален сертификат по мениджмънт (Professional
Certificate in Management), предоставян от The Open University,
Великобритания
Професионален сертификат за управление на контактен център
и стратегии за мениджъри в контактните центрове (Professional
Certificate in Contact Centre Management and Strategy for Contact
Centre Managers) - Calcom - www.calcomgroup.com
Сертификат за управление на контактен център за напреднали (Advanced Certificate in Contact Centre Leadership) - Calcom
- www.calcomgroup.com
Диплома по мениджмънт (за контактни центрове), предоставяна от MDP Working with Oxford Brookes University
Международна диплома за бизнес управление и кол център
операции, предоставяна от Chichester College
Сертификат “Sitel” за управление на кол център (Sitel Certificate
in Call Centre Management). Sitel е акредитиран от The Open
University
Ниво 4 по НПК за професионалисти в контактните центрове
Ниво 4 по НПК за обслужване на клиенти
Ниво 4 по НПК за мениджмънт
Ниво 4 по НПК за бизнес администрация
Сертификат на ниво 4 за кариерно развитие на образователния съвет по бизнес и технологии за мениджъри (Business
and Technology Education Council) – (Level 4 BTEC Career path
Certificate for Managers)
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Ръководител екип/ Старши агент

 Сертификат по управленски науки за контакт център индустрия-





















та - University of Northampton (Certificate in Management Studies
for the Contact Centre Industry)
Диплома за управление на екип в контактен център (The
Diploma in Contact Centre Team Management)
Сертификат за управление на контактен център за ръководители
на екипи за напреднали (Advanced Certificate in Contact Centre
Leadership for Team Leaders) - - Calcom - www.calcomgroup.com
Ниво 3 по НПК за професионалисти в контактните центрове
Ниво 3 по НПК за обслужване на клиенти
Ниво 3 по НПК за мениджмънт
Ниво 3 по НПК за бизнес администрация
Сертификат на ниво 3 за кариерно развитие на образователния
съвет по бизнес и технологии (Business and Technology Education
Council) за ръководители на екипи/ супервайзори - (Level 3 BTEC
Career path Certificate for Team Leaders/Supervisors)
Ниво 3 по НПК за продажби по телефона
Сертификат на ниво 3 за контакт център умения
Сертификат на ниво 3 за кариерно развитие на образователния
съвет по бизнес и технологии (Business and Technology Education
Council) за операции за справяне с обажданията (Level 3 BTEC
Certificate in Call Handling Operations)
Сертификат на ниво 3 за обслужване на клиенти (Level 3
Certificate in Customer Service)
Сертификат на ниво 3 за администрация (Level 3 Certificate in
Administration)
Награда на ниво 3 за администрация (Level 3 Award in
Administration)
Сертификат на ниво 3 за лидерство (Level 3 Certificate in
Leadership)
Награда на ниво 3 за лидерство (Level 3 Award in Leadership)
Диплома за управление на коучинг и менторинг (Diploma in
Management Coaching and Mentoring)

Обучител

 Университетски сертификат „Обучение за обучители” на
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CallNorthWest (CallNorthWest Training4 Trainers University
Certificate)
Ниво 3 по НПК за обучение и развитие (Level 3 NVQ in Learning
and Development)
Ниво 3 по НПК за директен тренинг и подкрепа (Level 3 NVQ in
Direct Training and Support)
Ниво 4 по НПК за обучение и развитие
Ниво 4 по НПК за управление на предоставянето на услуги по
обучение и развитие (Level 4 NVQ in Co-ordination of Learning
and Development Provision)
Ниво 5 по НПК за обучение и развитие
Сертификат за първоначална оценка и подкрепа на учащите
(Certificate in Initial Assessment and Support of Learners)
Сертификат за преглед и оценка на наученото (Certificate in
Review and Assessment of Learning)
Сертификат за развитие на базисни умения за подкрепа на
работното място (Certificate in Basic Skills Development in the
Workplace)
Сертификат за подкрепа на базисните умения на работното
място (Certificate in Basic Skills Support in the Workplace)
Сертификат за обучение и презентиране на работното място
(Certificate in Training and Presenting in the Workplace)
Сертификат за трениране на уменията на работното място
(Certificate in Skills Training in the Workplace)
Сертификат за учене на работното място (Certificate in Workplace
Learning)
Сертификат за обучителна практика (Certificate in Training
Practice)
Професионална схема за развитие на CIPD (CIPD Professional
Development Scheme)

