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1. Въведение
1.1.

Концепция на понятието „Професионално образование и обучение”
и кратко описание на проект „mENTERing”

Професионалното образование и обучение (ПОО) има основен принос за цялостното
повишаване на конкурентоспособността на Европа, като подпомага и улеснява
професионално и личностно развитие на Европейските граждани. В този контекст,
преподавателите, експертите и обучителите работещи в сферата на ПОО имат важна
роля в този процес, тъй като те са тези, които координират и участват в набирането,
обучението и повишаване професионалните умения на работещите с цел улесняване
интеграцията им на трудовия пазар.
Обикновено достъпът до динамичен и непредвидим трудов пазар, изисква обучителите
работещи в сферата на ПОО
непрекъснато да развиват и надграждат своите
професионални умения, с цел предоставянето на адекватна подкрепа и обучение на
своите обучаеми. Понастоящем, все повече ПОО обучители приемат ролята на т.н.
ментори на своите обучаеми. В тази насока, интегрирането на менторски умения в
професионалното развитие на обучителите работещи в сферата на ПОО допринася за
успешното изпълняване на ролята им като ментори. В допълнение на това менторнонаставническия модел на образование предлага редица предимства за обучаващите се
лица, изразяващи се в предоставяне на индивидуално консултиране и информация;
осигуряване на психо-социална подкрепа и модел за подражание. Наставническите
умения и компетенции помагат да се отговори по-добре на нуждите на обучаваните
лица, като играят и важна роля в придобиването на нови умения.
Уменията т.н. менторство или менторство са още по-полезни, когато говорим за
обучители от сферата на ПОО, който обучават предприемачи. Образователната
концепция за менторство може да бъде важна стъпка към предлагането на по-добро
обучение на предприемачи от различни възрастови групи, като същевременно
допринесе за усъвършенстване на утвърдения модел на професионално образование,
чрез преход от стандартния тип обучение към по-гъвкавите системи за индивидуално
обучение и активно участие в образователния процес.
Въпреки всички свой предимства, в повечето Европейски страни липсват конкретни
политики и законодателни инициативи, който да регулират и насърчават обучението
на ПОО преподаватели за придобиване на менторски и наставнически умения и
компетенции в сферата на обучението по предприемачество и ръководенето на бизнес.
Затова е необходимо образователните системи и политики в различните държави да
преосмислят ролята на обучителите работещи в сферата на ПОО , като ментори чрез
признаване и стандартизиране на менторното обучение, както и интегриране на
менторските умения и компетенции в професионалния профил на обучителите
работещи в сферата на ПОО , като по този начин им предостави възможността за
допълнителна квалификация и развитие в сферата на менторството.
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В тази насока, основната цел на проект „mENTERing” е да подкрепи началното и
непрекъснатото обучение на обучители в сферата на ПОО, както и да подпомогне
развитието на допълнителни умения и компетенции, които да им позволят да
отговорят на новите предизвикателства на трудовия и професионален пазар свързани
с обучението и менторството на предприемачи.
Конкретно в рамките на проекта ще бъде трансфериран опита и добрите практики от
друг общоевропейски проект наречен „Maitre” и създаденото в резултат от този проект
„Специализирано Ръководство за обучители в сферата на бизнес ориентираното
професионално обучение”. Специализирания обучителен курс, който ще бъде създаден
на базата на това ръководство ще включва редица специализирани модули и
обучителни материали на тема менторство и предприемачество, включващи различни
умения и компетенции в тази насока. Новосъздадената обучителна програма и
методология ще бъде изпробвана пилотно в рамките на проекта с цел последващото и
формализиране в един ефективен и устойчив обучителен модел в сферата на ПОО на
Европейско ниво.
1.2.

Цели на предварителното проучване

Основната цел на предварителното проучване е да анализира съществуващите
програми и проекти в сферата на ПОО в България и Гърция, които акцентират върху
предоставянето на менторско обучение за предприемачи. В рамките на проучването и
на база на предварително разработената методология за изследване, която е напълно
съобразена с целите на проекта, ще бъдат идентифицирани и наличните обучителни
курсове и материали свързани с менторството, както на европейско така и на
международно равнище. В рамките на проучването се цели избягване на дублирането
и създаването на синергия между подобни инициативи и проекти, финансирани от ЕС,
както и от други национални и международни организации и заинтересовани страни.
Предварителното проучване е в основата, както на цялостното изпълнение на проект
“mENTERing” така и на отделните дейности част от работната програма (в т.ч. Работен
пакет 3: Трансфер и актуализация на съществуващи обучителни материали по
менторство). Резултатите от проучването ще повишат информираността и знанията на
партньорите относно наличните програми за обучение на ПОО обучители в Европа,
които акцентират върху предоставянето на менторско обучение за предприемачи. В
допълнение ще бъдат идентифицирани методи и бъдещи инициативи, чрез които
резултатите от проекта могат да бъдат мултиплицирани в подкрепа на
професионалното образование, както на национално така и на Европейско ниво.

2.

Методология

2.1. Етапи на проучването
Предварителното проучване бе структурирано в няколко конкретни етапа:
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1. Предварителни проучвания за съществуващите програми и инициативи в сферата
на ПОО на местно ниво бяха проведени в страните партньори по проекта България, Гърция и Великобритания. Подобно проучване бе проведено и за
инициативи в европейски и международен мащаб. Всеки от проектните партньори
бе отговорен за съответна страна, като разпределението на страните между
партньорите бе извършено от координатора на работния пакет (съгласно
описанието съдържащо се в проектното предложение посочено по-долу).
2. В рамките на втория етап от проучването, проектните партньори изпратиха
резултатите от изследванията на местно ниво до координатора на работния пакет
(OLN Learning – Гърция). Координатора изработи настоящия доклад на база на
анализ на резултатите предоставени от всеки от партньорите. Предварителна
версия на доклада бе изпратена до всеки от партньорите – участници в
изработването на анализа с цел предоставяне на мнения и препоръки. Обхвата на
настоящия доклад включва програми и инициативи в сферата на ПОО и обучението
на обучители в сферата на ПОО; менторски обучителни програми; инициативи за
обучение по предприемачество за обучители в сферата на ПОО; бъдещи
инициативи и дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на проект
„mENTERing”.
3. В заключителна фаза на проучването и финализирането на окончателния доклад
бяха взети предвид мненията и коментарите на проектните партньори, на база на
които бе изготвен окончателен доклад базиращ се върху резултатите от
проучването. Окончателния доклад е преведен на български и гръцки език и ще
бъде предоставен на финансиращата институция, като в допълнение на това ще
бъде качен на уеб страницата на проекта за достъп до всички заинтересовани
страни (обучители от сферата на ПОО, доставчици на обучение, сдружения на
предприемачи, и др.).
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2.2. Източници на информация
Партньорите по проекта, които участваха в провеждането на предварителното
проучване използваха разнообразни източници на информация, която се оказа
изключително оскъдна и трудна за намиране. Нещо повече, в процеса на проучването
бе установено, че информация относно наличните програми и инициативи за обучение
на обучители в сферата на ПОО, особено с акцент върху менторството и
предприемачество е изключително оскъдна или липсва изцяло.
Критериите, които бяха използвани в процеса на реализация на проучването
включваха и се базираха на:
 Целите на проект „mENTERing”
 Целевата група (т.е. обучители и преподаватели в сферата на ПОО);
 Крайните ползватели / бенефициентите (т.е. предприемачи и хора с потенциал
за започване на бизнес);
 Основните ключови думи и критерии за търсене, които бяха използвани в хода
на изследването включваха: обучение за ПОО обучители; менторско обучение;
обучения за обучители в сферата на менторството и предприемачеството;
Основните източници на информация включват:
- Базата данни АДАМ;
- Уеб страници на доставчици на ПОО;
- Уеб страници на държавни учреждения и институции (в т.ч. Министерства,
Национално агенции, Акредитиращи органи);
- Организации работещи в сферата на ПОО и предоставянето на първоначално и
продължаващо образование и обучение за обучители в сферата на ПОО;
сертифициращи организации на Европейско и международно ниво (напр.
CEDEFOP, OECD).
С цел уеднаквяване на резултатите от проучването, партньорите по проекта
използваха унифицирана бланка (Приложение 1).

