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Въведение към проекта 
 

Проектът COGNOS цели да допринесе за стратегията на ЕU 2020, подобрявайки нивото 

на ключовите компетенции и умения, особено по отношение на тяхното значение за 

пазара на труда и техния принос към едно сплотено общество. Това ще бъде 

постигнато чрез развиване на основни умения (най-вече грамотност и дигитални 

умения) в образованието за възрастни и ще допринесе за намаляване на 

нискоквалифицираните възрастни, които са в риск от социално изключване. За тази цел 

ние ще разработим отворена, гъвкава и иновативна учебна пътека за грамотност и 

дигитални компетенции въз основа на интергенерационни образователни общности 

(общности за учене между поколенията), в които младите хора ще обучават 

възрастните. 

 

Методологията, прилагана в проекта COGNOS, ще бъде менторство като методология 

за сътрудничество, позволяваща необходимия мост между различните поколения, 

които съжителстват в обществото. Поколения, които използват различни начини за 

обучение и различни учебни методологии, и които имат различни подходи към 

взаимоотношенията и начините за комуникиране. Досега тази методология е 

използвана в инициативи за неофициално и неформално обучение, при които ментор е 

възрастният (обикновено старши), а наставляван е младият човек. 

 

Проектът COGNOS ще бъде първият опит на европейско ниво, при който процесът на 

наставничество ще бъде преобразуван в инструмент за формално обучение и ще се 

разработи специфична и специализирана програма за обучение. Сега процесът на 

менторство ще бъде голяма крачка напред в популяризирането на неформални 

методологии по един формален начин. Ние предлагаме методология за менторство, 

която ще бъде очертана с научна и педагогическа строгост и структурирана в учебна 

пътека (от модулен подход и на базата на ЕКР). 

 

Основните резултати от проекта COGNOS ще бъдат: 

 

- Методологическо ръководство за обучители и фасилитатори (за подпомагане на 

обучители с интерес към насърчаването на процесите на учене между поколенията в 

образованието за възрастни) 

 

- Насоки за интергенерационния обучител, съсредоточени върху възрастния, който се 

интересува от методологии за обучение на базата на интергенерационно менторство.  
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- Ръководство за млади ментори, което предлага нова версия на процеса на 

менторство за младите хора.  

 

Проект COGNOS предлага сценарий за обучение, при който учебен обект е приложното 

знание, обособено в център за общ интерес за всички участващи поколения. Ние 

говорим за тандеми или екипи във "виртуални" или "лице в лице" взаимодействия, 

които имат за цел специфични учебни цели и създават учебни общности. Ролята на 

обучителя/фасилитатора се променя и може да бъде поета от всеки от членовете на 

общността, тъй като всички участници са фасилитатори при обучението. 

 

Възрастните с по-голям опит ще предоставят своя житейски опит, ще направят 

компромис с някои принципи, докато младежите ще предоставят своя капацитет да 

разбират и използват новите ситуации и технологичното развитие. 

 

По този начин ученето между поколенията чрез общности за обучение: 

- Насърчава социалното приобщаване, дава ново значение на социалните връзки; 

- Насърчава обучението за възрастни, мотивирайки възрастните да подобрят своите 

умения и компетенции; 

- Предлага възможности на възрастните да бъдат активни стажанти в рамките на 

общността; 

- Увеличава любопитството, откриването на нови реалности: възрастните ще бъдат 

мотивирани да придобият нови знания, за да бъдат активни на социално ниво и на 

пазара на труда. Младите хора също ще имат достъп до социалната памет и знания. 

 

Проектът освен това ще насърчава набор от европейски политики и рамка за действие, 

а именно развитието на стратегия за учене и обучение на европейско равнище. Тази 

стратегия за учене и обучение ще се основава на европейската програма за основните 

умения, една обща учебна програма, която може лесно да бъде приложена във всяка 

страна или регион на европейско ниво. В настоящия момент не съществуват нормативи 

или учебни рамки за развитие на основните умения. Затова основните умения 

(нормативна рамка, включване в програми за обучение и т.н.) се различават от една 

европейска страна до друга. Това е причината този учебен план да допринесе също 

така за стандартизирането на дейностите за развитие на основните умения на 

европейско ниво. 

 

Стратегията ЕС2020 е нов стълб за европейското развитие. Развитието на основните 

компетенции е специално отбелязано в стратегията за изпълнение, подкрепяйки 
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достъпа на възрастните до учебни дейности и помагайки за постигането на 15 % -ната 

цел до 2020 г. за възрастните в дейностите по обучение. 

 

За да обобщим, COGNOS не само ще подобри основните умения и мотивация за учене, 

но ще увеличи социалното измерение на обучението и образованието на европейско 

ниво. Според препоръките на Европейската Комисия относно социалното измерение 

на обучението и образованието на европейско равнище проект COGNOS ще подпомага 

придобиването на основни умения, подобрявайки пригодността за заетост на 

гражданите, социалното включване и личностната реализация.  
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Представяне на екипа на проекта 

Екип разработил проекта: 

 

 

    Предложител:  

    FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS – Испания  

 

 

 

 

    Партньори: 

 

 

    Infoart Ltd. – Bulgaria / Инфоарт ЕООД - България  

 

 

 

 

    INVESLAN – Испания  

 

 

 

 

    EAPN - Португалия 

 

 

 

 

    Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds universitet - 

    Швеция  

 

 

 

    Point Europa – Обединеното Кралство (The UK)  
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1. Въведение в ръководството 
 

Накратко този наръчник ще предостави методологически указания за внедряването на 

обучение между поколенията в европейския контекст.  

Ръководството се състои от практически насоки за инструктори, терминология и 

методи, полезни съвети, често срещани грешки и някои практически примери за 

използването на инструментариума. Следващите страници ще предложат поглед върху 

уменията на инструктора. Този документ ще предостави някои примери за 

инструменти, които се фокусират върху две идентифицирани области, които 

участниците оценяват като най-важни, т.е. грамотност и умения по Информационни и 

Комуникационни Технологии (ИКТ). 

 

COGNOS ще разработи специфична и специализирана програма за обучение, която 

предлага учебен сценарий, при който учебният обект е приложното знание, изразено в 

център за общи интереси за всички поколения от участници.  

Процесът на менторство (менторинг) ще бъде голяма крачка напред в 

популяризирането на неформалните методологии по официален начин. Ние 

предлагаме методология за менторинг, която ще бъде очертана с научна и 

педагогическа взискателност и структурирана в учебна пътека.  

Възрастните с по-голям опит ще предоставят своя житейски опит, ще направят 

компромис с някои принципи, докато младежите ще предоставят своя капацитет да 

разбират и използват новите ситуации и технологичното развитие. 

Това се прави с цел интергенерационното (между различните поколения) обучение да 

насърчи социалното приобщаване и социалното развитие на индивидите и общността, 

да се популяризира обучението за възрастни и да се засили подтика за откриване на 

нови неща и идеи. 

 

Учебната пътека може да бъде определена като пътека, по която можем да придобием 

някои специфични умения за разработване на конкретна длъжност или конкретна 

задача. Тя ще бъде структурирана в различни модули за обучение. Модулите ще имат 

модулен характер и всеки от тях ще има специфични учебна педагогика. 

При проект COGNOS ние ще базираме нашата учебна пътека на четири основни 

елемента: 

1. Тя ще се фокусира върху възрастните със слаби основни/базови умения, които са в 

риск от социално изключване; 

2. Референцията ще бъде Европейската Квалификационна Рамка (ЕКР); 

3. Педагогическият подход ще бъде обратен интергенерационен процес на менторство; 
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4. Ще поддържа не само основните умения за живот, но също и основните 

компетенции в помощ за подобряване на пригодността за заетост. 

Пътеката ще се фокусира върху грамотността и основните дигитални компетенции. 

 

Наръчникът е предназначен да служи като основа за двата интегрирани продукта на проект 
COGNOS, Интергенерационен наръчник за инструктори как да вземат участие в дейности по 
обучение и Ръководство на обучавания. Какво и как да се учи. Те са описани накратко по-долу 
по отношение на целева група и съдържание. 
 

 

1.1. Интергенерационно ръководство за инструктори как да вземат участие в  

           дейности по обучение 

 

Насочен към старши наставлявани-ментори (интергенерационни фасилитатори), това 

ръководство ще им помогне в познавателния опит в ролята на ментор и наставляван.  

Това ръководство за старши наставлявани ще има за цел да обучи бъдещите 

наставлявани за менторство, и най-вече в процеса на обратно менторство. 

Ръководството ще има следните цели: 

1. Предоставяне на обучение на възрастни наставлявани; 

2. Повишаване на осведомеността за процеса на менторство; 

3. Насърчаване на менторството сред възрастните; 

4. Увеличаване на участието на възрастни в дейности по обучение; 

5. Насърчаване на принципа на участие в активния живот и активната гражданска роля. 

 

 

1.2. Ръководство за млади ментори. Какво и как да се учи? 

 

Насочено към младите ментори, това ръководство ще ги подкрепи в познавателния 

опит като ментори и наставлявани.  

Ръководството за младите ментори ще има за цел да обучи бъдещите млади ментори в 

менторство и най-вече в процеса на обратно менторство. 

Ръководството ще има следните цели: 

1. Предоставяне на обучение за младите бъдещи ментори; 

2. Повишаване на осведомеността за процеса на менторство; 

3. Насърчаване на менторството сред младите хора; 

4. Насърчаване на принципа на участие в активния живот. 
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1.3. Учене между поколенията (интергенерационно обучение) 

 

Голяма част от интергенерационното обучение се случва спонтанно, когато говорим с 

нашите баби и дядовци или по-възрастни приятели в семейството и общността. Този 

вид учене обикновено се случва в неформален контекст и е мотивиран от нуждите и 

интересите на хората. Но също така е възможно да се генерира интергенерационен 

учебен контекст и чрез по-организирани и планирани дейности. В тази връзка ученето 

между поколенията трябва да отиде по-далеч от структурираните програми за намеса. 

То трябва да включва социални и институционални политики, културни и общностни 

практики и усилия за конфигуриране на средата за насърчаване на 

интергенерационната ангажираност. Следователно ученето между поколенията е:  

 Свързано с взаимната зависимост и реципрочност, които трябва да съществуват 

между групите от различни възрасти и начини за виждане на живота.  

 Важно да извършва съвместни дейности и да има израстване заедно, тоест, то е 

нещо повече от просто взаимодействие. 

 

Терминът „интергенерационно обучение” включва участието на членове от две или 

повече поколения в дейности по обучение. Интергенерационните програми 

допринасят за:  

 Споделяне на опит между млади и стари, което е от полза и за двете поколения 

 Стимулиране на връзките между поколенията 

 на културния обмен и предоставяне на системи за социално подпомагане 

 Генериране на съпричастност между хората от различни възрасти, 

подчертавайки положителните елементи на всяка група. По този начин хората 

могат да се сдобият с нови преживявания.  

 Формиране на общности с по-голямо сближаване; от социална гледна точка 

това е интегриране докато се разработват ресурси, които могат да бъдат 

използвани от възрастните и младежите. 
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1.4. Менторството накратко 

 

"Менторството (менторинг) / наставничество е термин, който обикновено се използва 

за описване на връзка между индивид с по-малко опит, наречен наставляван или 

протеже, и по-опитен индивид, познат като ментор (наставник). Традиционно 

менторството се разглежда като двоично, лице в лице, дългосрочно взаимоотношение 

между ръководещ възрастен и начинаещ ученик като първият поощрява 

професионалното, академичното или личностното развитие на наставлявания. Важно е 

да се отбележи, че терминът "ментор" е заимстван от мъжкия гид Ментор в 

древногръцката митология и този исторически контекст има информирани 

традиционни прояви на менторство." 
 

Източник: http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf 

 

Целта на менторинг програмите най-често е да се даде възможност на хората чрез 

предоставяне на знания и умения да влияят на обществото и по този начин да се 

подобри тяхното по-голямо гражданско участие и личностно развитие.  

 

От ключовите роли на ментора е да предостави на наставлявания необходимите съвети 

и общи насоки. Менторът не само съветва наставлявания, но също така изслушва и 

действа като резонатор чрез предоставяне на място на поверителни разговори за 

предизвикателствата и пречките, които са възникнали пред наставлявания. Менторите 

също така помагат на наставляваните да идентифицират и адресират пропуските в 

своите знания, умения и компетенции, за да се улесни тяхното самостоятелно 

развитие. 

 

  

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
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2. Описание на картата за компетентност 
 

В една карта за компетентност учебното съдържание е описано като взаимосвързани 

компетенции вместо като разпокъсани или несвързани знания, умения и нагласи. 

Картите за компетентност обикновено се състоят от три части:  

 Първата част съдържа описания на компетенциите, които предоставят подробна 
информация за всяка компетентност, която е изтъкната в определена област или 
професия. Описанието на компетентността може да съдържа информация за 
нейната продукция или резултати, нейните отношения с други компетенции, 
елементите, съставящи компетентността, и пример за компетентността в 
практиката.  
 

