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I. Въведение
Този документ описва програмата за обучение на жени в международен проект с
партньори от Испания, Австрия, Гърция, България, Обединеното кралство и Румъния.
Проектът има за цел да съчетае работата и личния живот на жените чрез насърчаване на
възможности за работа от разстояние, като по този начин се даде възможност на
безработни жени да влязат отново на пазара на труда. За да се постигнат тези цели,
жените в проекта се фокусира върху три различни области: насърчаване на възможности
за работа от разстояние, насърчаване на работата от разстояние за бизнеса (като
развитието на гъвкави работни програми има потенциални предимства за фирмите),
както и предоставяне на специализирана програма за обучение, които дава възможност
на жени, които вече са мобилните служители или които желаят да станат мобилните
служители, да придобият необходимите напречни умения и ключови компетентности, те
се нуждаят, за да работят успешно в работата от разстояние среда. Тази последна област
ще бъдат основният фокус на този документ; "Обучение маршрут" предлага ръководство
за разработване на материали за обучение, че обучаващите се групи могат да използват,
най-вече като самостоятелно насочено обучение метод, който се подкрепя от
интерактивно обучение, базирана платформа на Web 2.0.
А. Предимства и недостатъци на работата от разстояние
Във всяка партньорска страна, богат опит беше проведено изследване с помощта на
проучване, за да се постигне информация за текущото състояние на жените в пазара на
труда, и по-специално в рамките на работата от разстояние. Тези изследвания показват,
че работата от разстояние има различни предимства, като например: гъвкаво работно
време, икономически спестявания, премахването на транспортните разходи, повишаване
на производителността и по-малко стрес (с изключение на гъвкаво работно време, други
предимства не са били единодушно от участниците в изследването в всяка странапартньор). Работата от разстояние също предлага разнообразие от предизвикателства,
които могат да бъдат неблагоприятно, особено за жените. Сред най-често изброени
недостатъци са: изолация, неплатен извънреден труд, повишаване на разходите за
комунални услуги (отопление, електричество и телефон), намалено самочувствие, и
чувство / с по-малко въздействие в рамките на компанията на работното място.
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Б. Основни компетенции и взаимодопълващи се умения
Въз основа на предимствата и недостатъците от изследването, жените в партньори,
идентифицирани шест ключови компетентности, които жените в работата от разстояние
трябва да притежават:
-

Самоуправление

-

Самоовластяване

-

ИКТ компетенции

-

Комуникативни умения

-

Предприемаческите умения

-

Междукултурните компетентности

Ключова компетентност самостоятелно управление включва следните хоризонтални
умения: умения за управление на времето, които са специфични за работата от
разстояние (т.е. как да планират график на работа и изпълняват задачи), поддържане на
здравословен баланс на професионалния и личния живот (включващ работа, семейни и
развлекателни дейности), организиране работно пространство в дома си с цел улесняване
на лично време и да се предотврати работи извънредно. Управление на промяната,
управление на проекти и техники за управление на стреса също формират част от
самостоятелно управление.
Под ключова компетентност самостоятелно овластяване, са включени следните уменията
в: мотивация и самостоятелно мотивация (способността за успешното изпълнение на
работните задачи в рамките на отпуснатата сума на работното време), как да получат
признание като teleworker (как да преодолее страховете си не е напълно високо ценен
член на работната сила, или фирма), способността да предприеме самостоятелно
насочено обучение, личен път на обучение, както и самооценка carryout (за да успее в
работата от разстояние околната среда и предварително професионално).
ИКТ умения са от жизненоважно значение за възможност за комуникация между
мобилните служители, началници и колеги, и са от ключово значение за изпълнение на
работните задачи. Мобилните служители трябва да са запознати и да знаят как да
използват нови приложения и софтуер за комуникация с цел подобряване на работните
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процеси. Те също трябва да знаят как да работят комуникационни платформи (напр.
социални медии), за да останат в контакт с началници и колеги, а също и да подпомогне
борбата с чувството на изолация. Те трябва да бъдат запознати с различни техники на
работа, като например как да работи ефективно по няколко компютъра. Друго важно
умение на ИКТ за мобилните служители е да да бъдат запознати и да могат да използват
мерки за сигурност, както онлайн, така и офлайн, с цел защита на поверителността на
данните на компанията. В допълнение, запознаване с офис програми и Интернет умения
са важни компетенции в областта на ИКТ за мобилните служители.
Комуникационните умения включват следните напречни умения за мобилните
служители: знания и спазване на етикет на работата от разстояние общност,
изследователски умения - т.е. познаване на къде и как да се постигне съответната
информация; познания за начина на достъп до социални платформи за комуникация,
където да се получи социална подкрепа и възможността да се използват съответните
комуникативни техники, за да спомогнат за намаляване на чувството на изолация, както
и да се предоставят възможности за самостоятелно маркетинг. В допълнение, за водене
на преговори и презентационни умения са от съществено значение да се превърне в
успешен teleworker.
Ключовата компетентност предприемачески умения включва: знания за това как и къде,
за постигане на правна информация и помощ, както и познаване на правата работят
дистанционно и задължения.
Последната ключова компетентност - междукултурна компетентност включва:
осъзнаване на националните стереотипи, особено в областта на комуникациите, и общи
познания на междукултурния диалог и многообразието.

Въз основа на тези умения и компетенции, жените в обучението ще се състои от шест
модула, всеки се фокусира върху една ключова компетентност. Всеки модул ще бъдат
подкрепени с материал, който е подходящ за самостоятелно учене; се стремят да развиват
или допълнително умения на участниците по отношение на ключови компетенции. В
разделите, които следват, тези шест модула ще бъдат описани по-подробно.

Модулите са структурирани по следния начин и осигурява:
-

Информация за съдържанието и методически подходи
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-

Предвидените резултати и въздействия

-

Препоръчваната продължителност

-

Критерии за оценка.
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I.

Маршрут за обучение
А. Общо описание на обучението
В отговор на типичните ограничения, свързани с живота и делото на дистанционна
работа жени, който се отчита от всички партньори по проекта са разкрити (т.е. време
и място далеч от компаниите, за които работят в отдалечени райони) за жени в
обучението се фокусира върху ОДО (Отворено дистанционно обучение) и ще бъдат
доставени чрез интерактивна платформа за обучение, базирана на уеб 2.0. На тази
платформа участниците ще намерите: обучителните модули; обяснителни текстове и
видео клипове, форум за обмен на мнения и опит, да задават въпроси и да се обсъдят
въпроси, свързани с обучение и работа. Затова, въпреки че обучението е
предназначени главно като самостоятелно учене инструмент ще има, в допълнение,
да бъде дейности, включени за да се даде възможност на стажантите да общуват с, и
да се учат от други. Това може да бъде улеснено, например, чрез видео-конферентна
връзка или онлайн комуникация и съвместна работа. Обучението ще се проведе в
продължение на период от три седмици и може да включва по-дълъг, по желание и
допълнителни сесии, като групови дискусии в почивните дни (точната дължина на
обучение ще бъде създаден след всички дейности са планирани).
В. Увод в електронното обучение (Самообучение)
Преди уводната сесия, която ще се проведе на интерактивна платформа за обучение,
участниците ще получите имейл с цялата необходима информация за платформата.
Това ще включва: онлайн връзка на платформата, информация за процедурата по
регистрация на участника регистрационни данни (потребителско име и парола), както
и информация за различни функции на платформата и как да работят с тях.
Встъпителна сесия ще бъдат доставени като видео, въз основа на презентация на
PowerPoint. Тази сесия ще очертае и да даде информация по следните теми:
произход и текущото състояние на работата от разстояние, основните понятия,
предимства и недостатъци на работата от разстояние. Прибл. 20 минути
След това обучението график ще бъде обяснено и обучаващите се ще бъдат запознати
с необходимите инструменти, за да завършите въвеждащо обучение, като например
платформата и уеб 2.0 функции. За справка, информация по тези въпроси също ще
бъде на разположение на платформата. Участниците ще имат възможност да
публикувате въпроси във форума. Прибл. 30 минути

Agreement n° 2011-1-ES1-LEO05-36491

7

Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and mobility
Участниците ще се запознаят с платформата и ще въведе него / името си на
платформата, като отговорите на следните въпроси:
-

Имате ли предишен опит на работа от разстояние?

-

ако отговорът е "да", какви са вашите преживявания?