2.3. План на работа
Партньорите по проекта, които участваха в изпълнението на Работния пакет
извършиха идентифициране и анализ на съществуващи програми и инициативи в
сферата на обучението на ПОО обучители, включващи: менторски програми от типа
„обучение за обучители” в сферата на предприемачеството на национално ниво (в
България, Гърция и Великобритания); актуални обучителни курсове и материали по
менторство на европейско и международно равнище; идентифициране на добри
практики в сферата на обучението на преподаватели в сферата на ПОО и
менторството.
Всеки партньор бе ангажиран с провеждане на проучването в определена държава,
както следва:
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ДП БГЦПО клон Пазарджик (България) - изследване на инициативи в
сферата на ПОО и обучение на обучители на национално ниво в България;



БИКЦ - Сандански (България) - изследване на инициативи в сферата на ПОО
и обучение на обучители на национално ниво в България;



OLN (Гърция) – проучване и набелязване на проекти и инициативи в Гърция на
национално ниво и отделно проучване на подобни инициативи в международен
мащаб;



Inova (Великобритания) – анализ и проучване на успешно реализирани
проекти и прокети в процес на изпълнение, както и обучения и обучителни
курсове във Великобритания и в европейски мащаб.



Scienter (Испания) – предоставяне на информация относно проекти свързани с
менторството в Испания.

2.4. Очаквани резултати
Очакваните резултати от предварителното проучване са следните:
1. Събрана и систематизирана информация на национално (в страните включени в
проектния консорциум – България, Гърция и Великобритания), европейско и
международно ниво относно наличните програми и инициативи в сферата на
обучението на обучители в сферата на ПОО, които акцентират върху обучението по
менторство и предприемачество;
2. Проучени инициативи и анализирана средата на европейско ниво по отношение на
началното професионално образование и обучение (наричано по-долу „НПОО“) и
продължаващото професионално образование и обучение (наричано по-долу „
ППОО“);
3. Идентифицирани добри практики в сферата на: обучението за обучители в сферата
на ПОО; сътрудничество в сферата на ПОО между държави и организации; препоръки
за насърчаване на обучители в сферата на ПОО да бъдат ментори на предприемачи,
като им оказват подкрепа в процеса на управление на бизнеса;
4. Повишена информираност и познания на всички заинтересовани страни (в т.ч.
обучители в сферата на ПОО; сдружения на предприемачи; търговско-промишлени
палати; законодатели) относно възможностите за провеждане на обучения на ментори
в сферата на предприемачеството на национално и Европейско ниво, чрез
използването както на формални обучителни програми, така и посредством
прилагането на акредитирани обучителни програми (базирани на принципите на
Европейската квалификационна рамка (EQF) и Европейска система за набиране и
пренасяне на кредитни пунктове ECVET and EQF), чиито краен резултат е официално
призната професионална квалификация.
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2.5. Съдържание на отчета
Структурата на отчета съдържа следните елементи: 1) Представяне на проекта
“MAITRE”, който е предмет на анализ и трансфер в рамките на проекта „mENTERIng”;
Програми и инициативи в сферата на ПОО от България, Гърция и Великобритания;
проекти и програми в сферата на ПОО утвърдени в Европа; ПОО инициативи на
международно ниво, както и коментари и препоръки на ОИСР относно прилагането на
програми в областта на ПОО в международен аспект. В заключение доклада представя
основните констатации и обобщава главните препоръки за действия и мерки на
национално и европейско ниво, целящи повишаване качеството на инициативи
насочени към предоставянето на обучение по менторство и предприемачество на
обучители и експерти в сферата на ПОО.
3. Идентифициране на съществуващи обучителни програми и инициативи
предназначени за обучители в сферата на ПОО в държавите – партньори по
проекта и в Европа
Следващият раздел представя съществуващите програми за обучение на ПОО
обучители, които се изпълняват в държавите – партньори по проекта . В всяка
държава партньорите по проекта използваха еднороден шаблон за събиране на
информация за нуждите на изследването (Виж Приложение 1).
Представянето на различните обучителни програми и инициативи в сферата на ПОО
започва с представянето на общоевропейския проект „Maitre”, който е съфинансиран
от Европейската комисия. В следващата част на документа са представени различните
програми и проектни инициативи реализирани или в процес на реализация в България,
Гърция и Великобритания, както и в други Европейски държави.