 Втората част от картата за компетентност се състои от рамка или фигура на 
компетентността, която е визуално обобщение на описанията на 
компетентността. Фигурата може да се използва като помощно средство за 
бързо препредаване на това, за което става въпрос при компетентността. 

  
 Третата част на картата за компетентност съдържа обща информация за 

областта, целите и използваните дефиниции. 
 

 

 
Фиг. 1: Описанието на компетентността може да съдържа информация за нейната продукция или резултати, нейните 

отношения с други компетенции, елементите, които я изграждат, и пример за компетентността в практиката. 

Източник: image.slidesharecdn.com/competencymapping    

ЗНАНИЕ  

Отнася се до 

информацията 

Когнитивна 

област 

Отношение Набор от 
УМЕНИЯ 

Отнася се 
до 

способност
та да се 
прави.  

Физична 
област 
domain 

Отнася се до 

качествени-

те аспекти 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

Лични 
характеристики 

или черти 

Изключително 

изпълнение на 

задачи и дейности 
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2.1. Грамотност 

 

Грамотността винаги е била набор от културни и комуникативни практики, споделяни 

между членовете на отделните групи. С промяната на обществото и технологиите се 

променя и грамотността. Тъй като технологията е увеличила интензивността и 

сложността на грамотните среди, двадесет и първи век изисква грамотният човек да 

притежава широка гама от възможности и компетенции, много видове грамотност. 

Тези грамотности — от четене на онлайн вестници до участие във виртуални класни 

стаи — са многобройни, динамични и пластични. Както и в миналото, те са неразривно 

свързани с конкретни истории, житейски възможности и социални траектории на лица 

и групи. 

 

През по-голямата част от историята си в английския език думата „грамотност” е имала 

значението на "запознат с литературата" или, по-общо, "добре образован, научен". 

Едва в края на деветнадесети век започва да се отнася и до способността да се пише и 

чете текст, същевременно запазвайки своето широко значение на "добре осведомен 

или образован в определена област или области". 

По-долу са дадени три кратки дефиниции на грамотността в наше време от различни 

организации. 

 

- Грамотност е способността да се идентифицират, разбират, интерпретират, създават, 

съобщават, пресмятат и използват печатни и писмени материали, свързани с различни 

контексти. Грамотността включва един непрекъснат процес на обучение, който дава 

възможност на хората да постигнат целите си, да развиват своите знания и потенциал, 

и да участват пълноценно в своята общност и общество. 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf) 

 

- Грамотността е използването на печатна и писмена информация, за да се 

функционира в обществото, за постигане на собствените цели, както и за развитието на 

знанията и потенциала на човек.  
(http://www.nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=69 , NAAL National Assessment of Adult Literacy) 

 

- Грамотността е способността да се чете, пише, пресмята и използва технологията на 

ниво, което позволява на индивида да достигне своя пълен потенциал като родител, 

служител и член на общността.  
 (www.visionliteracy.org/facts-about-literacy.html) 
 

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf
http://www.nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=69
http://www.visionliteracy.org/facts-about-literacy.html


 

 

14 

 

COGNOS 

 

Ръководство за инструктори Интергенерационна 

образователна 

общност за обучение 

на възрастни 

2.1.1. Грамотността като умения 

 

Четене, писане и вербални умения 

 

Най-общоприетото разбиране на грамотността е, че това е набор от конкретни умения 

– особено познавателните умения на четене и писане - които са независими от 

контекста, в който са придобити, и произхода на лицето, което ги придобива. Учените 

продължават да имат разногласия относно най-добрия начин за придобиване на 

грамотност, като някои се застъпват за „фонетичния” подход, а други за "четене на 

смисъла", водейки до това, което понякога се нарича "войни за четенето" 

(Goodman, 1996).  

 

Акцентът върху смисъла е отстъпил наскоро пред "научното" внимание към 

фонетиката, разпознаването на думите, правописа и речника. Този подход напоследък 

се е обърнал към изследванията в когнитивните науки за важните характеристики на 

човешката памет (например как мозъка обработва стиловете на четене) и към техники 

като обучение на фонологично осъзнаване и предоставянето на все по-бързи задачи за 

четене (Abadzi, 2003b). 

 

 

2.2. Връзка с ЕКР (Европейска Квалификационна Рамка) 

 

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) свързва националните квалификационни 

системи и рамки на всички нива в образованието и обучението заедно около обща 

препоръка за Европейския съюз. На практика тя действа като устройство за превод, 

превръщайки националните квалификации в по-разбираеми в чужбина. Това трябва да 

помогне на учащите и работниците, желаещи да се придвижват в страните, да сменят 

местоработата си или да сменят образователните институции у дома. 

Например, в момента предприятие в Ирландия може да се поколебае да наеме 

кандидат за работа от, да речем, Унгария, защото не разбира нивото на квалификация, 

представено от унгарския кандидат. Но след като ЕКР е изцяло внедрена унгарският 

сертификат ще съдържа ЕКР референтно ниво, например ниво 5, което лесно може да 

се сравни с ирландските квалификации чрез ЕКР и Рамката на ирландските 

квалификации. 

Основният елемент на ЕКР е набор от осем референтни нива, описващи това, което 

учащият знае, разбира и е способен да направи - неговите „резултати от обучението” - 

независимо от системата, където е придобита дадената квалификация. ЕКР се фокусира 
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върху учебните резултати: какво лицето, което притежава определена квалификация, 

знае в действителност и е в състояние да направи.  

Този подход има за цел: 

• да подкрепи по-доброто съответствие между нуждите на пазара на труда 
(за знания, умения и компетентности) и образованието, и предоставянето 
на обучение  

• да улесни валидирането на неформалното и неофициално обучение 
• да улесни трансфера и използването на квалификации в различни страни 

и образование, и системи за обучение. 

 

2.2.1. Нива в ЕКР 

 

Всяко от осемте нива се определя от набор от дескриптори, които показват резултатите 

от обучението, отнасящи се до квалификациите на това ниво във всяка система за 

квалификации. 

 

Ниво в 

ЕКР 
Знание Умения Компетенции 

  

В контекста на ЕКР 

знанието е описано като 

теоретично и/или 

фактическо. 

В контекста на ЕКР уменията 

са описани като когнитивни 

(включващи използването на 

логическо, интуитивно и 

творческо мислене) и 

практически (включващи 

сръчност и използването на 

методи, материали, пособия 

и инструменти) 

В контекста на ЕКР 

компетентността се 

описва по отношение на 

отговорност и 

самостоятелност. 

Ниво 1 Основни общи знания 

Основни умения, 

необходими за 

изпълнение на прости 

задачи 

Работа или 

обучение под пряко 

наблюдение в 

структуриран 

контекст 

Ниво 2 

Основни фактологични 

знания в дадена 

работна или учебна 

сфера  

Основни когнитивни и 

практически умения, 

необходими за 

използването на 

Работа или 

обучение под 

наблюдение с 

известна автономия 
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Ниво в 

ЕКР 
Знание Умения Компетенции 

  

В контекста на ЕКР 

знанието е описано като 

теоретично и/или 

фактическо. 

В контекста на ЕКР уменията 

са описани като когнитивни 

(включващи използването на 

логическо, интуитивно и 

творческо мислене) и 

практически (включващи 

сръчност и използването на 

методи, материали, пособия 

и инструменти) 

В контекста на ЕКР 

компетентността се 

описва по отношение на 

отговорност и 

самостоятелност. 

релевантна информация, 

за да се изпълняват 

задачи и решават 

рутинни проблеми чрез 

използване на прости 

правила и инструменти 

Ниво 3 

Познаване на факти, 

принципи, процеси и 

общи понятия в 

определена сфера на 

работа или обучение 

Набор от когнитивни и 

практически умения, 

необходими за 

изпълнение на задачи и 

решаване на проблеми 

чрез подбор и прилагане 

на основни методи, 

инструменти, материали 

и информация 

Поемане на 

отговорност за 

завършването на 

задачи по време на 

работа или 

обучение; 

приспособяване на 

собственото 

поведение към 

обстоятелствата при 

решаване на 

проблеми 

Ниво 4 

Фактологични и 

теоретични знания в 

широк контекст в 

определена сфера на 

работа или обучение 

Набор от когнитивни и 

практически умения, 

необходими за 

генериране на решения 

на специфични проблеми 

Упражняване на 

самостоятелно 

управление в 

рамките на насоките 

на работния или 
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Ниво в 

ЕКР 
Знание Умения Компетенции 

  

В контекста на ЕКР 

знанието е описано като 

теоретично и/или 

фактическо. 

В контекста на ЕКР уменията 

са описани като когнитивни 

(включващи използването на 

логическо, интуитивно и 

творческо мислене) и 

практически (включващи 

сръчност и използването на 

методи, материали, пособия 

и инструменти) 

В контекста на ЕКР 

компетентността се 

описва по отношение на 

отговорност и 

самостоятелност. 

в дадена сфера на работа 

или обучение 

учебен контекст, 

които са 

обикновено 

предсказуеми, но са 

обект на промяна; 

ръководене на 

рутинната работа на 

други лица, 

поемайки известна 

отговорност за 

оценката и 

подобряването на 

работата или 

учебните дейности 

Ниво 5 

Изчерпателни, 

специализирани, 

фактологични и 

теоретични знания в 

определена сфера на 

работа или обучение и 

осъзнаване на 

границите на тези 

знания 

Богат диапазон от 

когнитивни и 

практически умения, 

необходими за 

разработването на 

творчески решения на 

абстрактни проблеми  

Мениджмънт и 

ръководене в 

контекста на 

работните или 

учебни дейности, 

където са налице 

непредсказуеми 

промени; преглед и 

усъвършенстване на 

представянето на 
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Ниво в 

ЕКР 
Знание Умения Компетенции 

  

В контекста на ЕКР 

знанието е описано като 

теоретично и/или 

фактическо. 

В контекста на ЕКР уменията 

са описани като когнитивни 

(включващи използването на 

логическо, интуитивно и 

творческо мислене) и 

практически (включващи 

сръчност и използването на 

методи, материали, пособия 

и инструменти) 

В контекста на ЕКР 

компетентността се 

описва по отношение на 

отговорност и 

самостоятелност. 

другите и на своето 

собствено такова 

Ниво 6 

Задълбочени познания 

в определена сфера на 

работа или наука, 

включващи ключово 

разбиране на теории и 

принципи 

Напреднали умения, 

демонстриращи 

майсторство и иновация, 

необходими за 

решаването на сложни и 

непредвидими проблеми 

в специализирана сфера 

на работа или наука 

Управление на 

сложни технически 

или професионални 

дейности или 

проекти, поемане на 

отговорност за 

вземането на 

решения в 

непредвидим 

работен или учебен 

контекст; поемане 

на отговорност за 

управление на 

професионалното 

развитие на лица и 

групи 

Ниво 7 

Високо 

специализирани 

знания, някои от които 

са в челните редици на 

знанията в определена 

Специализирани умения 

за решаване на 

проблеми, необходими 

за научни изследвания 

и/или иновации с цел 

Управление и 

трансформиране на 

работния или 

учебния контекст, 

които са сложни, 
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Ниво в 

ЕКР 
Знание Умения Компетенции 

  

В контекста на ЕКР 

знанието е описано като 

теоретично и/или 

фактическо. 

В контекста на ЕКР уменията 

са описани като когнитивни 

(включващи използването на 

логическо, интуитивно и 

творческо мислене) и 

практически (включващи 

сръчност и използването на 

методи, материали, пособия 

и инструменти) 

В контекста на ЕКР 

компетентността се 

описва по отношение на 

отговорност и 

самостоятелност. 

сфера на работа или 

наука, като основа за 

оригинално мислене 

и/или 

научноизследователска 

работа  

Критично осмисляне на 

проблемите на 

знанията в областта и 

допирните точки 

между различни сфери 

разработване на нови 

знания и процедури и 

включване на знания от 

различни области 

непредвидими и 

изискват нови 

стратегически 

подходи; поемане 

на отговорност за 

допринасяне за 

професионалните 

знания и практики 

и/или за анализа на 

стратегическите 

постижения на 

екипите 

Ниво 8 

Знания от най-

напредничавата линия 

в дадена сфера на 

работа или наука и от 

допирните точки 

между областите 

Най-напреднали и 

специализирани умения 

и техники, включително 

синтез и оценка, 

необходими за 

решаването на важни 

проблеми в 

научноизследователската 

работа и/или иновации и 

разширяване на 

границите и 

предефиниране на 

Демонстриране на 

солиден авторитет, 

новаторство, 

автономия, научен и 

професионален 

интегритет и трайна 

ангажираност към 

развитието на нови 

идеи или процеси в 

предните линии на 

работния или 

учебния контекст, 
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Ниво в 

ЕКР 
Знание Умения Компетенции 

  

В контекста на ЕКР 

знанието е описано като 

теоретично и/или 

фактическо. 

В контекста на ЕКР уменията 

са описани като когнитивни 

(включващи използването на 

логическо, интуитивно и 

творческо мислене) и 

практически (включващи 

сръчност и използването на 

методи, материали, пособия 

и инструменти) 

В контекста на ЕКР 

компетентността се 

описва по отношение на 

отговорност и 

самостоятелност. 