Тази сесия ще продължи около 20 минути (в зависимост от броя на участниците)
С. Модул 1: Ключова компетентност самоуправление
а.Управление на времето
1.а Стратегии за общо управление на времето
Видео или подобен материал ще ръководи участниците чрез отразяване на собствените
си преживявания с управление на времето и специфичните изисквания за управление на
времето на работа от разстояние. - Прибл. 10 минути
Като допълнителна дейност те могат да помислят за тази тема с връстници в този форум,
или чрез използване на чат функции на платформата.
Примери за добри практики за управление на времето в работата от разстояние след това
ще им помогне да разберат основните понятия. - Прибл. 20 минути
Като допълнителна дейност, другите участници могат да обсъдят своите индивидуални
стилове и предоставяне на предложения / решения на предизвикателствата онлайн.
Тъй като представлява прехвърляне дейност, участниците ще съставят PPT. презентация
с примери за добри практики на управление на времето в работата от разстояние и това,
което са научили от онлайн дискусията. Резултатите могат да бъдат публикувани и
споделят с връстници и други участници.
Изход: участниците стават наясно с възможните предизвикателства на времето за
управление, различни стратегии за справяне за тях, и да научат повече за собствените си
нагласи.

Текст за управление на времето на английски език (EN):
http://www.ccee.fr/prod%20finis/module%20TM/Microsoft%20Word%20%20Time%20Management%20EN%20Version.pdf
По-горният документ е самостоятелно обучителен модул по "управление на времето" на
по-ранен най-добрите международни проекта, CC-EE - Култура et Citoyenneté
Européenne излее l'Employabilité. Тя може да се прилага като общо въвеждането на
управление на времето.
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Синопсис:
Раздел II, "Културните нагласи и управление на времето" на първо място представя
изследване на културните нагласи и управление на времето (polychromic срещу
monochromic време възприятия, последователно срещу синхронен време, отношенията
на човешкото време), и след това описва понятията време в четири европейски страни
(немски говорящите страни, Франция и Швеция).
Раздел III се занимава специално с управление на времето в ежедневния живот: III.1
обяснява редица техники за управление на времето (т.е. Даване на приоритет, признават
енергия и време Killers, ефективно планиране на времето). Техниките са последвани от
самообучение упражнения за управление на времето.
Раздел IV и V могат да бъдат пропуснати за нашите цели (те се занимават с управление
на времето за почистване и изграждане на сектори), но заключението, раздел VI,
списъци: '10 съвети и трикове за по-добро управление на личните време ".
References and links in German for Austria1:
http://www.teachsam.de/arb/zeitmanagement/zeitmanag_1.htm
-> This article provides general information on time-management.
http://www.teachsam.de/arb/zeitmanagement/zeitmanag_1_1.htm
-> This article provides information on the different time types which are important for
appropriate measures and methods in time management.

The following links describe and exemplify various time-management tools:
Compiling to-do lists:
http://www.teachsam.de/arb/zeitmanagement/zeitmanag_2_2_2.htm
ABC-Analysis for assigning priority:
http://www.teachsam.de/arb/zeitmanagement/zeitmanag_2_3_3.htm
Priority lists:
http://www.teachsam.de/arb/zeitmanagement/zeitmanag_2_3_2.htm
Delegating:

1

All listed references and links in German for Austria in this document: access date: 09-07-12.
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http://www.teachsam.de/arb/zeitmanagement/zeitmanag_2_3_7.htm
The ‘Pareto-Principle’:
http://www.teachsam.de/arb/zeitmanagement/zeitmanag_2_3_4.htm

References and links in Romanian language:
http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/27_Corodeanu_DT__Managementul_timpului_sau_tehnici_si_instrumente_pt_a_economisi_eficient_timpul.pd
f
This article is a very good presentation of the time management concept.
http://www.manager.ro/articole/managementul-timpului/54/
Link for a section of a website (www.manager.ro) dedicated to time management that
includes 5 articles on this topic.

http://www.la-psiholog.ro/info/managementul-timpului
A very good article that describes the time management process.
http://www.wall-street.ro/articol/Management/13857/Managementul-timpului.html
An article about time management.
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/masterat/mp/Managementul_timpului_in_proiect%
20_CS%20PWC%20Catalin%20Dinu.pdf
ppt presentation on a project about professional techniques for time management
http://www.slideserve.com/magar/managementul-timpului-si-al-prioritatilor
Presentation Slide Share about time and priority management.

References and links in Spanish:
Gestión del tiempo en el trabajo, Caos o gestión del tiempo por Miguel Ángel Aguirre:
http://desarrollo-profesional.universia.es/recursos-y-consejos/guias-y-consejos/gestiontiempo/
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(Resumen de los factores importantes de la incorrecta gestión del tiempo)
Las diez herramientas prácticas para la gestión del tiempo:
http://www.legaltoday.com/blogs/gestion-del-despacho/blog-manual-interno-degestion/las-diez-herramientas-practicas-para-la-gestion-del-tiempo
10 Consejos para la gestión eficaz del tiempo: http://ciclog.blogspot.com.es/2010/09/10consejos-para-la-gestion-eficaz-del.html
Gestión del Tiempo. Método Eisenhower:
http://factorhumanocoaching.blogspot.com.es/2011/05/gestion-del-tiempo-metodoeisenhower.html
Manejo eficiente del tiempo: Las seis cosas más importantes:
http://www.mujeresdeempresa.com/negocios/negocios000301.shtml
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1.б Коачинг сесия
Участниците ще намерите статия за баланса работа-живот в работата от разстояние на
платформата След прочитането на статията След това те се ръководят чрез въпросник за
управление на личното си време.
Като допълнителна дейност, те могат да образуват двойки и треньор помежду си (чрез
Skype). - Прибл. 25 минути
Въпроси в този въпросник (и като опция дейност, за обсъждане):
-

Определен график?

-

Комфортно с график?

-

Как свободното време се поберат в?

-

Комфортно с този разтвор? Какво би могло да се подобри?

-

Как да запазим график и да се избегне отлагането.

Изход: участниците да намерят начини да оптимизират своите баланс между
професионалния и личния живот в собствената си ситуация.

An article in English (EN) on ‘Finding an extra day a week: the positive influence on
perceived job flexibility on work and family life balance’ by J. Hill, A. Hawkins, M.
Ferris, M. Weitzman:
http://www.choixdecarriere.com/pdf/6573/2010/HillHawkinsFerrisWeitzman2001.pdf
This article describes a study conducted at IBM to investigate the work-life balance of
workers in the office contrasted with teleworkers at the same company, and provides
implications of the results. The article can be used as an introduction to the topic work-life
balance if translated into the project languages. In addition it can be used, optionally, as an
incentive for discussion.

References and links in German for Austria:
Definition of Work-Life Balance:
http://de.wikipedia.org/wiki/Work-Life-Balance
A more detailed description:
http://www.wiley-vch.de/books/sample/3527502734_c01.pdf
This article provides different methods for retaining a work-life balance:
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http://www.simplify.de/die-themen/sie-selbst/work-lifebalance/einzelansicht/article/work-life-balance-massnahmen/

References and links in Romanian language:
http://www.wall-street.ro/editorial/135/Work-life-balance-sau-despre-echilibrul-intremunca-si-viata.html
An article about work-life balance.
http://blog.myjob.ro/evenimente/echilibrul-jobviata-personala-sa-muncesti-cu-placere-sisa-castigi-suficienti-bani
A very interesting article: ‘Balance job/personal life: to work with pleasure and earn
enough money’.
http://www.managementsipsihologie.ro/site/film/77
Video about work-life balance.

