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Резюме: За да се откликне на проблематиката на липсващата
реинтеграция на работници и на предизвикателствата на ученето през
целия живот, в рамките на финансиран от Европейския съюз проект се
анализира Метод за оценка стойността на заплащането, разработен в
Холандия – страната с най-ниска безработица в Европейския съюз – и
се изследват възможностите за неговия трансфер в други страничленки на ЕС (Германия, България, Гърция, Италия, Унгария и
Испания).
С този инструмент се преценяват професионалните
компетентности на работника посредством ориентиран към
определени критерии въпросник, съвместно с работника, неговите
ръководители и професионален консултант. Посочва се как може да
се осъществи успешен трансфер на Метода за оценка стойността на
заплащането с цел подобряване оценяването и развиването на
компетентности и се създава възможност за бърза интегрирация на
безработните лица.
Ключови думи: Метод за оценка стойността на заплащането, Учене
през целия живот, Развиване на компетентности, Реинтеграция на
търсещите работа.
The following paper has been largely translated from the author’s German research paper:
Kröll, M. (2012): Instrument zur Kompetenzanalyse und –schöpfung (INKAS) zur Reintegration
von Erwerbstätigen in geförderten Beschäftigungsverhältnissen. In: GFA (Hrsg.):
Gestaltung nachhaltiger Arbeitssysteme. Dortmund, S. 559 - 565.
1. Изходна ситуация и теоретичен контекст
На фона на нарастващото значение на ученето през целия живот в една ставаща
все по-сложна глобална работна среда и на обезпечаването на способност за
заетост на търсещите работа, опитите за измерване и преценка на
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професионалните компетентности в рамките на професионалното обучение,
квалификацията и неформалното и самостоятелно учене, придобиват особено
значение.
По данни на ЕВРОСТАТ (Статистическата службата на ЕС) през юни 2013 г. в 27те страни-членки на ЕС (EU27) е имало общо 26,42 милиона безработни лица, от
които 19,27 милиона в еврозоната. Ако се сравни актуалната статистика относно
безработицата с цифрите от юни 2012 г., се наблюдава увеличение на броя на
безработните в EU27 с 1.080.000, а в Еврозоната с 1.129.000. Както и в предишните
месеци, Холандия има един от най-ниският процент безработица – 6.8 %
(ЕВРОСТАТ 2013). Също и в областта на безработицата при младежи Холандия има
една от най-ниските стойности в ЕС – 11 %. За разлика от това Испания е с найвисоките стойности на безработица (26,3 %, а безработица при младежи е 56,1 %); в
Гърция тя е 26,9% през юли 2011 и 58,7% при младежите на базата на данни от
април 2013. Гърция отбелязва също така най-висок ръст на безработицата като
процентът е нараснал от 23,1 % през април 2012 на 26,9 % през април 2013.
Бързото връщане на безработните към ново трудово правоотношение,
премахването на трайната безработица, както и свързаното с това повторно
включване на лицата с по-ниско образование и по-възрастните (55+) в пазара на
труда, е централно предизвикателство за ЕС (виж Комисия на европейските
общности 2009). Тази задача е още по-наложителна поради факта, че социалните
осигурителни системи в много страни-членки на ЕС са достигнали границата на
своята финансова способност за натоварване (Giehle 2011). Освен това много
страни-членки на ЕС признаха, че в бъдеще не могат да поддържат досегашната
практика на ранно пенсиониране, защото тя води до голямо натоварване на
социалните системи.
Методът „Activa Loonwaarde Methodiek“ (Метод за оценка стойността на
заплащането Activa, накратко LWM), може да се разглежда като възможна изходна
точка за посрещане на това предизвикателство. Целта на този инструмент е
посочване на пътища за дългосрочна заетост, като се анализира и използва
потенциала на търсещите работа. С LWM обучени консултанти оценяват
професионалните компетентности на даден работник в областите базови
компетентности, личностни компетентности, както и специфични за функцията
способности и сравняват определените стойности с изискванията на конкретното
работно място. Степента на съвпадение между компетентностите на работника и
изискванията на работното място се отразява отново в т. нар. Метод за оценка
стойността на заплащането.