3.1. Описание на проект “MAITRE”
Инициативата „MAITRE – Менторството – учебни материали и ресурси” е реализирана
през 2006 г. с цел да повиши качеството на обучителни програми свързани с
менторството чрез оптимизиране на обучителните планове, подобряване на техниките
на преподаване и обучителни материали. В рамките на проекта бяха извършени
следните основни дейности:
 Проучване на нуждите от обучение на менторите в сферата на ПОО и бизнеса;
 Дефиниране на уменията и компетенциите включени в профила на т.н.
„Европейски Ментор”;
 Идентифициране и анализ на учебни материали и обучителни програми за
ментори и експерти работещи в сферата на ПОО и бизнеса, както и оценка на
тяхното качество с цел представянето на допълнителни мнения и препоръки за
развитието на бъдещи програми и курсове за обучение в тази насока;
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Идентифициране и адаптиране на най-успешните и изчерпателни обучителни
ресурси и инструменти за ментори, с цел промоциране на най-добрите
практики;
В рамките на проекта адаптираните и актуализирани обучителни ресурси бях
приложени на практика в различни менторски програми с цел оценяване на тяхната
ефективност и приложимост по отношение на качество и добавена стойност за
обучителите.
В основната целева група на проекта са включени ментори, както и различни
организации с опит или с намерение за започване на обучителни инициативи в
сферата на менторството (в т.ч. обучителни организации, училища, МСП,
доброволчески организации и т.н.). Повече информация за проекта и постигнатите
резултати може да намерите в интернет на адрес: http://www.amitie.it/maitre
3.2. Програми за обучение на обучители в сферата на ПОО в страните на
проектния консорциум – България, Гърция и Великобритания.
Република България
В България съществуват няколко обучителни програми, които са подходящи за
обучители в сферата на ПОО, както и наставнически програми за предприемачи.
Една от тях е проектът „Top class” (2011-2012 г., в процес на изпълнение), който
представлява едногодишна менторска програма за мениджъри и предприемачи.
Програмата предоставя платформа за обмен на опит с други предприемачи и
мениджъри, като в същото време им съдейства за разширяване на тяхната бизнес
мрежа. В „Top Class” опитни предприемачи изпълняват ролята на обучители и ментори,
за да помогнат на участниците да адресират предизвикателствата, с които се
сблъскват. , който има за цел да разработи единна платформа за обмяна на опит
между предприемачи и мениджъри, като в същото време им помага да разширят своя
бизнес мрежа. Целевите групи са мениджъри и предприемачи, както в рамките на
проекта се организират месечни практически обучения, B2B срещи, конференции и
обмен на опит и най-добри практики.
Повече информация:
http://www.ceed.bg/web/ProgramSites/TopClass/Pages/Program/default.aspx
Втората инициатива, която е реализирана в България "Европейска къща на
частните предприемачи" (EURONET) е реализирана в рамките на 2010 г., като
основната цел е насочена към разработването на комплексен инструмент за
идентифициране, обучение и осигуряване на подкрепа за млади предприемачи. В
допълнение на това, проекта цели да предостави ефективни методи за сътрудничество
и работа в мрежа, базиращи се на успешни международни бизнес модели.
В рамките на инициативата се стимулират практическото обучение, чрез симулации,
ролеви игри, като се представят и най-добрите бизнес практики идентифицирани в
държавите – партньори по проекта. Един от практически обучителни модули е изцяло
посветен на корпоративната социална отговорност, която е изключително актуална за
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стартиращите предприемачи. В рамките на проекта е разработен обучителен продукт /
програма наречен „Европейска къща на предприемача”, която може да бъде прилагана
от различни обучителни институции и организации.
Целевата група на проекта включва основно ученици, студенти, учители и собственици
на малък бизнес.
Повече информация: http://www.euroent.eu/en.html
Проект „STARTENT” реализиран в периода 2010-2011 г. има за цел да насърчи
предприемаческата култура сред младите хора, както и да подобри обучението в
сферата на предприемачеството в Европа, като цяло. Целевата група на проекта
включва млади хора, начинаещи предприемачи, както и академични и професионални
обучители и преподаватели.
В рамките на проекта е разработен сборник с успешни практики по предприемачество ,
каталог с успешни истории на млади европейски предприемачи, както и ръководство с
методически указания за реализация на успешно сътрудничество между образователни
и бизнес организации.
Повече за инициативата на адрес: http://www.startent.eu
През 2007 г. в България е реализиран и европейския проект „Validating Mentoring 2”
(в превод от англ. език – „Валидиране на менторинга 2”) като основната му цел е да
промоцира менторските програми като успешен инструмент за кариерно развитие и
интеграция на хора в неравностойно положение на трудовия пазар.
Основната целева група на проекта включва хора в неравностойно положение, като
основния резултат от проекта са разработени инструменти за самооценка и система за
валидиране на резултатите.
Повече информация на адрес: http://www.vm2-project.eu
ГЪРЦИЯ
В Гърция са идентифицирани два проекта, които имат пряка връзка с обучението по
менторство и предприемачество.
Проект „Business Mentors” (в превод от англ. език „Бизнес Ментори” (2011-2013) е 24
месечна инициатива изпълнявана от консорциум на организации от Република Гърция
и съфинансиран от Главна Дирекция „Предприятия и индустрия” на Европейската
комисия.
Основните цели на проекта са насочени към създаването на мрежа от бизнес ментори
за жени предприемачи, която да стане част от общоевропейска мрежа на ментори за
жени предприемачи. Основните цели на тази мрежа са насочени към:
- Насърчаване на предприемачеството сред жените;
- Признаване и специализирана подкрепа за стартиращи фирми основани от
жени;
- Осигуряване на устойчивост на новосъздадените бизнеси с фокус върху първите
години от развитието на бизнеса;
Основната идея на проекта е да създаде връзка между жените предприемачи и техните
бизнес ментори. Някой от основните дейности включват:
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1. Идентифициране на успешни предприемачи (мъже и жени) от цяла Гърция,
които ще действат като ментори; обучение по менторство; идентификация на
жени-предприемачи от Гърция, който да бъдат обучени като ментори;
предприемачи в цяла Гърция, които ще бъдат ангажирани като mentorees;
2. Насърчаване и наставляване на отношенията между ментори и обучаеми в
процеса на реализацията на проекта;
Партньорите по проекта ще предоставят обучение по менторство на предварително
идентифицираните успешни предприемачи. След обучението избраните предприемачи
ще бъдат избрани за бизнес ментори на жени предприемачи собственици на стартиращ
или новосъздаден бизнес с поне един нает работник. Обученията се изпълняват в
цялата страна, с цел привличане на повече участници и популяризиране на
инициативата на национално ниво. Обучението ще обхваща няколко аспекта на
менторството, включително процеса и отношения между наставник и обучаем,
основните умения на наставника, както и специфичните нуждите на жените
предприемачи в Гърция.
Целевите групи включват съществуващи и потенциални предприемачи, както и
институции и организации специализирани в предоставянето на професионалното
образование и обучение за обучители.
Повече информация за проекта: http://www.businessmentors.gr/
Друг проект в сферата на ПОО – „Обучение по менторство” е в процес на
