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Въведение
Този доклад съдържа данните от Работен Пакет (РП) 2 – Проучване и анализ на нуждите.
РП включва количествено проучване с 30 ПОО обучители в България и Гърция и 5
качествени интервюта съответно във всяка страна. Част А от доклада описва
изследователския процес, свързан с проучването, както и констатациите, произтичащи от
събраните данни. Част Б включва
протокола от интервютата, както и анализа на
качествените интервюта в България и Гърция. Част В е Приложение и включва актуалните
въпросници от проучването и интервютата.
Официалните абревиатури използвани в този доклад са:
BG – България
EL – Гърция
EU – други страни

A. Онлайн проучване
В рамките на проекта mENTERing бе проведено онлайн транс европейско проучване,
целящо да идентифицира и дефинира компетенциите и уменията от които ПОО обучителите
се нуждаят с цел ефективно да наставляват предприемачи.
Отговарящите бяха ПОО обучители, които участват в общ бизнес и/ или обучение на
предприемачи, или ПОО обучители, които искат да бъдат включени в бъдеще в обучение по
предприемачество и специално да участват в наставничество на предприемачи.
A. 1. Процесът на проучване, профил и размер на извадката
Онлайн проучването бе проведено чрез количествени въпросници, съдържащи 27 затворени
въпроси, които бяха първоначално разработени на английски език, и след това преведени на
български и гръцки езици (Приложение 1).
Въпросите бяха групирани в три теми, изведени от литературата за предприемачеството и
обучението по наставничество, също така и наставническите компетенции, идентифицирани
в проекта MAITRE, който се трансферира в проекта mENTERing:
A. Основна информация
B. Обучение на предприемачи
C. Наставнически опит
Целта на въпросниците беше да изследва опита на ПОО обучителите по общо обучение,
както и обучение и наставляване на предприемачи. Също така се целеше да се
идентифицират възприятията на ПОО обучителите за важността на наставляването на
предприемачи и техните компетенции в тази сфера, както и тяхното желание да посещават
обучения за наставляване на предприемачи в бъдеще.
Да се запази качеството на изследователския процес, както и на надеждността и
валидността на данните, въпросникът е бил разпространен сред партньори за обратна
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връзка и след това го е предварително тествана с професионалните обучители в България и
Гърция. Актуализациите бяха включени преди въпросника и качени на surveymonkey
(софтуер за проучвания) и се разпространяват към целевата група в България, Гърция и
Европа.
За да се запази качеството на процеса на проучване, както и надеждността и валидността на
данните, въпросниците бяха представени на партньорите за обратна връзка, и след това
бяха тествани отново с ПОО обучител в България и Гърция. След това актуализациите бяха
инкорпорирани, преди въпросниците да бъдат качени на surveymonkey (софтуер за
проучвания) и разпространени между целевите групи в България, Гърция и Европа.
Проучването първоначално бе насочено към 30 ПОО обучители в България и 30 ПОО
обучители в Гърция, или общо 60 анкетирани. Въпреки това честотата на отговаряне бе
много по-голяма, достигайки общо 204 анкетирани не само в двете целеви страни, но и в
други Европейски страни като Белгия, Дания, Финландия, Унгария, Люксембург, Португалия,
Швейцария и Обединеното кралство.
Проучването, което беше разпространено на три езика, беше разпространено сред ПОО
обучителите чрез:
a. mENTERing уеб страница- http://mentering.eu;
b. проектните и партньорските социални уеб сайтове (facebook, linkedin);
c. целенасочено разпространение чрез e-mail-и на линк на проучването до заинтересованите
страни.
Интернет линковете на проучването бяха:
Български: https://www.surveymonkey.com/s/6B5JN6L
Гръцки:
https://www.surveymonkey.com/s/7BB69KG
Английски: https://www.surveymonkey.com/s/PLC9FBH
Отговори бяха получени както следва:
 35 въпросници от български анкетирани;
 134 въпросници от гръцки анкетирани;
 35 допълнителни въпросници бяха попълнени на английски език от анкетирани лица,
пребиваващи в други страни.
След приключването на проучването, което се проведе между 1 февруари 2012г. и 15 март
2012г., събраните данни бяха извлечени от surveymonkey и бяха анализирани с цел да се
идентифицира опитът и ключовите нужди в наставническите компетенции, които ПОО
обучителите притежават, така че те ефективно да могат да наставляват предприемачи.
Следва анализът на резултатите около всяка група от въпроси в анкетата, който завършва
със заключения и препоръки.

A.2. Анализ на проучването
Данните от всеки въпрос, показани по-долу са визуално представени в графика и са
дискутирани.
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A. Опит
Въпрос 1
Първият въпрос беше „В коя държава работите в момента?”
Освен в България и Гърция, интервюираните работят в няколко други страни:
Албания, Белгия, Хърватия, Кипър, Дания, Финландия, Гърция, Унгария, Италия,
Люксембург, Република Южна Африка, Литва, Португалия, Румъния, Испания, Швейцария,
Турция, Обединеното кралство.

Въпрос 2
Този въпрос бе за електронната поща на участниците.
Въпрос 3
Средната възраст на участниците е 42 години.
Въпрос 4
Пол на участниците
По отношение на пола, анкетираните мъже представляват 25.7% в България, 46.1% в
Гърция и 34.4% в другите страни.
Анкетираните жени съответно са достигнали по-високо ниво от 74.3% в България, 53.9% в
Гърция и 65.6% в другите страни.
Фигура 1
Данните
показват
по-голям
процент
на
анкетирани жени в България и останалите страни,
докато в Гърция бе идентифициран побалансиран процент.

Въпрос 5
Този въпрос беше: „Какво е Вашето образование?”
Образователното равнище на отговарящите е посочено по-долу:
Фигура 2
Отговарящите в голяма степен са със по-високо
от средно образование. Все пак, процентът на
ПОО обучители със средно образование е висок
в определени случаи.
Друг
интересен
показател
е,
че
ПОО
обучителите в България и Гърция не посещават
професионално обучение, което показва, че
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професионалните системи в тези страни не са така напреднали както в останалата част на Европа.

Въпрос 6
На въпроса „Каква е Вашата роля във Вашата организация?”, ПОО обучителите
можеха да избират няколко отговора в случай, че имат различни роли. Поради тази причина
констатациите надхвърлят 100% от дадените отговори.
Фигура 3
Данните показват, че в сравнение с България и
Гърция останалите страни имат по-развити
структури,
свързани
с
обучението
и
наставничеството, включени в техните системи
за ПОО.
Въпреки това, също интересно е, че в Гърция в
голям процент ПОО обучителите възприемат, че
имат роля на наставници, въпреки че гръцката
ПОО система не подготвя ПОО обучителите за
тази роля.

Въпрос 7
На въпроса „Във връзка с обучението, какви са задачите, който Вие обикновено
изпълнявате като част от Вашата работа?” ПОО обучителите можеха да избират
няколко отговора в случай, че имат различни роли. Поради тази причина констатациите
надхвърлят 100% от дадените отговори.
Фигура 4
Данните показват, че ПОО обучителите са
ангажирани в изпълнението на няколко задачи,
освен обучението. Тяхната роля обхваща целия
цикъл
на
обучителния
процес
от
Администриране до Работа в мрежи. Разликите
между страните са по-забележими в Обучението
и Работата в мрежи, докато Администрация и
Развитие и осигуряване на качеството изглеждат
по-еднакво разпространени. Работата в мрежи,
по специално, която е толкова силно застъпена в
другите страни, е почти наполовина в България,
което показва, че ПОО обучителите са най-вече
ангажирани с традиционни задачи в тяхната
работа.

