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ВЪВЕДЕНИЕ
Младежите от семейства в неравностойно положение, етнически малцинства
или семейства с миграционни корени имат по-малко възможности за социална
и културна интеграция и за интеграция на трудовия пазар. През последните
години в много европейски страни шансовете им дори намаляха. Има голям
брой безработни младежи на прага на социалното изключване и бедността.
Много от тези младежи са от групи, които вече са в неравностойно положение
на трудовия пазар, напр. такива с традиционна безработица сред няколко
поколения в семейството, с родители с по-ниско образование, които са
зависими от социалните грижи или са с миграционни/малцинствени корени.
Тези фактори могат сериозно да влошат способността на един млад човек да
се впише в общността, учението и работата, като по този начин задълбочават
социалните и икономическите проблеми. Има значителни по обем
доказателства в подкрепа на заключението, че очакванията, които родителите,
учителите и обществото имат за способностите и постиженията на учениците,
могат да окажат влияние върху резултатите, които те постигат. Възможно е по
този начин да се навреди на увереността им в собствените им способности.
Проектът RE-Chance е насочен към младежи от семейства в неравностойно
положение, млади правонарушители и младежи с миграционни корени от
страните на партньорите: Австрия, Германия, Полша, България, Португалия,
Италия и Чешката република. Целта на проекта е да помогне на тези млади
хора да прекъснат порочния кръг на демотивацията, социалното изключване и
бедността и да бъдат обучени младежите в затруднено положение за
придобиване на социални, методически и личностни компетенции, за да се
повиши и възстанови тяхната увереност в собствените им способности.
Друг важен аспект на проекта е консултирането на родители, учители и млади
работници относно възможностите за повишаване на социалните им умения.
Проектът адаптира и прилага модулите за обучение, които вече бяха
разработени в рамките на проект SOCO – VET по програма Леонардо да Винчи:
•

Управление на конфликти

•

Успешна комуникация и взаимодействие

•

Мотивация

•

Толерантност

•

Процеси на вземане на правилни решения

•

Разбирания

•

Работа в екип и сътрудничество

•

Справяне със стреса

•

DISC и как да поправим собствените си способности

Проектът SOCO-VET (както и Re-Chance) бе иницииран от възгледа, че хората
придобиват социални умения във всички форми на социално взаимодействие –
с родители, в игри, заедно с други хора, по време на учене и работа.
Направените изследвания в областта на теорията на образованието и
практическото обучение показват, че социалните умения, като едно измерение
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на професионалните познания и умения, често имат второстепенно значение.
Те не се насърчават по един целенасочен начин. Учителите в областта на
професионалното обучение и образование все още имат твърде малко
познания и слабо владеят методи за повишаване на социалните умения. Чрез
обучението по социални умения въз основа на модулите и инструментариума,
разработени по проект of SOCO, участниците откриват в социални ситуации, в
които не се чувстват уверени, ефективни начини да взаимодействат с други
ученици, колеги, ръководители, обучаващи, клиенти, родители, приятели, да
следят наблюденията си и да ги прилагат на практика. Когато правят това те
трябва да знаят, че трябва не само да дадат адекватен израз на техните
собствени чувства, мисли и нужди (посредством думи, изражения на лицето и
жестове), но и да държат сметка по адекватен начин и за чувствата, мислите и
нуждите на отсрещната страна.
В рамките на проекта RE-Chance бяха адаптирани и преведени модулите
SOCO-VET на езиците на всички партньори (български, чешки, италиански,
полски и португалски) и могат да бъдат изтеглени от http://www.rechance.eu –
също и на немски и английски.
Целеви групи във всяка страна – партньор:
BFI, AT
Млади мигранти,
търсещи
или
участващи
в
професионално
образование.

Младежки
консултанти,
социални
работници

EBG, DE

TEMPO,
CZ

Младежи
в
неравностойно
социално
Затворници
положение и с
малцинствен
произход.

Млади
социално
изключени
хора

BGCPO, BG

Обучаващи,
Надзиратели Социални
които работят
в затвори
работници
с безработни

Учители
и
обучаващи
в
Учители
и Обучаващи
сферата
на
консултанти
в затвори
професионалното
образование

UniTS, IT

AHE, PL

Студенти
Младежи с
социални
увреждания
проблеми

Социални
работници

Попечители, Родители,
консултанти учители

със

SPS, PT

Момичета
от
институционални
защитени
жилища

Родители,
консултанти.

Кръстници
на
институцията,
членове,
асоциации
на
семейства
и
родители

Обучаващи,
учители,
училищни
съветници,
професионални
съветници и др.

Консултанти
и
обучаващи
от
защитеното
жилище,
възпитателни и
социално
мрежови
институции

Наръчникът по проект Re-chance е предназначен за учители, обучаващи и
консултиращи и им помага за осъществят трансфер на знанията, натрупани и
развити в рамките на проекта. Наръчникът трябва да се разглежда като
методологическа препоръка; препоръчва се на обучаващите да го прочетат
преди да започнат курса. Разделен на глави, изработването му е дело на
представители на участващите в проекта партньорски организации.
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ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:
• BFI Oberösterreich – Австрия, Координатор на проекта
•

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft - Германия

•

UniTS - Universitá del Terzo Sektore – Италия

•

Академия по хуманитарни науки и икономика, Лодз - Полша

•

Обучение и консултации Tempo – Чешка република

•

ТВВ Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg - Германия

•

БГЦПО Българо-германски център за професионално обучение,
Пазарджик – България

•

Sonhos Para Sempre - Португалия:

“RE-CHANCE Повишаване на възможностите за заетост на младежи в
неравностойно социално положение” е проект по програма Леонардо да Винчи,
(2009-1-AT-1-LEO05-0001188)
финансиран
от
Европейския
съюз
с
продължителност 24 месеца (есен 2009 – есен 2011).
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СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Днешните общества поставят взискателни предизвикателства пред индивидите,
които са изправени пред сложни ситуации в много направления на живота си. За да
се отговори на тези предизвикателства са необходими голямо разнообразие от
компетенции (OECD 2005). Особено много се повишават и изискванията на пазара
на труда. Освен специалните и методологически компетенции, които са обект на
непрекъснати изменения поради развитието на технологиите, все повече се
изискват и социални компетенции (като способности за работа в екип)
(Geißler/Orthey 2002, Reißig 2007). Едно изследване, направено в Германия
разкрива, че фирмите поставят високи изисквания към социалните компетенции на
новоназначените си служители. Но резултатите от това изследване сочат, че е
налице все по-увеличаващ се дефицит в областта на социалните умения
(способности за работа в екип, умения за разрешаване на конфликти, DIHK 2005).
Изискванията, поставяни от пазара на труда са препятствие, което трудно се
преодолява, особено от младите хора (Franke 2008) – един факт, който се
подчертава също и от равнищата на безработицата сред младежите (на възраст
под 25 години) в европейските страни1 (EUROSTAT 2011). При опита им да
започнат трудовия си живот тези младежи все по-често са изправени пред
трудности, които са предмет на неблагоприятното им положение, което произтича
от
взаимодействието
между
индивидуалните
качества,
структурните
характеристики и изискванията на пазара на труда. Неблагоприятното положение
може да е резултат от различни характеристики. Някои примери за такива
характеристики са социалните особености, като екстернализацията на
поведенчески проблеми или споменатият по-горе дефицит в областта на
социалните компетенции, затруднения в усвояването на знания,бедността или
езиковите затруднения (при миграция) (Braun et al 1999).
Повишаващите се изисквания на пазара на труда, които се поставят пред младите
хора, се вземат под внимание на равнището на европейските политики.
Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.
относно ключовите компетенции за учене през целия живот изразява становището,
че трябва да се осигури „системите за първоначално образование и обучение да
предлагат на всички млади хора средства да развиват ключови компетенции до
равнище, което ще ги подготви за живота им на възрастни и което да формира
основа за по-нататъшното учене и трудов живот“. (Официален вестник на
Европейския съюз 2006 г.). Социалните компетенции категорично се определят като
ключови компетенции. Освен това се поставя специално внимание върху
положението на лицата в неравностойно положение: „По-специално, чрез
надграждане върху разнообразни индивидуални компетенции, трябва да бъдат
задоволени
различните
нужди
на
учащите
като
се
гарантира
равнопоставеност и достъп за онези групи, които поради неравностойно
образователно положение, дължащо се на причини от личен, социален, културен
или икономически характер, се нуждаят от подкрепа, за да разгърнат пълния си
образователен потенциал. Примерите за такива групи включват лица с ниски
основни умения, по-специално със слаба грамотност, преждевременно
напусналите училище, дългосрочно безработните и тези, които се връщат към
1

През 2010 г. безработицата сред младежите на възраст под 25 години беше 8.8 % в Австрия, 9.9 % в
Германия, 27.8 % в Италия, 23.7 % в Полша, 27.7 % в Португалия, 23.2 % в България и 18.3 % в Чешката република.
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трудовия живот след продължително отсъствие, по-възрастни хора, мигранти
и хора с увреждания“ (Официален вестник на Европейския съюз 2006 г).
В светлината на значението на социалните компетенции, като ключов фактор за
посрещане на изискванията, поставяни от днешното общество, е наложително в
тази връзка да се намери дефиниция на понятието за социални компетенции.
Освен това трябва да се разгледат факторите, които влияят върху развитието на
социални компетенции, възможностите за укрепване на социалните компетенции и
значението на социалните компетенции за възможностите на индивида да се
реализира на трудовия пазар. Накрая трябва да бъде разгледан въпросът как да
бъдат измервани социалните компетенции.