изпълнение в Гърция и цели да представи един нов тип обучителен процес в рамките,
предварително избрани ментори предоставят менторство на жени кандидатпредприемачи чрез трансфер на опит и ноу-хау в правенето на бизнес. Менторите
обикновено са професионалисти с доказан опит на пазара на труда, като основната им
задача е да подпомогнат обучаемите да започнат и да развият успешно своя бизнес
идея и начинание. Този тип бизнес обучение не само укрепва духа на предприемачите
но и повишава конкурентоспособността на местната икономика. В допълнение на това,
реализацията на проекта събира начинаещи предприемачи и успели бизнесмени, като
по-този начин ги мотивира и прави по отговорни в преследването на своите цели.
Основната целева група на проекта са ментори предоставящи обучения за жени
предприемачи.
Повече информация за проекта на: http://www.ergani.gr
В рамките на друга действаща инициатива в Гърция наречена „FRESH START” (в
превод от англ. език – „Ново начало”) се разработва обучителен курс за обучители в
сферата на ПОО за провеждане на специализирани обучения по предприемачество и
менторство (Допълнителна информация за проекта е представена в следващите части
на проекта представящи изпълнените проекти в Румъния, тъй като водещия партньор
на проекта е организация от Румъния).
В заключение, допълнителни инициативи свързани с обучението на ПОО обучители се
организират от НЦАПО (Национален център за акредитации и професионално
обучение). Обучители в сферата на ПОО могат да бъдат сертифициране за обучение
на възрастни чрез участие в 300-часова програма за обучение, която обаче не включва
теми като менторство и обучение по предприемачество.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Във Великобритания бяха идентифицирани три инициативи имащи най-голямо
сходство с темата на проекта „mENTERing”.
Проект „InterGen - International, Intergenerational Mentoring” (в превод от англ.
език „Менторството между държави и поколения” (2010) има за цел да създаде и
изпита серия от нови обучителни ресурси в подкрепа на ментосртвото между
поколенията, чрез организиране на сесии лице в лице, рамките на които възрастни
играят ролята на ментори на юноши и младежи.
Повече информация: http://www.intergen_project.eu
Проект „Fe:male” е проект реализран през 2010 г. във Велкобритания с цел
насърчаване на жени в неравностойно положение да започнат собствен бизнес чрез
осигуряването на менторска подкрепа от експерти от различни Европейки страни –
Малта, Великобритания, Кипър и Нидерландия. В рамките на „FE:MALE” е създадена
система за е-обучение на жени желаещи да започнат собствен бизнес, която им помага
да придобият различни умения и компетенции, а също така и необходимото
самочувствие.
Повече информация за проекта: http://www.femaleproject.eu
Последния от идентифицираните проекти, изпълнение във Великобритания – „Generic
and mentor training for learning support assistants and apprentices
(Implementor)” (в превод от англ. език „Общо и менторинг обучение за наставници
и асистенти в обучителни организации” (2007), е разработен с цел да изготви
специализиран курс за обучение на ментори на млади хора, особено такива
занимаващи се с младежка заетост и работа с хора в неравностойно здравно и
социално положение (социални асистенти, наставници, обучители в сферата на ПОО и
т.н.).
3.3. Програми за обучение на обучители в сферата на ПОО в други
Европейски държави
В следващите редове са представени обучителни програми от други Европейски
страни, който се отнасят към тематиката на ПОО и предоставянето на специализирано
обучение за обучители в сферата на ПОО и по-специално менторството и обучението
по предприемачество.
В Австрия проектът „We:mentor” събира на едно място координатори на обучителни
програми за менторство с богат опит и такива с по-малко или никакъв професионален
опит. Проекта е приоритетно фокусиран върху жени-ментори. Целта на проекта е да
създаде основа за обмяна на опит и добри практики за повишаване качеството на
програми свързани с обучението, както на ментори така и на обучаеми.
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Основната цел на проекта е да стимулира участниците е да обменят опит и да
комбинират придобитите знания и способи с цел прилагането им в бъдещи инициативи
в сферата на ученето през целия живот и по-специално:
• Споделяне на знания между опитни и по-неопитни експерти и наставници;
• Разширяване знанията на експертите в различни и по-специфични области;
• Трансфериране на опита придобит в работата с жени предприемачи към други
сфери на обществения и социален живот в Европа;
• Насърчаване използването на виртуални методи за менторство и прилагането
им при работа с жени – предприемачи в други държави-членки на ЕС;
Основната целева група на проекта обхваща ментори и обучаеми, като основните
дейности по проекта се изразяват в провеждането на серия обучителни семинари и
отворени дискусии между представителите на целевите групи.
Повече информация: http://www.womentor.eu/projects-4/life-long-learning
Друг проект в Австрия, озаглавен "Бизнес ангели за мултикултурно обучение и
училище за предприемачи" реализиран през 2010 г., цели да адаптира и
трансферира иновативна методология за предоставяне на обучение по
предприемачество в мултикултурна среда в различни Европейски страни, които се
характеризират с различни култури, но с идентични социални проблеми, ширеща се
сегрегация и социална изолация. В тази насока обучението е предназначено за хора в
неравностойно социално и здравно положение.
Целевите групи включват обучители, консултанти, доставчици на обучение,
предприятия, неправителствени организации и организации в областта на
професионалното образование и обучение.
В Белгия проекта " VOV’s, Lights on Learning Project " има за цел да предостави
форум за обучение и професионално развитие на специалисти, за да обсъдят
тенденциите за обучение и развитие вътре в организациите.
В тази насока са създадени три работни групи, чиято цел е да проучат: 1) Връзките
между бизнеса и образователните институции; 2) Подходящи кариерни и
професионални профили за бъдещи служители; 3) Изучаване на концепцията „учене и
работа едновременно”; и др.
Целевите групи по проекта включват експерти в сферата на професионалното
образование и обучение, и кариерното развитие, както и други заинтересовани страни,
като правителствени учреждения, образователни институции, университети,
синдикати, работодателски федерации, и др.).
Повече информация за проекта на адрес: http://www.vov.be
В Чехия, в рамките на проект "Обучение на МСП наставници и консултанти от
регионите на Моравия и Силезия" изпълнен през 1998 г. координаторите на
проекта си поставят за цел да подобрят уменията на обучители, консултанти и
експерти, които работят в или за малки и средни предприятия от региона на Моравия
и Силезия. Друга цел на проекта е да подобри ефективността на техните познания и
умения в сферата на обучението, както и да разшири професионалното им портфолио
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с услуги в сферата на ПОО. Нуждите на обучителите са предварително набелязани
посредством включването им в мащабно изследване, което обхваща и консултанти
работещи в сферата на ПОО.
Основните резултати от проекта включват провеждането на серия от обучения
(включително инструменти, подходи и методи за обучение) и обмяна на ноу-хау и
опит, както и предоставянето на възможност за сътрудничество с други обучители и
консултанти.
Повече информация за проекта е достъпна на адрес: http://www.atkm.cz
В Кипър, в рамките на проект „women@business” (в превод от англ. език „Бизнес за