Въпрос 8
На въпроса „Каква е областта на обучение, с която се занимавате?” ПОО обучителите
можеха да избират няколко отговора в случай, че имат различни роли. Поради тази причина
констатациите надхвърлят 100% от дадените отговори.
Фигура 5
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Данните от този въпрос показват голям контраст
между двете целеви страни и останалите
държави.
Все пак, най-поразителната констатация е
обучението по предприемачество, с висок
процент във всички страни, ниския процент
наставничество в България, както и липсата на
наставничество за наставници в същата страна.
Също така интересно е, че ПОО обучителите в
Гърция
отговарят
че
те
предоставят
наставничество
в
общ
план,
както
и
наставничество за предприемачи, въпреки че
концепцията за наставничеството е толкова нова
за страната в сравнение в останалата част на
Европа.

Въпрос 9
На въпроса „Колко години опит имате в бизнес обучението” отговорите на
респондентите варират в почти всички групи по години както е показано по-долу
Фигура 6
Интересна констатация е фактът, че в България
повечето обучители са отговорили, че имат опит
от над 10 години, докато процентът на обучители
с опит по-малък от 3 години е много нисък,
контрастирайки с този в Гърция.
Това може да предполага, че бизнес обучението в
България е доста по-разпространено, отколкото в
Гърция.

Въпрос 10
Отговорите на „Колко човека обучавате годишно?” също са показани по-долу.
Фигура 7
Мнозинството от ПОО обучителите в България
обучават между 51-200 в сравнение с почти на
половина проценти в Гърция.
Друга интересна констатация е голямата разлика
между България и Гърция по отношение на
факта, че мнозинството от ПОО обучителите
обучават по-малко от 50 човека на година. Това
показва, че ПОО обучението не е широко
разпространено в Гърция.

B. Обучение на предприемачи
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Въпрос 11
На въпроса „Включва ли Вашата работа обучение на предприемачи?”, отговорите
предоставиха следната информация:
Фигура 8
Мнозинството от интервюираните в България
(77.4%) са казали, че обучават предприемачи;
9.7% нямат това като задача, докато 12.9% са
посочили, че това не отговаря на тяхната
работа. В Гърция съответно 56.0% обучават
предприемачи като част от тяхната работа,
42.0% не обучават предприемачи, докато 2%
отговарят, че това не е приложимо в техния
случай. Най-накрая съответните проценти за
останалите страни са 80.0%, 16.0% и 4.0%.
Отговорите са наистина интересни и показват
важността на обучението за предприемачи в
целевите страни и в Европа, тъй като голям
процент ПОО обучители са въвлечени в такова
обучение.

Въпрос 12
Когато бяха попитани какви умения преподават, ПОО обучителите дадоха следните
отговори:
Фигура 9
Данните показват, че и в България, и в Гърция
уменията по общ бизнес и управление са найчесто
преподаваните,
следвани
от
Междуличностните умения.
Това показва тенденция в обучението на
предприемачи, фокусирана върху „твърдите”
умения,
необходими
за
започването
на
управлението на бизнес, докато по-малко се
фокусира
на
„меките”
умения,
и
как
предприемачите трябва да се чувстват, когато
поемат риск с трудни решения.

Въпрос 13
По-долу са данните, събрани от въпроса „Колко часа на седмица отделяте на
организирането/ изпълнението на обучението на предприемачи?”:
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Фигура 10
Сравнявайки данните, ПОО обучителите в
България са отоговорили, че те посвещават
повече от работното си време, 42.5%, в
организиране и провеждане на 4-9 часа
обучение, докато в Гърция те посвещават с
39.3% по-малко от 3 часа на седмица за същата
цел.
Това показва, че в Гърция обученито на
предприемачи
не
е
толкова
широко
разпространено, въпреки че респондентите в
тази страна са отговорили на 10.7%, в
сравнение 3.8% в България, че обучават
предприемачи повече от 20 часа на седмица.

Въпрос 14
Следващият въпрос „Бихте ли проявили интерес да обучавате предприемачи в
бъдеще?” дава следните данни. В България 81.8% са отговорили, че ги интересува.
Интересното е, че отрицателните отговори за 0.0%, показвайки интереса на ПОО
обучителите към обучението на предприемачи, и най-накрая 18.2% са отговорили, че такъв
вариант не е приложим в плановете им. В Гърция отговорите варират както следва: 88.4%
от отговарящите биха обучавали предприемачи в бъдеще, 7.2% отговарят, че не ги
интересува и 4.3% казват, че това не е приложимо в техния случай. Накрая, в другите
страни 64.7% желаят да обучават предприемачи, 11.8% не се интересуват, и 23.5% са
отговорили, че това не е приложимо.
Фигура 11
Данните показват, че интервюираните във всички
страни от проучването – Българи, Гърция и
останалите – са доста заинтересовани да обучават
предприемачи в бъдеще.
Това показва висока тенденция в цяла Европа за
стойността и ролята на предприемачеството.

B. НАСТАВНИЧЕСТВО
Въпрос 15
На следващия въпрос, зададен на анкетираните – „Запознат ли сте с процеса на
наставничеството?” отговорите бяха както следва: в България 65.6% отговарят, че са
запознати с процеса, докато 25.0% не са. За 9.4% този въпрос не е приложим. В Гърция
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висок процент от ПОО обучители, достигащ до 84.7% казват, че са запознати, важна
констатация, и 15.3% са отговорили, че не са запознати. В останалите страни запознатостта
с наставничеството на анкетираните също бе доста висока – 83.3%, а 12.5% не бяха
запознати, докато 4.2% са отговорили, че процеса на наставничеството не е приложим за
тях.
Фигура 12
Интересното е, че повечето от ПОО обучителите
във всички страни са отговорили, че са запознати
с процеса на наставничеството.
Важно е, обаче да се проучи значението, което
ПОО обучителите придават на наставничеството
и тяхното мнение за това какво наистина
включва наставничеството, за да имаме успешни резултати.

Въпрос 16
Следващият въпрос беше „Как бихте оценили Вашите знания за наставничеството?”
3.8% ПОО обучители в България са отговорили, че техните знания са много слаби, 15.4% слаби, 11.5% - средни, тези които са с добри познания достигат 30.8%, много добри са
посочили 26.9%, и 11.5% имат експертни познания.
В Гърция 2.7% определят познанията си по наставничество като много слаби, 20.0% - слаби,
30.7% - средни, 20.0% - добри познания, 21.3% с много добри познания и само 5.3% са
експерти.
В останалите страни – много слабо – 0.0%, слабо – 4.8%, средно – 23.8%, добро – 23.8%,
много добро – 28.6% и експерт – 19.0%.
Фигура 13
Интересното тук е, че повечето ПОО обучители
от всички страни, в което е проведено
проучването са посочили знанията си за
наставничеството като много ниски с найниските проценти. Всъщност, в останалите
страни нито един ПОО обучител не е оценил
своите знание като много слаби.
Анкетираните в България са посочили техните
знания като добри с най-висок процент, докато
повечето ПОО обучители в Гърция са оценили
знанията си като средни. Този факт трябва
отново да се разгледа, за да се идентифицира
разбирането за наставничество.