Какво са социалните компетенции?
Социални компетенции: Целостта от познания, способности и умения на
индивида, които повишават качеството на неговото/нейното социално
поведение – в смисъла на дадената дефиниция за социално компетентно
поведение (Kanning 2003: 15).
Дефиницията за социалните компетенции показва, че това е обобщаващо
понятие за целостта от познания, способности и умения на едно лице, които му
позволяват да действа в обществото. Вследствие от това всяка отделна
съответна способност или умение и всяко отделно съответно познание е
социална компетенция. Поради това социалните компетенции са многоизмерен
конструкт. Под познание се разбира информацията за основни културно
обусловени правила на човешкото съ-съществуване. Способностите се
разглеждат като общи компетенции, присъщи на личността на индивида (напр.
екстровертност). За разлика от тях, уменията са фокусирани върху специфични
придобити компетенции. В процеса на взаимодействие винаги се включват
няколко компетенции едновременно (познания, способности, умения). Kanning
(2003: 17) илюстрира това, като дава пример с поздрава. Едно лице трябва да
знае как да поздрави друго, непознато за него/нея лице. Освен това лицето
трябва да е придобило умения за поздравяване (да се здрависва с правилната
ръка, да гледа другия човек в очите). В зависимост от общите способности
(екстровертността), поздравът ще бъде плах или пасивен (напр. слабо
ръкостискане) или активен и приятелски (напр. здраво ръкостискане). Този
пример показва, че социалните компетенции много зависят от дадената
ситуация.
Специфичните
ситуации
изискват
специфични
социални
компетенции.

Развиване на компетенции
компетенциите

и

причини

за

дефицити

в

В съответствие с целите на ЕС системите за първоначално образование и
обучение трябва да предлагат на всички млади хора средства да развиват
ключови компетенции до равнище, което ще ги подготви да посрещнат
изискванията на трудовия живот (Официален вестник на Европейския съюз
2006 г). Въпросът, който възниква е, кои фактори благоприятстват развиването
на социални компетенции или възпрепятстват тяхното развитие. Социалните
компетенции са резултат от целостта от опитни ситуации на социализацията на
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индивида2. Произходът на социалните компетенции може да се проследи още в
най-ранните години на детството. В психологията на развитието развиването на
основни социални компетенции се смята за важна задача от развитието в
детството, докато в годините на юношеството тези компетенции трябва да
бъдат разграничени (Hurrelmann 2007). Ако задачите на развитието не са
изпълнени в достатъчна степен е много вероятно разграничаването и понататъшното развитие на социални компетенции по време на юношеството
също да се провали.

Укрепване на социалните компетенции
Съществуват множество подходи, целящи укрепването на социалните
компетенции (за общ преглед вж. Hinsch/Pfingsten 2002 и Jerusalem/KleinHeßling 2002). Някои от тези подходи следват линията на теорията на
познанието (сред тях е и Bandura 1997), като приемат, че дефицитите в
областта на социалните компетенции могат да бъдат компенсирани чрез
„практикуване на социално компетентно поведение“. Тези теории не посочват
експлицитно причините за тези дефицити. Те по-скоро почиват на допускането,
че социалните умения могат да бъдат научени посредством социална практика.
Hinsch и Pfingsten (2002) насочват към една доба емпирична основа, която като
че ли доказва ефективността на един такъв подход. Други подходи обаче се
фокусират по-силно върху познавателната основа на дефицитите в
компетенциите (напр. Jugert и кол. 2010). Допуска се, че дефицитите в областта
на социално компетентното поведение се предизвикват от дефицити в нивото
на обработка на информацията (напр. проблеми при приемането на други
гледни точки, т.е. намерението на партньора в общуването не се тълкува по
правилен начин). Тези дефицити могат да се променят посредством
целенасочени програми за обучение. Също така бе възможно да се
демонстрира положителният ефект на подобни подходи (Hinsch/Pfingsten 2002).
Освен това трябва да се отчита ролята на очакванията за социална
самоефикасност. Убеждението, че сме в състояние да овладеем социалните
изисквания като проявяваме своето собствено поведение дори в трудни
условия е важно условие за социално компетентно поведение. Когато хората се
съмняват в своята социална самоефикасност, те са склонни да избягват
ситуации, които изискват социално компетентно поведение. Поради това
дефицитите в компетенциите остават. Програмите, насочени към укрепване на
очакванията за социална самоефикасност са особено успешни ако на
индивидите се даде възможност да се възприемат като социално компетентни
(Jerusalem/Klein-Heßling 2002).
Накрая трябва да се намери решение на въпроса за мотивацията на
участниците в програми, целящи укрепването на социалните компетенции.
Целевите групи често имат изключително негативни преживявания в училище,
което оказва отрицателно влияние върху тяхното желание да учат. За да се
противодейства срещу ниското ниво на мотивация, когато се стигне до активно
2
Освен условията на социализация, биологичните и генетични фактори също влияят върху развиването на
социални компетенции (Eisenberg et al 2005). Но тъй като от влияещите биологични фактори не могат да се извлекат
интервенции за укрепване на социалните компетенци, те няма да бъдат разглеждани тук.
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участие в програми за увеличаване на компетенциите е много важно да се
създаде атрактивна форма на обученията за компетенции, които освен това
трябва да бъдат и безпристрастни (Jugert et al 2010).

Социални компетенции и социален капитал – тяхното
значение за пазара на труда
Дефицитите в социалните компетенции, като например в способността да се
сътрудничи с другите или способността за справяне с конфликти,
представляват пречка per se при прехода от училище към пазара на труда,
което лесно може да се определи като „способност за работа в екип“ – едно
много преекспонирано понятие, което се очаква да е една важна компетенция
според обявите за работни места във вестниците (Orthey 2002). Едно немско
изследване акцентира върху голямото търсене на социални компетенции, което
се доказва от обявите за работни места (Dietzen 1999, цитирано от Orthey
2002). Освен това пряко влияние на социалните компетенции на индивида
върху неговите/нейните перспективи на трудовия пазар (напр. когато
компетенциите на индивида не съответстват на изискваните), има множество
косвени влияния на недостатъчните социални компетенции върху
възможностите за индивида на пазара на труда. Наред с останалите причини те
са резултат от факта, че недостигът в областта а социалните компетенции е
свързан и с други фактори, които също влияят върху перспективите за заетост
на индивида.
Социални компетенции и училищен успех
Социалните компетенции са не само per se цел на социализацията, която „си
заслужава да бъде преследвана“, но и служат за придобиване на знания и
когнитивни умения. Например изследванията показват, че съществува връзка
между училищния успех и социалните компетенции (Wentzel 1991,
Jerusalem/Klein-Heßling 2002). Учениците с ниски социални компетенции имат
по-слаб успех в училище, което впоследствие води до по-ниско ниво на
постиженията в образованието, което представлява друга пречка в прехода към
трудовия живот (Dornmayr 2006, Steiner 2009).
Социални компетенции и социален капитал
Социалните компетенции допринасят за формирането на социален капитал и
за по-голямата социална сплотеност (Rychen 2). Социалният капитал може да
се дефинира като онези ресурси3, които се коренят в социалната мрежа на
индивида и могат да бъдат мобилизирани и използвани чрез целенасочени
действия (Lin 1999: 35). Тук се разкрива свързващият фактор за значимостта на
социалните компетенции. Социалните компетенции са основно изискване за
установяването на социални връзки и за формирането на социални мрежи,
които са в основата на социалния капитал. Индивиди с недобри социални
компетенции имат затруднения в създаването и поддържането на положителни
3

Трябва да се отбележи, че точно както и в областта на социалните
компетенции, като цяло няма общоприета единна дефиниция за социален
капитал (за различните дефиниции вж. Healy et al (2001)).
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социални връзки. Изследванията показват важността на социалните мрежи и на
социалния капитал за намирането на изход от безработицата. На базата на
германския панел за хора с ниски доходи (1998-2002), Brandt (2006) стига до
заключението, че около една трета от безработните си намират нова работа
благодарение на социални контакти. Освен това шансовете да се намери изход
от безработицата се увеличават с броя на близките социални контакти и с
тяхната „ширина“. Freitag (2000) стига до подобни резултати в Швейцария.
Значението на социалния капитал изплува отново в контекста на концепцията
за възможностите за заетост (Fugate et al 2004). Социалните мрежи подобряват
възможностите за заетост на индивида, тъй като те могат да използват
неформални социални контакти за намирането на работа (напр. един приятел
има приятел, който познава някой, който има свободно работно място).
В обобщение индивидите, които имат дефицити в областта на социалните
компетенции не само че имат по-малко възможности на пазара на труда, тъй
като не отговарят на необходимите изисквания по отношение на социално
компетентното поведение, но (1) те проявяват също и дефицити в
методологическите, професионалните и академичните компетенции (лош
училищен успех, ниско ниво на постиженията в образованието или като цяло са
без завършено образование, без професионално образование, …), (2)
проявяват характеристики (поведенчески проблеми, употреба на вещества,
които водят до зависимости, противозаконно поведение), които ги прави
непривлекателни за потенциалните работодатели, и (3) на последно място, те
имат много малко социални мрежи, които биха могли да използват за прехода
от училищен към трудов живот.