жени” (2009-2011) дипломирани млади жени – представители на малцинствени групи
или с имигрантски произход са включени в обучения по менторство и стажантски
програми в малки и средни предприятия, които се управляват от успешни жени
предприемачи. Целта е обмяната на опит и получаването на съвети чрез
осигуряването на телефонна линия за консултации и подкрепа. В рамките на проекта
са създадени фокус групи по менторство, стажантски програми, интернет портал за
менторско обучение и телефонна линия за консултации и съвети.
Информация за проекта: http://www.womenatbusiness.eu
В рамките на проект "Trainerguide", (в превод от англ. език „Ръководство за
обучители”) реализиран през 2006 г. бе предоставена целенасочена подкрепа и насоки
за преподаватели работещи в сферата на ПОО с цел подобряване на цялостното
качество на професионалното образование и обучение в страната. Създаденото в
рамките на проекта ръководство се използва от фирми и организации работещи в
различни сфери на стопанския живот.
Целевата група на проекта включва работодатели, служители, както и HR експерти и
обучители. Обучителното ръководство се състой от 10 учебни модула.
Повече информация: http://www.traenerguide.dk
Проект "DIALE Deep learning through dialogue" (в превод от англ. език
„Целенасочено обучение чрез активен диалог”) се реализира през 2010 година във
Финландия, като основната му цел е да предложи механизъм за трансфер на
педагогически иновации с цел повишаване уменията на обучители в сферата на ПОО,
преподаватели и учители.
Целевата група на проекта включва вътрешнофирмени обучители.
Повече информация за проекта:
https://wiki.hamk.fi/display/diale/Dialogical+method+cards
Друга инициатива в сферата на ученето през целия живот във Финландия е озаглавена
„A EUROPEAN MENTOR PROGRAMME FOR UNIVERSITY WOMEN – AN
INTERCULTURAL STUDY”
(в превод от англ. език „Европейска програма за
менторство на жени – студенти – между-културен анализ”) е реализирана през 2008 г.
В рамките на проекта са подкрепени иновативни дейности и услуги в сферата на
професионалното обучение и ученето през целия живот с цел осигуряването на
консултации и менторство за жени в ежедневния им живот, както и насърчаване на
между-културния диалог посредством менторство.
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Специфичните цели на проекта включват:
• Осигуряване на платформа за обмен на опит и добри практики между жени, с
различен опит, традиции и знания;
• Организиране на дискусии, семинари и презентации;
• Осигуряване на подкрепа за млади дипломирани жени със средства за
подобряване на техните умения и знания чрез обмяна на опит;
Целевата група на проекта включва студенти и дипломирани жени над 22 годишна
възраст.
Във Франция в рамките на проект „Validation of acquired experience (VAE)” (в
превод от англ. език „Оценка на натрупания опит”) е разработена система за
национално сертифициране на обучители в сферата ПОО и продължаващото
професионално образование и обучение. Професионалния сертификат може да бъде
получен срещу участието в специализирано обучение или чрез експертна оценка на
натрупания обучителен опит. Процеса на оценка се прилага за обучители със
съответния образователен ценз и поне три години опит по специалността. В рамките
на процеса по оценка, всеки обучител подготвя индивидуално портфолио с описание
на личните си постижения и професионален опит и го представя пред комисия на
акредитиращата институция. Комисията решава дали да признае опита напълно или
частично на база на професионалния ценз на кандидата.
В рамките на проект „foraus.de” изпълняван в Германия се предоставя безплатна
онлайн услуга за промоция и насърчаване на обучението на персонала. Услугата е
създадена с цел предоставянето на обучение, което е достъпно, по-динамично и
адаптирано към нуждите на потребителите в условията на конкурентен пазар. ИКТбазирана учебна среда, дават възможност за придобиване на адекватни знания и
умения без значение от времето и мястото. Целевата група на проекта са
преподаватели и експерти в сферата на ПОО.
В резултат от изпълнението на проекта е създадена единна информационна
платформа която предоставя достъп до ежедневни съвети и професионална подкрепа
за ПОО обучители и експерти в областта на продължаващото обучени. Друго
предимство на платформата е организирането и участието в т.н. виртуални семинари
между обучители.
Повече информация за проекта е достъпна в на адрес http://www.bibb.de
Друг проект реализиран в Германия, "It’s time" (в превод от англ. език „Време е”)
(2007), е насочен към предоставянето на специализирана подкрепа и обучение на
"работното място”, както и разработването на ефективни смесени обучителни модули.
Основните цели на обучението са да повиши качеството и атрактивността на
постоянното обучение на обучители предоставящи фирмени обучения.
Повече информация за проекта: http://www.workplace-tutor.eu
В Исландия проекта „mentoring in the workplace for VET” (в превод от англ. език
„Менторство на работното място за обучителни в сферата на професионалното
образование”) (2011) си поставя за цел да обучи работодатели за развитие на
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професионалните умения и компетенции на своите подчинени. В рамките на проекта е
разработена гъвкава менторска програма, която улеснява работодателите при
оказването на подкрепа за развитие на професионалните качества на своите
подчинени.
Основна целева група на проекта са работодатели и работници.
Повече информация за проекта: http://www.workmentor.org
В Ирландия проекта „Establishing competence standards for trainers in Ireland” (в
превод от англ. език „Установяване на стандарти за оценяване уменията на обучители
в сферата на ПОО в Ирландия”) (2006) има за цел да въведе иновативни елементи в
професионалното образование и обучение в Ирландия, посредством:
 Подобряване на образователно-квалификационната степен на обучителите;
 Въвеждане на стандарти за качествена оценка на професионалното
обучение.
Целевата група на проекта включва експерти в професионалното обучение и
образование във всички сфери.
Основен резултат от изпълнението на проекта е изготвянето на списък с 36 ключови
компетенции необходими за обучителите в сферата на ПОО.
Повече информация за проекта: http://www.calmar.ie
Проектът „EMPOWERMENT THROUGH MENTORING TO PROMOTE THE
IMPORTANCE OF REAL WORK EXPERIENCE – EMPIRE” (в превод от англ. език
„Създаване на условия за пълноценно участие в работния процес чрез менторство”)
(2007-2009), координиран от Италианска организация е продължение на проект
„MAITRE”. Проекта представя концепцията за смесно обучение с ментори като нов
подход за успешно кариерно и професионално развитие. В рамките на инициативата,
традиционните менторски практики се комбинират с последните технологични
постижения и новости в сферата на обучение с цел предоставяне на иновативен
подход за кариерно консултиране и развитие, като главната цел е да се оптимизират
високите разходи произтичащи от индивидуалното менторство.
Основната целева група на проекта включва работещи на свободна практика, данъчни
консултанти, експерти по безопасност, безработни и жени емигранти.
Повече информация за проекта: http://www.empire-leonardo.org
В Латвия концепцията на менторството е в началните си стадии на развитие и
изпълнение. В тази насока са разработени две менторски програми и инициативи.
1) „the Krajbanka” (Банкова програма на голяма Латвийска банка) – в рамките на тази
инициатива се цели по-лесната интеграция на нови служители в отделите за работа с
клиенти на банката.
2) „Lidere” – Менторство за жени – програмата е разработена с цел предоставянето на