Въпрос 17
Въпросът „Ако притежавате знания относно наставничеството, на какво се базират
те?” даде следните отговори:
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Фигура 14
Интересната констатация от отговорите на
този въпрос е фактът, че сравнително висок
процент във всички страни отговарят, че те са
получили
формално
обучение
по
наставничество.
Личният опит обаче, също е важен източник
за наставничеството във всички страни.
Данните посочват формални, както и
неформални източници на знания относно
наставничеството, и това също е важна
информация.

Въпрос 18
На въпросът „Действали ли сте някога като наставник” отговорите са както следва: в
България 40.0% са били въвлечени в наставничество на предприемачи, докато 60.0%
отговарят, че не са наставлявали тази целева група. В Гърция съответно ПОО обучителите
посочват приблизително същите проценти, 35.4% са наставлявали предприемачи в
миналото, докато 64.6% са отговорили, че не са. Най-накрая, в останалите страни ПОО
обучителите, които имат опит в наставляването на предприемачи достигат 66.7%, почти
двойно повече от България и Гърция, докато 33.3% отговарят, че не са.
Фигура 15
Данните показват интересни констатации,
доколкото висок процент от отговорите
посочват факта, че ПОО обучители от всички
страни са наставлявали предприемачи, въпреки
че най-високите проценти са измежду ПОО
обучителите в останалите страни.

Въпрос 19
Попитани „Как бихте оценили Вашите знания и опит в наставничеството на
предприемачи?” ПОО обучителите са дали следните отговори:
В България: много слаби 0.0%, слаби 27.8%, средни 16.7%, добри 44.4%,много добри 11.1%
и експертни 0.0%.
В Гърция: много слаби 7.7%, слаби 27.12.8%, средни 23.1%, добри 15.4%, много добри
33.3% и експертни 7.7%.
В останалите страни: много слаби 0.0%, слаби 6.7%, средни 20.0%, добри 20.0%,много
добри 40.0% и експертни 13.3%.
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Фигура 16
Този въпрос също разкрива интересни данни, тъй
като нито един ПОО обучител в България и
останалите страни не е оценил знанията си за
наставничеството като много ниски, докато в
Гърция много нисък процент са отговорили, че
знанията/ опитът им е мнго нисък.
Всъщност, повечето респонденти в България
казват, че техните знания/ опит са добри,
докато в Гърция повечето отговарят, че са много
добри.

Въпрос 20
Въпросът „Бихте ли били заинтересовани да наставлявате предприемачи в
бъдеще?” даде следните резултати: в България 84.6% биха били заинтересовани, нито
един ПОО обучител не е отговорил, че не би желал и 15.4% са отговорили, че не е
приложимо за тях.
В Гърция процентът на ПОО обучителите, които искат да наставляват предприемачи в
бъдеще е по-висок от този в България и достига 92.9%. 5.7% обаче са отговорили, че не са
заинтересовани да наставляват предприемачи и 1.4% са отговорили, че това не е
приложимо за техния случай.
В останалите страни процентът на ПОО обучителите е по-нисък от този в България и Гърция
– 60.0%, 20% не са изявили желание да наставляват предприемачи и 20.0% са отговорили,
че това е неприложимо в техния случай.
Фигура 17
Данните от този въпрос показват висок интерес от
страна на ПОО обучителите във всички страни да
наставляват предприемачи в бъдеще, в подкрепа
на вече установената тенденция.

Въпрос 21
На въпроса „Кои от по-долу изброените наставнически компетентности бихте
желали да доразвиете в бъдеще с цел ефективно да наставлявате
предприемачи?” ПОО обучителите отговориха по следния начин във всички страни:
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Фигура 18
Това, което е интересно в отговорите на
този въпрос е фактът, че ПОО обучителите
са посочили, че трябва да развият основни
умения, които ще им помогнат да
поддържат наставническите взаимоотношения и ще изгради ефективно доверие с
наставляваните.
Също така те се интересуват от Учене през
целия живот, доколкото това е важно за
продължаващо актуализиране на тяхните
знания и умения в тази област.

Въпрос 22

Въпросът „Как оценявате интереса/ отвореността на предприемачите във Вашата
страна за ангажиране с наставнически взаимоотношения?” даде много важни
отговори, както е показано по-долу:
Фигура 19
В България ПОО обучителите са отговорили, че
предприемачите не са много заинтересовани
или
отворени
към
ангажирането
в
менторски взаимоотношения с най-висок
процент, докато в Гърция това също е най-често
срещания
отговор.
Това
контрастира
с
останалите страни, където ПОО обучителите са
отговорили,
че
предприемачите
са
заинтересовани/ отворени към ангажирането
с такава взаимовръзка.
Важното обаче е, че процентите на опциите
изобщо не се интересуват/ не са отворени са
много ниски, показвайки, че предприемачите
трябва да се запознаят с ползите от
наставничеството за успеха на тяхния бизнес.

Въпрос 23
На въпросът „Според Вас какви
наставничеството на предприемачи?”

са

предизвикателствата

свързани

с

Фигура 20
Данните покзават, че с най-висок процент ПОО
обучителите
в
България
отговарят,
че
основното предизвикателство е липсата на
адекватнообучение за ПОО обучители.
Това също е важно предизвикателство за
Гърция.
Основното предизвикателстов за Гърция обаче
е липсата на мотивация на предприемачите,
което
подкрепя
факта,
че
предприемачите трябва да се запознаят с
ползите от наставничеството,за да бъдат
мотивирани.
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Друго важно откритие е липсата на знания на ПОО обучителите отностно дейностите и нуждите на
предприемачите, което поставя ударение на нуждата от обучение по предприемачество.

Въпрос 24
Въпросът „Посещавали ли сте някога обучителна програма за наставнически
компетенции и умения за предприемачество?” даде много важни отговори във всички
страни на проучването:
Фигура 21
ПОО обучителите не са посещавали обучение за
наставничествона предприемачи. Това повдига
въпроса за качеството и структурата на
наставничеството, което ПОО обучителите
предлагат на наставниците.

Въпрос 25
Отговорите на въпроса „Би ли представлявало интерес за Вас да участвате в обучителна
програма за подобряване на Вашите наставнически компетенции и умения за
предприемачество” дадоха интересни отговори:
Фигура 22
Въпреки факта, че ПОО обучителите в
България за въвлечени в наставничеството на предприемачи на 40% (виж
въпрос 18), и 44% оценяват знанията си по
наставничество на предприемачи като
добри, те не се интересуват от участие в
обучителни програми за подобряване на
тяхните компетентности, въпреки че тяхните
знания са предимано от личен опит, 61.5% (виж
въпрос 17).
Това е в остър конфликт с отговорите в Гърция
и останалите страни, където ПОО обучителите
изглеждат готови да участват в обучения.
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Въпрос 26
Когато бяха попитани „Известни ли са Ви национални инициативи за обучение по
наставничество за ПОО обучители и/ или подобни курсове, които биха ни
заинтересували?” ПОО обучителите отговориха:
Фигура 23
в България и Гърция ПОО обучителите в голяма
степен не са запознати с обучителни програми,
персонализирани за наставничество.