Коучер/ Ментор

 Университетски

сертификат „Обучение за коучери” на
CallNorthWest (CallNorthWest Training4 Coaches University
Certificate)
 Ниво 3 по НПК за обучение и развитие (Level 3 NVQ in Learning
and Development)
 Ниво 3 по НПК за директен тренинг и подкрепа (Level 3 NVQ in
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Direct Training and Support)

 Ниво 4 по НПК за обучение и развитие
 Ниво 4 по НПК за управление на предоставянето на услуги по















обучение и развитие (Level 4 NVQ in Co-ordination of Learning
and Development Provision)
Ниво 4 по НПК за координиране на предоставянето на услуги
по обучение и развитие (Level 4 NVQ in Co-ordination of Learning
and Development Provision)
Ниво 5 по НПК за обучение и развитие
Сертификат за първоначална оценка и подкрепа на учащите
(Certificate in Initial Assessment and Support of Learners)
Сертификат за преглед и оценка на наученото (Certificate in
Review and Assessment of Learning)
Сертификат за развитие на базисни умения за подкрепа на
работното място (Certificate in Basic Skills Development in the
Workplace)
Сертификат за подкрепа на базисните умения на работното
място (Certificate in Basic Skills Support in the Workplace)
Сертификат за менторинг на работното място (Certificate in
Mentoring in the Workplace)
Сертификат за коучинг на учащите на работното място (Certificate
in Coaching Learners in the Workplace)
Сертификат за трениране на уменията на работното място
(Certificate in Skills Training in the Workplace)
Сертификат за учене на работното място (Certificate in Workplace
Learning)
Професионална схема за развитие на CIPD (CIPD Professional
Development Scheme)

Коуч/ ментор

 Базисен сертификат за планиране на ресурсите в кол центъра

(Foundation Certificate in Call Centre Resource Planning)

 Сертификат за планиране на ресурсите в кол центъра за на-

преднали (Advanced Certificate in Call Centre Resource Planning)

Агенти с опит

 Сертификат за телефонно банкиране (Експертен институт на

банкерите в Шотландия) – (The Certificate in Telephone Banking)
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 Градски и еснафски сертификат по диагностициране на дефек-

















ти и поръчка на поправки (City & Guilds Certificate in Diagnosing
Defects and Ordering Repairs)
Награда за комуникации на ICS (ICS Communications Award)
Награда за решения на ICS (ICS Solutions Award)
Награда за иновации на ICS (ICS Innovations Award)
Ниво 2 по НПК за операции в контактен център (Level 2 NVQ for
Contact Centre Operations)
Ниво 2 по НПК за обслужване на клиенти (Level 2 NVQ in
Customer Service)
Ниво 2 по НПК за бизнес администрация
Сертификат на ниво 2 за кариерно развитие на образователния
съвет по бизнес и технологии (Business and Technology Education
Council) за контакт център умения – (Level 2 BTEC Career path
Award in Contact Centre Skills)
Ниво 2 по НПК за продажби по телефона
Сертификат на ниво 2 за контакт център умения (Level 2
Certificate in Contact Centre Skills)
Сертификат на ниво 2 за кариерно развитие на образователния
съвет по бизнес и технологии (Business and Technology Education
Council) за операции за справяне с обажданията (Level 2 BTEC
Certificate in Call Handling Operations)
Сертификат на ниво 2 за обслужване на клиенти
Сертификат на ниво 2 за администрация
Награда на ниво 2 за администрация

Ново нает или нов агент

 Ниво 1 по НПК за операции в контактен център (Level 1 NVQ for

Contact Centre Operations)

 Ниво 1 по НПК за бизнес администрация (Level 1 NVQ in Business

Administration)