съществуващи знания 

или професионална 

практика 

включително научни 

изследвания 

  
Източник: http://www.ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page         

  

http://www.ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
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3. Описание на модулите 
 

Модулите на семинара ще се състоят от някои теоретични основи,  илюстрирани и 

съчетани с различни съответстващи дейности. Дейностите ще се фокусират върху 

грамотността и ИКТ във връзка с ученето между поколенията. 

 

3.1. Цели на модулите 

 

Модулите ще се занимават със срещите между поколенията и специфичните 

предизвикателства, които могат да възникнат при контакта между хора от различни 

поколения. 

Модулите поставят особен акцент върху следното: 

- Повишаване на осведомеността за влиянието на собственото поколение и как то се 

отразява на междуличностните / междукултурните отношения 

- Предоставяне на вникване в основните термини и понятия, необходими за 

разпознаване, разбиране и справяне със ситуациите между поколенията в контекста на 

обучението за възрастни. 

 

3.2. Семинарни модули 

 

Семинарът е време за дискусия и практическа работа по конкретна тема, в която 

участниците с помощта на фасилитатори споделят своите индивидуални знания, 

експертен опит и преживявания с цялата група, а след това всяка група е длъжна да 

направи презентация.  

Има няколко предимства на посещаването на семинари. 

 

1. Модулите са насочени към възрастните и младите учащи и служат като 

методологическо ръководство за инструктори и фасилитатори (за подкрепата на 

инструктори с интерес към насърчаването на процесите на учене между поколенията в 

образованието за възрастни). 

 

2. Целта на семинарите е да се активират участниците по две теми, грамотност и ИКТ 

умения в интергенерационна обстановка. 

 

Проектът също така ще насърчава набор от европейски политики и рамка за действие. 

Проектът ще допринесе за развитието на стратегия за учене и обучение на европейско 

равнище, допринасяйки за развитието на Европейската учебна програма за основни 
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умения: важно е да се осигури обща учебна програма, която да може лесно да бъде 

приложена във всяка страна или регион на европейско ниво.  

 

3.2.1. Предимства 

 

Първото предимство е подобряване на знанията. По време на семинарите 

участниците споделят идеите си с други членове в своята група; те също така се учат и 

от презентациите на другите групи. Участниците идват с различни преживявания. 

Участниците имат различни идеи, знания, опит и произход. 

  

Второто предимство е изграждането на мрежа. По време на семинарите всички 

участници се срещат и разговарят, за да се опознаят; посещаването на семинари е 

добра възможност за създаване на социална мрежа. С нейна помощ човек има шанс да 

разшири своята мрежа с цел напредък в работата. 

 

Третото предимство е брейнстормингът (мозъчна атака). При семинарите си изисква 

от всяка група да идентифицира проблеми и възможни решения по определени теми. 

 

Четвъртото предимство включва възможни решения на конкретен проблем. Всички 

участници обсъждат темите за проблеми, въпроси, идеи и решения. Този път те 

идентифицират проблемите, повдигат въпроси, споделят идеи, дават възможни 

решения и накрая те могат да постигнат съгласие за най-добрите решения. 

 

В заключение семинарите помагат на участниците да получат нови знания, да изградят 

мрежи, да генерират идеи и да идентифицират проблеми и решения.  

 

Важно е инструктора да наблюдава представянето в семинарите, за да може да 

гарантира, че всички участници вземат активно участие в работата, по-тихите 

участниците могат да "изчезнат", когато по-активните участниците поискат поле за 

изява.  

 

Всеки един от примерните модули на семинара дава кратко теоретично представяне 

на конкретната тема, практически насоки за инструктора и практически упражнения. 
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3.3. Учене между поколенията (интергенерационно обучение) 

 

Интергенерационното обучение описва начина, по който хора от всички възрасти могат 

да учат заедно и да се учат един от друг. Ученето между поколенията е важна част от 

ученето през целия живот, където различните поколения работят заедно, за да усвоят 

умения, ценности и знания. Отвъд трансфера на знания интергенерационното 

обучение насърчава отношения на реципрочно обучение между различните поколения 

и спомага за развитието на социалния капитал и социалната кохезия в застаряващото 

ни общество. Ученето между поколенията е един от начините за преодоляване на 

значителните демографски промени, които преживяваме в цяла Европа. 

 

Целта на интергенерационното обучение е да събере хора от различни поколения в 

целенасочени, взаимноизгодни дейности, които насърчават по-голямо разбиране и 

уважение между поколенията и допринасят за изграждането на общности и квартали, 

където хората се уважават взаимно и са по-добре свързани. Интергенерационното 

обучение е приобщаващо, основавайки се на положителните ресурси, които както по-

младите, така и по-възрастните поколения могат да предложат едни на други и на тези 

около тях. 

 

Редица промени в обществото - като повишена географска мобилност - са довели до 

честото дистанциране или отделяне на поколенията едни от други, особено на по-

младите и по-възрастните хора. Това разделение може да доведе до нереалистични, 

отрицателни стереотипи между поколенията и намаляване на положителния обмен 

между тях. И все пак тези отделни поколения имат ценни ресурси и споделят 

проблемни области - например, и по-младите, и по-възрастните често биват 

маргинализирани при вземането на решения, които пряко засягат живота им. 

 

Интергенерационното обучение е ефективен начин за адресиране на редица въпроси, 

много от които са основни правителствени приоритети като изграждането на активни 

общности, насърчаването на гражданското участие, възстановяването на квартали и 

преодоляване на неравенството. Връзките между интергенерационно обучение, 

проучване и политика са ключови за развитието на интеграцията на ученето между 

поколенията в съответните области на политиката. 

 

3.4. Менторство (Менторинг) / Наставничество 
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"Менторството означава да се подкрепят и насърчават хората да управляват 

своето обучение, за да максимизират своя потенциал, развият своите умения, 

подобрят представянето си и да се превърнат в човека, който искат да бъдат." 

(Eric Parsloe) 

 

Менторството е мощен инструмент за личностно развитие и овластяване. То е 

ефективен начин за подпомагане на хората да напреднат в кариерата си и става все по-

популярно с реализирането на неговия потенциал. Менторството е партньорство 

между двама души (ментор и наставляван), които обикновено работят в сходна сфера 

или споделят сходни преживявания. Това е полезна връзка, основана на взаимно 

доверие и уважение. Наставникът е водач, който може да помогне на наставлявания да 

намери правилната посока, и който може да му помогне да намери решения на 

въпросите относно кариерното развитие. Менторите разчитат на сходните 

преживявания, за да постигнат съпричастност с наставлявания и разбиране на неговите 

проблеми. Менторството осигурява на наставлявания възможност да помисли за 

възможностите за кариера и развитие. 

 

Менторът трябва да помогне на наставлявания да повярва в себе си и да повиши 

самочувствието си. Един ментор трябва да предоставя въпроси и предизвикателства, 

като същевременно осигурява насоки и насърчаване. Менторството позволява на 

наставлявания да опознава нови идеи дискретно. Това е възможност човек да 

погледне по-отблизо себе си, своите проблеми, възможности и какво иска в живота. 

Менторството представлява по-голямо самоосъзнаване, поемане на отговорност за 

живота и насочването на живота в посоката, в която човек е решил, вместо да оставя 

това на случайността. 

 

Цели: 

 

1. Споделяне на знания 
Предоставяне на проницателни знания и разбиране на принципите на връзката на 

менторство 

 

2. Получаване на знания 
Предоставяне на информация за основните елементи на програмата за 

менторство 

 

3. Споделяне на практически знания 
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Предоставяне на практически знания и съвети за това как да се създава, поддържа 

и развива програмата за менторство 

 

Като дейност, която е по-малко структурирана и по-съсредоточена около обучаемите, 

менторството позволява на наставляваните повече контрол върху темите, обхванати по 

време на менторинг сесиите. Ефективните взаимоотношения между ментори и 

наставлявани предлагат удобна и културно-отзивчива среда за конструктивна критика, 

която се базира на равноправни взаимоотношения и подкрепа.  

 

Следователно целта на тази програма за менторство е да даде власт на участниците 

чрез предоставяне на знания и умения и по този начин да засили гражданското им 

участие и представяне в гражданския живот. Тъй като наставничество се базира на 

доверието и взаимната връзка, то ще даде възможност на участниците да развият по-

добро разбиране на това как да се включат в гражданските структури.  

 

Така то ще осигури основата за придобиване на по-широки граждански компетенции, 

давайки възможност на участниците да станат по-активни и равноправни граждани. В 

допълнение по-големите граждански компетенции и следователно участие в 

гражданския живот може да послужат като посредник, брокер или мост, свързвайки 

заедно способности и нива на действия на различните общности в по-широка 

структурна промяна. 

Продуктивната връзка между ментор и наставляван предлага позитивна и комфортна 

среда за конструктивна критика, за да се овласти наставлявания чрез подкрепа и 

развитие на умения и знания. Менторството се основава на обмена на знания, умения 

и взаимното уважение. Ефективната менторска програма гарантира, че нуждите на 

наставлявания задвижват програмата. Обучението чрез програма за менторство е 

съвместно и ориентирано към общността. 

 

3.4.1. Видове менторство 

 

По принцип можем да различим два основни вида на програми за менторство: 

 Формалното менторство е резултат от планирани, организирани и 
структурирани срещи между ментор и наставляван 

 Неформалното менторство е резултат от неструктуриран, но чест контакт между 
ментор и наставляван през продължителен период от време. 

 

В допълнение можем да изтъкнем различните форми на менторство въз основа на 

начина на комуникация, която използват. 
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Лице в лице - Това е традиционна форма на менторство, която включва индивидуални 

и лични срещи между ментор и наставляван. 

 

Групово менторство - Този вид менторство включва индивиди, работещи в групи. То 

помага на менторите да достигнат до по-голям брой наставлявани. Освен това 

позволява на наставляваните да работят в екипи и да си помагат взаимно като част от 

процеса на обучение. 

 

Онлайн менторство - Този вид менторство позволява връзка чрез имейли или онлайн 

комуникация. Тази форма на наставничество е подходяща за хора, които не могат да се 

срещнат лице в лице. По този начин тя може да служи като алтернатива за 

традиционните срещи лице в лице. 

 

Менторство, базирано на общността - Този вид менторска програма се провежда в 

общността на ментора и наставлявания. Това може да бъде кварталната общност, 

училищната общност, местната общност и т.н. 

 

Смесено менторство (blended) - Тази форма на менторство включва различни форми 

на комуникация, включително лице в лице, онлайн или групови срещи. 

 

Гореспоменатите стилове на менторство зависят от различните начини на комуникация 

и срещи. При избора на подходяща форма на наставничество, менторът и 

наставляваният трябва да помислят за времето, което са в състояние да отделят за 

менторството и начина на комуникация, който ще е най-удачен за тях. Менторът и 

наставляваният трябва да изберат тези, които отговарят на техните потребности и 

изисквания. 

 

3.4.2. Планиране 

 

Следващата таблица представя различните етапи на планиране на менторинг 

програма. Тя дава карта на маршрута на този инструмент. Таблицата илюстрира 

отделните стъпки в програмата за менторство. За всяка стъпка има описание на 

времето, което е необходимо за нейното завършване. Моля, отбележете, че това са 

само груби изчисления.  
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ЗАДАЧА ОПИСАНИЕ 

НЕОБХОДИМО 

ВРЕМЕ 

 

ПЛАНИРАНЕ 

 

Предварително развитие 

на програмата 

Провеждане на оценка на нуждите за 

менторинг програма 

Разработване на бюджета за вашата 

менторинг програмата 

1-2-ри месец 

Планиране на структурата 

на програмата за 

менторство 

Определяне на целта, вида и структурата 

на програмата за менторство 

Назначаване / наемане на координатор 

на проекта 

Изработване на план за месечните, 

седмичните и ежедневните дейности 

 

НАСТАВНИК/НАСТАВЛЯВАН НАБИРАНЕ И ПОДБОР 

 

Маркетингова стратегия 

Дисеминация 

(разпространение) на 

информация за 

менторинг програмата 

 

Осъществяване на контакт с потенциални 

получатели на програмата чрез ел. поща, 

телефон, листовки, бюлетини, разговори 

лице в лице и т.н. 

Организиране на маркетингова кампания 

за информиране относно програмата 

3-4-ти месец 

Набиране на ментор(и)  Организиране на процеса на набиране. 

Определяне на критериите за подбор за 

ментор(и) 

Създаване на процедури за проверка 

Набиране на 

наставляван(и) 

Организиране на процеса на набиране. 

Определяне на критериите за подбор за 

наставляван(и) 

Създаване на процедури за проверка 
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ЗАДАЧА ОПИСАНИЕ 

НЕОБХОДИМО 

ВРЕМЕ 

Критерии за съчетаване 

на ментор и наставляван 

Установяване на критерии за 

съответствие и съчетаване на ментор и 

наставляван въз основа на 

информацията от кандидатстването и 

интервютата. 

 

ОРИЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ  

 

Предварителна 

ориентация и обучение 

Идентифициране на инструкторите. 