Въпрос 27
На въпроса „Ако ДА , можете ли да ни предоставите някаква информация?” ПОО
обучителите дадоха следните отговори:
Аз съм запознат само с проекта Entre-coach, с който се занимавам. Той е в подкрепа на
бизнес хора чрез тренировки, така че не знам до колко е сходно с наставничеството. Entrecoach – това е Леонардо да Винчи Трансфер на иновации проект, в момента се изпълнява
Курс 2, тренировки, не наставничество.
Еразмус за млади предприемачи
Курс за разработване на консултантски умения за МСП в рамките на учебна програма по
предприемачество, Икономически факултет ин Осиек, Дж. Дж. Стросмайер университет
Хърватска.
Ще има достъп до подобни курсове – няма имената им под ръка.
Индевър Турция има собствена обучителна програма, ориентирана към наставници.
Комисия по равенството - ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΝΗ.
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A4. Заключения, базирани на анализа от резултатите на проучването
Ролята на ПОО обучителите в тяхната организация: обучителят като наставник
ПОО обучителите имат много роли в техните организации. Двете целеви страни обаче нямат развити
структури, свързани с обучението и наставничеството инкорпорирани в техните ПОО системи.
В Гърция голям процент ПОО обучители се възприемат в ролята на наставници, въпреки че гръцката
ПОО система не подготвя ПОО обучители за тази роля.

Областта, в която ПОО обучителите са въвлечени: какъв вид обучение по
наставничество се предлага?
Въпреки това най-забележителната констатация е предлагането на обучение по наставничество,
високо във всички страни, ниския процент на наставничество в България и недостигът на
наставничество за предприемача и в същата страна. Също така е много интересно, че ПОО
обучителите в Гърция са отговорили, че осигуряват наставничество по принцип, както и
наставничество за предприемачи, въпреки факта, че концепцията на наставничеството е толкова
нова за страната в сравнение с останалата част на Европа.

Участие в обучението на предприемачи: нуждата да се обучават предприемачи
Отговорите са наистина интересни и показват важността от обучението на предприемачи в целевите
страни и в Европа, тъй като много голям процент ПОО обучители са отговорили, че участват в такова
обучение.

Обучение на ПОО обучители: нуждата от междуличностни умения

След „Общи бизнес и управленски умения” наставниците преминават и обучение за изграждане на
междуличностни умения. То показва тенденция в обучението на предприемачи, която е фокусирана
главно върху технически умения, изисквани за започването на бизнес, като по-малко внимание е
обърнато на личните качества и на това какво трябва да знаят предприемачите преди да
предприемат рискови или трудни решения.

Интерес от страна на ПОО обучители за обучаване на предприемачи в бъдеще:
Нуждата от персонализирано обучение

Отговарящите бяха много заинтересовани за обучение на предприемачи в бъдеще. Това показва една
силна насоченост в Европа към значението и ролята на предприемачеството. Все пак, за бъдещо
обучение на предприемачи, наставниците трябва да преминат персонализирано обучение по
предприемачество преди това.

Запознатост на ПОО обучителите с процеса на наставничество: идентифициране
на значението на понятието „наставничество”
Интересен факт е, че повечето от наставниците от различни страни отговориха, че са запознати с
процеса на обучаване на предприемачи. Важно е все пак да се изследва значението, което ПОО
обучителите влагат в думата „наставничество”, както и тяхното възприятие какво точно включва
понятието, за да се постигнат успешни резултати.

Оценка на знанията на ПОО обучителите по наставничество: идентифициране на
понятието”наставничество”
Интересен факт е, че повечето ПОО обучители от проучваните страни оценяват своите знания в
сферата на наставничеството като незначителни. Всъщност, в другите европейски страни, нито
един ПОО обучител не е дал ниска оценка на своите знания. Отговарящите от България са оценили
знанията си като добри, докато в Гърция ПОО обучителите са оценили своите знания като средни.
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Този въпрос трябва отново да бъде проучен, за да се идентифицира какво разбират те под понятието
„наставничество”.

Откъде черпят информация ПОО обучителите относно наставничеството:
необходимостта от формално обучение по наставничество

Интересно откритие в получените данни по този въпрос е, че сравнително голям процент от
анкетираните във всички страни отговарят, че са получили формално обучение по „наставничество”.
Все пак, личният опит е посочен във всички страни като важен източник на знания относно
обучаването на предприемачи. Данните са насочени едновременно към източниците на формално и
неформално обучение относно наставничеството и фактът, че е възможно да съществуват формални
курсове по наставничество в целевите страни, е важно откритите.

Участие на ПОО обучители в наставничество на предприемачи
Данните сочат, че голяма част от ПОО обучителите от анкетираните страни са наставлявали
предприемачи, въпреки че най-голям процент имат ПОО обучителите от други европейски страни.

Оценка на знанието и опита на ПОО обучителите в наставлението на
предприемачи
Отговорите на този въпрос също водят до интересни открития, тъй като нито един от ПОО
обучителите в България и другите европейски страни не са оценили знанията си по наставничество
като слаби, докато единствено в Гърция малък процент са оценили знанията/опита си като много
слаби. Всъщност, повечето от анкетираните в България са отговорили, че знанията/опитът им е
добър, докато в Гърция са отговорили много добър.

ПОО обучителите са заинтересовани в по-нататъшното развитие на своите
менторски способности за по-ефективно наставляване на предприемачи
По тази тема ПОО обучителите са отговорили, че се нуждаят от развиване на важни умения като
професионално дистанциране, невербална комуникация, управление на менторски срещи, изграждане
на разбирателство, съобразяване с различията, които ще им помогнат да поддържат ефективна
връзка със наставляваните от тях. Също така са заинтересовани от учене през целия живот, тъй като
осъзнават важността от непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията в тази област.

Интерес/отвореност на предприемачите, взели участие в изследването, към
наставнически взаимоотношения:въпрос на осведоменост

В България и Гърция, най-много ПОО обучители отговарят, че предприемачите не са много
заинтересовани или отворени към участие във менторски взаимоотношения. В сравнение, ПОО
обучители от други европейски страни отговарят, че предприемачите са отворени към участие във
взаимоотношения от този тип.
Важно е да се отбележи, че процентът е много нисък при тези, които са посочили, че въобще не са
заинтересовани/отворени към такава опция, което показва, че предприемачите имат нужда от
повишаване на информираността относно ползите от наставничеството за успеха на техния бизнес.

Предизвикателства,
свързани
с
наставничеството
предприемачите трябва да са мотивирани

на

предприемачи:

В България, най-висок процент от ПОО обучителите отговарят, че най-голямото предизвикателство в
наставничеството на предприемачи е липсата на адекватно обучение за ПОО обучители. Това е
голямо предизвикателство и в Гърция. Всъщност, в Гърция основен проблем е липса на стимул у
предприемачите, които да подкрепят идеята, че, за да се повиши доверието им в наставничеството,
те трябва да бъдат мотивирани. Друго важен проблем е липсата на познания у ПОО обучителите за
дейностите/нуждите на предприемачите, които подчертават нуждата от обучение в
предприемачество.
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Наличие на програма за обучение по наставнически компетенции за
предприемачество: недостатъчно, но от съществено значение за ПОО обучителите
ПОО обучителите не са посещавали курс по наставничество на предприемачи. Това поражда въпрос
за качеството и структурата на наставничеството, което ПОО обучителите предлагат на
предприемачите и насочва към идеята, че такова обучение е от съществено значение.