специализирана менторска подкрепа за жени от селските райони на Латвия. В момента
изпълнението на проекта навлиза във втората си година, като вече са създадени
повече от 12 двойки – ментор – обучаем. Проекта се радва на подкрепата на
Министерството на икономиката, както и на широка медийна изява.
Инициативата е разработена съвместно с Агенцията за насърчаване на женското
предприемачество във Финландия.
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Повече информация за проекта: www.lidere.lv/en_mentorings.html
В Литва проект „Mentoring rural women through social networking” (в превод от
англ. език „Менторство на жени от профинцията чрез включването им в социална
мрежа”) е адресиран към жителите от женски пол в провинцията и предлага обучение
и дейности за учене през целия живот. В рамките на проекта се оказва експертна
помощ на жени с цел придобият нови умения, нови квалификации, знание и мотивация
за да станат успешни наставници използвайки e-learning курсове. Жените имат
възможност да обучават, да наставляват колеги, като менторството е изградено чрез
работа в социални мрежи.
Повече информация за проекта: http://www.mwsonet.eu/news
В Малта проектът „Train the trainer programme” (в превод от англ. език „Програма
за обучение на обучители”) цели да позволи на вътрешно-фирмено и кандидат
обучители да могат да обучават по-ефективно новите служители на работните им
места. Програмата предоставя на участниците знания и умения за оценка на нуждите
от обучение, дизайн и предоставяне на ефективни програми за обучение на работното
място по мотивиращ начин.
Инициативата първоначално е била стартирана за IVET обучители или служители,
които искат да участват като обучители в схеми за чиракуване, и е била разширена да
включи и CVET обучители.
В Норвегия проектът „Vocational pedagogy in enterprises” (в превод от англ. език
„Професионална педагогика в предприятията”) (1992) цели да заздрави
педагогическите компетенции в предприятията, да подобри качеството на обучението
на работното място, както и да повиши педагогическите умения на инструкторите на
работното място и на обучителите в компанията. На този фон, професионална
педагогика в предприятията отговаря на предизвикателствата по отношение на ролята
на учителите и обучителите
Целевата група на проекта включва работещи в професионални организации,
обучителни агенции, академични институции и ресурсни центрове, обучители,
мениджъри по качество на обучението.
Повече информация за проекта: http://www.hiak.no
В Румъния проектът „FRESH START” (в превод от англ.език – „Ново начало”) (20102012) има за цел да се развият умения и компетенции на ПОО обучители за поефективно обучение на млади престъпници за придобиване на предприемачески
умения, за да започнат нов бизнес като устойчив професионален път.
Проектният резултат е пълен онлайн наставнически курс и учебна програма за
предприемачество за Европейските ПОО обучители, на които им липсва
специализирано обучение. В резултат от участието си курс те възможност да
преподават предприемачество на млади престъпници на възраст от 18 до 25 години.
Повече информация за проекта: http://www.freshstartproject.eu
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В Словакия проектът „Transition of mentoring supported life-long learning in rural
areas” (в превод от английски език „Преход към менторство подкрепящо ученето през
целия живот в селските райони”) (2007) цели да повиши пригодността за заетост на
хората от селските райони чрез подобряване на достъпа до обучение и учебни
материали. Целта е да трансферират съществуващи методологии за осигуряване на
учене през целия живот – системи за подпомагане.
Целевите групи на проекта бяха местни лидери, предприемачи, представители на
местната власт, учители и други.
Повече информация за проекта: http://www.vioregio.sk
В Испания проект „REMUC: Red de Estudiantes Mentores en la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)” (в превод от испански език - „REMUC: Менторство
чрез студентска мрежа в Университета Комплутенсе в Мадрид (UCM)” е създадена
студентска мрежа на ментори в Университета Комплутенсе в Мадрид. Наставниците
трябва да бъдат последна година студенти в университета и да бъдат ангажирани в
продължение на 1 академична година в предмета менторство, като получават 9
кредита за своето участие в програмата.
Повече информация за проекта: http://www.ucm.es/cont/descargas/documento13141.pdf
Проект „Telefonica mentoring: Ageless Human Resource development
programme” (в превод от англ. език – „Менторство в „Телефоника” – Програма за
развитие на човешките ресурси без възрастови граници” е базиран на концепцията
„търсене на таланти”
в сферата на бизнес управлението, човешки ресурси и
предприемаческото управление.
Повече информация за проекта:
http://www.escueladementoring.com/userfiles/ARCHIVOS/ARTICULO%20%20JULIO%20RO
DRIGUEZ%20PROFESOR%20TO%C3%91I.pdf
Третия проект изпълнен в Испания е реализиран в рамките на т.н. Наставническа
програма на фирма „Grupo Antolin” „Наставническа програма Групо Антолин” ,
в рамките на която са създадени наставнически двойки, в които са включени
служители във фирмата с различни професионални профили и позиции във фирмената
йерархия. Повече информация за проекта:
(http://www.grupoantolin.com/%5Carchivos%5Cdocumentos%5Cinformeanual2007.pdf).
В Турция, през 2011 година е изпълнен проектът „Raising Awareness & Corporate
Employment opportunities for people with disabilities in Turkey-RACE” (в превод
от английски език –„Повишаване на осведомеността и Корпоративни възможности за
заетост на хората с увреждания в Турция – RACE” има за цел да даде възможност на
хората с увреждания да навлязат на пазара на труда и по този начин да получат
повече независимост и увереност. Това ще бъде постигнато чрез адаптиране и
прилагане
на
съществуващи
материали
и
средства
за
обучение.
В резултат на изпълнението на проекта е създадена смесена програма за обучение на
мениджъри, професионални обучители, доставчиците на ПОО и т.н.
Повече информация за проекта: http://www.employdisable.eu
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4. Обучителни инициативи и програми за ПОО обучители в
международен аспект
В Австралия съществуват редица обучителни курсове за ПОО обучители. Два от
проектите, които бяха идентифицирани са на тема бизнес развитие и подобряване
на качеството и включват администрация, бюджетиране и планиране на
обучението. Разбирането на техните сегашни и бъдещи възможности по отношение
на Клиентите, бизнес развитието и подобряването на качеството е критично знание за
професионалното развитие на обучителите работещи в сферата на ПОО .
Идеалният резултат зависи основно от това къде виждат себе си обучителите
работещи в сферата на ПОО точно сега и в коя насока биха желали да се развиват. За
да им помогне отговарящата държавна организация в страната предоставя описания
на примерни действия на различни нива за да спомогне насочването на процеса.
Уменията в Административната пътека включва преквалификация на обучителите
работещи в сферата на ПОО с цел да:
 Да се справят с административни задачи по систематичен и организиран начин
 Поддържат точни записи на присъствието на обучаемите, прогреса им и
регистрационен статус
 Получаване на знания за консултиране, благополучие и услуги за съвети за
кариерата, които са налични в тяхната организация за учащи се.
Пътеката за Бизнес и Бюджетиране предлага:
 Основни познания за системи опериращи в реално време и основни ИКТ;
 Изучаване на политиките относно използването на ИКТ за обучение;
 Обучение в използването на интернет базирани средства за обучение, блогинг,
SMS съобщения и т.н.