References and links in Spanish:
¿Qué es la conciliación personal, familiar y laboral?
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45conccont/es/contenidos/informacion/conc_que_es/es_info/que_es_conciliate.html
Lejos de la conciliación real:
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/46326/1/lejos-de-la-conciliacion-real
5 consejos para conciliar como en Noruega:
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=nota/41711/1/5-consejos-para-conciliarcomo-en-noruega
¿Es posible conciliar la vida laboral y la vida familiar?
Dos entrevistas a Nuria Chinchilla, directora del IESE y experta en conciliación de la vida
laboral y la vida familiar:
http://es.youtube.com/watch?v=4CIrEmXrJ94
http://es.youtube.com/watch?v=tyIVgSsNvGU
Decepal: empresa familiarmente responsable
Decepal es una de las empresas referentes en cuanto a la flexibilidad horaria y la
conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Esta es una entrevista a Rosa Jarillo,
directora gerente de Decepal, en la que explica su experiencia con la flexibilidad, y las
ventajas que ha reportado a su empresa. Entre otras se trata el tema del teletrabajo
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http://es.youtube.com/watch?v=QIFiQKVqUHE
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1.в Как да запазим отвличане на вниманието в залива
Участниците ще помислят за потенциалните отвличане на вниманието, когато
телеработата (напр. семейство, интернет, приятели, домакински задачи и др.). Материал,
да ги води, ще бъде на разположение в различни среди, включително видео. Списък на
отговорите може да бъдат публикувани на платформата веднага след мозъчна атака.
Прибл. 15 минути
В интерактивна сесия, участниците ще прочете списъка и след това има дискусия с
колегите си, за да се класира за отвличане на вниманието, според тяхната честота и
тежест, предлагат допълнителни теми, които ще дискутират и споделят с връстниците си;
обсъдят възможните методи за борба с отвличане на вниманието.
Прибл. 40 минути
Изход: участниците да научат методи, за да се сведе до минимум отвличане на
вниманието в работата си пространство.
Оценка: дейността се смята за успешен, ако участниците отговори положително на
различните техники.

References and links in German for Austria:
This article provides a brief introduction into the topic ‘distractions in teleworking’:
http://www.experto.de/b2b/organisation/stressabbau/telearbeit-so-gehen-sie-mitablenkungen-und-unterbrechungen-um.html
This article considers general distractions at work, but the content can easily be transferred
to teleworking:
http://karrierebibel.de/brain-at-work-wie-wir-uns-weniger-leicht-ablenken-lassen/
This article deals with self-motivation and the danger of distractions:
http://www.focus.de/finanzen/karriere/perspektiven/zukunft/zukunft-derarbeit/checkliste_aid_28401.html
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References in Spanish:
El teletrabajo funciona, pero no en pijama:
http://elpais.com/diario/2011/07/05/sociedad/1309816801_850215.html
Consejos para Teletrabajar – I – Entorno Familiar:
http://globalplace.net/blog/consejos-para-teletrabajar-i-entorno-familiar/

1.г Управление на проекти
Участниците ще намерите уводен текст за управление на проекти на интерактивна
платформа за обучение. Текстът ще ви обясни различните стъпки от управлението на
проекта: уточняване задача или проект, планиране на проекта - времето, необходимо,
подкрепа / информация от колеги и началници; дейности, необходими за изпълнение на
проекта; ресурси, необходими, как да общуват плана на екипа по проекта , колеги и
началници, как да се постигне съгласие, и евентуално да делегират, проектни действия,
как да самостоятелно мотивира и проверка на напредъка (особено по отношение на
времевите графици); и как да завърши проекта, доклад и ръка в резултатите.
Участниците ще бъдете помолени да изберете типична задача за работа и пишат плана
подробно "управление на проекти" за изпълнение на задачата (включително, например,
кои колеги да се свържете за информация и подкрепа) обръща внимание на стъпките,
посочени в уводния текст.
Прибл. 45 минути - 1 час.
Участниците могат да качват своите план върху платформата и да получават обратна
връзка от връстниците си. Участниците могат да коментират другите планове на проекта
и да дадат своя обратна връзка.
Изход: участниците да научат за планиране на проекта и да покажат какво са научили от
написването на плана на проекта за задачата.
Оценка: упражнение се смята за успешен, ако плановете на проекта показват, че
участниците са разбрали различните стъпки и значението им.
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References and links in German for Austria:
A concise definition of project management:
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/projektmanagement-pm.html
This article describes in more detail the various process groups within process
management: http://www.gpm-infocenter.de/PMMethoden/EinfuehrungProzessgruppen
This article provides an overview on the different kind of methods in project management:
http://www.gpm-infocenter.de/PMMethoden/EinfuehrungMethodenarten
Methods in project management (general description + detailed step-by-step analysis):
-

ABC-analysis: http://www.gpm-infocenter.de/PMMethoden/ABC-Analyse

http://www.gpm-infocenter.de/uploads/PMMethoden/ABC-Analyse.pdf
-

-

Decision

tree:

http://www.gpm-

infocenter.de/PMMethoden/Entscheidungsbaum
http://www.gpm-infocenter.de/uploads/PMMethoden/Entscheidungsbaum.pdf
-

-

cost-benefit

analysis: http://www.gpm-infocenter.de/PMMethoden/Kosten-

Nutzenanalyse
http://www.gpm-infocenter.de/uploads/PMMethoden/Kosten-Nutzenanalyse.pdf
-

- relevance tree: http://www.gpm-infocenter.de/PMMethoden/Relevanzbaum

http://www.gpm-infocenter.de/uploads/PMMethoden/Relevanzbaumanalyse.pdf
-

- structure plan: http://www.gpm-infocenter.de/PMMethoden/Strukturplanung

http://www.gpm-infocenter.de/uploads/PMMethoden/Strukturplanung.pdf
-

-

preparation

for

negotiations:

http://www.gpm-

infocenter.de/PMMethoden/Verhandlungsvorbereitung
http://www.gpminfocenter.de/uploads/PMMethoden/Verhandlungsvorbereitung.pdf
http://www.gpm-infocenter.de/uploads/PMMethoden/Checkliste%20Vision.pdf
http://www.gpminfocenter.de/uploads/PMMethoden/Checkliste%2020%20Fragen.pdf
http://www.gpminfocenter.de/uploads/PMMethoden/Checkliste%20Zielformulierung.pdf
As before, the first link provides an overview on the method, the second a step-bystep analysis, the third instructions for the ‘envisioning process’, the fourth lists 20
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questions which need to be asked in negotiation preparations, and the fifth lists relevant
questions that lead towards a concrete formulation of goals.

References and links in Romanian language:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Managementul_proiectelor
Definition and concept - project management.
http://ro.scribd.com/doc/21878998/Managementul-Proiectelor
Book: management of projects.

References and links in Spanish:
Método PERT: http://www.yolose.es/gestion_pert.html
Animación

multimedia

sobre

la

gestión

de

proyectos:

http://www.youtube.com/watch?v=SUC5ECUdFxk
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1.e Организация на работното място
Участниците са помолени да добавят свои предложения как да организират работата си
пространство като списък на платформата.
Изход: участниците стават наясно с възможните опасности на организацията на
работното пространство в среда на работа от разстояние.
1.f Техники за управление на стреса
За да се научат на техники за управление на стреса участниците трябва първо да се
определи текущите им нива на стрес. За да направят това, те трябва да вземат Холмс Рае
стрес-тест (вж. бележка под линия). Този тест ще определи текущото им ниво на стрес.
Участниците ще бъде в състояние да премине теста на платформата. Аfter приключване
на стрес-тест, участниците ще прочетете информация за различните техники за
релаксация, които ще бъдат представяни на платформата. Участниците могат да
отразяват или като опция дейност обсъждат с връстници на платформата, техники за
релаксация, които искате да използвате. Те също така ще образуват конкретен план,
който съдържа, когато, и колко често, те ще направят използването на техники за
релаксация. В идеалния случай, участниците ще се придържа към плана за релаксация.
Ние препоръчваме, тъй като това е много лична активност, участниците може да искате
да запазят спокойствие планира да се.
Всички въпроси от участниците могат да бъдат публикувани на форума на платформата и
отговори от колегите си.
Резултат: участниците ще: осъзнаят на собствените си нива на стрес, да научат повече за
техники за релаксация и формулира конкретен план за отпускане, което ще им позволи
да се намали нивото им на стрес.

References and links in Spanish:
El estrés laboral y su prevención: http://www.madridsalud.es/temas/estres_laboral.php
¿Cómo manejar el estrés laboral?: http://www.rrhhweb.com/Como_manajar_el_estres_laboral.html
Trabajar sin estrés – según el método Kanban: http://www.youtube.com/watch?v=I-HWXAX_oM&feature=related
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1.g. Управление на промяната - как да бъдат гъвкави и да се адаптират лесно към нови
аспекти на работата и нови сфери на отговорност.
Материали, предоставени на платформата ще даде мощност, по отношение на
управление на промяната означава за мобилните служители и още по-голяма гъвкавост
по области на отговорност (чрез видеоконференция на платформата) ... (виж по-горе)
- прибл. 10 минути
Участниците трябва да: (а) напишете лист за проверка, или (б) обсъжда продуктивни
точки онлайн (ако е възможно, без да се фокусира върху затворниците)
- прибл. 20 минути.
Изход: участниците да осъзнаят предимствата на гъвкавост в ролята си на мобилните
служители.