Интерес към участие в обучителна програма за подобряване компетенциите за
обучаване на предприемачи
ПОО обучителите в България участват в наставничество на предприемачи или са заинтересовани към
това в бъдеще и оценяват техните знания по въпроса с оценка:добър. Все пак, не са заинтересовани
от участие в персонализирано обучение за разлика от ПОО обучителите в Гърция и други европейски
страни.

Познания относно програми за обучение на наставници и/или подобни курсове

В България и Гърция, ПОО обучителите не са запознати с обучителните програми за наставничество.

В заключение, данните предоставят важна информация, отнасяща се до мнението на ПОО
обучителите за наставничеството и наставничеството на предприемачи. Най-важният
проблем обаче е, че макар и да са отговорили, че са запознати с процеса на наставничество
и да са оценили знанията си като добри, в по-голямата си част, ПОО обучителите не са
присъствали на такъв курс, а повечето от тях дори и не желаят.
Всичко това води до заключението, че наставничеството на предприемачи и
наставничеството като цяло не са напълно ясно процеси за ПОО обучителите и по тази
причина, те трябва да бъдат дефинирани и структурирани, за да се възползват
предприемачите от тях. Също така, ПОО обучители, които наставляват или желаят да
наставляват предприемачи, трябва да бъдат специално обучени за тази цел.
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A. Качествени интервюта
Бяха проведени 5 качествени интервюта и България и Гърция с експерти в ПОО,
наставничеството и предприемачеството, с цел да се идентифицират и дефинират
компетентностите и уменията, от които ПОО обучители се нуждаят с цел ефективно да
наставляват предприемачи и да ги подкрепят при развитието на техния бизнес.

B.1. Дизайн на интервютата
Интервюто е проведено на базата на набор от 17 отворени въпроси, които позволяват на
респондентите да изразят своето мнение за въпроси на ръка и са групирани около следните
теми:
A.
B.
C.
D.
E.

Квалификация и опит на отговарящите в ПОО, наставничеството и/или
предприемачеството.
Компетентностите/ уменията от които наставниците на предприемачи се нуждаят.
Интерес/ желание на предприемачите във Вашата страна да се ангажират с
наставнически взаимовръзки и осъзнаване на ползите от наставничеството.
Знанието/ уменията/ нагласите, от които се нуждаят предприемачите за да
поддържат и развиват техния бизнес и ролята на наставничеството.
Заключителни въпроси.

Въпросниците бяха генерирани първоначално на английски език, а в последствие бяха
преведени на български и гръцки езици. Преди да бъдат интервюирани експертите,
въпросниците бяха тествани с по двама ПОО обучители в България и Гърция с цел да се
гарантира качеството и прецизността.

B.2. Протокол на интервютата
Протокол на интервюто, показан по-долу бе разработен в рамките на проекта и бе
разпределен между партньорите, така че да се гарантира приемствена администрация в
целевите страни.
mENTERing – Интервюта с експерти
Качествените интервюта , проведени в рамките на В.2 – Изследване и интерактивен
анализ на нуждите, са част от първоначален процес, който цели да идентифицира и
разкрие очакванията относно уменията и компетенциите, от които ще се нуждаят ПОО
обучителите, за да бъдат добри наставници на предприемачи.
Данните ще се събират от експерти, които работят главно с ПОО обучители и/или с
предприемачи, и имат опит от първа ръка за реалните нужди за развитие на процеса по
наставничество на предприемачи.
Експерти, които ще бъдат интервюирани:
 Доставчици на бизнес или предприемачески професионални обучения
 Ментори (като цяло)
 Ментори (на предприемачи)
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Дизайн на интервюто
В допълнение на качественото изследване и събиране на надеждна и вярна информация,
качествените интервюта са използвани като част от първично проучване.
Интервютата са изготвени в полуструктуриран формат (тоест въпроси, групирани по
конкретни теми в определен ред), така че да покриват различните аспекти на ПОО
обучението, предприемачеството и наставничеството, които са свързани с целта на проекта.
Теми и въпроси в интервюто
Темите, представени в интервюто са следните:
F. Образование и опит на отговарящия в областта на професионалното обучение,
наставничеството и/или предприемачеството.
G. Компетенциите/уменията, от които се нуждаят наставниците на предприемачи
H. Интерес/желание у предприемачите в дадена страна да участват в наставническо
взаимоотношение и тяхната запознатост с ползите от наставничеството.
I. Знанията/уменията/отношението, което е нужно на предприемачите за развитието на
техния бизнес и ролята на наставничеството.
J. Заключителни въпроси
Процесът на интервюиране
Каественото интервю цели да вникне по-дълбоко в изследваните теми. С други думи, стреми
се да „разбере” мнението на отговарящите и възприемането на собственият им опит. В този
случай, провежданите интервюта целят да анализират ситуацията, която стои пред ПОО
обучителите в целевите страни и е обвързана с техния опит относно обучения или
наставничество на предприемачи, обучението, което предлагат и трудностите, с които се
срещат.
Интервютата могат да бъдат проведени по следните начини:
 Лице в лице (като се записва отговорът на респондента)
 Писмено (тоест чрез e-mail в случай, че не е възможно лице в лице)
 В електронна форма (чрез skype, заради географски ограничения)
Във всички случаи, отговорите на интервюираните трябва да бъдат записвани (електронно
или в писмена форма), за да се осигури цялостно съхраняване на информацията,
предвидена да послужи за транскрипция или тематичен анализ.
Начало на интервюто
Интервюто включва 17 въпроса и трябват около 30 минути, за да се проведе. То трябва да
започне с кратка презентация на проекта и целите му. Също така е важно да се помоли за
разрешение от респондентите за запис на интервюто (ако е възможно), както и да бъдат
уверени, че тяхната анонимност и конфиденциалността на данните им ще бъдат запазени в
тайна.
В началото на интервюто, за да се почувства интервюирания по-комфортно, използвайте
възможността да обсъдите подробности около респондента като неговата работата и опит.
По време на интервюто
По време на интервюто трябва да спазвате правилото 80%-20% (тоест, респондента да
говори през 80% от времето, докато вие – 20%, когато е нужно да уточните или помогнете с
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нещо на интервюирания). В крайна сметка, вие провеждате интервюто, за да чуете опита на
респондента!
Край на интервюто
За да завършите интервюто, оставете малко време на респондента за коментари, идеи,
гледни точки, които иска да добави или да поговори повече по даден въпрос, като му
зададете въпроса:”Има ли още нещо, което искате да добавите?”