Доклади на
развитие/

OECD

/Организация

за

икономическо

сътрудничество

и

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ в световен
мащаб се наблюдава недостиг на експерти и квалифицирани специалисти в сферата на
ПОО. Това е така, поради няколко причини, а именно: 1) Голяма част от обучителите в
сферата на ПОО наближават пенсионна възраст; 2) Голяма част от работещите в
сферата на ПОО не разполагат с адекватна квалификация за организиране и
ръководене на обучения; 3) Липсва практическия опит и връзката с бизнес; 4) Вътрефирмените обучители обикновено нямат педагогическо образование и подготовка.
В тази насока работещите в сферата на ПОО в международен аспект имат нужда от
допълнителна квалификация. В различните страни тази допълнителна квалификация
се организира по различен начин. В Норвегия например теоретичните и практичните
професионални умения се преподават комбинирано, докато в Швейцария общите
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предмети (напр. приложните науки) са адаптирани към съответната професионална
област (напр. за електротехници). (Учене за Работа: Преглед на политиката на ОИСР

за професионално образование и обучение, Първоначален доклад, Глава 3, Ефективни
учители и обучители, ОИСР, 2009).

Съгласно препоръките на ОИСР препоръчва, обучителите работещи в сферата на ПОО
могат да действат като наставници на стажантите, и по този начин да направят опита
при стажуването по-продуктивен. (Учене за Работа: ОИСР преглед на

Професионалното образование и обучение Австралия, 2008).

Предложенията, които ОИСР отправя към учителите и обучителите са следните:
 Наемането на учители и обучители от доставчиците на ПОО трябва да се
извършва на база на предварителни критерии съгласно нуждите на пазара на
труда;
 Предлагане на възможности за допълнителната квалификация на обучители на
работното място;
 Насърчаване партньорството между ПОО доставчиците и пазара на труда с цел
придобиването на практически умения от обучителите в сферата на ПОО и
разбиране конкретните нужди на бизнеса;
 Актуализация на системите за ПОО с цел да постигането на по-високо качество
и последователност при предоставяне на обучението.

(Учене за Работа: Преглед на политиката на ОИСР за професионално образование и
обучение, Първоначален доклад, ОИСР, 2009).
5. В заключение
5.1 Въведение

Тази секция предоставя обобщен анализ на целите и резултатите на предварителното
проучване проведено в рамките на проекта, като и включва и препоръки относно
начините, по които би могло да се подобри обучението на обучителите работещи в
сферата на ПОО . Специален акцент се поставя върху обучението насочено към
менторство на предприемачи.
5.2. Цели на проучването
Целта на това проучване бе да се проучи и идентифицират съществуващи инициативи
и проекти реализирани в България, Гърция и Великобритания, както и в Европа и на
международно ниво, с цел идентифицирането на програми за обучение подходящи за
обучители в сферата на ПОО поставящи фокус върху обучението насочено към
менторство за предприемачи.
В тази насока, проектните партньори проведоха детайлно проучване на наличните
обучителни програми за ПОО обучители подходящи за предоставянето на обучение по
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менторство за предприемачи. Целта е да бъдат взети под внимание сродни ценни
знания и опит, които да послужат при разработването на нови умения и компетенции
за обучители в сферата на ПОО, които ще им бъдат необходими успешно да
наставляват предприемачи.

5.3. Основни констатации, свързани с очакваните резултати
От резултатите в страните по проекта, както и в Европа стана ясно, че подхода при
обучението на ПОО обучители не е хомогенен. Различни страни членки изпълняват
различни обучения за ПОО обучители и в различни степен и честота.
Повечето проекти за обучение на ПОО обучители (както свързани с предоставянето на
общо обучение, както и такива свързани със специфични предмети, като менторство,
и обучение по предприемачество) са съфинансирани от Европейската комисия.
Националните инициативи са лимитирани или в някои случаи изобщо няма такива
(напр. в Гърция). Въпреки че обучението се извършва с ПОО обучители, в някои
случаи не е налична информация, че това обучение може да доведе до акредитация и
професионална квалификация.
Извън учебните програми за ПОО обучители, идентифицирани в страните по проекта и
в Европа, следните точки могат да бъдат отбелязани:
Проектът „MAITRE”, на базата на който в рамките на „ mENTERing” ще бъде разработен
персонализиран обучителен курс за ПОО обучители, така че те да станат наставници
на предприемачи, също цели да повиши качеството на наставническите програми чрез
подобряване на обучителните схеми, техники и материали, което ще позволи на
наставниците да прогресират по отношение подобряване на своите професионални
профили. Проектът е фокусиран върху предоставянето на обучение по менторство за
ПОО обучители и предприемачи.
Проектите идентифицирани в България целят да популяризират и да насочат
менторството като инструмент за кариерно развитие на хора, които са в неравностойно
положение на отворения пазар на труда или хора със специфични потребности. Те
също така популяризират предприемачеството в голяма степен чрез специфични
обучения, предложени по инициатива на предприемачите. Не беше намерена
информация до колко тези инициативи са подкрепяни от държавата с цел да се
осигури на обучителите работещи в сферата на ПОО възможност за формална
квалификация.
В Гърция обучението на ПОО обучители по менторство не е широко разпространено.
В националната акредитационна система (т.е. чрез Националният център за
акредитация за продължаващо професионално обучение – EKEPIS) няма обучение,
което да цели предоставянето на допълнителна квалификация за обучители в сферата
на ПОО за получаването на наставнически умения и компетенции. Въпреки важната
роля, която имат допълнителната квалификация и развитието на уменията на
обучителите в сферата на ПОО, в Гърция в момента не се реализират проекти и
програми в тази насока. Това ограничава значително възможностите на обучителите
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работещи в сферата на ПОО
развитие.