 Сертификат на ниво 2 за кариерно развитие на образователния

съвет по бизнес и технологии (Business and Technology Education
Council) за въвеждане в контактен център – (Level 1 BTEC Career
path Award in Introduction to Contact Centres)
 Сертификат на ниво 1 за въвеждане в контакт център индустрията (Level 1 Certificate of Introduction to the Contact Centre
Industry)
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 Награда на ниво 1 на образователния съвет по бизнес и тех-

нологии за операции за справяне с обажданията (Level 1 BTEC
Award in Call Handling Operations)
 Сертификат на ниво 1 за администрация (Level 1 Certificate in
Administration)
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Препоръчителна литература
Препоръчителна литература за обучители
Kroehnert, Gary
Basic Training for Trainers: A Handbook for New Trainers
Тази книга е стандартен еталон за обучение, с вече изградена репутация сред обучителите и мениджърите в областта на човешките
ресурси. Покривайки всички основни принципи на трейнинга, тази
книга представя един интересен поглед върху постигането на успех в
непрекъснато променящата се работна среда.
Klatt, Bruce
Ultimate Training Workshop Handbook: A Comprehensive Guide to
Leading Successful Workshops and Training Programs
Това е може би един от най-обширните наръчници за ръководене на трейнинги и семинари, който някога е била публикуван. Тази
книга отговаря на всеки въпрос, който може да има един обучител
или фасилитатор за ръководенето на успешна трейнинг програма от
мотивирането на участниците до измерване на постигнатите резултати. Базирана на 25-годишен опит, книгата включва стотици професионални съвети и похвати, както и различни материали, които могат да
бъдат пресъздадени и използвани в процеса на трейнинг.
Meier, Dave
The Accelerated Learning Handbook: A Creative Guide to Designing
and Delivering Faster, More Effective Training Programs
Открийте как съвременните организации използват принципите
на ускорено обучение, за да подобрят резултатите, като същевременно намаляват цената и времето за провежданите обучения. Ускореното обучение е начин за включването на музиката, цветовете, емоцията, игрите и креативността за въвличане на ученика и за съживяване
на обучителното преживяване. Тази книга е първата, която представя
основите на техниките за ускорено обучение, които биха могли да бъ-
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дат прилагани от учители и обучители. В нея също намират своето
място и 40 практически похвата, проектирани за спестяването на пари
при постигането на много по-добри резултати. Идеите, заложени в
книгата биха могли да помогнат за подобряване на дългосрочната
стойност на обучението и да съкратят времето за подготовка на курса
на половина.
Stimson, Nancy
How to Write and Prepare Training Materials
Тази книга предлага предимно практически съвети за оптимизиране и увеличаване на ефективността на обучителните материали. В
книгата са представени основните техники за писане и подготовка на
всички типове трейнинг материали: наръчници, формуляри и въпросници, бележки и ръководства, визуални материали, текстове за самоподготовка, доклади, таблици и графики, както и полезни съвети за
авторските права, защита на личните данни, редактиране и пунктоация.
Race, Phil; Smith, Brenda
500 Tips for Trainers
Тази публикация предлага поне 500 практически съвета за обучители, покривайки широко разнообразие от аспекти, свързани с дизайна, провеждането и оценката на обучителни програми и ресурси. Засегнати са теми като: планиране на програмата, организиране на мястото, ръководене на обучението, ефективното използване на ресурси
и извличането на максимална полза от дадената обратна връзка.
Bee, F., Bee R.
Learning Need Analysis and Evaluation
Brelade, S., Harman, C., Miller, T.
Practical Training Strategies for the Future
Garavan, T.
Making Training and Development Work
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Harrison, R.
Employee Development
Mayo, A.
Creating Learning and Development Strategy
Pont, T.
Developing Effective Training Skills
Simmonds, D.
Designing and Delivering Training
Wilson, J.
The Call Centre Training Handbook
Препоръчителна литература за коучери и ментори
Starr, Julie
The Coaching Manual: The Definitive Guide to the Process and Skills
of Personal Coaching
Книгата комбинира разбиране на принципите на коучинг, уменията, подхода и поведението на коча, заедно с многообразни практически насоки и всеобхватен набор от инструменти.
Whitmore, John
Coaching for Performance and Purpose: Growing People, Performance
and Purpose
Предложенията, представени в тази книга на „бащата” на коучинга, са приети от множество международни корпорации. Вместо върху
даването на готови отговори, инструкции или команди, тя акцентира върху задаването на въпроси и следването на последователността
GROW (Goals, Reality, Options, Will) за повишаването на ефективността
и достигането на върхово представяне в съответната област. Книгата
също изследва динамиката на развитието на екипа и ролята на коучинга като основно умение за ръководене на работата в екип.
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Skiffington, S., Zeus, P.
Complete Guide to Coaching at Work
Тази книга е особено полезна за хора, които в момента предприемат първите си стъпки в динамичната и развиваща се област на коучинга. Тази уникална и изчерпателна разработка обяснява основните
принципи и ключовите концепции зад този все по-обширно признат
и ефективен метод за постигане на промяна и развитие в организациите. Коучингът следва ясно дефинирана, систематична логика, която
довежда до значими резултати. Книгата представя сбит, последователен план на успешни методи, модели и инструменти за коучинг, както
и полезни насоки за непрекъснато повишаване на личната и организационна ефективност, представянето и растежа на работното място.
Skiffington, S., Zeus, P.
The Coaching at Work Toolkit
Тази книга представлява първата изчерпателна, практическа насока за коучерите при използването на теории, инструменти, техники и практики, които повлияват ученето и промяната. Тя представя
разнообразни коучинг инструменти и психологически техники и би
била полезна при разбирането на коучинг практиките и прилагането
на свързаните с тях теории и език. Този „инструментариум” предлага
своеобразно надграждане на предходното заглавие като акцентира
върху природата на коучинга, различните коучинг модели и рамки,
както и върху необходимите компетенции, които трябва да притежава един успешен коуч.
Gendlin, Eugene T.
Focusing
Downey, Myles
Effective Coaching
Dilts, Robert
From Coach to Awakener
Knight, Sue