Крайният срок за провеждане на 5 интервюта в България и Гърция е 15 март 2012.
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В.3. Анализ на интервютата
България
Експертите, които участваха в интервютата в България са ПОО обучители, предприемачи и
консултанти. Те бяха избрани заради тяхната професионална квалификация в обучаването
на бъдещи предприемачи и заради опита им с консултирането на МСП и предприемачи.
Елементите, които допринесоха за успеха на наставническите взаимоотношения са
отвореност, компетентност, опит като обучител или наставник, както и вярата и желанието
да участват от името на наставляваните.
Респондентите отговориха, че имат няколко примера, в които наставничеството им е
помогнало на наставляваните от тях да придобият знания и опит, който впоследствие им е
помогнал да вземат верни решения. Това е нормално, особено когато наставляваните
стартират нов бизнес или пък имат сделка с финансова институция.
Уменията и знанията, от които се нуждаят ПОО обучителите, за да могат ефективно да
наставляват предприемачи включват практически опит от реална бизнес среда, успешна
реализация, методи за обучение на възрастни, както и възможността да се включват в
бизнес взаимоотношения с предприемачи и да печелят тяхното доверие. По този начин
наставникът става нещо повече от техен обучител, наставляваният вижда, че може да се
довери на съветите и помощта на своя ментор.
Респондентите отговориха, че са усвоили своите менторски компетенции чрез тяхната
работа като предприемачи, чрез присъствие на професионални обучения и контакти с техни
колеги.
На въпроса дали в България има желаещи предприемачи да участват в менторски
взаимоотношения, респондентите отговориха, че едва няколко стартиращи предприемачи са
били желаещи да се включат в програмата. Но скоро след това, все повече и повече ( найвече млади хора, стартиращи свой собствен бизнес) пожелали да се свържат с ментор, който
да им помогне в начинанието. Работата с наставници им дава опора на техните решения и
действия.
На въпроса дали предприемачите знаят за наставничеството и неговите ползи,
респондентите отговориха, че голям брой предприемачи нямат никаква идея какво е
наставничество. Те главно разчитат на своите умения, защото в България няма заложени
традиции за наставничество, няма добри практики, които да бъдат споделени. Това е нещо,
върху което трябва да се работи – информационни кампании, проекти, обмяна на добри
практики.
Главните предизвикателства пред наставляването на предприемачи, които респондентите
посочиха, са неувереност у наставляваните от нуждата на обучител, от нашите национални
индивидуални особености („Не ми трябват съвети от теб, дай ми пари” ), които показват
прекалена самоувереност и нежелание за съвети и помощ, критично (понякога с право)
отношение към менторите, поради незнанието или липсата на практика у наставника.
Знанията, уменията и отношението, от които предприемачите се нуждаят, за да разраснат
собствения си бизнес, са професионални умения и знания в областта на икономиката,
данъчната и правната система, управленски умения, умения за планиране (някои
предприемачи считат, че тези качества не са нужни), умения да се работи с хора, работен
график без фиксирани почивки и работно време, отвореност към новото.
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Попитани, по какъв начин предприемачът трябва да усвои тези знания, умения и отношение,
респондентите отговориха „чрез обучителен курс” (много рядко) или чрез метода „пробагрешка”.
Важни ли са тези източници на знание за предприемачите? Да, но зависи дали
предприемачът осъзнава наистина колко е важно това. Повечето предприемачи от България
считат, че финансите са най-важното нещо, за да се започне успешен бизнес. От друга
страна, наставничеството е наистина важно, тъй като те могат да се учат от техния ментор ,
неговия опит и добри практики, да се сблъскат с реални бизнес трудности и да се развият
самостоятелно като специалисти или ръководители.
Респондентите бяха наясно с няколко национални инициативи, свързани с наставничеството
на предприемачи и считат, че ще са много ефективни, ако са добре организирани, предлагат
примери от реалния живот и използват методи за обучение на възрастни.

Гърция
Експертите, които взеха участие в интервютата в Гърция бяха ПОО обучители и
инструктори.
Елементите, които доведоха до успех на менторските взаимоотношения, са свързани с
правилния избор на ментори и правилното им съчетание с наставлявания, което да осигури
близост на личностните им характеристики, съвпадение на техните умения, както и близък
опит в сферата, в която се развива работата им.
Респондентите отговориха, че имат няколко примера, в които менторството е спомогнало на
наставляваните да развият своите знания и опит, което им е помогнало да вземат
правилните решения. Опитът на менторите им е помогнал да разберат кои са лошите
практики и да ги избягват.
Уменията и компетенциите, от които имат нужда ПОО обучителите, за да могат по-успешно
да обучават предприемачи, включват междуличностна комуникация, както и търпение при
наставляване по трудни въпроси, когато наставникът и наставляваният нямат същите
знания.
Менторът трябва също така да има позитивно мислене, така че да
предаде на
наставлявания позитивна настройка, която да му помогне в справянето с ежедневните
проблеми на работа, както и да му донесе опит в развиването на бизнес.
Респондентите отговориха, че са усвоили менторски умения чрез продължително обучение,
както и работа с хора със същите интереси.
На въпроса дали предприемачите в Гърция желаят да влязат в менторски взаимоотношения,
респондентите отговориха, че повечето предприемачи биха били заинтересовани, тъй като
това е процес, който липсва от формалната образователна система. Експерименталното и
неформалното обучение от опитни ментори ще бъде ефективен начин за подкрепа на
предприемачи, които желаят да започнат свой бизнес. Освен това, респондентите
отговориха, че менторството не е интегрирано в гръцката култура и гръцките предприемачи
трябва да се запознаят с наставничеството и да го приемат. По този начин, то ще им бъде от
полза.

Page 23 of 34

На въпроса дали предприемачите знаят за менторството и неговите ползи, респондентите
отговориха, че гръцките предприемачи едва сега започват да научават за менторството и
начините, по които може да им помогне чрез успешни истории (тоест, предприемачи, които
са се възползвали от наставничеството).
Главните предизвикателства, свързани с менторството, които респондентите споделиха, са
слабото наличие на наставници, времето, което предприемачите трябва да отделят,
постоянните срещи, както и правилното съчетаване на наставник и наставляван.
Знанията, уменията и отношението, от които се нуждаят предприемачите, за да развият своя
бизнес, са превръщане в приоритет на важни въпроси, активно слушане, така че да могат да
се учат от другите, както и позитивно мислене, което да им помогне да останат спокойни и
да преодоляват пречките. Предприемачите могат да придобият такива знания, умения и
отношение чрез неформално обучение, участие в конференции и обучение между
партньори.
Тези източници на знание са важни, но менторството е от съществена важност, тъй като
предприемачите могат да се поучат от ментора, неговият опит и справянето с реални
ежедневни ситуации. Менторството може да помогне на предприемачите да развият
критично мислене, работа в мрежа и екстровертност, така че да могат да работят не само на
национално, но и на европейско ниво.
Формалното обучение и постоянното образоване също са важни за предприемачите.
Респондентите не са запознати с инициативи на национално ниво, свързани с
наставничество на предприемачи.
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АНЕКС 1- Въпросник за проучването

Наставнически умения за преподаватели в сферата на
професионалното образование и обучение (ПОО) за засилване на
предприемаческия растеж