Организиране на сесия за обучение и 

поддържащи материали 

5-ти месец 

Сесия за обучение  Организиране на сесия за обучение в 

подкрепа на ментор и наставляван 

Организиране на постоянна подкрепа за 

ментор и наставляван 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ 

 

Допълнителна сесия за 

менторско за обучение и 

подкрепа  

Установяване на механизъм за постоянен 

контакт и обратна връзка между ментор 

и наставляван 

Осигуряване на подкрепа за ментора и 

наставлявания 

Продължаваща 

дейност 

 

ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Преглед на прогреса на програмата и прецизиране, ако е необходимо 

Измерване на резултатите и извършване на оценка 

Внимателно обмисляне на констатираното 

Продължаваща 

дейност 
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Представяне на програма за менторство  

 

 
 

 

Превод на термините във фигурата A MENTORING PROGRAM (Програма за менторство): 
Design your program – Проектирай своята (учебна) програма 
Target group, Goals, Format – Целева група, Цели, Формат (на обучението) 
Attract Participants – Набери / привлечи участници 
Training and recruitment – Обучение и наемане 
Connect Mentors and Mentees – Представи инструкторите и наставляваните един на друг 
User profile, Matching – Потребителски профили, (търси) съвпадения 
Guide, Mentoring – Ръководство, Менторство 
Work flow, Help resources – Процеси, Помощни материали 
Measure success – Измери резултатите 
Learning impact – Резултат от обучението 

 

Процесът на менторинг (наставничество) от началната фаза на проектиране на Вашата 

менторинг програма до оценката на приключилата програма. 

4. Практически насоки за инструктора 
 

4.1. Грамотност 

 

Идеята за думата "грамотен", отнасяща се за човек със способност да чете и пише, 

дефиницията, която може би е най-популярна за тази дума в днешно време, всъщност 

е сравнително ново явление. До края на деветнадесети век думата "грамотен" е била 

използвана като начин за описание на хора, които са запознати със литературата или 

като цяло са добре образовани или начетени. Оттогава смисълът на думата се 

трансформира, за да стане по-всеобхватен и може би сложен, отразявайки 

интензивния академичен дебат, който се извършва през двадесети и двадесет и първи 

век в опит да се дефинира и предефинира този термин. Учените са използвали термина 

"грамотен" да опишат не само автономните умения, определени като формиращи за 

съществена част от грамотността като писане и смятане, но и прилагането на такива 

умения и начина, по който тяхното придобиване влияе на процесите на обучение. 
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Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) считат "грамотността" в 

опит да се признае разнообразието на дефинициите, приписани на термина, като 

отвъд опростената дефиниция за „набор от технически умения за четене, писане и 

изчисляване... за множествено понятие, обхващащо многообразието от значения и 

размери на тези безспорно важни компетенции. Тази гледна точка, отговаряща на 

последните икономически, политически и социални трансформации, включително 

глобализация и развитие на информационните и комуникационните технологии, 

признава, че има много практики на грамотност, вградени в различните културни 

процеси, лични обстоятелства и колективни структури". 

(http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf)  

 

"Грамотността", в хода на историята и отвъд обществата, е обхванала различна гама от 

умения и ерудиция, но нейният антоним "неграмотност" винаги е бил синоним на 

недостатък. Вероятно това определение хвърля най-ясна светлина върху понятието. 

 

Грамотността е фундаментално човешко право и основа за ученето през целия живот. 

Тя е изцяло от съществено значение за социалното и човешко развитие в способността 

си да трансформира живота. За индивиди, семейства и общества тя е акт на 

придобиване на власт за подобряване на здравето, доходите и отношенията със света.  

Използването на грамотността за обмен на знания се развива постоянно заедно с 

напредъка в технологиите. Като се започне от интернет и се стигне до текстовите 

съобщения все по-широко достъпните комуникации допринасят за по-голямото 

социално и политическо участие. Грамотната общност е динамична общност, такава, 

която обменя идеи и участва в дебати. Неграмотността, обаче, е пречка пред по-

доброто качество на живот и дори може да породи изключване и насилие. 

(http://www.unesco.org/education/GMR2006) 

 

Това, което хората могат да направят с грамотността, често зависи от това как са я 

придобили. Добре разработените програми предоставят най-добрите възможности за 

усвояване на устойчиви умения за грамотност и смисленото им използване. За да 

бъдат ефективни и устойчиви, програмите за грамотност се нуждаят от следното:  

 

4.1.1. Подходящо учебно съдържание и материали 

 

Програмите за грамотност трябва да отговарят на променящите се нужди от грамотност 

и да се адаптират към на средата, обстоятелствата и предварителното обучение по 

отношение на пол, езиково и културното многообразие на обучаваните.  

http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf
http://www.unesco.org/education/GMR2006
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4.1.2. Подходящи педагогически подходи 

 

Децата, юношите и възрастните учат по различни начини и носят различни гледни 

точки към обучението по грамотност. Програмите също така трябва да се адаптират 

според профилите и учебните цели на обучаваните, и могат да включват формални или 

неформални подходи.  

 

4.1.3. Обучение на персонала за ограмотяване 

 

Добре обучените помощници (фасилитатори) са от съществено значение за 

ефективното изпълнение на програмите. Профилът на помощниците трябва да бъде 

засилен чрез ефективно и систематично предварително и професионално обучение. 

 

4.1.4. Отвъд елементарната грамотност 

 

Грамотността е тясно свързана с развитието и подобряването на качеството на живот. 

Тя дава възможност да се комбинира усвояването на други умения с придобиването на 

грамотност. В допълнение учащите могат да придобият сертификат, потвърждаващ 

ниво на компетенции, еквивалентно на официално образование. 

 

4.1.5. Грамотна среда 

 

Устойчивостта на грамотността разчита на грамотната среда. Насърчаването на 

писането и използването на ИКТ и други медии допринася за засилването на 

грамотната среда. 

 

4.2. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 

 

Днес технологията е част от почти всеки аспект от живота и обучението.  Технологията 

позволява работата и комуникацията за бизнес и удоволствие често със силен акцент 

върху хардуера, софтуера, преносимите устройства и "приложенията".  Въпреки това за 

обучаемите не е достатъчно да бъдат просто "ИКТ грамотни".  Гражданите на 21-ви век 

се нуждаят от по-широка грамотност, която направлява използването на тези 

инструменти и приложения. Тази "грамотност при ИКТ" включва "запознаване с и 

избор на ИКТ за критично, творческо и етично използване, създаване и споделяне на 

значимо съдържание." 
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Какво представляват информационните и комуникационни технологии (ИКТ)? 

Информационните и комуникационни технологии включват компютри, лаптопи, 

цифрови фотоапарати, видеокамери, цифрови микроскопи, скенери, мобилни 

телефони, електронни игри, дигитални аудио устройства, системи за глобално 

позициониране, електронни бели дъски, интернет, и т.н.. ИКТ в класната стая ще 

продължи да се развива с появата на нови технологии с течение на времето. 

 

4.2.1. Какво е грамотност при ИКТ? 

 

Грамотността при информационните и комуникационни технологии означава критично 

и креативно мислене за информацията и комуникациите като граждани на глобалното 

общество, същевременно използвайки ИКТ отговорно и етично. 

 

 

 

Фиг. 2: Основните изграждащи компоненти на ИКТ грамотността 

Източник: http://www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/lict/overview/index.html 

 

Това представяне показва връзката между ИКТ грамотност (т.е., демонстриране на ИКТ 

умения) и грамотност при ИКТ (т.е., критично и креативно мислене за информацията и 

комуникацията като граждани на глобалната общност, същевременно използвайки ИКТ 

по отговорен и етичен начин). ИКТ грамотността е критичен компонент на грамотността 

при ИКТ, но не е достатъчна сама по себе си.  

 

ИКТ 
грамотност

Критично и 
творческо 
мислене

Етика и 
отговорност

ИКТ грамотност 

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/lict/overview/index.html
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4.2.2. Какво представляват ИКТ? 

 

Информационни и комуникационни устройства 

 

Описание 

 
Настолен 

компютър 

 

 
Преносим 

компютър  

 

 
Таблет  

 

 

 

 

 

An electronic device for storing and 

processing data, typically in binary 

form, according to instructions given 

through different applications. 

 

 

 

Информационни и комуникационни устройства 

 
Описание  

 

 

Цифров фотоапарат 

 

 

 

 

Видео камера 

 

 

 

 

 

 

 

Цифров микроскоп 

 

 

 

 

 

IP Телефон  

 

  

 

 

 

Web камера 
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Скенер 

 

 

 

 

Цифров телевизор 

 

 

 

 

LCD проектор  

Информационни и комуникационни устройства 

 

Описание 

 

 

Безжична мрежа 

 

 

 

 

Цифров телефон 

 

 

 

Смартфон („умен” телефон) –  

ел. поща, Интернет  

 

 

 

 

 

Интерактивна бяла дъска 

 

 

 

ИКТ най-добре се влива в процесите на задаване на въпроси в учебната програма като: 

 планиране и задаване на въпроси 
 събиране и осмисляне 
 показване на разбиране 
 комуникиране и размишление 
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Тези критични и творчески действия ще бъдат силно повлияни от ефективни 

съображения за етично и отговорно използване, последици за обществото, 

сътрудничество и лично метапознание, мотивация и увереност. 

Докато тази гледна точка на ИКТ-базирано поискване на информация намалява 

важността на преподаването на ИКТ само като набор от умения, то тя по никакъв начин 

не свежда до минимум необходимостта от по-технически ориентирани компютърни 

курсове на гимназиално ниво.  Тази перспектива не намалява и нуждата от "добра 

техника" и съоръжение, което дава по-голяма яснота и майсторство. 

Посредством образование и практика обучаваните ще научат: 

 как критично, креативно и етично да използват разнообразие от 
информационни и комуникационни технологии, за да решават проблеми, 
вземат решения, правят запитвания, сътрудничат, показват и комуникират; 

 как технологичните приложения и системи често имат сходен дизайн и функции, 
които могат да бъдат научени и знанието да бъде трансферирано към нови 
устройства и контекст; 

 как ИКТ могат да се отразят положително на взаимоотношенията;  
 как да определят кои процеси, инструменти и техники са подходящи за 

различните видове контекст. 
 

Как участниците развиват ИКТ грамотност? 

Грамотните обучавани подкрепят своето критично и творческо мислене за текстовата, 

цифрова, визуална и звукова информация като избират и използват ИКТ отговорно и 

етично. Те развиват тази грамотност посредством учебния план чрез изискване на 

информация като: 

 планират и задават въпроси 
 събират и осмислят 
 показват разбиране 
 комуникират 
 размишляват върху своето обучение 

 

Какво е континиум на развитийното обучение?  

Континиумът на обучението, свързано с развитието, е инструмент за оценка на базата 

на наблюденията на учителя. Той описва какво учителите са видели и чули учениците 

да правят, демонстрирайки тяхната грамотност. Много от учителите вече използват 

континиуми за оценка на обучението по четене, писане и смятане. 

 

Какво е развитиен континиум за грамотност с ИКТ през учебната програма? 

Развитийният континиум за грамотност с ИКТ обрисува картината как учащите развиват 

своето критично и творческо мислене в учебен контекст, докато използват ИКТ по един 

отговорен и етичен начин.  



 

 

36 

 

COGNOS 

 

Ръководство за инструктори Интергенерационна 

образователна 

общност за обучение 

на възрастни 

Защо да се разработва континиум? 

 развитийният континиум за грамотност с ИКТ съвпада и е пропит със 
съществуващите концепции в учебната програма.  

 фокусът е върху това, което учащите могат да направят; обучаваните от всяка 
възраст са в състояние да се озоват в континиума, от начинаещи до експерти, от 
предучилищни ученици до гимназисти, студенти и отвъд тези категории.  

 континиумите са фокусирани върху учащите; развитийният континиум за 
грамотност с ИКТ предоставя средство на учащите за самооценка и поставяне на 
цели за тяхното обучение.   
 

Една учеща се организация изисква от всички свои членове да виждат себе си като 

непрекъснато учещи, работещи към личностно израстване и майсторство. Въпреки това 

докато хората придобиват опит и компетенции, за тях става все по-трудно да се 

поставят в позицията на усвояващи нови умения и компетенции. Те са загрижени, 

защото знаят, че новото знание често предлага низини преди да се достигнат 

върховете. Например при обучението как да се използва текстообработваща програма 

много хора преживяват следния сценарий. Първо, четат наръчник, който изглежда 

неразбираем — неразбираем, защото съдържа цяла нова лексика, нов набор от опции, 

команди и менюта, които не са ясно разбрани. Въпреки че са били уверени, че 

писането ще стане по-просто с текстообработваща програма, нещата изглеждат далеч 

по-сложни. Всеки път когато седнат да пишат с помощта на тази нова машина, те 

предполагат, че това, което би отнело един час, може лесно да отнеме три. Те трябва 

да бъдат готови да постоянстват, вместо да се върнат обратно към познати, но 

предполагаемо по-малко ефективни начини на работа. И накрая след личното 

майсторство идват три наблюдения:  

 Писането наистина е по-ефикасно и ефективно. 
 Използването на текстообработваща програма е променило начина, по който те 

сега мислят за писането. 
 Навярно други опции и програми може да бъдат използвани за добавяне на 

стил към текста — например импортиране на графика. 
 