През последните години бяха изложени различни теоретични формулировки с
инструменти за диагностика на професионалната компетентност и бяха разработени
съответните инструменти (Jude и др. 2008). Rauner (2008) разглежда например
измерването на компетентностите в занаятчийско-техническата област. Той
дефинира професионалната компетентност за действие като “Показател за степента
на достигнатата професионална способност” (стр. 81) и я разграничава от
квалификациите, както и от интелигентността. При това концепциите на
практическото знание и на отражението му при и в дейностите играят централна
роля. Изходна точка за съответната научна формулировка са конкретните работни
процеси, както и компетентностите за действие, които са необходими за
изпълнението на тези работни процеси на различни нива (от нов работник до
експерт). Winther (2010) подчертава в нейната разработка с измерване на
компетентността по научно-педагогически нагледен начин значението на общото,
както и специфично за съответната работна област знание и на изучаваните и
предавани техники за разбиране на специфичната професионална компетентност,
като в този контекст разработва инструменти за измерване на професионалните
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компетентности. В актуалната научна разработка относно проблематиката за
развиване на компетентности, на ръководните кадри се възлага в по-голяма степен
ролята за развитие на персонала (Kröll 2010). Освен това се взема предвид факта,
че мерките за продължаващо обучение са обект на критика. Възразява се, че
съответните дейности не постигат целите, които обещават. При това
проблематиката на трансфер на ученето е поставена в центъра на разработката. В
тази връзка се изтъква предимството на формите на учене, близко до работното
място.
3. Цели и задачи на проекта
На база на представените по-горе проблеми целта на проекта е прилагането в
страните-членки на ЕС на метод за подобряване на съответствието между работник
и работно място чрез измерване и развиване на компетентности. Централната
тематика, която трябва да бъде изследвана в рамките на описания проект, е
насочена към увеличение на способността за заетост на търсещи работа групи с пониско образование. Възможностите за действие трябва да се анализират чрез
анализ на пазара на труда (напр. трудовоправни рамкови условия, субсидирана
заетост) в избраните европейски страни (България, Германия, Гърция, Италия,
Испания и Унгария) във връзка с потребността и целевата група. За тази цел се
използва холандският LWM, който преди прилагането в страните се нагажда към
техните дадености и се изпробва. По този начин методът трябва да се подобри и
допълни, респ. да се нагоди по-точно към културните и юридически рамкови условия
в отделните страни. Намерението е професионалното развитие на персонала да се
пригоди по-добре към изискванията на пазара на труда. При това се касае и за
поощряване на връзката между учене и професионална дейност, особено за
създаването на предпоставки за насърчаващи ученето условия на работното място.
Целевите групи на LWM са: (1) Кандидати за работа, на които на пазара на труда
се гледа като на нуждаещи се от подпомагане (напр. завръщащи се към професията,
трайно безработни и по-възрастни лица в трудоспособна възраст; (2) потенциални
работодатели, които са готови да предложат работа на лица, разполагащи само с
част от компетентностите, необходими за определено работно място, както и: (3)
Посреднически институции за търсене на работа, които получават редовна обратна
връзка за определения размер и преценено времетраене на субсидията за заплата.
Първоначално методът се прилага за субсидирана заетост. Точно при групи лица с
по-ниско образование се счита, че има възможност на работниците да се дадат
важни указания за развитие на способността за заетост, да се улеснят фирмите в
организационното управление на развитието на персонала и да се засили бъдещото
развитие на региона. Тогава градовете и общините могат да подпомагат поефективно целевите групи. Работодателите биват подпомагани в набирането и
продължаващото обучение на техните работници и с това получават шанса да
повишат производителността и задоволството от работата на техните работници.
Също така целта на LWM е да се обхванат компетентностите, придобити както чрез
формално, така и чрез неформално учене, чрез промяна на ситуацията от
ориентирано към учебните програми учене към ориентирано към резултата учене.
Също така установяването на компетентностите може да бъде база за по-нататъшно
вътрешнофирмено развиване на компетентности.