Уважаеми участници,
Това е онлайн транс Европейско изследване, целящо да идентифицира и определи
компетенциите и уменията, които ПОО обучителите трябва да имат, за да могат
ефективно да наставляват предприемачите.
Участниците са ПОО обучители участващи в общ бизнес и/ или обучение по
предприемачество или ПОО обучители, които биха желали да участват в обучение по
предприемачество в бъдеще и по-специално в наставничество на предприемачи.
Това проучване формира част от Европейския проект mENTERing, който е
съфинансиран от Европейската комисия при Генералната дирекция за
образование и култура, и се изпълнява от консорциум от шест партньора от
България, Испания, Гърция и Великобритания.
Проектът ще събере, анализира и използва данните от проучването с цел да
идентифицира ключовите компетенции и умения, необходими на ПОО обучителите,
за да изпълняват ефективно тяхната роля на наставници на предприемачи и да ги
подкрепят при разрастването на техния бизнес.
Ние оценяваме Вашата подкрепа за проекта mENTERing. С участието Ви в това
онлайн изследване Вие ни предоставяте безценни данни за ролята и процеса на
наставничеството при предприемачеството. Изследването включва 27 въпроса с
няколко възможни отговора и ще Ви отнеме не повече от 10 минути да го
завършите. Цялата информация ще бъде третирана като конфиденциална, и
никакви лични данни или информация няма да бъдат разкривани или използвани по
друг начин, освен за целите на проучването.
Това проучване, и самият проект като цяло ще бъдат дори по-успешни, ако ни
помогнете в идентифицирането на други ПОО обучители, които биха участвали, като
просто препратите този линк, който дава достъп до онлайн въпросниците.
Проучването ще бъде проведено до края на месец Февруари 2012.

Благодарим Ви! Вашият принос при направата от наставничеството на инструмент,
който ще спомогне предприемачите да разраснат своя бизнес, е високо оценен.

Консорциумът mENTERing.
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Моля, предоставете ни демографска информация, която ще бъде използвана за целите
на това проучване.
1. В коя държава работите в момента?
2. Моля дайте ни Вашия email адрес:
3. Години
4. Пол
 Мъж

Жена

5. Какво е Вашето образование?









Гимназия
Бакалавър/ Бакалавърска степен
Магистър/ Магистърска степен
Докторант
Професионално обучение
Друго (моля уточнете): _________________________

D. Основна информация
6. Каква е Вашата роля във Вашата организацията?
Моля, изберете само един отговор.
 Мениджър по обучението
 Консултант по обучението
 Обучител на обучители
 Обучител
 Наставник
 Друго (моля уточнете): ____________
7. Във връзка с обучението, какви са задачите, който Вие обикновено изпълнявате като
част от Вашата работа?
Моля отбележете всичко, което е приложимо

 Администрация (организиране и планиране- калкулиране и бюджетиране,
набиране на обучаеми, управление на проекти – планиране, координация)
 Обучение (планиране- анализ на нуждите от обучение на обучаемите, изготвяне
на индивидуални обучителни планове; доставка- организиране на процедури
и ресурси, работещ като наставник, възпитател и треньор; оценка на
обучението- оценяване прогреса на обучаемите, обратна връзка)
 Развитие и осигуряване на качеството (само-развитие- планиране/
изпълняване на дългосрочно професионално развитие, професионално
развитие, следващо тенденциите в ученето и научаването; развитие на Вашата
организация; осигуряване на качеството- принос към управлението на
качеството на компанията, контролиране и мониторинг на обучението)
 Работа в мрежи (вътрешна работа в мрежи- иницииране и ангажиране във
вътрешни мрежи,участие във вътрешни срещи; външна работа в мрежи-
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коопериране с местни и национални публични организации, други ПОО
институции и пазара на труда)
 Друго (моля уточнете): ____________

8. Каква е областта на обучение, с която се занимавате Вие?
Моля отбележете всичко, което е приложимо.
 Общ бизнес и управление
 Маркетинг
 Продажби
 Финанси
 Човешки ресурси
 Предприемачество
 Наставничество (общо)
 Наставничество на предприемачи
 Друго (моля, уточнете): ___________

9. Колко години опит имате в бизнес обучението?
 По-малко от 3 години
 От 3 го 5 години
 От 6 до 10 години
 Над 10 години
 Друго (моля уточнете): ____________
10. Колко човека обучавате годишно?
 По-малко от 50
 51 - 200
 201 – 500
 Над 500
 Друго (моля уточнете): ____________

E. Обучаване на предприемачи
11. Включва ли Вашата работа обучение на предприемачи?
 ДА
 НЕ
 N/A
12. Ако ДА, моля уточнете уменията, по които обучавате
Моля отбележете всичко, което е приложимо

 Общ бизнес и управленски умения (поставяне на цели, организиране,
стратегическо планиране, делегиране, решаване на проблеми, вземане на
решения, т.н.)
 Маркетинг умения (маркетинг планиране, стратегическо позициониране,
реклама, пазарни проучвания, т.н.)
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 Умения за продажби (планиране на продажбите, изграждане на
разбирателство, представяне на продукти/ услуги на клиентите, преговори по
договори, влияещи на вземащите решение, т.н.)
 Финансови умения (планиране, бюджетиране, управление на кредитите, т.н.)
 Човешки ресурси (набиране/ избор, обучение, компенсиране, т.н.)
 Междуличностни умения (напр. активно слушане, ефективна комуникация,
отстояване, решаване на конфликти, справяне с „трудни” хора, разбиране на
разнообразието, емоционална интелигентност, управление на стреса, т.н.)
 ИКТ умения (извличане на данни, вземане на решения, прогнозиране, т.н.)
 Друго (моля, уточнете): _________________
13. Колко часа на седмица отделяте на организирането/ изпълнението на обучението
на предприемачи?







По-малко от 3 часа на седмица
4-9 часа на седмица
10-20 часа на седмица
Повече от 20 часа на седмица
Друго (моля, уточнете): ____________

14. Ако НЕ, бихте ли проявили интерес в бъдеще да обучавате предприемачи?

 ДА

 НЕ

 N/A

Наставнически опит

F.

15. Запознат ли сте с процеса на наставничеството?

 ДА

 НЕ

 N/A

16. Ако ДА, как бихте оценили знанията си за наставничеството?

 мн. слаби

 слаби

 средни

 добри

 мн.добри  експерт

17. Ако притежавате знания относно наставничеството, на какво се базират тези
знания?
Моля отбележете всичко, което е приложимо
 Формално обучение по наставничество
 Личен опит
 Наблюдавайки други
 Дискусии с други
 Четене
 Програма по наставничество в моята организация
 Интернет проучване
 Друго (моля уточнете): ________________

Page 28 of 34

18. Участвали ли сте някога в наставляване на предприемачи?

 ДА

 НЕ

 N/A

19. Ако ДА, как бихте оценили Вашите знания и опит в наставничеството на
предприемачи?

 мн. слаби  слаби  средни

 добри  много добри  експерт

20. Ако НЕ, бихте ли били заинтересовани да наставлявате предприемачи в
бъдеще?