Обучението в информационната епоха ще изисква непрекъснато лично майсторство 

при нови умения и компетенции с разширяването, промяната и изместването на 

длъжностните характеристики. И колективно, организацията ще има различни нива на 

опит, от които да черпи. 
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Определяне на континиум: от начинаещ към експерт 

 

Начинаещ: Показва ограничено осъзнаване на проблема.  

 Има желание да се включи в задачата. 
 Прави опит да изпълни задачата без стратегия за това как да започне. 
 Организира проблема по случаен или неясен начин. 

 

Стажант: Показва ясно разбиране на проблема.  

 Опитва се да използва стратегии, въпреки че е възможно да не ги ползва по 
подходящ начин. 

 Обяснява стратегията произволно и използва неопределени или неясни 
термини. 

 

Практикуващ: В състояние е да изпълни задачата.  

 Възприема решенията от една гледна точка. 
 Упорства в решаването на проблема, но не винаги е загрижен за точността. 
 Обвързан е от правилата за решаване на проблеми. 
 Описва стратегиите, използвани за решаването на проблемите. 

 

Експерт: Работи на метакогнитивно ниво — в състояние е да опише стратегии и 

процеси и да обясни защо те се използват.  

 Изразява ефикасност и увереност в своите собствените способности. 
 Спонтанно работи с интелигентно поведение (Коста 1991). 
 Черпи от и работи с репертоар от стратегии извън контекста, в който са научени 

или се използват обикновено. 
 Може да обучи другите на стратегии или процеси. 
 Генерира алтернативни и креативни решения на проблема. 
 Генерализира от предишния опит. 
 Експериментира успешно, за да създаде множество решения. 
 Доизпипва използвания процес или стратегия. 

 

 

Очевидно разликите между тези нива не са толкова ясни и точни, както е описано по-

горе. Аналогия може да се направи с вълни, и приливи и отливи. Докато приливът се 

движи в посока към брега, всяка вълна не е непременно по-висока от предишната. 

Докато има обща посока на израстване, всяко изпълнение може да не включва всеки 

атрибут на този етап. (Kallick and Brewer 1996) 

 

Учителите също са в непрекъснато състояние на лично майсторство. Разликата между 

обучаващия се учител, начинаещия учител и опитния и експертния учител е доста 

забележима. В опит да се помогне на наставниците да подобрят работата на новите 
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учители Проектът за начинаещия учител на Държавният департамент на Калифорния 

по образование описва отличителните характеристики на всеки етап. Характеристиките 

имат малко общо с времето за разлика от изучаването на нови умения, нагласите и 

интелектуалните процеси. 

Освен това организациите, подобно на индивидите, продължават през етапи на растеж 

по време на безспирното пътуване към това неуловимо ниво на майсторство. Carl 

Glickman (1994), Michael Fullan (1993), и други изследователи на процеса на 

организационна промяна описват училищата наред с континиум като традиционни, 

преходни и трансформиращи се. Училищните екипи са описани като движещи се от 

"изолирани" към "подходящи" към "кооперативни" към "сътрудничещи и колегиални" 

в начините, по които служителите си взаимодействат и се подкрепят взаимно. Covey 

(1989) описва континиум от зависимост към независимост към взаимозависимост и 

чувство за общност. 

 

Целите на създаването на такива развитийни континуиуми с придружаващи критерии 

са:  

 

 Учащите (било то учители, ученици или училищен персонал) да могат да знаят 
обективните критерии за всяко ниво на изпълнение, така че да могат да 
оценяват собственото си представяне. 
 

 Подобно представяне да може да бъде диагностицирано и / или оценявано 
обективно от самите ученици и учители, родители или други участници в 
програмата, така че по-нататъшните образователни стратегии да могат да бъдат 
насочени към непрекъснато подобряване. 

 
 Учениците да могат да избират подходящи нива на изпълнение като стремеж и 

разбиране на целите и критериите, към които те могат да се стремят. 
 

 Училищният персонал и общностите да могат да провеждат диалог, да достигат 
до съгласие и постоянно да актуализират своите очаквания и високи стандарти. 

 
 Да се предоставят стандарти, които да бъдат подобрени, случаи на застой, които 

да бъдат прекъснати и стремежи, които да бъдат превишени. 
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4.3. Мотивация 

 

Мотивирането на обучаваните да участват в учене между поколенията не е само 

въпрос на "защо" те трябва да учат, но също така и "колко време те са готови да 

поддържат тази дейност". За да се стимулират интересите и мотивацията на учащите, 

също така е важно да им се представи обучението като процес на постигане на една 

значима цел. Тези два проблема "защо" и "колко време" се усещат особено силно при 

по-младите обучавани. Например, преподавателите могат да улеснят мотивацията, 

помагайки на обучаващите се да идентифицират краткосрочни цели и да помислят 

върху своя напредък и постиженията при езиковото обучение. По този начин е 

възможно да се "измери" напредъка във времева скала и да се оцени полезността на 

краткосрочния учебен процес. Това осигурява цел и избягва усещането за "губене на 

времето". 

 

Учащите могат да си помогнат сами да постигнат целите си чрез очертаване на своите 

собствените нужди и определяне на причините защо искат да учат. Притежаването на 

цели и очаквания води до повишена мотивация, това от своя страна води до по-високо 

ниво на компетентност.  Ние като учители следва да насърчаваме учащите да имат 

специфични краткосрочни цели, като например общуване с другите. Без значение 

какви са тези цели ние трябва да помагаме на обучаваните да си ги поставят и да ги 

преследват. 

 

4.4. Мотивационни стратегии 

 

Важно е да се изработи рамка на мотивационни стратегии с цел да се разшири 

диапазона на избора на учителите.  

 

Dörnyei предлага своя собствена рамка, базирана на три ключови елемента: 

 Създаване / генериране на основни мотивационни условия – т.е. подготвяне на 
обстановката за мотивационни стратегии: при обучаващите се младежи от 
мъжки пол фокусиране върху "интеграцията", предоставена от владеенето на 
втори език; 
 

 Поддържане на мотивацията на обучаваните - основно предизвикателство за 
учителите и може да се направи чрез инструменти за самооценка, както и чрез 
улесняване на автономията на учащите; 
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 Насърчаване на позитивна самооценка на обучаваните - работа върху начина, по 
който обучаваните възприемат своите постижения, за да се превърне всяко 
чувство в „позитивно”. 

 

Dörnyei показва три стратегии: 

 отдаване на заслугите на усилията, а не на способността; 

 предоставяне на мотивационна обратна връзка; 

 повишаване на удовлетворението на обучавания след завършването на задача. 
 

4.4.1. Поддържане на мотивацията 

 

Следвайки тази рамка на мотивационни стратегии, става ясно, че истинското 

предизвикателство за учителя и обучавания е вторият основен елемент. Поддържането 

на мотивацията на учащите по време на учебния процес може да бъде улеснено чрез 

насърчаване на тяхната автономност. По време на процеса на обучение е важно 

учителите да ги насочват към самостоятелност по отношение на това какво и как учат, 

което означава те да са "сред" и "не над" учащите. Обучаващите трябва да насърчават 

обучаваните да си представят разговорна ситуация, в която биха могли да участват, да 

изберат своите собствени теми и да започнат дискусия, или да споделят опит с 

останалата част от класа. 

 

Учащите трябва да могат да използват това, което са научили, а не само да го научат. 

Изразявайки личен интерес, възрастните учащи се чувстват активно включени и не са 

ограничени до пасивен учебен процес. 

 

4.4.2. Инструментална мотивация 

 

Както вече бе споменато, "интегративната" мотивацията е истинската движеща сила 

зад напредъка на младите обучавани. Това не означава, че "инструменталната 

мотивация" не съществува в тяхната целева група, тъй като със сигурност има няколко 

мотивиращи фактора; въпреки това целта за "интеграция" е по-важна за тях, отколкото 

за другите. Подобна цел може да бъде училищното сертифициране да изпълни 

професионалните аспирации, или други видове сертифициране на уменията. Учителите 

трябва да са наясно с поддръжката и засилването на инструменталната мотивация чрез 

целенасочена програма, която се фокусира върху насърчаване: 

 

 Тъй като обучаваните участват, за да отговорят на конкретни цели, е важно за 
преподавателите ясно да разбират какви са тези цели и да се организира 
програмата, така че те да биват изпълнени. Добра практика е да се създаде 
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индивидуализиран "пакет" на преподаване, който е насочен към конкретните 
цели на учащите. Например един от участниците има за цел придобиване на 
шофьорска книжка. В отговор учителят взима копие на наръчника за подготовка 
за шофьорски изпит и го използва като материал за четене за този обучаван. 
Тази "практика" дава сили на инструменталната мотивация на учещия. 

 Инструменталната мотивация (т.е. ангажираност) се засилва, когато учителите и 
обучаващите хвалят и насърчават, особено когато обръщат персонално 
внимание. Внимание: прекалената употреба на похвали и насърчаване може да 
намали стойността им като награда и дори да се стори като снизхождение на 
обучаваните - знаейки как и кога да се осигури насърчаване, е част от 
професионалното развитие на обучаващите и вероятно в по-голямата си част ще 
бъде процес на проби и грешки. 

 

Може да се заключи, че мотивацията играе значителна роля в обучението.  Учителите 

не могат ефективно да обучават, ако не разбират връзката между мотивацията и 

влиянието к върху обучението. 

 

Теориите на мотивацията обикновено се стремят да обяснят защо и как хората избират, 

представят се и продължават с различни дейности, но в крайна сметка от тях също се 

очаква да осигурят прозрение на тези, чиято работа е да мотивират другите.  Наистина 

учителите са по-заинтересовани в намирането на това, което могат да направят за 

преодоляване на дефицитите в мотивацията за учене на обучаваните, отколкото в 

обясняването на това, което е причина за вариацията в ученето.  По-конкретно 

учителите са амбицирани да намерят начини за увеличаване на количеството и 

качеството на участието в учебни дейности на обучаваните, тъй като активното участие 

в клас на учащите помага на всеки да учи по-ефективно и прави живота в класната стая 

по-приятен. 

 

В основата на мотивацията е това, което може да се нарече страст, която се отнася за 

вътрешните цели и желания на човека. Успешните обучавани знаят своите 

предпочитания, силни и слаби страни, и ефективно използват предимствата и 

компенсират слабостите.  Успешното изучаване на езици е свързано със страстта на 

обучавания и обучаващите трябва да намерят начини да се свържат с тази страст. 

 

Учащите се нуждаят качествено обучение, входна информация, интеракция 

(взаимодействие) и възможности за смислени резултати, не само за да постигнат 

напредък, но и за да поддържат мотивацията си за учене.  Добрият преподавател 

трябва да се включи в източниците на вътрешна мотивация и да намери начини да ги 

свърже с външни мотивационни фактори, които могат да бъдат внесени в средата на 

класната стая. Това е особено важно, когато даден език, който се преподава, не се 
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разглежда като важен за непосредствените нужди на учащите освен вземането на 

съответния изпит.  Тъй като обучаваните имат различни причини за учене, е важно за 

обучаващите да ги идентифицират и да разработят правилни мотивационни стратегии.  

Учениците трябва да разберат защо трябва да направят усилие, колко дълго трябва да 

поддържат дадена дейност, колко трудно трябва да я преследват и колко мотивирани 

се чувстват към своите стремежи. 

 

Мотивацията варира и е предизвикателство да се запази мотивацията на изучаващите 

езици на постоянно високо ниво.  При проектирането на курс учителите трябва да 

вземат под внимание, че всеки учащ има различни интереси и очаквания. 

 

4.4.3. Въвеждане на дейности за насърчаване на участието 

 

Материалите и задачите са от съществено значение за повишаването на мотивацията 

за учене. Те трябва да бъде вълнуващи, лесни за използване, подходящо стимулиращи 

и представени по един разбираем начин, позволявайки насърчаването на успешното 

представяне на учащите. Това е начин да се променят всички негативни нагласи и 

стереотипи, които могат да подкопаят мотивацията на обучаваните за учене. 

 

Специално обучаваните от мъжки пол често нямат мотивация за успех в училище, което 

много често води до липса на самоувереност.  

Проектирането на учебна програма, която ангажира учениците и им предоставя 

редовна обратна връзка и чувство на удовлетворение, а също така им дава и реален 

избор (за разлика от разнообразие), е най-силният и най-мощен инструмент на 

учителя. 

 

4.4.4. Фокус върху ИКТ и грамотността 

 

В днешната високотехнологична среда би било несправедливо учащите да бъдат 

ограничени с традиционните методи.  Насърчаването на обучаващите да свързват 

работата в класната стая с външни интереси и дейности прави развитието на уменията 

по-подходящо.  Например компютърно - базираното езиково обучение може да 

включва компютърни игри, или да бъде свързано с компютърни програми, към които 

учащите проявяват интерес.  