40

Информационен наръчник за обучители
и коучери в телефонни и контактни центрове

NLP at Work
Hamilton, Reg
Mentoring
Martin, Curly
The Life Coaching Handbook
Blanchard, Ken
The One Minute Manager
Covey, Steven
The Seven Habits of Highly Effective People
Списания за обучители и коучери, заети в контактните центрове
Coaching at Work
http://www.coaching-at-work.com/
People Management
www.peoplemanagement.co.uk/pm
Call Centre Europe
http://www.call-centre-europe.com/
Полезни сайтове
Полезни сайтове, свързани с обучението и развитието
В съвременната информационна епоха дори не е необходимо
да напускаме офисите си, за да получим актуалната и важна за нас
информация. В следващите няколко страници са представени някои
сайтове, които биха могли да Ви бъдат полезни при осъществяване на
Вашата професионална роля.

41

Информационен наръчник за обучители
и коучери в телефонни и контактни центрове

http://www.bgtrainers.com/main/summary
Форум на българските обучители
http://www.inspirelearning.net
Блог за полезни, интересни и достъпни материали за обучение и
развитие.
http://alcenter.com/resources.php
Център за ускорено обучение – предлага съвети и похвати за успешното прилагане на принципите за ускорено обучение
http://www.businessballs.com/
Безплатни игри, известни цитати, идеи за обучения за работа в екип.
http://thetrainingshop.co.uk/
http://www.businessdesignstore.co.uk/
Магазини за играчки и други материали, подпомагащи обучението.
http://www.fenman.co.uk/
Професионални обучителни ресурси.
http://www.videoarts.com/
Професионални обучителни аудио-визуални материали.
http://www.trainerslibrary.com/
Идеи и материали за трейнинг.
http://www.campaign-for-learning.org.uk/cfl/index.asp
Благотворителна организация, подкрепяща ученето - предлага безплатни подкрепящи материали за провеждане на обучения.
Полезни сайтове, свързани с телефонните и контактни центрове
Следните сайтове предлагат факти, фигури и информация за контакт център индустрията.
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http://europe.contactcenterworld.com/
http://www.instituteofcustomerservice.com/
http://www.callcenterops.com/
http://www.callcentres.net/callcentres/Live/me.get?SITE.HOME
http://www.callcenters.com.au/
http://www.teleplaza.com/
http://www.supportindustry.com/
http://www.crm-daily.com/?full_skip=1
http://www.crmxchange.com/
http://www.benchmarkportal.com/
http://ccstrategyforum.com/
http://contactbabel.com/
http://www.incoming.com/
http://www.ecustomerserviceworld.com/
http://www.cca2z.co.uk/
http://ccma.org.uk/
http://www.callcentrehelper.com/
http://www.callcentercareers.com/eventsCalendar.jsp
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Продължаващо личностно развитие
Обучител и коучер – продължаващо личностно развитие
Освен квалификациите, книгите, списанията и интернет адресите, представени в този информационен наръчник, има и някои други
възможности, които можете да обмислите с оглед на вашето личностно развитие.
Членство в Експертния институт за персонал и развитие (Chartered
Institute of Personnel and Development).
Моля, посетете: http://www.cipd.co.uk/default.cipd
Членство в учащата мрежа (The Learning Network)