4. Мeтод за оценка стойността на заплащането: концепция и възможности за
реализиране
Изходен пункт на теоретичната концепция за използване на LWM е следното
схващане за компетентността: компетентностите са свързани с контекста и
задачата, т.е. изучават се в определен контакст и чрез определени задачи /
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дейности. Те могат обаче да бъдат пренасяни в друг контекст и е възможна
последваща промяна чрез нови учебни процеси. Компетентностите са неделими,
което означава, че те представляват своеобразна комбинация от познавателни
и/или двигателни способности. Освен това индивидуалните процеси за учене и
развитие са условие за придобиване на компетентности и усвояването на нови
компетентности често се улеснява, респективно става възможно чрез наличието на
други компетентности (синергичен ефект). Измерването на компетентностите в
рамките на LWM се извършва с помощта на ориентиран към критериите въпросник
под формата на структурирано интервю. В научните разработки такива форми на
структурирано интервю се считат като валидни инструменти за избор на персонал
(Schmidt & Hunter, 1998). Използването на LWM се позовава на STARR-метода (Sситуация/контекст, T-дейност, A-активност, R-резултат, R-отражение): за да се
избегне социално желаното поведение при отговора и се получат по възможност
реални оценки на компетентностите, интервюираните (сътрудник и неговият пряк
началник) биват подканвани от консултанта да опишат с няколко примера конкретни
ситуации. Освен това може да се уточни в каква заобикаляща среда са били
придобити и прилагани компетентностите. След това интервюираните трябва да
опишат конкретни дейности, за да може да се оцени степента на ангажираност,
самостоателност и специфичните компетентности на работника, например от гледна
точка на желанията на клиентите. За да се подчертае типичното поведение и
реакции на съответния работник, се задават въпроси и за съответните действия. Не
на последно място резултатът се оценява от гледна точка на съпричастно лице
(напр. клиент или колега), за да се получи впечатление за качеството на работата,
въздействието на работата върху другите и реална самооценка на работника. Ако
съществуват неясноти относно степента на оценка на измеренията на
компетентностите, те се обсъждат в съвместни разговори с консултанта. При това от
голям интерес са мнението на самия сътрудник, на прекия му началник, както и това
на консултанта. При непреодолими различия в оценката на компетентностите
консултантът е този, който взема окончателното решение за оценката във
въпросника.
Ако в рамките на измерването се установи, че работникът разполага например
само с 40 % от необходимите за това работно място компетентности, тогава
работодателят плаща само 40 % от заплатата му. Останалите 60 % се поемат в
Холандия от общината. По правило се провеждат минимум две или три такива
измервания. След първото измерване консултантът предлага конкретни дейности за
развиване на компетентностите и/или организационни мерки. Ако при второто
измерване, например след ½ или 1 година се установи, че работникът е доразвил
компетентностите си, то работодателят плаща по-голяма, а общината по-малка част
от заплатата.
Методът LWM се използва предмно тогава, когато страните се намират в
конкретно, по правило субсидирано трудово правоотношение. Концепцията на LWM
се изгражда върху три основни принципа: (1) Диалог между началник и работник,
който се подпомага професионално от консултант; (2) Ориентиране към силните, а
не само към слабите страни на работника; (3) близка до работното място подготовка
за индивидуално развиване на компетентностите. Чрез ориентиране към силните
страни, респ. към потенциала, може да се преодолее търсенето изключително на
слабости на работника и свързаната с това опасност да се демотивира и опетни той.
LWM-методът беше разработен в сътрудничество с консултантски фирми и
изследователи от холандсия Университет Гронинген. Един независим
изследователски институт проверява редовно съдържанието и валидността на
инструмента, така че се извършва непрекъснато доусъвършенстване на метода.
LWM-методът вече е използван успешно в Холандия в около 4000 случая.
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Необходимостта от използването на метода във връзка със субсидираните трудови
правоотношения се регулира засега законово в Холандия. При използването на
метода Activa BV (консултантска фирма от Холандия, която е сътрудничила при
разработването на метода и го е използвала) е установила удовлетвореност при
всички участници въз основа на следните ефекти: (1) Използването на LWM дава
възможност за последователен растеж при нормално трудово правоотношение,
респ. подобрява работоспособността на съответния работник; (2) Въпросните
работници получават задълбочен поглед върху своите компетентности и могат да ги
доразвиват и изграждат целенасочено; (3) Работодателят получава реална оценка
на потенциала на работника във връзка със съответното работно място; (4)
Общинтите и работодателите работят в тясно сътрудничество и координират поинтензивно дейността си.
При въвеждането на LWM в други страни-членки на ЕС трябва да се съблюдава
следното: на фона на актуалното ниво на познания при изследване на иновациите
инициирането, трансферът и ползването на иновациите (в случая прилагането на
LWM) трябва да се възприемат като отворен за развитие процес. Този процес може
да се планира само до ограничена степен. Но за да може въпреки това трансферът
на иновации да се провежда съзнателно, е необходимо да се идентифицират и
установят от една страна наличните потенциали на съответната страна, даващи
възможност за и подпомагащи трансфера на иновации, а от друга страна –
съпротивите, които могат да възпрепятстват реализирането на трансфера.
Изхождайки от сътветния специфичен за страната анализ на потенциала и
съпротивите е възможно да се разработят и приложат разумни и точни решения. За
да се обезпечи устойчивост на дейностите по проекта след неговия край, се
предприемат следните мерки: 1. Постигат се споразумения с фирмите с цел тяхната
готовност за по-нататъшно използване на LWM. 2. Прави се опит за изграждане на
консултантска структура в съответните страни-членки на ЕС.