 

Компютърните игри, тегленето от интернет и електронните съобщения покриват 

интересите на младежите от мъжки пол.  Докато последното се използва почти в 

еднаква степен, общата честота на интернет употребата се различава значително по 
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пол - средно младите жени използват компютърни игри и теглят от интернет двойно 

по-рядко, отколкото младите мъже. Те също показват по-малко компетенции при 

боравенето с компютър, отколкото мъжете. Изследванията доказват, че интернет се 

използва повече от момчетата и мъжете поради тяхното очарование от технологията, 

игрите и удоволствията. 

 

На партньорския екип на COGNOS е добре известно, че целевата група от млади мъже, 

и особено тези, които не се представят добре, реагира благоприятно на използването 

на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) като средство за 

ангажирането им в дейностите по обучение. Много от уроците, включени в този проект 

ще разчитат на мотивационната и образователна сила на ИКТ, и преподавателите и 

обучаващите могат да адаптират, модифицират и добавят инструменти съобразно с 

това.  

 

Интерактивната природа на много нови технологии помага за създаването на учебни 

среди, където учащите могат да учат чрез правене, получават незабавна обратна 

връзка и непрекъснато изграждат нови знания и повишават нивото на своето 

разбиране. Понякога обучаваните също водят своите учители към дадена сфера, в 

която често те са експерти, и учители и обучаващите се превръщат в учащи. 

 

ИКТ, които са с акцент върху приложението и приспособяване на образованието към 

потребностите на отделните учащи, също са в подкрепа на промяна на практиката към 

по-личностно ориентирани подходи. Това насърчава активното участие, обикновено 

предпочитано от повечето учащи от мъжки пол в процеса на обучение, вместо 

пасивното усвояване на знания.  

Учителите трябва да преценят и разберат как да достигнат до всички учащи като 

разберат как да се въведе ИКТ в концепциите за обучение в курсовете.  

 

4.4.5. Хората трябва да бъдат ценени заради техните различия и разнообразие 

 

Уважаването на разнообразието и различията между хората е друг жизненоважен 

аспект на създаването на положителна атмосфера. Обществото е разнообразно: има 

млади и стари хора, някои имат увреждания, другите идват от различни държави, 

някои хора са хетеросексуални, а други хомосексуални, някои хора имат деца, а други 

избират да нямат. И накрая някои хора са от женски пол, и някои са от мъжки. 
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Управлението на многообразието се отнася до изживяването на човешките различия и 

прилики, един опит, който става все по-релевантен към ежедневието на хората в 21 

век. 

 

За да бъдат успешни, всички видове организации (в образователния сектор, 

публичната администрация, бизнеса и т.н.) са длъжни да посрещнат смело въпросите 

за равенството и многообразието. Важно е да бъдат отворени за различията и да ги 

ознаменуват, така че ние да можем да се възползваме от диапазона на личности и 

таланти. 

 

Важно е да се подчертае, че учащите имат свои собствени очаквания, интереси, 

потребности и личностни характеристики, които трябва да бъдат взети под внимание, 

доколкото е възможно. Работата в групи понякога прави много трудно оценяването на 

различията и особеностите на всеки индивид. Когато обучаваните са добре 

информирани за структурата на обучение от самото начало на учебния срок, техните 

различия могат да бъдат обхванати, а техните очаквания - изпълнени. Например, 

обучаващите могат да зададат конкретни правила за определена група: или като 

официални насоки за времетраене на урока, или като насоки как да бъдат третирани 

хората по време на разговор, работа, упражнения и т.н. 

 

Насоки за различните учебни сценарии могат да бъдат разработени по всяко време: 

позволявайте гъвкавост при отделянето на време за някоя интересна тема като 

любопитни факти, въпроси и дискусия. Учителите могат да бъдат много изобретателни 

в това отношение. Целта е да се идентифицира стил на работа на групата, да се 

установят подходящи указания и правила за съвместна работа и да се гарантира, че 

различните потребности на всеки участник са изпълнени. 

 

Темата за разнообразието е интересна дискусия за класната стая, особено защото 

хората, работещи в туристическата индустрия, ще срещат всякакъв вид хора. Една 

дискусия по този въпрос ще засили техните лични и социални умения. 

Кореспондиращият продукт на този проект, „Интергенерационният наръчник за 

обучаващи как да вземат участие в дейности по обучение” и „Ръководството за 

обучавания. Какво и как да се учи?” предоставят някои упражнения и методи за това 

как да бъдат включени учащите в разпознаването на индивидуалните нужди и 

оценяването на всяка гледна точка. 

 

Както можете да видите, има много фактори, които допринасят за създаването на 

положителна атмосфера при изучаването на чужди езици. Професионалната среда 



 

 

45 

 

COGNOS 

 

Ръководство за инструктори Интергенерационна 

образователна 

общност за обучение 

на възрастни 

означава приятно и желано място за научаване за нови неща т.е. езици, култури и 

човешки взаимоотношения. 

 

5. Описание на различните методи на обучение 
 

По принцип учебните концепции се основават на различни подходи към 

преподаването и начини на учене. Ние всички обработваме информацията по различни 

начини: чрез виждане и изслушване, размишление и изпълнение, логическо и 

интуитивно разсъждение, анализиране и визуализиране, постоянно или по-

непостоянно. Педагогическите методи могат също да варират. 

 

Учителите преподават по начина, по който учат; следователно е важно да се научи 

повече за стила на учене на преподавателите. Учителите преподават по начин, по който 

се чувстват най-комфортно и може да имат затруднения да разберат тези, които имат 

различните стилове на учене. Един учител може да използва абстрактни примери, 

докато други могат да използват конкретни илюстрации. Някои обучаващи изнасят 

лекция, други правят демонстрации или водят учащите  към себепознание; някои се 

съсредоточават върху принципите, а други върху приложенията; някои наблягат на 

паметта, други на разбирането. По същия начин обучаваните учат според стила на 

учене, с който те се чувстват най-комфортно. Учителите трябва да разберат стила си на 

учене и да използват различни начини за приспособяване към стила на учене на 

обучаваните. 

 

В теорията на обучението чрез преживяване (Kolb) и как то се прилага към работата, 

образованието и развитието на възрастния индивид се отстоява принципа, че човек се 

учи чрез откритие и опита. Теорията е развита, за да се обяснят връзките между 

етапите на човешкото развитие на съзряване, учебни процеси, и преживявания.  

 

Теорията на множествената интелигентност е теория за интелигентността, която я 

диференцира в специфични (предимно сензорни) "модалности", вместо да вижда 

интелигентността като доминирана от една основна способност. 

 

Педагогическата концепцията за самостоятелно насоченото обучение (самообучение) 

наподобява концепцията за холистично учене и автономно учене по много начини. 

Основната идея е, че учащите структурират и организират своето обучение 

самостоятелно, освен това вземат съвместни решения за упражненията и методите. 
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Самостоятелното обучение иска да подготви учащите за живота след училище и ги 

снабдява с необходимите умения за тяхната бъдеща професия. 

 

Отвореното дистанционно обучение  е системата на обучение, при която 

образованието се предоставя на учащи, които може да не присъстват физически в 

класната стая. Неговата философия е да се премахнат бариерите пред образованието и 

да се позволи на учениците да учат според тяхното време, темпо и място. То също 

използва технология, за да доставя обучението.  

  

СЕИО означава Съдържателно - езиково интегрирано обучение. То се отнася до 

преподаването на дисциплини като наука, история и география на учащите 

посредством чужд език. Това може да бъде направено от учител по английски език с 

помощта на интердисциплинарно съдържание или от учител по дадения предмет, 

използвайки английски език като език за обучение. И двата метода водят до 

едновременното изучаване на съдържание и английски език. 

 

Зачитане на индивидуалния стил на обучение 

Целта на всяка техника на обучение е да зададе тон, благоприятстващ обучението и да 

ангажира учащите в процеса на обучение. Участието е от съществено значение за 

обучението, и обучаваните, които участват активно, научават повече и са по-доволни от 

образованието си. Справедливото спрямо различните полове преподаване подлага на 

изпитание педагозите да признаят и да приспособят различните стилове на учене. 

 

5.1. Теория на обучението чрез експериментиране 

 

Теорията на стила на учене предполага, че различните хора учат по различни начини и 

че е добре да знаете своя собствен предпочитан стил на учене. Много от учащите може 

да не са чували за тази концепция и тя може да бъде много полезен инструмент в 

първите етапи на взаимоотношенията като им помогне да идентифицират своя стил на 

учене. След като това е направено, за учащите е важно да използват тази информация, 

за да помислят върху това как тя може да влезне в конфликт с други стилове на учене и 

да се разгледа как учащите ще включат тази информация в своята работа по двойки 

или упражненията при работата в екип. 

 

David Kolb публикува своя модел за стиловете на обучение през 1984 година. Различни 

фактори влияят на предпочитания стил на човек: по специално в своя модел на 

теорията за обучението чрез преживяване (ELT) Kolb дефинирани три етапа на развитие 

на дадено лице и предполага, че склонността ни да съгласуваме и успешно да 
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интегрираме четири различни стилове на учене се подобрява в течение на нашите 

етапи на развитие. Етапите на развитие, които Kolb идентифицира са: 

 

1. Усвояване - от раждането до юношеството - развитие на основни способности и 

"когнитивни структури" 

 

2. Специализация - образование, начален етап на работа и лични преживявания на 

зряла възраст - развитие на конкретен "специализиран стил на учене", оформен от 

"социална, образователна и организационна социализация" 

 

3. Интеграция - от средата на кариерата до по-късния живот - изразяване на 

недоминантен стил на учене в работата и личния живот. 

 

По същество Kolb идентифицира практиката чрез преживяване / размишление – 

можем да помислим за това от гледна точка на: 

 

 ИЗВЪРШВАНЕ  Какво направих (Конкретен опит) 

  ПРЕГЛЕЖДАНЕ   Защо го направих? (Рефлективно наблюдение) 

  НАУЧАВАНЕ  Какво научих? (Абстрактна концептуализация) 

  ПРИЛАГАНЕ Как мога да използвам това прозрение? (Активно 

експериментиране) 

 

Разбирането как учим е важна информация. Ако обучаваните знаят какъв е техния 

предпочитан стил, те след това могат да бъдат наясно, когато се опитват да го прилагат 

и се стремят да усвоят чужд език. Когато някой се възползва от своя естествен стил, тя / 

той ще открие, че ученето е много по-бързо и лесно. 

 

5.2. Теория на множествената интелигентност 

 

Теорията на множествената интелигентност (Gardner, 1983) посочва, че има най-малко 

седем различни начини на обучение, следователно "седем интелигентности": телесна / 

кинестетична, интерперсонална, интраперсонална, логическа / математическа, 

музикална / ритмична, вербална / лингвистична и визуална / пространствена. Почти 

всеки има способност да се учи чрез тези интелигентности. 
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ЛИНГВИСТИЧНА 

интелигентност 

  

 

Стил на учене и 

предпочитания 

Описание 

 

Роли 

 

Задачи, дейности и 

оценки 

 

Думи и език 

 

 

—писмен и говорим език 

—тълкуване и обяснение 

на идеи и информация 

чрез езика 

—разбиране на връзката 

между комуникация и 

значение 

 

 

—копирайтъри 

—редактори 

—историци 

—журналисти 

—адвокати 

—лингвисти 

—поети 

—PR и медийни 

консултанти 

—говорители 

—учители, професори 

—обучители 

—преводачи 

—телевизионни и радио 

водещи 

—дубльори 

—писатели 

 

 

—редактиране на 

написаното от друг учащ 

—представяне на устна 

презентация  

—изброяване на силните 

и слабите страни на 

продукт 

—писане на възхвала 

—писане на указания към 

карта  
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ЛОГИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКА 

интелигентност 

  

 

   

Стил на учене и 

предпочитания 

 

Описание 

 

Роли 

 

Задачи, дейности и 

оценки 

 

 

Логика и числа 

 

 

—анализиране на 

проблеми 

—откриване на модели 

—извършване на 

математически 

изчисления 

—научна обосновка и 

дедукция 

—разбиране на връзката 

между причина и 

следствие към осезаем 

изход или резултат 

 

 

—анализатори 

—арбитри 

—банкери 

—експерт-счетоводители 

—компютърни 

програмисти 

—инженери 

—застрахователни 

брокери  

—посредници 

—научни изследователи 

—учени 

—статистици 

—търговци 

 

 

—анализиране как работи 

един компютър  

—оценка на стойността на 

даден бизнес или 

предложение 

—създаване на процес 

—изработване на 

стратегия за постигането 

на цел 

—извършването на 

математическо 

изчисление наум 

—създаване на процес за 

измерване на нещо 

 

 

 

 

МУЗИКАЛНА 

интелигентност 

  

 

   

Стил на учене и 

предпочитания 

 

Описание 

 

Роли 

 

Задачи, дейности и 

оценки 

 

 

Музика, звук, ритъм 

  

 

 

—осъзнаване, оценяване 

и използване на звука 

—разпознаване на 

тонални и ритмични 

модели 

—разбиране на връзката 

между звук и чувство 

 

 

—акустични инженери 

—композитори 

—Диджеи 

—артисти 

—анализатори на 

околната среда и шума 

—музикални продуценти 

—специалисти за ремонт 

на музикални 

инструменти 

—музикални изпълнители 

—певци 

 