10

www.rechance.eu

ОЦЕНКА
Методи за наблюдение
компетенции

и

проверка

на

социалните

За систематичното развиване на социални компетенции и наблюдението и
оценката на напредъка на участниците в обученията за социални умения
трябва да се използват различни методи по добре фокусиран и методичен
начин. По време на обучението и развиването на социални умения е много
важно да се прилагат методи за наблюдение и оценка на напредъка в това
развитие.
Целта на проекта бе да се разработят и приложат редица различни подходи за
оценка и наблюдение на социалните компетенции и да се изследва тази
област.
Въз основа на изследователската работа и на богатия опит на партньорите по
проекта с техните целеви групи бяха определени следните критерии за избор
на методи за оценка на процеса:
•

Използване на методи за активиране и мотивиране, които да осигуряват
развиването на уменията

•

Избор и използване на различни методи, които са практически
приложими, отворени и лесни за определяне

•

Да се осигури разработените продукти да бъдат приложими за различни
ситуации в професионалното и допълнителното обучение

•

Да се използват методи, които проследяват личното и социално
развитие на участниците

•

Избор на подходящи методи за документиране на процеса

Тъй като методът за наблюдение на поведението е една възприета и
установена процедура за измерване на социалните компетенции, бяха избрани
и приложени различни методи базирани на този подход.
Наблюдението на поведението се базира на наблюдения на (социалното)
поведение в различни (социални) ситуации, което означава повтарящи се
наблюдения в комбинация с различни ситуации (групови обсъждания, ролеви
игри и др.).
На първо място трябва да бъдат изяснени компетенциите, които ще се
наблюдават, както и да се дефинира как и по какъв начин да се наблюдава и да
се описва поведението на участниците. Това е необходимо също така и за
интерпретирането на наблюдаваните факти. Въпросниците за (само) оценка са
много полезно средство във връзка с този въпрос.
Важен фундамент за използването на методите за обучението е определянето
на индикатори за оценката. Различните методи за проверка се базират на
стандартизирани индикатори, разработени в рамките на партньорството по
проекта. Тяхната цел е да открият пред участниците концепцията за
социалните компетенции и да може поведението на съответните целеви групи,
свързано с различните социални компетенции, да се наблюдава и
интерпретира заедно с тези целеви групи.
11
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Индикатори за оценка
Общата основа, която партньорството по проекта Re-Chance избра в
разнообразните портфлоиа за оценка, са стандартизирани показатели, които
ще бъдат оценени в четири различни нива.
Това са нивата.
Много добре

добре

достатъчно

зле

Това са разработени показатели за социалните компетенции Комуникация,
Разрешеване на проблеми, Възприятие, Мотивация, Справяне със стрес и
Екипна работа и Сътрудничество.
Комуникация
1.

Осъзнаване на наличието на вербална и невербална комуникация и
способност те да бъдат използвани по правилен начин

2.

Способност за изразяване на емоции и чувства без обиждане на другия
(тактичност)

3.

Способност да се предава информацията по начин, който я прави
разбираема за различни хора (способност да се адаптира начина на
комуникиране според слушателите/читателите)

4.

Способност да се адаптира начинът на комуникиране според ситуацията
(еднопосочна информация – двупосочна информация, Послание „аз” –
Послание „ти” и др.)

5.
6.

Способност за активно слушане
Способност да се осъзнават различните емоции и способност за
самоконтрол

Разрешаване на проблеми
1.

Способност да се осъзнават и изразяват собствените нужди, интереси и
проблеми, да се дефинират очаквания и да се претеглят различните
интереси

2.

Способност
стереотипите

3.

Способност да се видят и изразяват собствените граници, да се определи
и уточни надхвърлянето им

4.
5.

да

преодолява

конструктивно

предразсъдъците

и

Способност да се разпознават и назовават конфликтните области
Способност да се гледа с различна перспектива и да се отчитат различни
гледни точки чрез (само) рефлексия
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Справяне със стреса
1.

Осъзнаване, че проблемите са част от живота на всеки и способност за
справяне с тях

2.

Определяне, изразяване и споделяне на собствените ценности, вярвания и
очаквания

3.
4.
5.

Осъзнаване на ценността на самосъзнанието и на социалното съзнание
Определяне и назоваване на проблемите и натоварването и способност
да се обсъждат собствените действия
Способност за активно справяне с натоварването и проблемите

Възприятие
1.

Способност да възприемеш и интерпретираш правилно сигналите на

невербалната комуникация /жестове, лицеви изражения, позиция на тялото/
Способност да изпратиш съобщение чрез жестове, лицеви изражения и
2.
позиция.
3.
Способност да контролираш езика на тялото според намерението за
комуникация.
4.

Способност да разпознаваш специфичните културни характеристики при
използването на лицево изразяване, жестове и позиция на тялото.

5.

Способност да слушаш активно.

Мотивация
1.

Разбиране на понятието мотивация, способност да се обясни какво
означава мотивацията за индивида, практически примери за „двигатели на
мотивацията”.

2.

Разбиране и способност да се работи чрез самомотивиране и мотивиране
на екипа/останалите курсисти/ хората наоколо и др. Чувстване на разликата
между самомотивирането и мотивирането на другите.

3.

Разбиране на положението, в което е другата страна – способност да не
се заема отбранителна позиция когато някой се опитва да ме мотивира.
Откритост и приемане на желанието да се мотивира някой.

4.

Разбиране на разликата между директни и индиректни стратегии за
мотивиране.

5.

Разбиране на значението на други фактори, които могат положително да
повлияят върху въпросите, свързани с мотивацията.

Работа в екип и сътрудничество
1.

Ангажираност с работата на екипа

2.

Способност за ефективно разпределяне на времето
13
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3.

Гъвкавост при работата в екип

4.

Умения за постигане на взаимно съгласие

5.

Способност за активно слушане

Рефлексията като хоризонтален метод
Рефлексията е методически начин на мислене, фокусиран върху целта да се
придобие знание относно даден процес или индивид, което е необходимо за
вземането на някакви решения или за изпълнението на някакви дейности.
Поради това рефлексията е централен елемент и необходимост за всеки
образователен процес, за всяка отделна дейност.
Някои от въпросите, на които може да бъде отговорено посредством
рефлексия, са изброени в следващия списък:
•

Кой съм аз?

•

Какво мога да правя?

•

Какво очаквам?

•

Къде съм в момента?

•

Как постъпих?

•

Правилно ли се държах?

•

Погрижих ли се за другите?

•

Бях ли готов на компромиси?

•

Какво научих от това?

Рефлексията като метод основно е начин на мислене, на проследяване на
целите, на планиране, на изпълнение и сравнение на планираното с
резултатите, както и на наблюдение на процеса. Централен въпрос е
развиването посредством рефлексията на ново задълбочено знание, нови
умения или нагласи. Методът на (само) рефлексията трябва да се разбира като
непрекъснат процес.
Саморефлексията е непрекъснат процес на усвояване на знание, което е
основа за всяко лично развитие. Ако някой не знае какво той/тя може или не
може да прави добре или защо той/тя е добър(-а) в нещо, той/тя не може да се
развива на основата на своите силни страни.
Саморефлексията включва съмнението в собствената гледна точка и
собствените действия; тя е единствената възможност за развиване на
обосновано самопознание и за оползотворяване и оценка на собствените силни
страни.
Саморефлексията може да бъде въведена по време на обучението
посредством въпросници, касаещи конкретни задачи. (Приложение:
Коментирайте задачата). По метода на изготвяне на портфолио е възможно да
се документира процесът за широк спектър от резултати и да се покажат
индивидуалните способности и силни страни на дадено лице. (Допълнение:
Портфолио).
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Методи за измерване на социалните компетенции
Измерване на социалните компетенции
Съществуват различни начини за идентифициране на социалните компетенции.
Kanning (2003: 26) систематизира различните подходи въз основа на
разграничението между социални компетенции и социално компетентно
поведение. (1) Един от подходите се изразява в опита да бъдат измерени
директно социалните компетенции, като се използват тестове за когнитивни
постижения. Този подход е твърде опростенчески, тъй като могат да се измерят
само когнитивните социални компетенции. Останалите подходи правят опит да
извеждат заключения за социалните компетенции от социалното поведение. (2)
Чрез наблюдение на видимото социално поведение се прави опит да се
изведат заключения за социалните компетенции, които го ръководят. (3) По
подобен начин социалните компетенции се правят измерими посредством
описание на поведението въз основа на (ретроспективно) самоописание или
описание на другите.
Тестове за когнитивни постижения
С помощта на тестове за когнитивни постижения могат да се идентифицират само
онези аспекти на социалните компетенции, които съставляват когнитивната база
на социално компетентното поведение. Съгласно фундаменталната идея на
тестовете за постижения, изискването е да се дават „обективно“ правилни
отговори на въпросите. Допуска се, че степента на социално компетентно
поведение на едно лице зависи от неговите/нейните резултати от теста (Kanning
2003). Друг проблем при измерването на социалната интелигентност е, че е
трудно да се определи границата между социалната интелигентност и
образователната интелигентност и се оказва, че не може или е трудно да се
демонстрира връзката между социалната интелигентност и (наблюдаваното)
социално компетентно поведение (Kihlstrom/Cantor 2002, Kanning 2003).
Вследствие на това тестовете за определяне на социалната интелигентност се
оказват само частично ефективни за измерване на социалните компетенции.
Наблюдение на поведението
Чрез наблюдение на поведението в социалните контакти се прави опит да се
изведат индиректно заключения за социалните компетенции на дадено лице. В
този контекст е изключително важно да се наблюдава поведението на лицето в
няколко различни ситуации, тъй като качеството на социалното поведение
зависи не само от социалните компетенции, но и от фактори на ситуацията.
Само повторното наблюдение позволява да се направят заключения за
социалните компетенции като поведенчески характеристики. Понятието за
наблюдение на поведението обхваща много различни методи. Основно то се
определя като попадащо между самонаблюдението и наблюдението от други
лица. Самонаблюдението често се използва в клиничната психология за
подобряване на саморефлексията на индивида. Наблюдението от други лица
става в изкуствена среда (ролеви игри, задачи за представяне, импровизирани
изказвания, групови дискусии, групови упражнения). Компетенциите, които се
планира да бъдат наблюдавани, трябва да бъдат определени предварително.
За да се осигури възможно най-високата степен на обективност, трябва да се
избере схема на кодиране (т.е. трябва да се определи по какъв начин да се
интерпретира наблюдаваното поведение). (Kanning 2002: 41-46)
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Така нареченият център за оценка е специфична форма на наблюдение на
поведението, при която наблюденията на различните компетенции се
извършват в различни ситуации (напр. групови задачи, групови дискусии,
задачи за представяне). Често в рамката на един център за оценка се
използват и други процедури, като например тестове за когнитивни постижения.
Всичко това прави центъра за оценка най-скъпата, но също и найвсеобхватната процедура за измерване на социалните компетенции. (Kanning
2002: 55-64)
Описание на поведението
Описанието на поведението е процедура за индиректно измерване на
социалните компетенции. Това е опит да се направят заключения за
социалните компетенции на едно лице на базата на неговото/нейното
поведение, проявено в миналото. Може да се направи разграничение между
самонаблюдението и наблюдението от други (напр. родители, учители). Често
се използват стандартизирани въпросници (напр. въпросници, целящи
определянето на отличителните лични черти на характера).
Сред представените процедури наблюдението на поведението се оказва найподходящата процедура за измерване на социалните компетенции (Kanning
2003, Keating 1978), тъй като социалните компетенции се проявяват в социално
компетентното поведение (Rychen/Salganik 2003). Докато при тестовете за
когнитивни постижения, които претендират директно да определят социалните
компетенции, валидността на измерването е под въпрос (напр. връзката между
резултатите от теста и социалното поведение е ограничена или изобщо не
съществува, cf. Kihlstrom/Cantor 2002, Kanning 2003), описанието на
поведението поставя проблема, че описваното поведение остава в миналото,
което донякъде изисква от респондентите да имат високи качества на паметта.
Това предполага наличието на селективно запомняне, както и на грешки в
измерването поради склонността към социални пристрастия. Подобно на
центъра за оценка, комбинирането на различни методи за събиране на данни
също води до желаните резултати. Като пример може да се даде случаят,
когато в хода на обучение за поведение, за определяне на успеха от
обучението се използват не само различни процедури за наблюдение на
поведението, но и въпросници за социалното поведение, използващи метода
на самооценката или оценката от други (Kanning 2003). Jugert et al (2007: 16)
също потвърждава, че един мулти-модален подход, основан на разнообразни
процедури на събиране на данни, е особено подходящ за измерване на
социалните компетенции.