References and links in German for Austria:
Two definitions of Change Management (the first one is concise; the second gives a more
detailed definition):
http://www.koerber-consulting.de/?Change_Management
http://de.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A4nderungsmanagement
(NB: further links/references which are more applicable to teleworking - the above
definitions are general definitions of change management, may be provided at a later point
if found in German.)

Romanian links and references:
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan044161.pdf
http://ro.scribd.com/doc/20934662/Managementul-schimbarii
http://www.mnemos.ro/blogpost.aspx?a=Ce%20inseamna%20managementul%20schimb
arii%3F

References and links in Spanish:
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Test de flexibilidad: http://perdidosenelespaciodetrabajo.com/2012/03/13/test-deflexibilidad/#more-172
Cómo organizar el tiempo en el teletrabajo: http://trabajo.excite.es/organizar-tiempoteletrabajo.html
Gestión del tiempo en el trabajo: http://desarrollo-profesional.universia.es/recursos-yconsejos/guias-y-consejos/gestion-tiempo/
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D. Модул 2: Ключова компетентност самоовластяване
2.а Мотивация, самостоятелно мотивация
Материали, предоставени на платформата дават своя принос върху мотивацията,
мотивация и как да се мотивирате. Участниците могат да образуват двойки на
интерактивна платформа и говорим за техните мотивационните стратегии, и как те биха
могли да приложат стратегии за обучение, посочени. , Ако не могат да работят по
двойки, участниците трябва да отразяват на собствените си нагласи и напишете кратко
обучение дневник "за оставащия период на тренировка.
- Прибл. 45 минути - 1 час.
Обратна връзка: интерактивна сесия, участниците могат да реле кратка обратна връзка
(ако беше успешен "партньорска треньор") и, ако желаят, те също могат да казват това,
което научих / разбрах.
Изход: участниците открият самостоятелно мотивационни инструменти и да научат как
да ги прилагаме в сегашното им положение.

References and links in German for Austria:
This article provides five tips against a motivational low at the work place:
http://www.focus.de/finanzen/karriere/management/motivation/tid5265/motivation_aid_50341.html
This is a detailed seminar description on ‘Self-motivation in theory and practise – reaching
learner success with your inner team’ by Eva-Maria Schumacher:
http://www.vielwissen.de/export/sites/default/de/downloads/praesentation_frau_schumacher.pdf
This training itinerary provides information about motivational strategies beginning on
p.28, and about self-motivation beginning on p.34:
http://www.trainplan.de/Shop/Items/3-934812-35-X/demo_skript.pdf

Romanian references and links:
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http://autoeducare.ro/motivare-vs-automotivare
A link for an article about motivation vs self motivation.
http://www.castigatimp.ro/posts/cea-mai-buna-tehnica-de-auto-motivare
A link for an article about self motivation techniques.
http://www.consultingreview.ro/revista_tiparita/articol/decembrie-2008/despremotivatie-si-motivare.html
A link for an article about motivation.

References and links in Spanish:
11 estímulos para el trabajo: http://www.unav.es/noticias/opinion/op090504.html
¿Cómo solucionar la falta de motivación?
http://www.trabajando.es/detallecontenido/idnoticia/113/como-solucionar-la-falta-demotivacion.html
Las 8 teorías más importantes sobre la motivación: http://manuelgross.bligoo.com/las-8teorias-mas-importantes-sobre-la-motivacion-actualizado

2.б. Умения за учене
2.b.1 Силни и слаби страни
За да може правилно да се научат как да учат и да определят свой собствен път на учене,
участниците трябва да знаят своите собствени силни и слаби страни. Материали,
предоставени на платформата ще даде кратко въвеждане защо участниците трябва да
знаят това, както и за силните и слабите страни като цяло.
- Прибл. 10 минути
Участниците ще извърши анализ на силните и слабите страни на техните собствени Приложен метод SWOT анализ (Силни страни Слаби страни Възможности Заплахи)
-> Форма виж приложение 1
- Прибл. 1 час
Дейност: по избор на участниците може да публикувате и обсъждане на резултатите от
тях с други потребители на платформата
- прибл. 30 минути (15 минути. / Участник)
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Изход: участниците стават все по-запознати с техните силни и слаби страни.
Оценка: упражнение се смята за успешен, ако продукцията се реализира.

References and links in German for Austria:
The following article briefly explains why strengths and weaknesses analyses (in form of a
personal SWOT analysis) are important, and how they are done. It also gives an example
of a personal SWOT analysis in a job-related situation:
http://www.benscon.com/staerken-schwaechen-analyse.html
The following article provides an example of a personal SWOT analysis in the context of a
particular job, and goal finding activities. It also gives good leading questions for the 4
areas of the analysis:
http://www.domendos.com/fachlektuere/fachartikel/artikel/coaching-mit-der-swotanalyse/
The following article (only use as possible additional information, as only the second
paragraph is of use) talks about strengths and weaknesses analyses as the basis for career
development:
http://www.bwl24.net/blog/2009/05/17/selbstmanagement-%E2%80%93-zeit-gewinnendurch-eine-bessere-organisation/

Romanian references and links:
http://www.myjourney.ro/resurse/cursuri-online/curs-dezvoltarepersonala/module/swot/
This is a link to an on-line training module: Personal SWOT analysis
http://www.cempres.ro/centru/index.php/femeia-si-studiul/femeile-si-educatia/17descopera-ti-punctele-tale-forte-prin-analiza-swot
This is a link to a theoretical presentation about personal SWOT analysis on a website
dedicated to women.

References and links in Spanish:
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Análisis DAFO: Es necesario llevar a cabo un autoanálisis para aclarar tus objetivos,
conocer cuáles son tus debilidades y fortalezas personales, así como qué oportunidades y
amenazas hay en tu entorno y debes considerar. A este tipo de análisis se le conoce con las
siglas DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades):
http://bae.portalento.es/modulos/analisis_Autoconocimiento.html

2.b.2 Как да определят своите учебни цели (метод: SMART анализ)
Концепцията на SMART анализ, както и начина, по който се извършва, ще бъде
обяснено в учебните материали.
- Прибл. 15 минути
Участниците смятат, кои от техните цели могат да се отнасят до техните анализ на
силните и слабите страни и извършва SMART анализ за един от тях на платформата въпроси могат да бъдат публикувани и подкрепа може да се даде от връстниците си.
- Прибл. 30 минути
Изход: участниците да се познават и знаят как да използват метод, който им дава
възможност да планират своя собствен път на учене.
References and links in German for Austria:
This lenghtly scientific article entitled: ‘Motto-Ziele, S.M.A.R.T Ziele und Motivation’
(Motto-Goals, S.M.A.R.T Goals and motivation), deals in detail with: the importance of
goals, various tasks and their goals, goal-commitment, smart-goals in practise, motto-goals,
goal types and their connection to motivation. It can be used as additional information in
German, or if translated into the other project languages, it could be used (maybe in
abbreviated form, not all chapters/subchapters may be necessary) as an introduction to
goal setting, smart-analyses and motivation. The article is the Introduction of the following
book:
Birgmeier, Bernd (Hrsg.): Coachingwissen. Denn sie wissen nicht, was sie tun?
VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH
Wiesbaden 2009, S. 183-205
ISBN 978-3-531-16306-2
Link to the article:
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http://www.majastorch.de/download/mottoziel.pdf
2.в Самооценка
С цел да се даде възможност на участниците да планират своята кариера е важно да им
помогне да разберете дали настоящото оглед на себе си е необходимо, и да им помогне
да разберете дали те ще бъдат в състояние да работят в работата от разстояние. Ще бъдат
въведени два метода.
Метод 1: Disc Profile
DISC означава: Господстващо положение ("Акцент върху оформянето на околната
среда чрез преодоляване на опозицията да постигне резултати"), влияние ("Акцент върху
оформянето на околната среда чрез повлияване или убеждаване"); Постоянство ("Акцент
върху сътрудничество с другите в рамките на съществуващите обстоятелства за носене на
задачата "); добросъвестност ("Акцент върху работи съвестно в рамките на
съществуващите обстоятелства, за да се гарантира качеството и точността").
DISC е инструмент за оценка, която позволява на участниците да получат информация за
личността и поведението им.
частниците ще отговорят на въпросите и техния профил ще бъде създаден онлайн. Има
различни сайтове, които предлагат безплатни тестове DISC (първоначално тестове DISC
може да се извършва онлайн, но трябва да бъдат закупени в:
http://www.discprofile.com/discclassic.htm ). Free versions are available at:
http://secure.motivationalliving.com/freebie.asp ,
http://www.teachmeteamwork.com/teachmeteamwork/2010/07/free-disc-personalstrengths-profile-discover-what-drives-you-and-your-team-members.html
in English or at:
http://career-test.de/einstellungstest/DISG-Persoenlichkeitsprofil.html
in German.