—насочване на друг 

участник при свиренето 

на инструмент 

—композиране на 

медийни джингли 

—идентифициране на 

музика за молове и 

магазини 

—водене на хор 

—изпълнение на 

музикално произведение 

—преглед на мюзикъл 
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—гласови треньори 

 

—изсвирване на мелодия 

с уста  

 

 

 

ТЕЛЕСНО-

КИНЕСТЕТИЧНА 

интелигентност 

 

 

   

Стил на учене и 

предпочитания 

 

Описание 

 

Роли 

 

Задачи, дейности и 

оценки 

 

 

Контрол на 

движението на тяло  

  

 

 

 

 

—антрополози 

—атлети 

—биолози 

—танцьори 

—геолози 

— инструменталисти 

—медицински сестри 

—учители по физическо 

възпитание 

—физиотерапевти 

—актьори 

—преводачи на 

жестомимичен език 

 

 

—подреждане на мебели 

на работното място  

—демонстриране на 

спортна техника 

—дизайн на витрина 

—превод на реч с 

помощта на 

американския 

жестомимичен език 

—подготовка на проби за 

увеличение и тестване 

—сглобяване на част от 

модулна мебел 

—яздене на кон 

—подреждане на книги 

върху рафт 

 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕНО-

ВИЗУАЛНА 

интелигентност 

 

 

   

Стил на учене и 

предпочитания 

 

Описание 

 

Роли 

 

Задачи, дейности и 

оценки 

 

 

Пространствено-визуални 

образи и пространство  

 

 

—интерпретация и 

създаване на визуални 

изображения, 

въображение и 

изразяване чрез 

образи 

—разбиране на 

 

—архитекти 

—артисти 

—картографи 

—градски проектанти 

—инженери 

—графични дизайнери 

—изобретатели 

 

—композиране на снимка 

—създаване на лого на 

организация 

—проектиране на сграда 

—дизайн на исторически 

костюм 

—дизайн на ландшафт 
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връзката между 

изображения и 

значения, и между 

пространство и ефект 

 
 

—ландшафтни архитекти 

—фотографи 

—скулптори 

 

—интерпретиране на 

живопис 

—организиране на 

складово помещение 

—подреждане на 

автомобилен багажник 

—рисуване на пейзаж 

 

 

 

 

ИНТЕРПЕРСОНАЛНА 

интелигентност 

 

 

   

Стил на учене и 

предпочитания 

 

Описание 

 

Роли 

 

Задачи, дейности и 

оценки 

 

 

Чувствата на 

другите хора 
 

  

 

 

—способност да се 

установи връзка с другите 

—тълкуване на поведение 

и комуникиране 

—разбиране на връзката 

между хората и 

ситуациите, включително 

и други хора 

 

 

—рекламисти 

—социални работници 

—инструктори и ментори 

—съветници 

—педагози  

—медицински работници 

—ЧР експерти 

—медиатори 

—политици 

—психолози 

—продавачи 

—учители 

—терапевти 

—обучители 

 

 

—повлияване на 

чувствата на другите по 

планиран начин 

—напътстване или 

съветване на друго лице 

—демонстриране на 

чувства чрез езика на 

тялото 

—интерпретиране на 

настроения според 

изражението 

—менторска работа с нов 

участник 

 

 

ИНТРАПЕРСОНАЛНА 

интелигентност 

 

 

   

Стил на учене и 

предпочитания 

 

Описание 

 

Роли 

 

Задачи, дейности и 

оценки 

 

 

Чувствата на другите 

хора  

 
 

  

 

 

—собствени нужди за и 

реакция към промени, 

способност за справяне 

с промените на 

работното място 

—отношения с другите 

 

—такава, при която човек 

е наясно със себе си и 

ангажиран в процеса на 

промяна на лични мисли, 

убеждения и поведение 

по отношение на 

 

—разглеждане и 

решаване относно 

собствените цели и 

персонални промени, 

необходими за 

постигането им (не е 
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и света 

—лична осведоменост 

—лична обективност 

—способност човек да 

разбира себе си 

 
 

ситуацията 

—други хора, техните 

намерения и цели 

 

задължително това да се 

разкрива на другите) 

—разглеждане и 

решаване на собствената 

позиция във връзка с 

модела на 

емоционалната 

интелигентност 

 

 

5.3. Само-насочващо обучение 

 

Инструментите и процедурите за биографичното, самостоятелно насочено обучение 

(Self directed learning, SDL) позволяват и подкрепят развитието на умения за лични и 

социално релевантни компетенции за самостоятелно управление. То укрепва 

самочувствието и води до способността да се действа без задръжки и по един сигурен 

начин в рамките на социалната и работна среда. 

 

По-конкретно, целевите групи, които нямат опит с даден език или ИКТ обучение, може 

би го свързват с неуспех, задължение или малка персонална изгода. Тук идва 

моментът, в който самостоятелно насоченото обучение може да промени техните 

нагласи - признавайки отделната личност, нейните интереси и идеи, то активира 

настоящите компетентности, помага да се разгърнат гледните точки и насърчава 

развитието на професионални методологически, социални и лични компетенции като 

инструменти за самоконтрол. 

 

Самостоятелно насоченото обучение налага отговорност на учащите за тяхното 

собствено обучение. Те са интегрирани в дизайна на процеса на обучение и по този 

начин свързват обучението с по-лична мотивация. Ако обучаваните са подкрепяни и 

придружавани в тяхната самостоятелна посока от обучаващи, наставници и / или други 

учащи в групата, обучението може да се превърне в един ценен и устойчив опит. 

Принципите и дидактическо-методичните елементи на самообучението предлагат 

една рамка, която трябва да бъде попълнена със специфични концепции. 

Индивидуализирането и гъвкавостта на процеса на обучение изискват откритост и 

гъвкавост по отношение на процеса от всички участващи хора (учащи, съветници и 

институции). В същото време то изисква структура за индивидуалните и груповите 

учебни процеси и трябва да подчертае необходимите отговорности и задължения. 
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Рамката на SDL дава възможност за откритие и самостоятелно насочване в обучението 

в социалния контекст. Тя представлява принос към институционалното професионално 

обучение, посрещайки нарастващите изисквания за усвояване на език от младите 

мъже.  

 

Цели: Насърчаване на компетентност за учене (управление)  

За да могат да се овладеят вродената и придобитата способности за учене, които ние 

наричаме " компетентности за обучение", е необходимо човек да е способен да 

определя учебните цели самостоятелно, да поема контрол над различни учебни 

методи и да разбира какво е необходимо, за да учи по самостоятелно насочен начин 

(например време и място на обучението), а също и оценка на резултатите. 

Компетентностите за учене се развиват и променят в контекста на индивидуалното 

обучение. Тази концепция за насочване на процеса дава възможност за размисъл за 

придобитите от учащите способности. Тя насърчава откриването на съществуващия 

(учебен) потенциал и неговия напредък в контекста на текущия учебен процес.  

 

Поемането на отговорност за собствения учебен процес е едно от основните 

изисквания в процеса на обучение. Организираните форми на споделена отговорност и 

участие, както и високата степен на прозрачност, улесняват този основен елемент на 

организация в обучението. 

 

Адаптиране към социалните промени и "изграждане на характер". Позволявайки 

откритието и потенциала на самообучение, SDL може да се разбира като принос към 

системата на институционалното образование за възрастни, и следователно насърчава 

самостоятелно организираното учене през целия живот. Компетентността за учене е 

необходима на човек, за да е в крак с различните социални промени, свързани с 

работата и живота. 

 

5.4. Принципи за ориентиране 

 

Централната основа за тази концепция е това, което ние наричаме специално 

образователно отношение. По наше мнение тази нагласа формира основата на нова 

култура за обучение и е източник на различни предизвикателства за съветници, 

обучавани и обучаващи. Тази основна нагласа може да се опише чрез принципи, които 

ръководят действията. Тези принципи са точки за реални професионални действия. Те 

формират основата, от която трябва да се развиват контекстно-специфични понятия: 
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Принцип: Ориентация на участниците - поделяне на отговорността и улесняване на 

самоотговорността. 

За да се улесни самоорганизацията и самостоятелното насочване в процеса на 

обучение, е необходимо учащите да поемат отговорност за собственото си обучение. 

 

От една страна обучаваните трябва да познаят и преживеят други сфери на обучение, 

които включват сътрудничество. От друга страна съветниците трябва да приемат 

обучаваните като зрели и отговорни възрастни и действително да преотстъпят част от 

отговорността за учебния процес на участника – това означава, че го възприемат като 

способен да го направи, доверявайки му се, че ще се справи, и дори изисквайки да го 

направи. По време на процеса балансът между предоставянето на експертни знания и 

предлагането на консултации за независимо, рефлексивно обучение трябва да се 

преразглежда постоянно. 

 

Един от начините да осъзнаем по-добре съществуващите компетенции и умения е да 

се размишлява върху тях в (обучението) биографията. Това позволява на учащите да 

анализират положителния и отрицателния образователен опит и да помислят за 

ролевите модели, които ги вдъхновяват да учат. Ориентацията за биографията 

означава също, че съветникът разглежда обучаваните в контекста на техните 

биографии (обучение) и е в състояние да открие техния потенциал, да обясни 

евентуална съпротива или пречки, и вероятно дори да ги използва в тяхна полза. 

 

Принцип: Осигуряване на биографична приемственост 

Обучението трябва да се отнася за минали преживявания в живота и професията – 

новите знания са свързани със стари знания, те могат да бъдат развити за увеличаване 

на професионалната компетентност и разкриване на нови възможности. Следователно 

биографичната рефлексия е важен компонент и обучението трябва да се разглежда 

като начин за постигане на успех с бъдещите цели. Идентифицирането на учебни 

интереси и цели на обучението служи за развитието на субективни (т.е. биографични) 

пълноценни перспективи. Биографичната приемственост изглежда е фундаментална за 

справянето с натиска на професионалното обучение. 

 

Принцип: Фокусиране върху компетенциите 

Осъзнаването на собствените знания и умения е друга предпоставка за отговорното 

участие на обучаваните. Самостоятелно насоченото обучение се фокусира върху 

биографично придобитите способности на учащите, а не на техните дефицити и 

трудности. Върху последните също трябва да се работи, но те не формират основата за 

учене. За съветниците е от решаващо значение да се изправят пред участниците с 
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"поглед върху компетенциите", което означава да се разбие доминиращата 

ориентацията към дефицита в полза на позитивната умствена нагласа (виж Rogers 1989, 

Epping 1998). 

По този начин те могат да доведат съществуващите компетенции и ресурси до 

собственото съзнание и това на учащите, същевременно оценявайки ги като източник 

на енергия за индивидуалните и груповите процеси. 

 

Принцип: Ориентация относно рефлексията 

Рефлексията (бел. пр. самоанализ, размишление) относно образователния опит се 

счита за основен компонент на обучението, това включва изследване на 

индивидуалните възможности за обучение и ресурси, конструктивно размишляване 

върху настоящата учебна ситуация и фокусиране върху учебните процеси. Тясната 

връзка между самостоятелната рефлексия и колективната групова рефлексия прави 

обучението динамичен и интерактивен процес. Рефлексията служи като мост между 

минало, настояще и бъдеще; тя означава пауза за собствено препозициониране. За 

процеса на учене / обучение размишлението означава свързване на текущата учебна 

ситуация с професионалните цели и жизнената перспектива на индивида. Чрез 

размишление върху отминали учебни фази, идващите фази могат да бъдат по-добре 

планирани и да се интегрират технически, методически и социални учебни процеси. 

 

Принцип: Ориентация за участие чрез прозрачност и взаимодействие 

Участието се отнася до степента на съвместно управление и съвместно вземане на 

решения от обучаваните в процеса на учене / обучение и формира централния 

критерий за качество на СНО. Ориентацията за участието е тясно свързана с 

прозрачността и взаимодействието. 

 

Прозрачността се отнася за открита и честна учебна ситуация – организацията, 

съдържанието, методите и медиите са ясно идентифицирани и са предпоставка за 

активното участие на обучаваните. Обучаваните доброволно поемат отговорност за 

своя индивидуален и за колективния учебен процес. Взаимодействието се отнася за 

комуникацията, чрез която се договаря цялата ситуация. 

 

Крайната цел на този подход е да се отключат потенциала и компетенциите, които 

могат да бъдат постигнати от всеки, който участва в процеса. Разкриването на 

пространства за интерактивно участие се оказва особено голямо предизвикателство за 

доставчиците на обучение, тъй като това взаимодействие между учащи и съветници 

изисква откритост на институционално ниво. Структурните ограничения спрямо 
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отговорност и вземане на решения се проявяват тук много често и биват 

преразглеждани при прилагането на СНО. 

 

Принцип: Ориентация относно процеса 

Като допълнение към внимателното боравене с индивидуалните и колективните 

процеси на обучение, СНО изисква определено отворено мислене. Ревизиите на 

процеса трябва да бъдат възможни и резултатите не са като тези на затворената 

програма с предварително определени цели. Професионалното управление на 

процеса може да предложи възможности за обучение извън предварително 

планирания учебен план; те биват интегрирани по искане на участниците и 

следователно най-вероятно съответстват на техните непосредствени интереси и 

потребности. Този отворен подход често може да бъде изискващ към тези, които 

участват, така че трябва да бъде предоставена основна ориентация, а резултатите да 

бъдат направени прозрачни. 