Индивидуална оценка
При една индивидуална оценка е важно да се установи как участниците
разбират и оценяват своето положение в живота в момента, както и своя
потенциал. На базата на това изследване е много важно да се работи също и в
сферите на интересите на участниците, за да могат те да бъдат взети предвид
в процеса на обучение.
1. Насочващо интервю
Целта на метода на насочващото интервю е да се опознаят нуждите на
участниците и след това да се използват тези резултати като основа за
16

www.rechance.eu

развитие и прилагане в процеса на обучение. Решението е да се знае точно
какви нужди има лицето в момента – нещо като оценка на нуждите
(Приложение: Инструменти за оценка)
Насочващото интервю трябва да се проведе лице в лице, ако е възможно, в
спокойна атмосфера. За да се осигури необходимото съсредоточаване за
интервюто, въпросите се задават на участниците по подготвен въпросник и се
документират писмено.
Въпросите, които се използват при насочващи интервюта, се базират на
следните съображения:
•

От какво се нуждае лицето?

•

Какво е положението на лицето в момента?

•

Какви социални компетенции има лицето?

•

Какви са акцентите, върху които да се работи при това лице?

•

Каква професия би желало лицето да работи? Напр. „Коя е работата на
мечтите ми? “

Резултатите от това изследване са основата за разработването на проектите,
като например за последователността в обучението, обучителните модули и
др…
Интервюто „лице в лице” чрез подготвен въпросник е метод, който често се
използва в професионалното образование и обучение. Още повече, че това е
интересен метод за всички институции, заинтересовани от разработването на
продукти за конкретни целеви групи с акцент върху индивидуалната
предразположеност и нуждите на участниците.
Интервюиращият подготвя един въпросник за всеки участник, в който се
документират отговорите на участниците. С използването на този метод курсът
на обучение може да бъде структуриран заедно с участниците и на базата на
техните индивидуални нужди. Добре структурираните насочващи интервюта са
добра основа и ръководна линия за (само) рефлексия и фокусиране върху
предразположеността и развитието на участниците и документират
индивидуалния напредък в развиването на компетенции.
2. Въпросник за самооценка
Въпросникът за самооценка е форма за охарактеризиране. Участниците трябва
да се опишат по кратък начин, да осъзнаят и да оценят своите способности –
това е саморефлексивна самооценка.
За попълването на въпросника е важно да има тиха и спокойна атмосфера.
Освен това е много важно да се осигури достатъчно време за отговор на
въпросите, защото при някои е необходимо да се помисли по-дълго време и
това трябва да бъде казано на участниците. Винаги трябва да има някой, който
да отговаря на евентуални въпроси.
Въпросите във въпросниците трябва да бъдат подбрани за конкретните целеви
групи. Следващите въпроси са съобразени с нуждите на петнадесетгодишен
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участник, когато целите са да се направи самооценка на собствената преценка
на комуникативността и уменията за работа в екип.
“Убедих родителите си с добри аргументи да увеличат джобните ми! “
“Докато работехме в екип по един проект, един от съучениците ми даде
някои нови предложения и идеи, които аз първоначално не споделях. Бях
убеден с аргументи и се отказах от изпълнението на моите предложения. “
Критерии, като тези доколко въпросите са разбираеми или релевантни за
участниците, са много важни при разработването на въпросниците.
Разнообразието, което внася използването на въпросници, както и
възможността въпросите да бъдат насочени върху индивидуалните нужди, са
главната причина те да бъдат широко използвани за самооценка.
Разработването, съставянето и изготвянето на въпросници за самооценка
позволява използваните въпроси да бъдат обвързани с плановите задачи или
да имат връзка с професионалното образование и обучение, или с
индикаторите за оценка, или с дейностите, осъществявани на открито за деца и
юноши.
Например лесно можете да съчетаете самооценката за пространствено
ориентиране с дейностите на открито под наименованието „Градско рали”.
“Аз съм в чужд град и трябва да използвам карта на града, за да намеря
пътя. “
(Приложение: Инструменти за оценка: Самооценка)
Този разработен въпросник за самооценка на социалните компетенции на
младежи използва скала, по която участниците трябва да оценят способностите
си. Тази самооценка трябва да се използва от обучаващите и да бъде обсъдена
подробно. Тя може да бъде ползвана като отправна точка за процеса на
развитие. Тя никога не трябва да се прави самостоятелно, без по нея да се
направи обсъждане с обучаващия/консултиращия. Въпросниците за
самооценка могат да се използват също и за оценка на собствената мотивация.
В приложението можете да намерите още някои въпросници, в които са
съчетани вижданията на обучаващи и курсисти. По този начин самооценката и
оценката от други лица могат да се документират паралелно и лесно да бъдат
сравнявани.

Методи при групово оценяване
За групови дейности, за упражнения, за поемане на предизвикателства и за
различни обучителни модули, когато е възможно да се използва отворено,
ориентирано към действия преподаване, най-добре е да се използват
разнообразни методи за задачите за групово оценяване.
Наблюдение от обучаващите
Наблюдението от други лица е метод, който акцентира върху описанието на
ситуацията и поведението на хората в конкретната обстановка. Този процес се
базира на специално съставени упражнения във връзка с наблюдението от
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страна на обучаващите. (Приложение: Инструменти за оценка: Наблюдение от
обучаващите)
При груповата оценка групата е изправена пред някои предизвикателства, като
„Час на автографа”, или „Построяване на кула от хартия” и много други
различни предизвикателства. (Приложение: Инструменти за оценка: Примерни
упражнения)
Предизвикателствата се базират на различни структури. Използва се или
фиксиран модел, или задачата се съставя заедно с групата. В зависимост от
задачата групата се разделя на по-малки подгрупи, но е възможно също така
задачата да се изпълни самостоятелно. Преди да започне упражнението е
важно обучаващите да се запознаят с упражненията и да разполагат с всички
инструменти, които са необходими на участниците, за да изпълнят
упражнението. Преди всяка задача е много важно също и да се попитат
участниците дали са разбрали задачата и да се провери това.
По време на различните упражнения при груповото оценяване наблюдаващите
имат задължението да се грижат за взаимодействието между участниците. За
да се разберат и сравнят резултатите по правилен начин трябва да се
докладва за всеки отделен участник в груповата оценка, като за целта се
използва въпросник за наблюдаващия, съставен по определени критерии.
Броят на наблюдаващите трябва да е съобразен с броя на участниците.
Критериите във въпросника за наблюдаващия може да имат много различни
аспекти, но трябва да бъдат индивидуално адаптирани за конкретните целеви
групи и за главните цели на наблюдението.
Критерии за наблюдение във връзка със социалните компетенции:
•

Приема ли участникът своята роля?