Моля, посетете: www.dea.org.uk/
Членство в Международната асоциация на НЛП обучителите
Моля, посетете: www.inlpta.co.uk/
Акредитация на обучители и обучения
Част от вашето професионално развитие би могло да бъде постигнато чрез търсене на акредитация за Вас като обучител или за материалите, които сте написали. В тази секция от ръководството можете
да намерите имена на организации, които акредитират обучители и
обучения – моля, посетете техните сайтове за повече детайли:
Асоциация за връзка с клиенти и Партньорство за управление на
развитието (CCA and The Management Development Partnership) – акредитация на обучения
Моля, посетете: http://www.cca-global.com/
Институт за обслужване на клиенти – акредитация на обучения
Моля, посетете: www.instituteofcustomerservice.com/
Съвет за уменията, свързани с финансови услуги (Financial Services
Skills Council) – схема за акредитация на обучения
Моля, посетете: http://www.fssc.org.uk/
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Международно развитие на ресурси (Resource Development
International) – схема за акредитация на обучения
Моля, посетете: http://www.rdi.co.uk/
Институт за ИТ обучители – схема за акредитация на обучители
Моля, посетете: http://www.iitt.org.uk/
Предимства и недостатъци от използването на външни обучители
В повечето компании рано или късно се стига до ситуация, в която
вътрешните обучители или са твърде малко или нямат необходимите
познания или опит, за да посрещнат всички изисквания на средата, в
която организацията функционира. Като резултат от това, с цел посрещане на потребностите на компанията, би могло да се наложи и наемането на външен обучител. Тази секция от ръководството предлага
помощ при разбирането на потенциалните ползи от използването на
външни обучители, при идентифицирането на възможните капани,
както и някои съвети как те могат да бъдат избегнати. Тя би могла
да Ви бъде полезна при определяне на необходимостта от външна
помощ за Вашия бизнес.
Потенциалните ползи от използването на външен обучител
1. Обучителят може да е прекарал години в подобряването на
съответния курс, докато го е предоставял на стотици хора в различни организации.
2. Обучителят може да Ви информира за най-съвременните добри практики в областта.
3. Външният трейнинг може да донесе свежи идеи и енергия в
обучителния процес.
4. Добрият обучител може да подобри начина на работа на Вашия
бизнес.
5. Качеството на материалите може да бъде по-добро от качеството на материалите, които произвеждате сами.
6. Дава Ви време за създаването на курсове, които са строго специфични за Вашия бизнес и не могат да бъдат разработвани от
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друг.
7. Курсът може вече да е бил разработен и да Ви струва по-малко
от самостоятелното разработване на курса, т.е. много по-ефективно е да купите курс, който отговаря на Вашите нужди, отколкото да го развиете сами.
Избор на външен обучител
При избирането на обучител, решението обикновено се свежда
до оценка на компетенциите на организацията и/ или обучителя и
предлагания от него трейнинг. Правейки това, е препоръчително да
помислите следните фактори:


Погледнете отвъд съществуващите доставчици

Често може да бъде трудно да идентифицирате наистина добрия
обучител, способен да предложи ефективни и иновативни трейнинг
решения. Това до известна степен принуждава организациите да се
придържат стриктно към съществуващите доставчици, дори ако те са
сравнително скъпи или предлаганите от тях решения са остарели за
организационния подход. Начин за преодоляването на това препятсвие е търсенето на допълнителна информация от колеги от други организации и/ или сфери на дейност или служителите на компанията,
по отношение трейнинги които са получавали от предишни работодатели или специализирани за целта организации.


Проверете репутацията на обучителя

Уверете се, че обучителят е все още „актуален”, добър е колкото и
преди, а Вие не сте заслепени от маркетинговите подходи на организацията, която той представлява.
Потърсете препоръки както за организацията, така и за конкретния обучител, който ще работи по Вашия проект.


Търсете сходство на навиците

Най-ефективният трейнинг доста често е програма, която е била
разработена скоро. Търсете обучител, който ще вникне във Вашите
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искания, ще окаже подкрепа при оптимизирането на трейнинг целите
на организацията, по време на изследванията, от които имате нужда
и ще приложи идентифицираните констатациите към вече доказани
теории.
Ако имате на разположение специалист, шансовете трейнингът
да бъде практически приложим и успешен са големи.


Прегледайте материалите/ стила на обучението

Уверете се, че ще имате възможност да прегледате всички материали, които ще бъдат използвани от участниците по време на обучителната програма. Достъпна ли е версия на материалите на електронен носител или онлайн?
Бъдете наясно за нивото на включване на участниците в аспекти
като учене, работа по проекти и оценка.


Проверете валидността на трейнинга

Бъдете наясно с рисковете, че трейнингът може бързо да стане
неактуален, особено ако става дума за законодателство, технологични решения или Ви предстои радикална организационна промяна.


Изяснете възможността да бъде предложена сертификация

Ако целта на курса е сертификация на служителите или смятате,
че външната сертификация ще повиши тяхната мотивация за участие,
ще бъде добре да се уверите, че предлаганият курс ще бъде акредитиран от съответната институция.


Не използвайте общ обучител

Уверете се, че сте намерили специалист. Избягвайте неспециализираните обучители, които влизат и представят отговора без предварително да са изслушали идентифицираните от Вас нужди.
Обикновено, те предлагат генерализирано решение на широк
проблем. Прегледайте целите на курса на външния обучител и се уверете, че те са в съответствие с Вашите собствени.
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Определете кой ще предоставя обучението

Настоявайте за получаването на профили на всички хора, които
ще участват в провеждането на трейнинга. Дори можете да помолите
организацията – доставчик на обучението да Ви предостави възможността да се срещнете с обучителя.
Проверете дали той/ тя е вече ръководил/а обучения със сходни
групи, характеризиращи се с подобни обучителни цели и инструменти като програмата, която търсите. Помнете, че човекът, който се изправя пред вас не винаги е човекът, който е разработил и ръководи
обучението.


Не приемайте приблизителни цени

Изяснете, че искате да знаете точната цена на участник. Не приемайте отворени оферти и внимавайте за екстри като материали, командировъчни разходи за обучителите и кафе и напитки за участниците.
Когато искате оферти, подчертайте, че в тях трябва да бъдат включени всички разходи, дори и ако тяхната точна оценка не е възможна
предварително.


Не пренебрегвайте крайната цена

При анализа за ценовата ефективност на обучението освен директните разходи за неговото провеждане, не бива да пропускате и
загубеното време за работа на присъствалите на трейнинга, както и
времето за неговата подготовка.