 ДА

 НЕ

 N/A

21. Кои от по-долу изброените наставнически компетенции бихте желали да
доразвиете в бъдеще с цел ефективно да наставлявате предприемачи?
Моля отбележете подходящото (1=изобщо не ме интересува/ 5=много
заинтересован)
Компетенции/ Умения

Интерес за развитие

Учене през целия живот

1

2

3

4

5

Разбиране ролята на ментора

1

2

3

4

5

Разбиране етапите на наставническите взаимоотношения

1

2

3

4

5

Адаптиране

1

2

3

4

5

Разбиране на разнообразието

1

2

3

4

5

Разбиране на границите и конфиденциалността

1

2

3

4

5

Емоционална интелигентност

1

2

3

4

5

Използване на технологии (e-наставничество)

1

2

3

4

5

Изграждане на разбирателство

1

2

3

4

5

Управление на взаимоотношенията

1

2

3

4

5

Планиране на дейностите и настройка на целите

1

2

3

4

5

Разрешаване на проблеми, отстраняване на тревоги,
справяне с блокади

1

2

3

4

5

Управления на наставнически срещи

1

2

3

4

5

Разказване на истории

1

2

3

4

5

Умения за изслушване

1

2

3

4

5

Управление на информацията

1

2

3

4

5

Невербална комуникация

1

2

3

4

5

Умения за задаване на въпроси

1

2

3

4

5

Съветване

1

2

3

4

5

Даване и получаване на обратна връзка

1

2

3

4

5

Професионално дистанциране

1

2

3

4

5

Признаване на постиженията/ постигнатите цели

1

2

3

4

5
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22. Как оценявате интереса/ отвореността на предприемачите във Вашата
страна за ангажиране с наставнически взаимоотношения?

 Много заинтересовани/ отворени
 Заинтересовани/ отворени
 Безразлично им е
 Не много заинтересовани/ отворени
 Изобщо не са заинтересовани/ отворени
 Не знам
23. Според Вас какви са предизвикателствата, свързани с наставничеството на
предприемачи?
Моля отбележете до 3 отговора

 Липса на мотивация в предприемача
 Липса на време на предприемача
 Липса на адекватно професионално обучение по наставничество (или ПОО
обучители)
знания на ПОО обучителите
предприемачите
 Друго (моля уточнете): ______________

 Липса

за

дейностите/

нуждите

на
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Посещавали ли сте някога обучителна програма за наставнически компетенции и умения за
предприемачество?
 ДА

 НЕ

24. Бихте ли били заинтересовани да участвате в обучителна програма за усъвършенствате
Вашите компетенции и умения за наставничество на предприемачи?
 ДА
 НЕ
 N/A
25. Известни ли са Ви каквито и да е програми за наставничество за ПОО обучители и/ или
подобни курсове, които биха ни заинтересували?
26. Ако ДА, можете ли да ни предоставите някаква информация?
Благодарим Ви за отделеното време за да попълните това изследване и да подкрепите
целите на проекта mENTERing (www.mentering.eu).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Въпросник за интервю

Наставнически умения за преподаватели в сферата на
професионалното образование и обучение (ПОО) за засилване на
предприемачески растеж

Уважаеми участници,
Това интервю формира част от проучване проведено в рамките на Европейския проект
mENTERing, който е съфинансиран от Европейската комисия, при Генералната
дирекция за образование и култура, и се изпълнява от консорциум от шест партньора от
България, Испания, Гърция и Великобритания.
То цели да идентифицира и дефинира компетенциите и уменията, които ПОО обучителите
трябва да придобият и развият с цел ефективно да наставляват предприемачите и да ги
подпомагат при разрастването на бизнеса им чрез събиране на данни от експерт в ПОО,
наставничеството и предприемачеството.
Ние оценяваме Вашата подкрепа за проекта mENTERing. С отговарянето на въпросите от
интервюто Вие ни предоставяте безценни данни за ролята и процеса на наставничеството
при предприемачеството. Интервюто съдържа 17 отворени въпроса и няма да Ви
отнеме повече от 15 минути да го завършите. Цялата информация ще бъде третирана
като конфиденциална, и никакви лични данни или информация няма да бъдат разкривани
или използвани по друг начин, освен за целите на проучването.

Благодарим Ви! Вашият принос при направата от наставничеството на инструмент, който ще
спомогне предприемачите да разраснат своя бизнес, е високо оценен.

Консорциумът mENTERing.
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Въпроси за интервюта с експерти в ПОО, наставничеството и предприемачеството
A. Квалификация и опит на отговарящия в ПОО, наставничеството и/ или предприемачеството.
1. Каква е Вашата квалификация в ПОО/ наставничеството и/ или предприемачеството?
2. Имате ли личен опит в наставничеството на предприемачи? (напр. организиране или
предлагане на наставническо обучение и/ или обучителни курсове за ПОО обучители,
организирани и наблюдавани взаимоотношения, т.н.)
3. Ако ДА, какви елементи, според Вас, са допринесли за успеха на процеса на
наставничеството?
4. Моля дайте конкретни примери, ако е възможно, на случаи, в които наставничеството е
подпомогнало предприемачите да поддържат и развиват техния бизнес.
B. Компетенции/ умения, от които наставниците на предприемачи се нуждаят.
5. Според Вас, кои са най-важните необходими компетенции/ умения, за да наставляват
ефективно предприемачите?
Например: Адаптиране, разбиране на разнообразието, разбиране на границите и
конфиденциалността, емоционална интелигентност, изграждане на разбирателство, управление
на взаимовръзката, планиране на дейностите и поставяне на цели, активно слушане и др.
6. До каква степен Вие притежавате тези компетенции/ умения?
7. По какъв начин сте ги придобили? (напр. чрез формално образование, професионални
курсове, т.н.)
C. Интерес/ желание на предприемачите във Вашата страна да се ангажират с наставнически
взаимоотношения и съзнаване на ползите от наставничеството.
8. Според Вас предприемачите във Вашата страна интересуват ли се (или не) да се ангажират с
наставнически взаимоотношения когато започват или развиват собствения си бизнес? Защо
мислите това се случва?
9. До каква степен бихте казали, че предприемачите са наясно от ползите от наставничеството
за разрастването на техния бизнес? Какво би могло да се направи да се повиши тяхната
запознатост?
10. Според Вас кои са основните предизвикателства при наставничеството на предприемачите?
D. Знанието/ уменията/ нагласите, от които се нуждаят предприемачите за да поддържат и развиват
техния бизнес и ролята на наставничеството.
11. Според Вашия опит какви знания, умения и нагласи трябва да притежават предприемачите с
цел да поддържат и развиват техния бизнес?
12. По какви начини предприемачите обикновено придобиват такива знания, умения и нагласи?
(напр. чрез формално образование, професионални курсове, учене на работното място, т.н.)
13. Ефективни ли са тези начини при осигуряването на предприемачите на тези съществени
знание, умения и нагласи да поддържат и развиват техния бизнес?
14. По какъв начин наставничеството може да им помогне за придобиването/ развиването на
такива знание/ умения/ нагласи?
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E. Заключителни въпроси
15. Знаете ли за съществуващи обучителни курсове/ програми във Вашата страна и/ или в Европа,
целящи да развият компетенциите и уменията на ПОО обучители за наставляване на
предприемачите?
16. Ако ДА, мислите ли, че подобни програми са ефективни? По какъв начин?
17. Има ли някакви въпроси/ теми, които не бяха засегнати в интервюто и Вие бихте желали да ги
споменете/ добавите преди да приключим?
Благодаря Ви за Вашето участие!
Консорциумът mENTERing
www.mentering.eu
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