References and links in Spanish:
¿Estás preparado para teletrabajar?:
http://blog.epistele.com/estas-preparado-para-teletrabajar/
Habilidades psicosociales para el teletrabajo (1)
http://www.tendencias21.net/trabajo/Habilidades-psicosociales-para-el-teletrabajo1_a43.html
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Habilidades sociales para el teletrabajo (2):
http://www.tendencias21.net/trabajo/Habilidades-sociales-para-el-teletrabajo-2_a44.html

Romanian references and links:
http://www.tudormateescu.ro/cum-sa-ti-stabilesti-obiective/
This is a link for a very comprehensive article that explains how to set your objectives.
http://www.teamcoaching.ro/dezvoltare_personala.html
This is a link to the website of a coaching provider.

Изход: участниците да получат по-дълбоко вникване в тяхната личност и поведение. Това
ги подкрепя, когато преценяват дали те са годни за работа от разстояние, и / или да
аспектите, които те трябва да се обърне специално внимание.

Метод 2: Стойност на складовите запаси
Списък на стойности (афинитет и отвращение): Участниците получават мрежа и трябва
да се класира стойности според собствените си убеждения.
Анализ на стойността опис се извършва, като се потърси в класацията, тъй като такива
участниците са в състояние самостоятелно анализират собствената си ценностна система.
Участниците не се изисква да споделят резултатите си с другите участници, като
стойности се считат за много личен и частен характер.
Изход: участниците се спомогна за осъществяването на движещите сили зад своите
действия и това, което е важно за тях - това често има изненадващи резултати и може да
промени възприятията на индивида.
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E. Модул 3: Ключова компетентност използване на ИКТ
3.а Общ офис софтуер
В този раздел, участниците ще гледате видео (които партньорите ще запише на
платформата, което обяснява които офис софтуер, те ще трябва да използвате, когато
работата от разстояние (т.е. думата софтуер за обработка, софтуер за разпространението
лист, представяне на програми, приложения за бази данни) и основните им цели.
Участниците трябва вече да е запознат с програмите и знаят как да ги използват в задачи,
свързани с работата, материалите ще се съсредоточи върху напреднали начинаещи.
Участниците ще могат да задават въпроси относно програмите на форума на
платформата. Останалите участници могат да им помогне и да отговори на техните
въпроси.
Изход: участниците ще се (пре-) запозна с общ офис софтуер, който се използва в
работата от разстояние.

References and links in German for Austria:
These Youtube videos are an introduction to Microsoft Office Word 2010 in four parts.
They deal with, and explain, the most frequently used basic features.
http://www.youtube.com/watch?v=fHvmtfsErXc&feature=related

- part 1

http://www.youtube.com/watch?v=etDoh4R0EnI&feature=relmfu

- part 2

http://www.youtube.com/watch?v=GqyaGaw_MMw&feature=fvwrel - part 3
http://www.youtube.com/watch?v=_7nf2H0hXdo&feature=relmfu

- part 4

The following Youtube video gives an overview of EXCEL 2010 and its most important
uses (length: ~23 mins.). It is titled ‘part 1’, there is, however, no part two.
http://www.youtube.com/watch?v=mnbJ93XCiS8&feature=related
This Youtube video teaches the main uses of PowerPoint 2010:
http://www.youtube.com/watch?v=jexr6AOx23o&feature=plcp
This video gives an introduction into database production using Microsoft ACCESS 2007:
http://www.youtube.com/watch?v=EGWtkrfCAzM&list=UUP6iBldxLgHrvtsyYL5j5QQ
&index=1&feature=plcp

Links in English:
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http://www.learnopenoffice.org/tutorials.htm
Website with tutorials for Open Office software.

3.б
Участниците ще гледат кратко видео, което обяснява основните приложения на интернет
и как да се провежда онлайн търсения. Те ще бъдат в състояние да публикувате въпроси,
свързани с интернет във форума на платформата. Останалите участници могат да им
помогне и да отговори на техните въпроси.
Изход: участниците ще бъде (пре) запознати с основните приложения на интернет и
начините за провеждане на онлайн търсене и, следователно, ще бъде в състояние да
използват интернет

References and links in German for Austria:
N.B. no video on the main uses of the internet and a web search found, but a sequence of
articles (all accessible via the following link) which describe and explain methods of
conducting a web-search:
http://www.teachsam.de/arb/internet/WWW/arb_www_2.htm

References and links in Spanish:
Consejos basicos para buscar en Internet:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/buscarinteli/
Hacer und búsqueda efectiva en google:
http://www.bbva.com/TLBB/swf/pdfs/BBVA_busqueda_sencilla.pdf

3.С социални медии / мрежи в работата от разстояние
Материали за обучение ще се въведе темата за социалните медии / мрежи в работата от
разстояние използването на различни платформи (напр. Facebook, и др.), Форуми и
интернет и безопасността ...
- прибл. 10 минути
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Участниците да помислят за това как те биха могли да използват социалните медии за
борба с чувството на изолация (т.е. от формиране на групи във Facebook и на форуми).
За предпочитане е това да стане с други мобилните служители или колеги. Въз основа на
тази задача, те трябва да изпълняват следните задачи за електронно обучение:
-

образуват група на Facebook и да покани на останалите участници да се
присъединят.

-

Отвори форум или тема на форум, за мобилните служители (най-добре работи с
останалите участници) и се опитват да използват това, за да се социализират
онлайн.

Връзки да направите това са:
Обратна връзка: участниците могат да дадат онлайн обратна връзка на другите и, също
така, да поиска всички възможни останали въпроси.
Оценка се дава обратна връзка чрез форуми, които участниците отворени, или са
активни, или чрез тяхната група във Facebook.
Изход: участниците да станат наясно с възможностите социалните оферти медийни и да
научат как да ги използват по-добре.

References and links in German for Austria:
The following three links are links to platforms which allow the creation of an online forum
for free (and without the need to buy web space before setting up the forum):
https://www.phpbb.de/
http://www.forumprofi.de/
http://www.forumieren.com/
N.B. an already existing forum for teleworkers was not found in German.

References and links in Spanish:
Las redes sociales: introducción:
http://www.uam.es/personal_pdi/elapaz/mmmartin/complementos/tmonograficos/ateg
g_redessociales/introduccion_a_las_redes_sociale.htm#VI
E-CHANCE 2.0 (El proyecto e-Chance 2.0 tiene como objetivo promover el espíritu
emprendedor entre las mujeres que utilizan las tecnologías basadas en las aplicaciones web
2.0 y tecnologías tales como wikis, blogs, redes sociales, de código abierto, de contenido
abierto, de intercambio de archivos, peer -production, etc.):
http://www.e-chance2.eu
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3.e Комуникационен софтуер / Skype
Материали за обучение ще въведе значението на Skype (и други подобни конферентни
инструменти), както и неговите цели - т.е. видео конферентни разговори, видео
разговори, да говори директно с колеги / началници в офиса, лице-в-лице комуникация
(позволява тълкуване на невербалната комуникация!)
Алтернативно: участниците да помислят за използване на Skype и / или други
инструменти, конферентна.
- Прибл. 10 минути.
Последващи действия: групови дискусии за употреба, както и плюсовете и минусите на
Skype (или VOIP като цяло)
- прибл. 20 минути
Участниците ще извършват някои задачи, които използват Skype.
Обратна връзка: участниците ще предоставят обратна информация на другите чрез Skype
(чрез чат или видео-конферентна връзка) и имат възможност да задават въпроси.
Изход: участниците да научат за потенциала на Skype, и как да го използвате.
3.f. Как да работим на няколко компютъра
Материали за обучение ще запознае участниците значението на спасяването на техните
данни и е в състояние да го носейки със себе си - така че, когато те трябва да работят на
няколко компютъра, те винаги имат всичко, от което се нуждаят (методи: преносим
твърд диск или USB).
- Прибл. 10 минути
3.f. Въпроси на сигурността мобилните служители
Брейнсторминг дейност: възможни начини за поддържане на сигурността на данните (т.е.
онлайн настройките за сигурност, VPN връзка и др.). Участниците ще извършват
изследвания онлайн, или да гледат следните видеоклипове в YouTube:
German (DE): http://www.youtube.com/watch?v=hMbcjmVXV_w
or
English (EN): http://www.youtube.com/watch?v=bo_3JTDclNM