Не пренебрегвайте последващите сесии

Ефективността на много от обучителните програми се повишава
след провеждането на последващи сесии. Попитайте за подобни обучения и проверете дали са включени в цената.
Помнете, че ако ще използвате услугите на външен обучител, ще
трябва да бъдете наясно с критериите, които ще използвате за него-
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вата оценка. Може би си струва да помислите върху следните въпроси по време на този процес:
Посочени ли са целите на обучението в отправеното до Вас предложение (например дефиниране на резултати, свързани с очакваното поведение на служителите наработното място)?
Разработен ли е трейнингът на подходящо за аудиторията ниво?
Професионално подготвени ли са материалите за курса? Ефективни ли са? Удобни ли са за използващите ги? Актуални ли са?
В достатъчна степен ли са заложени участието на участниците и
разнообразието от методи на учене?
Дали упражненията са добре разработени, подходящи и времево
ефективни?
Уместни и оправдани ли са разходите, съизмерените с очакваните от тях ползи?
Вградени ли са процеси, които биха могли да максимализират
процеса на трансфер на наученото в практиката?
Осигурен ли е инструментариум за оценка? Дефинирани ли са
точни измерители за желаното бъдещо поведение на участниците?
Провеждан ли е курсът и преди? Валидиран ли е?
Може ли доставчикът да осигури препоръки, обратна връзка от
други клиенти и детайли за резултатите?
До каква степен доставчикът на трейнинга е запознат с определения от Вас предмет на обучението?
Работил ли е избраният от Вас доставчик с други организации от
Вашия сектор/ индустрия?
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Как ще бъде измерен успехът на провежданата за Вас програма?
Можете ли да работите съвместно с обучителната организация
по време на подготвителните етапи за определянето на обучителните
точки, които са в съответствие с Вашите нужди?
Каква част от материалите са налични и каква част трябва да бъде
направена по поръчка?
Какви гаранции дава доставчикът по отношение на качеството на
трейнинга и материалите?
Ще бъдете ли таксуван за разработването на дизайна или той е
част от предложената Ви пакетна цена?
Ще изисквате ли последваща работа след приключването на програмата? Предлага ли избраната от Вас органзиация услуги като коучинг или подкрепа по телефона на присъствалите на обучението след
края на програмата?
Какви са резервните планове, предлагани от доставчика, в случай
на заболяване на обучителя преди или по време на трейнинга?
Какви са резервните планове, предлагани от доставчика, ако програмата не постигне целите си?
Финансово осигуряване на разработването и провеждането
на програми за обучение и развитие
Освен организационните средства, съществуват още много начини за финансиране на обучителните инициативи в организациите.
Един от тези начини е прилагането на инициативи, финансирани с
подкрепата на Европейския съюз. Примери за такива програми са:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02
“Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – Фаза 2.
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Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ са:
 Предоставяне на квалификационни услуги и обучения на заети
лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
 Подобряване на адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране
към икономика на знанието.
В рамките на схемата за могат да се осъществяват дейности,
които включват:
 Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация,
включително въвеждащо обучение на заетите лица;
 Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности
в природните науки и технологиите; дигитална компетентност
(ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество.
Повече информация за програмата можете да намерите на интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg.
Програма „Учене през целия живот”
Общата цел на програмата е да допринесе чрез учене през
целия живот за рзвитието на Европейската общност като общество,
основано на знания, с устойчиво икономическо развитие, с повече и
по-добри работни места и по-голяма социална кохезия като в същото
време осигурява по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения. Програмата цели обмен на знания, сътрудничество и движение в системата на образование и обучение в рамките на Общността.
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Тя е структурирана като интегрирана програма, съставена от четири
секторни програми, хоризонтална програма, насочена към различни
области, както и програма в подкрепа на преподавателите, изследователите, ангажираните в процеса на европейската интеграция и работещи в основни европейски институции.
Представителите на организации биха могли да се възползват от
възможностите на секторна програма „Леонардо да Винчи”, насочена
към развитието на професионалното образовани. Нейните цели, така
както са дефинирани при разработването на програмата, са:
 Да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно
развитие;
 Да насърчава повишаване на качеството и иновативността в
системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение;
 Да повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и да насърчава мобилността на работодатели
и работещи.
Повече информация за програмата можете да намерите на http://
www.hrdc.bg/news.php.
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