•

Проявява ли участникът съдействащо поведение?

•

Желае ли той/тя да има водеща роля в справянето с
предизвикателствата?

•

Влиза ли той/тя във взаимодействие с останалите членове на групата?

•

Има ли той/тя свой собствен подход в груповия процес?

•

Може ли той/тя да си представи да е член на друга група?

•

Проявява ли той/тя чувство на съпричастност?

•

Как можете да оцените комуникативността му/й?

•

Как той/тя се справя със сроковете за изпълнение?

•

Може ли той/тя да убеждава с аргументи?

Самонаблюдение
Самонаблюдението е основен метод и съответно нормална процедура във
всекидневния живот, но се използва също и в образователната практика (за
сравнение - Kleber, E., 1992, S.199). Базата за самонаблюдението или
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интроспекцията е самосъзнанието. Това означава, че човек наблюдава своето
поведение, чувствата и мислите си в определени ситуации и за определен
период от време, съзнава ги и има влияние над тях. (за сравнение - Kleber,E.,
1992, S.199ff). Изготвените въпросници, които се използват за специални
задачи, са идеален инструмент за самонаблюдение (Приложение: Инструменти
за оценка: Коментирайте задачата си)
Във връзка с настоящия процес бихме искали да споменем различните
възможности при използването на портфолио. Те са една възможност за
участниците да документират своя опит чрез самонаблюдение за по-дълъг
период от време. (За сравнение - C-Portfolio).
Да се приложи процеса на самонаблюдение в обучението означава да се
организира подходяща тиха обстановка за документирането, при което
вниманието се насочва върху самия човек. За самонаблюдението е много
полезно да се осигури достатъчно време в процеса на изпълнение на
упражненията, игрите и поредицата от обучения.
Цели на самонаблюдението:
•

Познаване, интегриране и оценка на собственото поведение и опит

•

Извличане на заключения на базата на поведението и опита

•

Сравнение с други лица

•

Възможност за промяна на собственото поведение

•

Приучаване да се изразяват емоциите с думи.

Портфолио
Портфолиото е от полза за планирането, описанието, документирането и
само/рефлексията на индивидуалния опит. Сред основните аспекти на
приложимостта на портфолиото е да се докладва за саморефлексията в
съчетание с външно мнение на обучаващите или на други курсисти.
Придобитите от тях компетенции и опит се документират самостоятелно от
участниците. Оценката на собствения опит и поемането на отговорност за
собствените действия са важни стъпки за придобиването на самоопределение
и тясно свързани с целите за придобиване на социални компетенции.
Методът на портфолиото, описан от Elsholz (Elsholz 2010, S. 9), се дефинира
като способ за развиване на самоопределено знание. Освен това методът на
портфолиото се характеризира с отворения си подход и не е предназначен за
определена цел, поради което е идеален за ориентиране в процеса. (Elsholz
2010,9f).
За по-продължителен период от време, напр. в рамките на изпълнението на
един проект, участниците се насърчават да докладват своя индивидуален
познавателен опит, ръководени от дидактични критерии, както и да докладват
за развитието на процеса. (Приложение: Инструменти за оценка: Портфолио –
Дневник на проекта).
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Възможни въпроси за съставянето на портфолио:
•

Защо за мен беше лесно/трудно да се справя с тази задача?

•

Какво научих от работата по тази задача?

•

Какво е полезно за всекидневния ми живот, напр. от какво може да се
нуждая извън обучението?

•

Какво говори резултатът за моите способности и силни страни?

•

Какви възможности съществуват за подобряване на конкретни
способности?

Цели при използването на метода „Портфолио”:
1. Да се направят индивидуалните способности и силни страни, както и
възможностите за развитие по-ясни и наблюдаеми
2. Да се оцени, разбере и интерпретира собственото изпълнение и
собственият успех.
3. Да се установи връзка между собствените способности и нужди в
отделните области на живота (професионално ориентиране,
образование и специализирано образование, дейности на открито и
др….)
4. Обективиране на самоопределението на база на резултатите и на
мнението на обучаващите.
5. Да се насърчат участниците да реализират своите възможности, да ги
развиват и ако е необходимо, да попълнят пропуските.
6. Предложение за работа с допълнителна информация.
7. Развиване на нови интереси.
Методът на портфолиото е приложим по много различни начини. Един пример
е да се събират работните листове в папка. Друга възможност е да се води
„Дневник по проектите”, в който участниците могат да описват текущия си опит.
Освен това може да се използва „Приключенски дневник” за дейностите,
изпълнявани на открито; това са също така извадкови доклади според
интересите.
Портфолиото е успешен метод за процеса на професионално ориентиране и
консултиране, за документиране на процеса в определена област на внимание,
за специални проекти, а също и за прилагане в проектните седмици в
училищата.
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА
Интервю „Социални комуникативни компетенции” – оценка на нуждите от обучение
Училище: ......................................................................................................................................
Имена на ученика: ..............................................................................................................................
Клас............................., Възраст..................., Пол..................
Компетенции

Индикатори

1

2

3

4

Осъзнаване на наличието на вербална и невербална комуникация и
способност те да бъдат използвани по правилен начин
Способност за изразяване на емоции и чувства без обиждане на другия
(тактичност)
Комуникация

Способност да се предава информацията по начин, който я прави разбираема
за различни хора (способност да се адаптира начина на комуникиране според
слушателите/читателите)
Способност да се адаптира начина на комуникиране според ситуацията
(еднопосочна информация – двупосочна информация, Послание „аз” –
Послание „ти” и др.)
Способност да се осъзнават различните емоции и способност за самоконтрол

Разбиране

Способност да се разбират и тълкуват правилно сигнали на невербалната
комуникация
/жестове, изражения на лицето, пози на тялото/
Способност да се предава послание с помощта на жестове, изражения на
лицето, пози на тялото.
Способност да се контролира езика на тялото според целта на комуникацията.
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Способност да се оценяват специфични културни особености при употребата
на изражения на лицето, жестове и пози на тялото.
Способност за активно слушане
Управление
конфликти

на Способност да се осъзнават и изразяват собствените нужди, интереси и
проблеми, да се дефинират очаквания и да се претеглят различните интереси
Способност да преодоляват конструктивно предразсъдъците и стереотипите
Способност да се разпознават и назовават конфликтните области
Способност да се гледа с различна перспектива и да се отчитат различни
гледни точки чрез (само) рефлексия
Способност да се видят и изразяват собствените граници, да се определи и
уточни надхвърлянето им

Справяне със стреса

Осъзнаване, че проблемите са част от живота на всеки и способност за справяне с тях
Определяне, изразяване и споделяне на собствените ценности, вярвания и
очаквания
Осъзнаване на ценността на самосъзнанието и на социалното съзнание.
Определяне и назоваване на проблемите и натоварването и способност да се
обсъждат собствените действия
Способност за активно справяне с натоварването и проблемите

Работа
в
екип
сътрудничество

и Ангажираност с работата на екипа
Способност за ефективно разпределяне на времето
Гъвкавост при работата в екип
Умения за постигане на взаимно съгласие
Способност за активно слушане
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Мотивация

Разбиране на понятието мотивация, способност да се обясни какво означава
мотивацията за индивида, практически примери за „двигатели на
мотивацията”.
Разбиране и способност да се работи чрез самомотивиране и мотивиране на
екипа/останалите курсисти/ хората наоколо и др. Чувстване на разликата
между самомотивирането и мотивирането на другите.
Разбиране на положението, в което е другата страна – способност да не се
заема отбранителна позиция когато някой се опитва да ме мотивира.
Откритост и приемане на желанието да се мотивира някой.
Ученикът има желание да мотивира другите.
Разбиране на значението на други фактори, които могат положително да
повлияят върху въпросите, свързани с мотивацията.

Скала:
1.Много добри
2.Добри
3.Лоши
4.много лоши

Интервюирал:
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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Коя е работата на
мечтите ми?
С
какво
съм
способен
да
се
заема, за да получа
работата?
Какво съм способен
да
направя
за
интегрирането ми в
работния процес?
Предварителна
оценка на сегашните
ми
социални
компетенции, които
имам:

Предходно
образование
обучение:

Предходен
стаж
(платен
доброволен):

Възможност
посещаване
курса:

и

трудов
и

за
на Пон______Вто______Сря_____Четв______Пет______
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Самооценка
Моля, посочете отговорите, които ви описват най-добре. Ако не сте извършвали

Усет за пространство
Намирам се в град, в който не съм бил порано. Трябва да ползвам карта.

Чертая план на апартамента/къщата, в която
живея.

Сглобявам мебели по указания за монтаж.

Въображение
Колекционирам
различни
създавам нови неща от тях.

26
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Това е много трудно
за мен.

Това е трудно за
мен.

Име:_______________________

Това е доста лесно
за мен

Това е много лесно
за мен.

всички тези дейности, само си представете как бихте се справили.

Това е много трудно
за мен.

Това е трудно за
мен.

Име:_______________________

Това е доста лесно
за мен

Това е много лесно
за мен.
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Намирам нови решения на проблеми.

Приятел празнува 18-тия си рожден ден.
Украсявам стаята за празника.

Памет
Помня рождените
приятели.