References and links in Spanish:
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Seguridad Informatica...Teletrabajo
http://www.taringa.net/posts/info/7047435/Seguridad-Informatica___Teletrabajo.html
Consejos para minimizar los riesgos de seguridad informática cuando se es teletrabajador:
http://aticser.wordpress.com/2012/07/06/consejos-para-minimizar-los-riesgos-deseguridad-informatica-cuando-se-es-teletrabajador/
- Прибл.10-15 минути
Избор: да имат групова дискусия за мозъчна атака и да обсъдят добри практики.
- Прибл. 30 минути
E-обучителна дейност: участниците VPN връзка с техните ИТ колеги.
Оценка: упражнение се смята за успешен, ако участниците са в състояние да създаде
връзка VPN.
Изход: участниците се учат как да се адаптират настройките за сигурност на своя
компютър / лаптоп и да се създаде сигурна онлайн връзка, за да се запази
поверителността на данните и комуникация.
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F. Модул 4: Ключова компетентност умения за комуникация
4.а. Етикет на работата от разстояние комуникация (нетикет)
Учебните материали ще даде кратко въведение "нетикет".
- Около 5 минути
Участниците да помислят за съдържанието на нетикета.
- Прибл. 10 минути
Незадължително дейност: групова дискусия за резултатите от мозъчна атака, както и
необходимостта от нетикет.
- Прибл. 20 минути
E-обучителна дейност: Участниците ще попълнят въпросник за нетикета на онлайн
платформа (може да бъде нещо като: "това .... е имейл, за да ..., защо / не го придържат
към нетикета, какво ще промените? ").
Оценка: упражнение се смята за успешен, ако участниците да разберат значението на
придържат към нетикета, и по този начин ще следват принципите по време на
оставащото време за обучение и след това.
Изход: участниците да научат за нетикета, съдържанието му и защо е важно да се
придържат към него.
4.б. Как / къде да получат информация
Метод: видеоконферентна връзка
Материали за обучение ще даде кратко въведение за това как и къде, за да получите
информация, която е необходима за различни задачи, когато работата от разстояние (т.е.
от колеги, началници, интранет, фирмени бази данни, различните отдели в компанията и
др.)
- Прибл. 5 минути
Едно лице мозъчна атака за това как да получите информация (как да питам за това, / как
най-добре да попитате за нея), както и къде да получите информация (който да попитам /
къде да го търсим).
- Прибл. 15-20 минути
Списък на всички предложения (това е мозъчна атака, така че всичко е валидна) могат да
бъдат публикувани и споделят с колегите си.
- Прибл. 15-20 минути.

Agreement n° 2011-1-ES1-LEO05-36491

33

Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and mobility
Трансфер: след груповата дискусия участниците ще съставя списък, от които найважните техники за събиране на информация за тях / тяхното положение, и да го качи на
платформата.
Оценка: упражнението се разглежда като успешна, ако е налице висока степен на участие
в дискусията и ако списъци на участниците дават впечатлението, че те разбират
стойността на различните техники.
Изход: участниците ще получат репертоар от начини за намиране на информацията,
която те трябва да приключат работата си задачи
4.в. Как да бъдат включени в социалната комуникация
На платформата, участниците ще намерите кратко описание на видовете промени,
работата от разстояние носи на техните взаимоотношения с колегите си отбор / (напр. не
спонтанни разговори на чаша кафе, нито непланирани обеди, не невербални заставки и
др.). Участниците ще бъдат наясно, че контакт с колегите си ще трябва да бъде
сравнително често, за да функционира като "социална мрежа", където мобилните
служители могат да получат социално подпомагане. Мобилните служители трябва да
обърнат специално внимание на техните социални контакти и начини за да бъдат
включени в социалната комуникация.
Участниците ще образуват двойки и да се обсъдят (чрез Skype, телефон, чат и / или
електронна поща), за какво могат да направят, за да остане включен в социалната
комуникация с колегите си. Някои примери могат да бъдат дадени: например седмично
или два пъти седмично обяд среща, седмично видео разговорите. Те могат също така
желае да привлече вниманието към някои от минусите на работата от разстояние, когато
говорите с колегите си, за да се избегне негодувание или ревността на работата им
положение.
Всеки участник трябва да подготвят кратко представяне и да го качите върху
платформата за другите участници, да се види.
Изход: участниците ще се запознаят с различни техники, които могат да им помогнат да
бъдат включени в социалната комуникация и получаване на социална подкрепа от
колеги, като по този начин борба с чувството на изолация. Това упражнение също дава
психологическа подкрепа на участниците, защото те ще бъдат наясно какво могат да
направят, за да се предотврати не се чувстват изолирани.
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General text in English (EN):
NB: Maybe the book ‘Managing Telework’ by K. Daniels, D. Lamond, and P. Standen
could be obtained. It contains a chapter on: ‘Socializing teleworkers into the organisation’,
by Jon Billsberry. This chapter, (reading sample underneath):
http://books.google.at/books?hl=de&lr=&id=UvHYY8158GIC&oi=fnd&pg=PA43&dq=
change+management+teleworkers&ots=ANmtyo9MT&sig=OwNTvHNPBb7wHEOfnQB40aUsgRQ#v=onepage&q=change%20man
agement%20teleworkers&f=false
May be very interesting for this part of Module 4 and could be translated into the project
languages and made accessible to the participants.

References and links in Spanish:
“El teletrabajo implica una forma de gestión diferente” :
http://www.callcenternews.com.ar/~ccnewsco/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=436:el-teletrabajo-implica-una-forma-de-gestion-diferente&catid=100:gestion&Itemid=481
Google Books: El teletrabajo. Entre el mito y la realidad
Autorius (-iai): Jordi Buira,Jordi Buira Ciprés:
http://books.google.lt/books?id=rEkmxA1Y2o4C&pg=PA14&lpg=PA14&dq=TELETR
ABAJO+ESPANA&source=bl&ots=wmwLFL2T2Y&sig=4wvaMq4vwVv_nPlvg7IRX06
QVFA&hl=lt&sa=X&ei=EjolUNrEB4qMswb3IGoAg&redir_esc=y#v=onepage&q=TELETRABAJO%20ESPANA&f=false

4.d. Самостоятелни маркетингови и презентационни умения
Самостоятелни маркетингови и презентационни умения са тясно свързани с работата от
разстояние. Мобилните служители трябва да знаят как да се творчески и атрактивно да
представят себе си и работата си, чрез комуникационен софтуер. Научно-изследователска
дейност: участниците ще проведе онлайн проучване на тема "самостоятелно маркетинг и
представяне на" работата от разстояние.
Участниците ще отговори на следните въпроси в онлайн въпросник (или за себе си):
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-

Маркетингови техники, приложими работата си като teleworker, сте намерили?

-

Мислите ли, че те са добри техники / инструменти?

-

В какви ситуации бихте ги прилагат?

-

Кои техники за презентация сте намерили?

-

Мислите ли, че те са добри техники?

-

Кой комуникационен софтуер можете да използвате с кой инструмент?

Отговорите могат да бъдат публикувани на платформата. Участниците ще прочетат
отговорите и след това да ги обсъдят чрез чат.
Представяне на дейност: всеки участник ще избере една техника и да представят работата
си (това може да бъде фиктивна) на своите колеги, с помощта на комуникационен
софтуер, подходящ за техниката.
Колегите им ще им даде конструктивна обратна връзка.