за първоначално или продължаващо професионално

Избраните инициативи във Великобритания се отнасят до обучение по
предприемачество за жените предприемачи, работодатели, обучение подпомагащо
асистенти и стажанти. Използването на наставническа методология при провеждането
на ПОО инициативи във Великобритания е широко разпространено за различни целеви
групи и за предприемачите в частност. Всички идентифицирани проекти могат да
бъдат полезни при разработването на обучителната програма за менторство на
предприемачи в рамките на проект „mENTERing”.
В останалите Европейски държави, обучението по ментроство или предприемачество е
добре застъпена, като основна част от инициативите са финансирани от Европейския
съюз.
Обучителните програми, които бяха идентифицирани в тези държави са насочени към
преподаватели в сферата на ПОО, учители, възпитатели и други целеви групи (т.е.
предприемачи, работодатели и работници, мениджъри, хора в неравностойно
положение, деца и др.) и се фокусират върху:
 Обучение на обучители по предприемачество и менторство
 Менторство на съществуващи и бъдещи предприемачи, при някои от тях с фокус
върху жени предприемачи
 Обучение по менторство за предприемачи
 Подобряване на уменията за диалог
 Наставляване на индивиди в отделни фази от тяхното професионално развитие
 Смесеното менторство като нов метод за качествено кариерно развитие
 Обучение на работодатели за обучители и наставници за техните служители на
работното място
 Обучение за мениджъри от сферата на културата за насърчаване на
творческото и предприемчивото мислене, което подпомага напасването на
очакванията на мениджърите и пазара на труда
 Менторство на жени от селските райони чрез социални мрежи.
5.4 Дейности, които следва да бъдат предприети в рамките на проект
„mENTERing”
Описаната по-горе ситуация относно наличните програми и курсове за обучения от
типа „обучи-обучителя” указва наличието на редица пропуски в сферата на менторинг
инициативите и категорично показва нуждата от изпълнението на проект „mENTERing”,
който цели да предостави персонализиран курс (електронно или на място) за
обучители в сферата на ПОО за получаването на специфични умения и компетенции
свързани с менторството на предприемачи. В глобален аспект проекти цели да
постигне мултипликация на своите резултати в други държави от Европейския съюз,
както и в държави – участници в Секторна програма „Леонардо Да Винчи”.
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Проект „mENTERing” се стреми да донесе допълнителна добавена стойност за
професионалното обучение и кариерно развитие на обучители в сферата на ПОО. В
тази насока разработената в рамките на проекта обучителна програма е еднакво
полезна, както за обучители така и за предприемачи.
В рамките на изпълнението на проект „mENTERing” ще бъдат изпълнени редица
специфични дейности целящи разработването на един устойчив образователен модел
от типа «обучение на обучаващи», чиято основна насоченост е свързана с
изграждането
на
преподавателските
умения
на
обучители от
сферата
професионалното образование и обучение за насърчаване и подпомагане на
предприемачеството. Тези дейности ще се базират на изводите и резултатите от
настоящото предварително проучване и анкетирането на експерти в сферата на ПОО,
което ще бъде проведено в България и Гърция:





Трансфер на иновативния и успешно тестван обучителен подход и ръководство
за обучители, разработено в рамките на Европейския проект MAITRE и
адаптирането им за нуждите на обучителния курс за ментори на предприемачи;
Разработване на нови материали за обучение по предприемачество;
Превод и адаптация на цялостния обучителен курс на три езика (Български,
Гръцки и Английски език);
Тестване и прилагане на обучителния курс в България и Гърция;

5.5. Препоръки
Бъдещето на специализираното и продължаващо обучение на обучители от сферата на
ПОО с цел придобиването на нови умения за отговаряне на непрекъснато променящия
се трудов пазар (в т.ч. менторското обучение на предприемачи), изисква насърчаване
на ПОО, както на национално ниво (от страните-членки на ЕС), така и на Европейско
ниво (от институциите на ЕС).
Националните институции и организациите работещи в сферата на ПОО е необходимо
да предприемат дългосрочни мерки вместо да разчитат единствено на проекти и
инициативи с кратка продължителност (6 – 24 месеца). Тези мерки трябва да бъдат
внимателно съобразени с институциите и организациите, които ги контролират,
целевите групи, участниците в тях, и не на последно място спецификите на
предприемачеството, като цяло.
В допълнение на това е необходимо разширяването на между регионалното и транс
националното сътрудничество с цел да се осигури база за обмен на добри практики и
да се избегне дублирането на инициативи.
Накрая, но не на последно място, важно е бъдещи програми в подкрепа на обучението
на обучители от сферата на ПОО да бъдат разработвани в синхрон и на база
принципите, разпоредбите и правилата на
И накрая, би било от полза, ако такива програми за обучение на ПОО обучители бъдат
проектирани на база принципите, разпоредби и правила на ECVET и EQP. По този
начин такива инициативи биха могли да осигуряват официална акредитация и
квалификация, като така позволят по-широк достъп до националните и европейски
пазари на труда за обучителите , работещи в сферата на ПОО.
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Приложение 1
Шаблонът се използва като ръководство от всички партньори, така че да се получат
последователни констатации във всички проучвани страни.
mENTERing
Наставнически умения за преподаватели в сферата на професионалното
образование и обучение (ПОО) за засилване на предприемаческия растеж
РП 2
Цел:
Участващи
партньори:

Краен срок:

Проучване и интерактивен анализ на нуждите (Шаблон за декстоп проучване)
Проучване на бюро на националните инициативи за обучение по менторство
за ПОО обучители в България и Гърция, и на най-съвременните курсове за
обучение по менторство и материали в Европа и на международно ниво.
 OLN Learning (проучване на най-съвременните обучителни курсове по
менторство и материали-на гръцки и международни)
 ДП БГЦПО-клон Пазарджик (проучване на националните
инициативи за наставническо обучение на ПОО обучители в България)
 БИКЦ – Сандански (проучване на националните инициативи за
наставническо обучение на ПОО обучители в България)
 INOVA (проучване на най-съвременните курсове за обучение по
менторство и материали – на Европейско ниво)
20/01/2012

Шаблон за изследването
Проект/ Инициатива/ Курс Информация
Държава
Заглавие
Година
Цели
Целева
група (и)
Партньорство/
Отговаряща
организация
Резултати
Детайли за
контакт
Уебсайт
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