дни

на

всичките

ми

Помня задачите за домашна работа без да
ги пиша.

Когато отивам да пазарувам храна, не се
нуждая от списък. Въпреки това не
забравям.

Работа в екип и сътрудничество
Когато попадна в нова група незабавно се
свързвам с членовете й.

27

По време на групово упражнение член на
групата
дава
предложение,
което
противоречи на моите представи. Приемам
неговите/нейните аргументи и не настоявам
на моето предложение.

Когато работя в екип поемам работа,която не
обичам да върша, но е важна за изпълнение
на целите.

Комуникативност
Бих искал/а да си купя нов mp3 плейър и
питам магазинерката за видовете, с които
разполагат и цените им.

Изгубих се в непознат град. Поради това
питам някой как да стигна до гарата.

Убедих родителите си да повишат дневните
ми пари с добри аргументи.
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Това е много трудно
за мен.

Това е трудно за
мен.

Това е доста лесно
за мен

Име:_______________________

Това е много лесно
за мен.
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Това е много трудно
за мен.

Това е трудно за
мен.

Това е доста лесно
за мен

Име:_______________________

Това е много лесно
за мен.
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Разрешаване на проблеми
Получих нов чин. Някои от детайлите са
разхлабени. Незабавно предприемам нещо,
за да ги оправя.

Тръгвам си от центъра за обучение.
Внезапно откривам, че колелото ми го няма.
Започвам да правя план какво да правя.

Компютърът ми се разваля непрекъснато.
Бих искал/а да реша проблема сам/а и вече
имам някои идеи за това.

29

www.rechance.eu

Самооценка на мотивацията
Отговорете на въпросите с „Да” или „Не”.
Тук ще разберете как да оцените собствената си мотивация.
1. Чета внимателно всичко, което ми е интересно

Да

Не

2. Не се колебая, когато трябва да помогна на някой в затруднение.

Да

Не

3. Внимателно подбирам какво да облека, когато излизам.

Да

Не

4. Когато вечерям вкъщи на масата се държа по същия начин,
както когато съм в ресторант.

Да

Не

5. Никога не изпитвам антипатия към никой.

Да

Не

6. Често отказвам да направя нещо, защото не съм уверен/а
в способностите си.

Да

Не

7. Обичам да говоря негативни неща за хора, които не са наоколо

Да

Не

8. Винаги слушам внимателно човека, на когото говоря, независимо
кой е той/тя.

Да

Не

9. Винаги намирам „много убедителна” причина, за да оправдая грешките си.
Да

Не

10. Случвало ми се е да се възползвам от неосведомеността или
грешките на другите.

Да

Не

Да

No

12. Понякога се опитвам да се отплатя на някой, вместо да му/й простя.

Да

Не

13. Винаги настоявам нещата да бъдат така, както аз ги харесвам.

Да

Не

14. С готовност помагам, когато някой ме моли за услуга.

Да

Не

Да

Не

11. Признавам с готовност грешките си.
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15. Дразните ли се когато хората имат различно мнение от вашето?

16. Винаги внимателно обмислям какво да взема, когато ще пътувам.

Да

Не

17. Понякога се случва да завиждам на чуждия успех.

Да

Не

18. Понякога ме дразни, когато някой ми поиска услуга.

Да

Не

19. Когато хората имат неприятности понякога си мисля, че са си
получили заслуженото.

Да

Не

20. Никога не съм говорил/а за неприятни неща с усмивка на лице.

Да

Не

Скала за точките:

Ако сте отговорили с „Да” на въпроси 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 20, получавате една
точка.
Ако сте отговорили с „Не” на въпроси 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19 получавате една
точка.

Пребройте точките!
Колкото повече са точките ви, толкова по-мотивирани сте. Ако имате 20 точки, имате
най-висока мотивация.

10

20

31

www.rechance.eu

Примери за някои предизвикателства
„Събиране на автографи“
Цел:

Да се направи контакт, да опознаеш другите

Материал:

лист със задачата

Времетраене:

10 – 20 минути

„Събиране на автографи“ е игра за опознаване на другите. Участниците се движат из
стаята и и търсят хора, които отговарят на определено описание, дадено в листа със
задачата им. Напр. „Открийте някой, който говори поне два езика “ (вж. приложението).
Когато го открият, трябва да вземат автографа му. Това упражнение показва как някой
се свързва с други хора и как общува с него. Много е полезно за развиването на
сътрудничеството и комуникативността и показва също потенциала (напр. езиковите
умения)

“Изработване на хартиена кула“
Цел:

сътрудничество;
Справяне със стреса (когато се играе в повече от една
групи и за ограничено време)

Материал :

хартия, ножици, тиксо

Времетраене: :

20 – 40 минути

Групата участници е разделена на подгрупи от по 2-3 души. Задачата е да се изработи
хартиена кула, която да е висока колкото е възможно без да пада.

„ От грешната страна“
Цел:

сътрудничество

Материал:

стара покривка

Времетраене:

5 – 15 минути

Групата застава на покривката. Трябва да се обърне покривката без никой да докосне
пода. Важни аспекти на това упражнение са сътрудничеството, намирането на
решения и поемане на водеща роля.
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„Дискусия „За” и „Против”
Цел:

справяне с чуждите аргументи и мнения; водене на спор и
обсъждане на собственото мнение; справяне с конфликти.

Материал:

химикалка и хартия

Времетраене:

20 – 40 минути

Това упражнение се провежда в контролиран спор между две страни. Това е метод за
обмен на широк спектър от възгледи. Темата трябва да е много конкретна и
противоречива, за да могат да се изказват мнения „за” и „против”. Групата е разделена
на две подгрупи, „за” и „против”. Двете групи дават аргументи за своята страна.
Двете групи застават една срещу друга. Едната страна започва с аргумент, а другата
отговаря. Всяка група разполага с ограничено време за говорене. Целият дебат
продължава докато се изчерпи подготвеният списък с аргументите.

Критерии за наблюдението:
•

Каква е комуникативността в групата?

•

Кой говори с или за групите?

•

Кой печели с убеждение?

•

Какви аргументи е избрала групата? Защо?

•

Използва ли се езика на тялото?
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Наблюдение от обучаващите

Име:
Много
добре

Способност
да
се
осъзнават и изразяват
собствените
нужди,
интереси и проблеми,
да
се
дефинират
очаквания и да се
претеглят
различните
интереси
Способност
преодолява
конструктивно
предразсъдъците
стереотипите

да

и

Способност да се видят
и изразяват собствените
граници, да се определи
и уточни надхвърлянето
им

Способност
да
се
разпознават и назовават
конфликтните области
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Добре

Доста
тъчно

Не
добре

Забележки
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Определяне и
назоваване на
проблемите и
натоварването и
способност да се
обсъждат собствените
действия
Осъзнаване, че
проблемите са част от
живота на всеки и
способност за
справяне с тях

Определяне, изразяване
и
споделяне
на
собствените ценности,
вярвания и очаквания

Осъзнаване
на
ценността
на
самосъзнанието и на
социалното съзнание

Способност за активно
справяне
с
натоварването
и
проблемите

Осъзнаване на наличието
на
вербална
и
невербална комуникация
и способност те да бъдат
използвани по правилен
начин
35
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Способност
за
изразяване на емоции
и
чувства
без
обиждане на другия
(тактичност)

Способност
да
се
предава
информацията
по
начин, който я прави
разбираема
за
различни
хора
(способност да се
адаптира начина на
комуникиране според
слушателите/читатели
те)
Способност
да
се
адаптира начинът на
комуникиране според
ситуацията
(еднопосочна
информация
–
двупосочна
информация,
Послание
„аз”
–
Послание „ти” и др.)

Способност за активно
слушане

Способност
да
се
осъзнават различните
емоции и способност
за самоконтрол
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Форма за наблюдение и оценка на социални компетенции
Социални компетенции:
•

работа в екип и сътрудничество

•

управление на конфликти

•

мотивация
Преди
дейностите по проекта

Име

____________________ ++ +

o

-

След
дейностите по проекта

Забележки ++ +

o

- Забележки

Работа в екип и сътрудничество
Ангажираност с работата
на екипа
Способност за ефективно
разпределяне на времето
Гъвкавост при работата в
екип
Умения за постигане на
взаимно съгласие
Способност
слушане

за

активно

Управление на конфликти
Способност
да
се
осъзнават и изразяват
собствените
нужди,
интереси и проблеми, да се
дефинират очаквания и да
се претеглят различните
интереси
Способност да преодоляват
конструктивно
предразсъдъците
и
стереотипите
Способност да се видят и
изразяват
собствените
граници, да се определи и
уточни надхвърлянето им
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Преди
Име

дейностите по проекта

____________________ ++ +

Способност
да
се
разпознават и назовават
конфликтните области
Способност да се гледа с
различна перспектива и
да се отчитат различни
гледни точки чрез (само)
рефлексия
Мотивация
Разбиране на понятието
мотивация, способност да
се обясни какво означава
мотивацията за индивида,
практически примери за
„двигатели
на
мотивацията”.
Разбиране и способност да
се
работи
чрез
самомотивиране
и
мотивиране
на
екипа/останалите курсисти/
хората наоколо и др.
Чувстване на разликата
между самомотивирането и
мотивирането на другите.
Разбиране на положението,
в което е другата страна –
способност да не се заема
отбранителна
позиция
когато някой се опитва да
ме мотивира. Откритост и
приемане на желанието да
се мотивира някой.
Разбиране на разликата
между
директни
и
индиректни стратегии за
мотивиране.
Разбиране на значението
на други фактори, които
могат положително да
повлияят върху въпросите,
свързани с мотивацията.
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Коментирайте задачите си
Коментирайте задачите си
Дата___________________________
Име: _____________________________
Задача (опишете задачата със свои думи)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________
Първите ми мисли във връзка със задачата:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________
Какво ми харесва в нея:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________
Какво е трудно за мен:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________
Бих искал/а да изпълня тази задача, защото
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_
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Дневник на проекта
Име: __________________________________

Дата

Тема

Забавно?