4.д Умения за водене на преговори
Способността да преговаря успешно е особено важно умение за мобилните служители,
като ситуации, включващи директна комуникация са ограничени в сравнение с ситуации,
които включват непряка комуникация. Техника за успешни преговори, както и свеждане
до минимум на конфликта е "ненасилствени съобщение" - разработен от Маршал
Розенберг, през 1960. Розенберг предлага четирите компонента на комуникация /
преговори:
А) за наблюдение
Б) чувства
C) се нуждае от
Г) искания

Видео на платформата ще покаже различни подходи - тази насока трябва да се помогне
на участниците да разберете: (а) кои от тях ще бъде най-подходящо да се следват в
дадена ситуация, и (б) как те биха реагирали в качеството на самостоятелно заети лица
размисъл сесия. Да практикуват използването на ненасилствени комуникационни
техники в преговори, участниците следва да се прилагат тези директно към работната им
среда. Като опция дейност, те ще влязат в контакт с един друг обучаем връстници, чрез

Agreement n° 2011-1-ES1-LEO05-36491

36

Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and mobility
платформата и видео чат, за да преговаря за въпроси, свързани с работата (примерни
въпроси за обсъждане, може да се намери в списъка на платформата), докато се опитва да
включи принципи на ненасилствена комуникация. Particpants трябва да дам един друг
обратна връзка за това как са се чувствали комуникацията си отиде.
References and links in German for Austria:
Here, the links for ‘how to prepare for a negotiation’ (Module 1) are also applicable:
-

http://www.gpm-infocenter.de/PMMethoden/Verhandlungsvorbereitung

http://www.gpminfocenter.de/uploads/PMMethoden/Verhandlungsvorbereitung.pdf
http://www.gpm-infocenter.de/uploads/PMMethoden/Checkliste%20Vision.pdf
http://www.gpminfocenter.de/uploads/PMMethoden/Checkliste%2020%20Fragen.pdf
http://www.gpminfocenter.de/uploads/PMMethoden/Checkliste%20Zielformulierung.pdf
As before, the first link provides an overview on the method, the second a step-bystep analysis, the third instructions for the ‘envisioning process’, the fourth lists 20
questions which need to be asked in negotiation preparations, and the fifth lists relevant
questions that lead towards a concrete formulation of goals.
This article describes the ‘Harvard Principle/Method’ of negotiations:
http://www.rhetorik.ch/Harvardkonzept/Harvardkonzept.html
This video teaches ‘Active Listening’ skills, which are important in the Harvard Principle
of negotiations:
http://www.youtube.com/watch?v=DseQwR5LcY0&feature=plcp
This Youtube video teaches Rosenberg’s ‘Non-Violent Communication’, a method which
can be used in negotiations, as well as in everyday communication:
http://www.youtube.com/watch?v=B0GjlaC7qtI
This Wikipedia entry also describes Rosenberg’s Non-Violent Communication:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltfreie_Kommunikation
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References and links in Spanish:
Cómo desenvolverte en 15 situaciones reales para demostrar tu liderazgo, Ejercicios
prácticos:
http://www.emprendedores.es/empresa/habilidades/mejora_como_lider/ejercicios_pract
icos
Diez técnicas para una comunicación asertiva:
http://www.pymesyautonomos.com/consejos-practicos/10-tecnicas-para-unacomunicacion-asertiva
Cómo ser asertivo en el trabajo:
http://www.isepclinic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=49%3Acomo
-ser-asertivo-en-el-trabajo&catid=9%3Apsicologia-adultos&Itemid=173&lang=es
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G. Модул 5: Ключова компетентност предприемачески умения/компетенции

5.а. Законни права / задължения и Къде да потърсим помощ
Участниците ще проведе онлайн изследване и попълнете: 1. въпросник за техните
законни права и задължения, и 2. въпросник за това къде да потърсим помощ (т.е. ако те
имат правни или свързано с работата проблеми, какво трябва да правят, ако се разболеят
и т.н.).
Участниците ще разберете, ако има промени на техните права / статут и кои от тях се
прилагат.
- Прибл. 1,5 часа.
Оценка: отговори на онлайн въпросници и упражняването, се разглеждат като успешни,
ако участниците да разберат темата.

References and links in German for Austria:
Website of the Arbeiterkammer: http://www.arbeiterkammer.at/beratung.htm
Website of the Österreichischer Gewerkschaftsbund:
http://www.oegb.at/servlet/ContentServer?pagename=S06/Page/Index&n=S06_0
Website of the Wirtschaftskammer: http://portal.wko.at/wk/startseite.wk
Website of the Sozialversicherung:
http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/start/startWindow?action=2
&p_menuid=2&p_tabid=1

References and links in Romanian:
http://www.codulmuncii.ro/cautare.php?search=munca+la+domiciliu
http://legearm.com/
http://www.ccisalaj.ro/proj/modul5.pdf
http://www.antreprenoriatul.ro/index.php/legislatie
http://www.fiitanarantreprenor.ro/content/competente-antreprenoriale-legislatiecomerciala-0
http://www.start-antreprenoriat.ro/Brosura-ian2012.pdf
A link for an Entrepreneur‘s Guideline, Definition and competences of entrepreneurs,
page;12.
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References and links in Spanish:
Cómo está regulado el teletrabajo en España:
http://legal.practicopedia.lainformacion.com/laboral/como-esta-regulado-el-teletrabajoen-espana-12762
Se ha firmado el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo:
http://www.ugt.es/teletrabajo/teletrabajo.htm
El libro blanco de teletrabajo en España:
http://www.teledislab.es/descargas/libroblancoteletrabajoespana.pdf

A text about what entrepreneurial skills and spirit mean in general, in English (EN):
http://flipmag.com/swf/4POC1k1gxR
The text stems from an earlier BEST international project – EnVogue, to be more specific,
from the EnVogue Handbook. The text can be used as general introduction to
entrepreneurship.
Synopsis:
Chapter 8, starting at p.40, describes entrepreneurial spirit in connection with education
and VET, it goes on to list ‘entrepreneurial spirit skills’, deals with ‘the accountability of an
entrepreneur’, and ‘ideas and issues about how coaching can turn an entrepreneurial spirit
into success’. Furthermore, ‘the importance of entrepreneurship in education’ is described
and ‘entrepreneurship concepts’ are listed.
Въпросник E: Виж приложението.

5.б Самостоятелен маркетинг принадлежи към този модул, както и (вж.
предишната глава)
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H. Модул 6: Ключова компетентност междукултурна компетентност и аспекти на
работа
6.а. Въведение в интеркултуралността / разнообразие
Обучение материал на платформата ще даде въведение на междукултурния диалог /
разнообразие в работна среда днес и подчертава факта, че често поради непряка
комуникация или слаба комуникация в работата от разстояние, мобилните служители
трябва да бъде много по-внимателен, когато комуникацията през културните граници от
тези в ситуации, с директна комуникация. Те трябва да се грижа за различни
комуникационни стратегии / предпочитания в различните култури.
- Прибл. 30 минути

Text in English on ‘Cultural diversity in Europe’:
This text (which is the Handbook of the TANDEM project, another earlier BEST
international project) deals with the ‘Basic insights in to Cultural Diversity in Europe’
starting on p. 14 until p. 21. It can be given as introductory text on cultural diversity,
possibly followed by the definitions of ‘interculturality’ and ‘diversity’. The ‘Handbook for
Didactic Guidelines’ is downloadable via this link: http://www.tandemproject.eu/en/products (the first download-link on this site)
Synopsis:
The article clarifies the term ‘cultural diversity’ and describes how cultural diversity and
population change are important for the project countries. The information given can,
however, also be used generally.

References and links in German for Austria:
A definition of interculturality, provided by ZARA:
http://www.zara.or.at/materialien/gleiche-chancen/elearning/bd/e_interkultur.htm
A Definition of Diversity, provided by ZARA:
http://www.zara.or.at/materialien/gleiche-chancen/elearning/bd/e_diversity.htm
Interculturality as defined by Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Interkulturalit%C3%A4t
Intercultural communication as defined by Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Interkulturelle_Kommunikation
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References and links in Spanish:
Comunicación intercultural:
http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/2/2011_comintercultural.pdf
La diversidad en los grupos de trabajo: efectos
potenciales y posibilidades de gestión:
http://www.iegd.org/spanish800/adjuntos/gestiondiversidadunivcadiz.pdf

¿CÓMO CONSEGUIR UNA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EFICAZ?
Miquel Rodrigo
http://www.alboan.org/archivos/511.pdf
"Beyond Diversity" - Mas Allá de la Diversidad - Conflictos que se crean sobre la base de
los diferentes antecedentes culturales de las personas en las pequeñas y medianas empresas
(PYMEs) - http://www.beyond-diversity.eu/