5. Резултати от използването на LWM и перспективи
Чрез трансфера на LWM в други страни-членки на ЕС трябва да се постигнат
следните положителни ефекти: (1) целенасочено по-нататъшно развиване на
компетентностите на участващите лица, (2) Подобряване на способността за заетост
на работниците, (3) бърза и ефективна реинтеграция на пазара на труда, (4) Достъп
до учене през целия живот също и за групи лица, неангажирани с обучение и (5)
Запазване, както и облекчаване на системите за социално осигуряване.
Последиците за различните актьори, респ. групи актьори (индивид, фирма, общество
и ЕС), се разглеждат по-подробно по-долу.
Интервюираните работници получават ясна картина за настоящото ниво и
развитието на тяхната способност за заетост. Стойността на заплащането се
определя с помощта на измерване на компетентностите в диалог със сътрудника,
чиято заетост се субсидира, и неговият пряк ръководител, чрез което могат да се
дадат индивидуални препоръки на наетото лице. Следващите измервания през
определени
интервали от време доизясняват доколко са се развили
компетентностите на сътрудника и чрез това дават на сътрудника непосредствена
обратна връзка по отношение на подобряването и по-нататъшното оптимизиране на
потенциала.
На база на резултатите, установени след използването на LWM, фирмите могат
да разяснят на своите сътрудници, чието трудово правоотношение се субсидира,
какво очакват от тях, особено по отношение на бъдещото развитие на
компетентностите им. Но едновременно с това и сътрудниците могат да изразят
своите очаквания към фирмата и ръководителите си по отношение на подкрепата
при развиването на техните компетентности. Взаимният обмен на очаквания дава
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възможност за подобряване ефективността на дейностите за развиване на
компетентностите. Участващите фирми получават надежден инструмент за
измерване компетентностите на техните сътрудници, към които могат да се
приложат директни мерки за развитие на персонала, чрез които да се отстранят
очевидни недостатъци и да се доразвият силните страни.
С оглед на
застрашаващата липса на специалисти фирмите имат възможност да запознаят
сътрудниците, които все още не разполагат с необходимите компетентности, с
изискванията и очакванията към тях и да им предложат постепенно изграждане на
компетентности. Освен това те получават подкрепа от компетентни партньори и
биват подпомагани в планирането на техните дейности за развитие на персонала.
Чрез използването на LWM се свързват взаимно обществените с деловите
интереси. При това ситуацията за участващите актьори е “Печели-печели”. С
помощта на използването на LWM изразходването на обществени средства става
по-ефективно, а на участващите работодатели и сътрудници се посочват
възможности за развитие. За институциите, понасящи разходи за надбавки към
заплатата, чрез LWM се дава възможност да нагаждат надбавките индивидуално и
съразмерно. Възможностите, обществените средства да бъдат използвани поцеленасочено за трудово-политически задачи и чрез това да се избегне
прахосничество, се подобряват. Други очаквани положителни последици при
успешното прилагане на метода са следните: намаляване времетраенето на
безработица и по-кратко време за посредничество, както и по-ниски финансови
разходи за преодоляване на безработицата и свързано с това “разтоварване” на
социалните системи и по-малка държавна задължнялост.
Общоевропейският пазар на труда, ориентиран все по-силно към глобализиране и
интернационализиране, може да спечели от въвеждането на метод за измерване на
компетентностите, прилаган в целия ЕС, поради по-високата сравнимост на
компетентности и с това подобрена реализация на пазарите на труда. Друг аспект на
европейско ниво касае мобилността на работната сила през границите на
европейските страни. Изискването за пространствена гъвкавост и извън границите
на страните упражнява по-нататъшен натиск за закостеняли условия и предписания
за обучение и упражняване на професия, които затрудняват транснационалния
обмен. Един единен, структуриран и валидиран инструмент за измерване може да
направи сравними компетентностите на работната сила извън националните
граници.
В общност това представяне показва, че LWM можe да бъде смислен инструмент
за поощряване на заетостта и подпомагане развиването на компетентности през
целия живот в различните европейски страни. Предизвикателство е само това, че
LWM трябва да се нагоди към специфичните за страната дадености, за да се
обезпечи опитмална пригодност и функционалноспособност. При това трябва да се
конкретизира доколко LWM предлага подходящ механизам за определяне на
потребностите от професионално обучение на пазара на труда. Не на последно
място трябва да се изясни как наличните компетентности могат да се доразвият подобре с оглед изискванията на пазара на труда и да се използват и за други
професионални области.
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