 

Какво научих

Умения и компетенции,
които използвах
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Доклади за постигнатия напредък
Следващата таблица обобщава оценката на напредъка, постигнат от курсиста.
В този документ се записват точките за оценка за всеки от 3-те курса, които ще
бъдат проведени с курсистите.
Използвайте следните оценки за оценяването: 1 – 4:
•

1 = Отличен

•

2 = Добър

•

3 = Задоволителен

•

4 = Незадоволителен
Оценка на обучение №
Оценявани области

1

2

3

Общо

Оценки

лично курсист
обучаващ

Напредък,
развитие

Присъствие и спазване курсист
на времевия график
обучаващ

Сътрудничество в екипа

обучаващ
курсист

Комуникация

Мнения,
говорене

курсист

обучаващ
поведение, курсист
обучаващ

Разбиране
на курсист
съдържанието на урока обучаващ

Способност

да

се курсист
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прилагат новите знания
в практиката
обучаващ

Постигане
определените цели

на курсист
обучаващ

Способност
саморефлексия

за курсист
обучаващ

Цялостен принос
модула/обучението

за курсист
обучаващ
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Оценка на личното развитие
По-надолу можете да намерите списък на областите, в които ви е било
предложено
обучение.
Моля,
заградете
с
кръг
областта
на
познание/компетенции, които сте придобили по време на изпълнението на
всеки модул от обучението.

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ПРИДОБИХ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОГРАМАТА НА ОБУЧЕНИЕТО:
КОМУНИКАЦИЯ И ВЗАИМОДЙСТВИЕ
1. Осъзнаване на наличието на вербална и невербална комуникация и
способност те да бъдат използвани по правилен начин:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

2. Способност за изразяване на емоции и чувства без обиждане на другия
(тактичност):
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

3. Способност да се предава информацията по начин, който я прави разбираема
за различни хора (способност да се адаптира начинът на комуникиране според
слушателите/читателите):
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

4. Разработване на професионална автобиография и мотивационно писмо, както
и тяхното актуализиране:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

Добре

Лошо

Много лошо

5. Способност за активно слушане:
Отлично

Много добре

6. Способност да се осъзнават различните емоции и способност за самоконтрол:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо
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ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО МИ ХАРЕСАХА:

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРЕСАХА:

КОИТО

НЕ

МИ

ИГРИ НА ОТКРИТО/ИНТЕРАКТИВНА ЧАСТ, КОИТО НАЙ-МНОГО МИ ХАРЕСАХА И
ЗАЩО?

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ
1. Способност да се осъзнават и изразяват собствените нужди, интереси и
проблеми, да се дефинират очаквания и да се преценяват различните
интереси:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

2. Способност за конструктивно справяне с предразсъдъците и стереотипите:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

3. Способност да се видят и изразяват собствените граници, да се определи и
уточни надхвърлянето им:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо
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4. Способност да се разпознават и назовават конфликтните области:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

5. Способност да се гледа с различна перспектива и от различни гледни точки
чрез (само) рефлексия:
Отлично

Много добре

ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО МИ ХАРЕСАХА:

Добре

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРЕСАХА:

Лошо

КОИТО

Много лошо

НЕ

МИ

ИГРИ НА ОТКРИТО/ИНТЕРАКТИВНА ЧАСТ, КОИТО НАЙ-МНОГО МИ ХАРЕСАХА И
ЗАЩО?

СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА
1. Осъзнаване, че проблемите са част от живота на всеки и способност за справяне:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

2. Определяне, изразяване и споделяне на собствените ценности, вярвания и
очаквания:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо
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3. Осъзнаване на ценността на самосъзнанието и на социалното съзнание:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

4. Определяне и назоваване на проблемите и натоварването и способност да се
обсъждат собствените действия:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

5. Способност за активно справяне с натоварването и проблемите:
Отлично

Много добре

ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО МИ ХАРЕСАХА:

Добре

Лошо

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРЕСАХА:

КОИТО

Много лошо

НЕ

МИ

ИГРИ НА ОТКРИТО/ИНТЕРАКТИВНА ЧАСТ, КОИТО НАЙ-МНОГО МИ ХАРЕСАХА И
ЗАЩО?

РАЗБИРАНЕ, ЖЕСТОВЕ И ИЗРАЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО
1. Способност да се разбират и тълкуват правилно сигнали на невербалната
комуникация (жестове, изражения на лицето, пози на тялото):
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Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

2. Способност да се предава послание с помощта на жестове, изражения на
лицето, пози на тялото:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

3. Способност да се контролира езика на тялото според целта на комуникацията:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

4. Способност да се оценяват специфични културни особености при употребата
на изражения на лицето, жестове и пози на тялото:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

Добре

Лошо

Много лошо

5. Способност за активно слушане:
Отлично

Много добре

ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО МИ ХАРЕСАХА:

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРЕСАХА:

КОИТО

НЕ

МИ

ИГРИ НА ОТКРИТО/ИНТЕРАКТИВНА ЧАСТ, КОИТО НАЙ-МНОГО МИ ХАРЕСАХА И
ЗАЩО?
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МОТИВАЦИЯ
1. Разбиране на понятието мотивация, способност да се обясни какво означава
мотивацията за индивида, практически примери за „двигатели на
мотивацията”:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

2. Разбиране и способност да се работи чрез самомотивиране и мотивиране на
екипа/останалите курсисти/ хората наоколо и др. Чувстване на разликата
между самомотивирането и мотивирането на другите:
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

3. Разбиране на положението, в което е другата страна – способност да не се
заема отбранителна позиция когато някой се опитва да ме мотивира.
Откритост и приемане на желанието да се мотивира някой.
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

4. Разбиране на разликата между директни и индиректни стратегии за
мотивиране.
Отлично

Много добре

Добре

Лошо

Много лошо

5. Разбиране на значението на други фактори, които могат положително да
повлияят върху въпросите, свързани с мотивацията:
Отлично

Много добре

ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО МИ ХАРЕСАХА:

Добре

ЕЛЕМЕНТИ,
ХАРЕСАХА:

Лошо

КОИТО

Много лошо

НЕ

МИ
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НАШИЯТ ОПИТ, КОЙТО БИХМЕ ИСКАЛИ ДА СПОДЕЛИМ
Тази част от документа съдържа подробности за дейностите, изпълнени от
партньорските организации по време на изпълнението на проекта Re-Chance.
За всяка от участващите страни е акцентирано върху основните елементи, за
да стане по-ясна идеята и подробностите около дейностите и да се
предостави по-добра възможност за сравнение на целевите групи,
инструментариума и методологиите.
Инструментите за оценка, разгледани по-горе, бяха използвани в проекта ReChance за оценка на компетенциите на участниците преди проекта и за
проследяване на процеса и развитието.
Всички те бяха използвани във връзка с методите за модула на открито и чрез
прилагането на други методи за развиване на социални компетенции.
Тъй като главният акцент на проекта е върху радикалното ориентиране към
нуждите на целевите групи и груповия процес, в проекта бяха изпробвани
различни инструменти в хода на изпълнението.
От всички партньори в проекта бяха използвани методи за наблюдение и
обсъждане.
В този раздел е разгледана употребата на различни инструменти за оценка в
страните на партньорите по проект Re-Chance и е описан съответният опит.
BFI OÖ, Австрия
Целева група
Целевата група в Австрия са млади мигранти (първо и второ поколение), които
имаха затруднения с включването на пазара на труда и поради това са
потърсили възможност за професионално обучение във фирма, или са
участвали в „социално“ професионално обучение (мярка на пазара на труда),
или са участвали в курсове за обучение за (повторно) явяване на зрелостни
изпити. Участниците са на възраст 15 – 21 години.
Инструменти за оценка, използвани в процеса на изпълнението
Инструментите за оценка, използвани в проекта, бяха:


насочващ въпросник за самоописание в началото на проекта



процедура за групова оценка чрез самонаблюдение и наблюдение от
обучаващите



методи за рефлексия и саморефлексия по време на процеса на
обучение



портфолио с дневник на проекта за документиране на процеса

Опит и препоръки
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Ние използвахме инструментите в тясна връзка с провеждането на работните
срещи за компетенции и на модулите на открито (пътуване из града). За нас
беше важно да получим първоначално впечатление за участниците и
използвахме насочващия въпросник и процедура за групова оценка съвсем в
началото на проекта. Така акцентът за прилагане на създадения
инструментариум за изграждането на социални компетенции може да бъде
адаптиран спрямо специфичните нужди на участниците.
Портфолиото бе използвано за документиране на процесите на индивидуално
усвояване и изграждане на компетенции. В началото това беше доста трудно
за нашите участници, които не бяха много уверени в писмения си немски и
поради това се нуждаеха от много подкрепа, но по-късно го описаха като много
добър инструмент за рефлексия и за проследяване на процесите на усвояване
и развитие.
Ние определихме процеса на непрекъсната рефлексия също като много важен
за изграждане на реалистична самооценка, за привикване към процесите на
аналитичното мислене и за изграждане на самоувереност.
Българо-германски център за професионално обучение - България
Целева група
Младежи с ромски произход от семейства на безработни родители в
затруднено финансово положение, ученици със завършено начално
образоване на възраст от 16 до 19 години.
Инструменти за оценка, използвани в процеса на изпълнението
•
•
•
•