6.b Национални / културни стереотипи
Участниците трябва да бъдат наясно с културните стереотипи, за да може успешно да
работят в международни / интеркултурна среда.
Платформата ще предложи кратко въведение за стереотипи.
- Прибл. 10 минути
Упражнение метод: Eurorail (леко променен за това обучение) Участниците са на
въображаема влак из Европа и във всяка страна, те "наблюдават" различните начини на
действие и особено общуване, на местните жители.
По желание: чрез платформата те образуват двойки и да обсъждат това, което са
"забелязали"
- прибл. 30 минути
Те след това "разкрития" върху платформата. - Прибл. 30 минути
Изход: участниците са наясно с културните стереотипи и по този начин са в състояние да
обърне внимание на тях по междукултурно общуване.
- Прибл. 30 минути
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References and links in German for Austria:
A definition and description of stereotypes and prejudices (and their interrelation):
http://www.transkulturelles-portal.com/index.php/6/61
A brief study of stereotypes and prejudices in international teams at the workplace:
http://teamarbeit.factlink.net/131886.7/
The repercussions of stereotypes on intercultural communication is described in the last
paragraph of this article:
http://lehrerfortbildung-bw.de/bs/bsa/bgym/kompcult/stereo/quelle.htm
This website lists a number of national stereotypes (it is titled ‘national stereotypes’, but in
my opinion, it also lists a great number of prejudices). This could be used as additional
input after the ‘trainride through Europe’ exercise, maybe to spice up the discussions
between participants.
http://maciek.piranho.de/nation.htm

References and links in Spanish:
Prejuicios, estereotipos y discriminación:
http://www.conductitlan.net/psicologia_organizacional/prejuicio_estereotipo_discrimina
cion.pdf
¿Españoles vagos y alemanes sin gracia?
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/25/actualidad/1327490972_7881
04.html

Край на Маршрута за обучение
Забележка: В началото и в края на обучението, участниците трябва да имат
възможността за попълване на онлайн въпросник - разликата в резултатите, ще ги
покажат какво са научили.
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Приложение 1
Personal SWOT analysis form2
SWOT анализ формуляр
Силни страни

Слабости

Какво правите?

Какво може да се подобри?

Какво уникални ресурси може да ви

Когато имаш по-малко ресурси в сравнение

привлече?

с другите?

Как другите виждат силните Ви страни?

Какви други може видите като слабости?

Възможности

Заплахи

Какви възможности са отворени за вас?

Какви заплахи може да ви навреди?

Какви тенденции биха могли да се

Какво е конкуренцията?

възползвате?

Какви заплахи слабостите си да ви изложи?

Как може да се превърне силните си страни
във възможности?

Инструкции3:
Силни страни

2
3

http://www.mindtools.com/pages/article/worksheets/SWOTAnalysisDownload.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm
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• Какви предимства са, че другите нямат (например умения, сертификати,
образование или връзки)?



• Какво правите, по-добре от всеки друг?



• Какви лични средства можете да получите достъп?



• Какви други хора (и на шефа си, в частност) като силните си страни?



• Кое от постиженията си най-горд?



• Какви ценности вярваш, че другите не успяват да се излага?



• Вие сте част от мрежа, която никой друг не се занимава с? Ако е така, какви
връзки имаш с влиятелни хора?



Помислете за това от собствената си гледна точка, и от гледна точка на хората
около вас. И не се скромна и срамежлива - да бъде максимално обективна,
колкото можете.



И ако имате някакви трудности с това, напишете списък на вашите лични
характеристики. Някои от тях ще се надяваме да бъдем силни!



Слабости



• Какви задачи обикновено се избягват, защото не се чувстват уверени да ги
правиш?



• Какви ще са хората около вас като слабостите си?



• Вие сте напълно уверени в образование и обучение за придобиване на умения?
Ако отговорът е "не", където са най-слаби?



• Какви са отрицателните си работни навици (например, често закъснява, са
дезорганизирани, имате ли сприхав нрав, или сте бедни в боравенето стрес)?



• Имате ли личностни черти, които притежават обратно във вашата област?
Например, ако имате да провеждат срещи редовно, страх от говорене пред
публика ще бъде най-голямата слабост.



Отново, помислете за това от личен / гледна точка на вътрешния и външен
перспектива. Ли други хора да видят слабостите, които не виждате? Ли колеги
последователно се представят по-добре в ключови области? Бъдете реалисти това е най-добре да се справи възможно най-скоро неприятни истини.



възможности



• Какви нови технологии може да ви помогне? Или можете да получите помощ от
другите или от хора чрез интернет?



• Дали вашата индустрия расте? Ако е така, как може да се възползва от текущата
пазарна?
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• Имате ли мрежа от стратегически контакти, за да ви помогне, или да предложат добри
съвети?
• Какви тенденции (управление или по друг начин) да се видим във вашата компания, и
как можете да се възползвате от тях?
• Дали някой от вашите конкуренти успяват да направите нещо важно? Ако е така, може
ли да се възползват от техните грешки?
• Има ли нужда във вашата компания или отрасъл, че никой не се пълнее?
• Да вашите клиенти или доставчици се оплакват за нещо във вашата компания? Ако е
така, може ли да се създаде възможност чрез предлагане на решение?
Може да се намери полезни възможности в следното:
• Създаване на мрежа събития, учебни класове, или конференции.
• Един колега на удължен отпуск. Може да ви отведе на някои от проекти на този човек,
за да се натрупа опит?
• нова роля или проект, който ви принуждава да усвоят нови умения, като публично
говорене или международните отношения.
• Предприятие разширяване или придобиване. Имате ли специфични умения (като втори
език), които могат да помогнат с процеса?
Също така, важното е, че изглежда най-силните си страни, и се запитайте дали тези
отворени всички възможности и погледнете вашите слабости, и се запитайте дали може
да отвори нови възможности чрез премахване на тези слабости.
Заплахи
• С какви пречки в момента се изправят по време на работа?
• Дали някой от вашите колеги се конкурират с вас за проекти или роли?
• променя работата си (или търсенето на нещата, които правите)?
• Има ли променящите се технологии да застраши позицията си?
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• Може ли някой от вашите слабости доведе до заплахи?
Извършване на този анализ често ще се предостави ключова информация - това може да
се посочи какво трябва да се направи и проблемите в перспектива.
Примерен персонален SWOT анализ:
Какво би лична оценка SWOT изглежда? Прегледайте този SWOT анализ за Керъл,
рекламен мениджър.
Силни


• Аз съм много изобретателни. Често впечатли клиенти с нова перспектива на
техните марки.



• да комуникира добре с клиентите си и екипа.



• Имам способността да се задават ключови въпроси, за да се намери само под
прав ъгъл маркетинг.



• Аз съм напълно отдаден за успеха на марката на клиента.



Слабости



• Имам силен, натрапчив нужда да правите нещата бързо и да ги премахнете от
моя списък "да", а понякога и на качеството на работата ми страда като резултат.



Същата тази нужда да се направи нещо и ми причинява стрес, когато имам
прекалено много задачи.



• Аз се изнервят, когато представянето на идеите на клиентите, и този страх от
публични изказвания често отнема страстта на моите презентации.



възможности



• Една от основните ни конкуренти е разработила репутация за лечение на помалките си клиенти лошо.



• Аз съм присъства на голяма конференция за пускане на пазара следващия месец.
Това ще даде възможност за стратегическа мрежа, а също и предлагат някои
големи обучителни семинари.



• Нашата художествен ръководител скоро ще отидат в отпуск по майчинство.
Покриване на задълженията си, докато тя е далеч ще бъде чудесна възможност за
кариерно развитие за мен.
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Заплахи
• Саймън, един от моите колеги, е много по-силен високоговорител, отколкото съм аз, а
той се конкурира с мен за поста художествен директор.
• Поради последните недостиг на персонал, аз често претоварени, и това влияе негативно
на моето творчество.
• сегашния икономически климат е резултат на бавния растеж за пазарната индустрия.
Много фирми са уволнени членове на персонала, и нашата компания се обмисля
допълнителни съкращения.
В резултат на извършване на този анализ, Карол заема смела стъпка на приближаване си
колега Саймън за отпуск по майчинство на арт директор. Карол предлага, че и тя, и
Саймън покриване на задълженията на работа, работят заедно и всеки от тях се използва
неговата или нейната сила. За нейна изненада, Саймън харесва идеята. Той знае, че той
се представя много добре, но той признава, че обикновено впечатлен от творчески идеи
Карол, които той се чувства много по-добре от повечето си.
Като работим като екип, те имат шанс да направи по-малките си клиенти да се чувстват
още по-добре за услугата, която получавате. Това се възползва от слабостта им конкурент
в тази област.
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