насочващ въпросник за самонаблюдение
процедура за групова оценка чрез наблюдение от обучаващите
рефлексия и саморефлексия
портфолио

Опит и препоръки
По наше мнение оценката трябва да дава достатъчно информация за процеса
при младежите без да е твърде натрапчива и без да отнема много време по
време на обученията и поради тази причина избрахме този подход.
Някои младежи имаха нужда от помощ, за да попълнят листовете за
самооценка, тъй като това беше подход, който те не познаваха отпреди.
Важно беше обсъждането на всяка изпълнена дейност, когато младите хора
споделяха чувствата и впечатленията си свободно и с желание.
Младите хора проявяваха голямо желание да участват във всички дейности.
Всеки път ги очакваха с нетърпение и се изправяха пред ново
предизвикателство, като чувстваха радостта от успеха, когато успешно
изпълняваха задачите. Те оценяват положително участието си в тези
обучения.
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Tempo обучения и консултации – Чешка република
Целева група
•
•
•

•
•

•

Лица, страдащи от проблеми с усвояването – ниско равнище на
грамотност.
Лица, страдащи от социално-икономически проблеми – семейства с
ниски доходи и семейства, зависещи от социални помощи.
Лица с ниско равнище на образование – завършили начални и
занаятчийски училища, без мотивация за продължаване на
образованието си.
Лица, изключени от обществото поради гореспоменатите проблеми.
Лица, нуждаещи се от придобиване на социални умения и компетенции
за завършване или за започване на процеса на успешното им
интегриране.
Възрастов диапазон: 15 до 21 годишни.

Инструменти за оценка, използвани в процеса на изпълнението
•

•

Рефлексия и саморефлексия
o чрез използване на въпросник за самооценка за оценяване на
личното развитие след курса на обучение
o чрез използване на въпросници за проследяване на усвояването
и на напредъка, които се използват от участниците и от
обучаващите след всеки модул на обучение и в края на процеса
Насочващо събеседване за самооценка

Опит и препоръки
Подходът за оценка е една от ключовите дейности, проведени в рамките на
проекта, която позволява директна комуникация с първата целева група и
откриването на индивидуалните вероятни причини за социалното изключване
на участника. Подходът за оценка се ръководеше от опитен наставник, който
знае как да разговаря с участниците и уважава личността им. Благодарение на
подхода за индивидуалната оценка наставникът можеше да създаде
атмосфера на доверие, която позволяваше на участниците да обсъждат
открито своите чувства и мнения, както и да се постигне подобрение в
дадените области.
Подходът за оценка е един от ключовите елементи на проекта Re-Chance и
придава комплексност на дейностите. Формулярът за оценката е съставен от
няколко части и позволява оценката да бъде направена стъпка по стъпка. Той
обобщава анализа на нуждите, както и предварителната и последващата
оценки. Формулярът за индивидуална оценка е документ, който дава една
комплексна картина за нуждите и напредъка на курсистите, което помага на
обучаващите да проследяват и сравняват индивидуалните резултати. Всеки
представител на целевата група има своите специфични и чувствителни
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проблеми и подходът за оценката спомага за идентифицирането на
конкретните затруднения. Благодарение на разнообразното съдържание на
подхода за оценката може да се проследят подобренията у целевата група,
което се отразява върху мотивацията на целевата група.
По отношение на обратната връзка и реакциите на целевата група, подходът
за оценката може да бъде оценен като много успешен. В началото
участниците бяха доста резервирани и без необходимата самоувереност. По
време на изпълнението на подхода за оценката можеше да се наблюдава явно
подобрение в тези области и беше доказано, че този вид инструмент е много
важен за насърчаване и мотивиране на участниците. Беше установено, че той
има положително влияние върху мотивацията за продължаване на
образованието, както и върху социалната интеграция. Един от проблемите,
които намериха решение чрез този инструмент, беше и липсата на умения за
комуникация и за самооценка. По време на процеса на оценката целевата
група прояви по-добра комуникативност, както и умения за самооценка,
подкрепени от повишената самоувереност на участниците.
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft - Германия
Целева група
Млади мъже – затворници на възраст 18 -22 години със затруднения при
включването на пазара на труда и които търсят възможности за
професионално обучение след освобождаването им от затвора
Инструменти за оценка, използвани в процеса на изпълнението
Инструментите за оценка, използвани в проекта са:
•
•
•

насочващ въпросник за самооценка
наблюдение на курсистите по време на провеждане на обучението и
документиране на процеса във формуляри за наблюдение
портфолио с дневник на проекта за документиране на процеса

Опит и препоръки
Въпросниците и дневниците бяха посрещнати скептично в началото, но тъй
като тенденциите в развитието се илюстрираха само по този начин,
използването им се оказа разумно.
Университет Terzo Settore - Италия
Целева група
Младежи с увреждания, предимно леки умствени, на възраст между 20 и 35
години, които вече посещават и участват в дейностите на дневни центрове и
са с възможности да се включат на пазара на труда.
Необходимо е да се подчертае, че биологичната възраст не съответства на
психологичното развитие, така че групите младежи с умствени увреждания
обикновено включват и млади зрели хора.
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Инструменти за оценка, използвани в процеса на изпълнението
•
•

Събеседване с курсистите преди и след провеждане на обучението и
документиране на процеса във формуляри за наблюдение
Портфолио с дневник на проекта за документиране на процеса

Опит и препоръки
Беше малко трудно да се направи оценка на компетенциите на нашата целева
група, като често социалните работници попълваха модула на базата на
предишното им познанство с участниците.
Все пак обсъждането на техните компетенции остава най-важният момент от
дейностите поради факта, че социалните работници действително обсъждаха
тяхната ежедневна дейност от този момент нататък.
Включените участници подобриха своите социални компетенции. Поспециално социалните работници обсъждаха тяхната роля в личностното
развитие на младежите, с които работеха, а младите хора имаха възможност
за нови вълнуващи преживявания, което им позволяваше да прекарват добре
времето си заедно.

Хуманитарен университет – Лодз, Полша
Целева група
Студенти със социални проблеми на възраст между 18 и 36 години, които
участват в курсове на университета.
Инструменти за оценка, използвани в процеса на изпълнението
Формуляр за наблюдение
Опит и препоръки
Беше много важно да се създаде добра атмосфера в групата – чувство на
доверие, самоувереност, уважение. В началото всички участници се съгласиха
да говорят за компетенции и умения без да дават оценки. Ако някой не искаше
да участва в конкретно упражнение, можеше да се откаже (но никой не се
възползва от тази възможност).
Беше много важно, че участниците се чувстваха сигурни в групата и говореха
открито за личните си чувства – благодарение на това имахме възможност да
работим за техните компетенции. Тяхното отношение позволи да бъдат
развити уменията им. Те искаха да работят.
Според формуляра за наблюдение социалните им компетенции се подобриха
в избраните области (комуникативност, работа в екип и сътрудничество, и
разрешаване на конфликти).
Освен това атмосферата по време на работните срещи беше добра и
участниците искаха да работят и бяха много доволни от това, което направиха.
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Sonhos Para Sempre, crl - Португалия
Целева група
Младежи, повечето от които са второ поколение имигранти и принадлежащи
към евангелисткото религиозно малцинство, на възраст между 16 и 30 години;
някои са студенти, някои са завършили задължителната степен на
образование и са включени в професионално обучение от III ниво и не
работят.
Инструменти за оценка, използвани в процеса на изпълнението
•
•
•
•

Въпросник за образование, професионално обучение и рискове от
изключване;
Въпросник за след модулите за обучение;
Разказ за практиките на групово поведение по време на дейностите и
нови предложения за продължение;
Портфолио с дневник на проекта за документиране на процеса

Опит и препоръки
Главен проблем бе да се мотивират младите хора да участват в проекта и да
се събере група от участници, които не са интегрирани от някаква институция
и не са мотивирани да усвояват социални компетенции.
Дейностите започнаха с мотивационни и сплотяващи анимации (излети сред
природата и рзходки), след което се изпълниха упражнения на открито, които
всъщност много се харесаха на участниците. По-нататък се продължи с
мотивирането и с изграждането на групата чрез самоорганизиране на
упражнения на открито, което продължи и след приключването на проекта,
като накрая се изпълниха и трите модулни курса за социални компетенции –
толерантност, управление на конфликти и мотивация.
Чрез дейностите за разпространение на резултатите от проекта групата бе
разширена и с други лица, които работят в тези области, други групи младежи
и асоциации от региона, при което се разкриха възможности и се създаде
мотивация за разработване на следващи проекти.
Първият въпросник даде възможност да се разберат рисковете, пред които са
изправени младите хора и техните семейства, като показа множество фактори,
влияещи върху изключването, които се отразяват на напредъка в
образованието и обучението и на включването на трудовия пазар.
Усвояването на социални компетенции бе пример за това, как да бъдат взети
предвид подобни ситуации и се отрази положително на участниците, за да
могат те да се справят с всекидневния живот.
Първоначалната група младежи, участвали в обучението, и другите групи,
включили се след разпространението на резултатите от проекта, се
ангажираха да продължат с нови дейности и след приключване на проекта.
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