 

Принцип: Ориентация относно интересите на учащите 

Принципите на ориентация за участниците, за участието и за процеса са тясно свързани 

с други фактори, насочени към обучаваните: ориентация за (учебните) интереси на 

участниците. Те представляват отправна точка за решенията относно дидактиката и 

съдържанието. За обучаваните идентифицирането на съответните интереси спомага да 

се определят индивидуални цели и е тясно свързано с поддържането на мотивацията – 

запознаването с интересите е много по-силен и дълготраен стимул от други. 

Прозрачността на различните лични интереси показва баланс в групата, след това може 

да бъде организирана средата на обучение, така че всички интереси да бъдат взети 

под внимание. Балансирането на интересите означава признаване на стойността на 

различните интереси, чрез което се поддържа самостоятелно насоченото обучение. 

 

5.5. Отворено дистанционно обучение (ОДО) 

 

"Отвореното и дистанционно обучение (ОДО) съчетава свойствата на отвореното 

обучение с тези на дистанционното такова. Отвореното обучение означава минимални 

ограничения за достъп, темпо и метод на обучение. Дистанционното обучение се 

отнася до използването на техники (все повече ИКТ такива), за да се направи възможно 

обучението чрез преодоляването на пространствени и също понякога времеви 

разстояния между учители и учащи." 

 

През последните години акцентът е поставен върху така нареченото "смесено" 

обучение: при смесеното обучение смесицата от електронно / онлайн обучение и 
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традиционната класна стая представлява модел, при който са комбинирани 

предимствата от двете. 

 

Смесеното обучение е подкрепено от теоретични подходи, твърдящи, че определено 

количество взаимодействие в реалния живот е от решаващо значение в много, ако не и 

в повечето проекти за обучение. 

 

Често ОДО се проектира да отговоря на нуждите на възрастни обучавани. Видовете 

ОДО могат да бъдат категоризирани по следния начин: 

 Формално 

 Неформално 

 Информално 
 

Формалното образование обикновено се предоставя от образователни организации. 

То е структурирано като учебни цели, време за обучение или помощ в обучението и 

това води до сертифициране.  

 

Неформалният тип също се предоставя от образователни институции, но се отличава от 

формалното по това, че не води до сертифициране. То обаче е структурирано като 

учебни цели, време за обучение или помощ в обучението.  

 

Информалното обучение е резултат от ежедневната дейност в живота: работа, игра, 

семейство и свободното време. То не е структурирано по отношение на учебни цели, 

време или помощ, и обикновено не води до сертифициране. 

 

Каква е разликата между ОДО и ученето в стандартната образователна система? 

При общоприетата образователна система обучаваните трябва да посещават 

ежедневно лекции и да присъстват на територията на учебното заведение. 

Следователно на работещия възрастен-обучаван при тази система ще му бъде трудно 

да учи и работи едновременно. Но при ОДО учащите могат да работят и напредват с 

образованието си едновременно. Обучаваните също не са длъжни да пътуват за 

присъствие в клас всеки ден.  

 

5.6. Езиково обучение с интегрирано (учебно) съдържание (ЕОИС) 

 

Интегрираното съдържание означава едновременно изучаване на друг предмет чрез 

втори / чужд език и изучаване на втори / чужд език чрез изучаване на съдържателно -
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базиран предмет (ЕОИС). Това е форма на двуезично / многоезично образование, 

терминът ЕОИС е измислен от David Marsh от Университета Jyväskylä във Финландия. 

 

ЕОИС не е нова концепция. То е въведено по много начини още от древен Рим, със 

сигурност дори и по-рано. В течение на времето е наричано по различни начини, 

обучение чрез езиково потапяне, съдържателно-базирано езиково обучение, 

мейнстриим билингуално обучение, езиково-обогатено обучение, билингуално 

(двуезично) обучение. В повечето европейски страни днес се използва терминът СЕИО. 

Това е по-добър термин, защото нито подчертава езика, нито предмета като по-важни, 

а приема целевия език и предмета / предметите като интегрална част от цялото (бел. 

ред. понякога се споменава и като ИУПЧЕ - изучаване на учебни предмети на чужд 

език). 

 

По отношение на достигането до нашата целева група и мотивирането им да участват в 

курсове по чуждоезиково обучение съдържателно - езиково интегрираното обучение 

се оказва удачен подход за посрещане на техните дидактически нужди. Този вид ЕОИС 

е нов за много общоприети образователни среди. В тези среди преди това не се е 

разглеждало като необходимо да се преподава много за езиците и комуникациите на 

учащите. Въпреки това поради промените в света и предизвикателствата, пред които 

сега са изправени европейските младежи, техните изисквания са променили 

образованието. 

 

5.6.1. Защо езиково обучение с интегрирано съдържание за обучаемите? 

 

Има четири важни причини за интегрирането на език и съдържание. 

 

 1. Езикът се усвоява най-ефективно, когато се учи за комуникация в смислени и 

значими социални ситуации. 

 2. Интегрирането на съдържание и втори език в обучението предоставя съществена 

основа и експозиция за езиково обучение. 

 3. Усвояването на език по естествен път върви заедно с когнитивното развитие. 

 4. Знанието как да се използва езика в един контекст не означава непременно, че се 

знае как да се използва в друг. Интегрирането на обучение по втори език със 

съдържание зачита спецификата на функционалната езикова употреба. 

 

Преподаватели могат да бъдат учителите по специални предмети, както и учителите по 

чужди езици. Те могат да работят "сами" в своите класове, където интегрират, както 
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съдържанието по предмета, така и целевия език, или да работят в екип, който ще 

подчертае предимствата на работа с други професионалисти по интегриран начин. 

 

Изследователски доклад подчертава пет измерения при въвеждането на съдържателно 

- езиково интегрирано обучение в преподаването. Те се основават на въпроси, 

свързани с културата, средата, езика, съдържанието и обучението. Всяко от тях включва 

редица фокусни точки съгласно три основни критерии: възрастов диапазон на 

обучаваните, социално - езикова среда и степен на експозиция на този дидактичен 

подход. 

Тези измерения не трябва да бъдат разглеждани като независими едно от друго, тъй 

като са значително взаимосвързани в практиката. 

 

5.6.2. Петте измерения на ЕОИС 

 

Културно измерение – CULTIX 

  Изграждане на междукултурни познания и разбиране 

  Развитие на междукултурни комуникативни умения 

  Научаване за определени съседни страни / региони и / или малцинствени групи 

  Въвеждане на по-широк културен контекст 

 

Измерение, свързано със средата  – ENTIX 

  За интернационализиране, по-специално, интеграция в ЕС 

  Достъп до международна сертификация 

  Подобряване на училищния профил 

 

Езиково измерение – LANTIX 

  Подобряване на цялостната компетентност по отношение на целевия език 

  Развитие на умения за устна комуникация 

  Развитие на многоезични интереси и нагласи 

  Въвеждане на целеви език 

 

Измерение, свързано със съдържанието  – CONTIX 

  Предоставяне на възможности за изучаване на съдържанието  чрез различни 

гледни точки 

  Достъп до специфична за предмета на целевия език терминология 

  Подготовка за бъдещи учебни занимания и / или професионален живот 

 

Образователно измерение – LEARNTIX 
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  Допълване на индивидуалните стратегии за учене 

Разнообразяване на методите и формите на заниманията в класната стая  

 Повишаване на мотивацията на учащите 

 

Периодът от време, през което се преподава СЕИО (ИУПЧЕ) варира значително. От 

случайно половин-дневно, до такова през цялата учебна програма в зависимост от това 

какви ресурси са достъпни и цялостните цели на обучаваните. 

 

5.7. Кои са обучаемите и какви са техните цели и задачи? 

 

Една от отправните гледни точки на съдържателно - езиковото интегрирано обучение 

е, че учащият взима активно участие в учебния процес, генерирайки идеи и 

осигурявайки си възможности за обучение, вместо просто да реагира на различни 

стимули от учителя. Обучаваният не е пасивен обект, за когото нещата просто се 

случват; а някой, който кара нещата да се случват. Обучението се възприема като 

резултат от неговото / нейното собствено самостоятелно инициирано взаимодействие 

със света. 

 

Преди започване на курса може да бъде полезно за учителите / обучаващите да 

направят карта на обучаваните, за да получат реалистичен профил за тях и техните 

компетенции. Учителите трябва да знаят с какви хора работят, техните очакванията и 

цели за курса. 

  

Тогава участниците могат да разберат, къде се крият техните собствени силни и слаби 

страни, и да поемат отговорност за работата по всякакви проблеми. Самооценката 

дори може да бъде завършена с кратка езикова автобиография. 
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6. Дейности 
Основните дейности ще се фокусират върху грамотността и основните дигитални 

умения, и примерите по-долу представляват по-общи занимания за стартиране и 

разчупване на леда. 

 

Примерни занимания 

 

Разчупване на леда 

Аз съм единственият, който... 

Свързани учебни 

резултати 

 

Звено на свързаните 

учебни резултати 

 

Обобщение на 

дейността  

Много е важно да се установи връзка между участниците в началото на 

курса, за да се развие чувство за общност и принадлежност - тази уводна 

игра подкрепя тази идея.  

Дейността предоставя неформална атмосфера и помага на обучаващия, 

както и участниците да се запознаят помежду си.  

По отношение на контекста на междукултурната компетентност дейността 

повишава осведомеността за предизвикателствата, които хората, считани 

за "различни", срещат. Въпреки че хората имат много общи неща, те също 

така са различни и уникални. Понякога за нас може да бъде трудно да се 

справим с тези културни различия. 

Продължителност на 

дейността 

Около 20-30 минути 

Цели на дейността Основната цел на тази дейност е да се получи разбиране, че хората са 

различни и е важно това да се има предвид. Да бъдеш "единственият" 

може да бъде ежедневно преживяване особено за имигрантите, и 

участниците в тази дейност изпитват това от първа ръка. 

Насоки за правилното изпълнение на дейността 

Материали, 

необходими за 

изпълнение на 

дейността 

Не са необходими материали 

Методология за 

прилагане и развитие 

Групата е застанала в кръг. Вие като обучаващ приканвате участниците: 

"Моля, помислете за нещо (навик, преживяване, обстоятелство...), което 
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на дейността смятате, че никой друг в стаята не споделя." 

След това, всеки участник застава в центъра на кръга, един по един, и 

казва: "Аз съм единственият, който..." (например "...винаги носи червени 

чорапи"). Ако има някой друг в групата, който споделя това нещо, той се 

присъединява към участника в центъра, за да демонстрира това. Ако 

никой друг не споделя това преживяване, групата продължава. 

Не е важно да се прави по определен ред. Понякога това снема натиска от 

хората, и им позволява да застанат в кръга веднага след като се сетят за 

навик, хоби, случка и др. 

Не е абсолютно задължително да посочат нещо, което наистина мислят, че 

никой друг не споделя. 

Насоки след 

приключване на 

дейността 

В края на дейността групата обсъжда чувството да бъдеш единственият 

човек в центъра на кръга (или не). 

Обучаващият реагира на индивидуалните чувства на участниците. В 

допълнение обучаващият трябва да има предвид, че някои от участниците 

може да имат сериозни задръжки да разкрият своята уникалност пред 

голяма група, която едва познават.  

Интересни аспекти: 

"Какво е чувството да си единственият в средата на групата (или не)?" 

(напр. облекчение, дискомфорт) 

"Беше ли изненадан XY да се присъединят към теб?" (може да бъде 

изненадващо неочакван човек да се присъедини или да не се присъедини 

човек, който всъщност се очаква да се присъедини) 

Оценка на дейността   

Предложение за 

подобряване на 

дейността 

 

 

                                            Каква е ползата за мен? 

Свързани учебни 

резултати 

Резултатите от обучението при тази дейност дават на участниците 

възможност да помислят за знанията, които са придобили при 

предишните занимания. Размислите следва да бъдат представени в 

групата на индивидуален принцип. Акцентът трябва да бъде върху темата: 

Каква е ползата за мен? 

Звено на свързаните Тук ние генерираме основни знания за това как да изразяваме и 
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учебни резултати представяме смесени материали, създадени на базата на наученото от 

различни източници, комбинирано с нашите собствени мисли и идеи. 

Обобщение на 

дейността 

Обучаващият започва дейността като обяснява целта к. Участниците 

трябва да бъдат научени да размишляват и да представят своите размисли 

по подходящ начин.  Тази дейност включва и обучение как да се вземат 

предвид разликите във възрастовите аспекти и желания по тази тема. 

Продължителност на 

дейността 

Очаква се всеки участник да се нуждае от половин ден за размишление и 

документиране на мислите, и подготвяне на презентация. 

Презентацията е ограничена до 30 минути, включително време за въпроси. 

Цели на дейността Ние искаме участниците да научат как да се сглобяват и документират 

материали, подходящи за различни хора с помощта на теорията и техните 

собствени и чужди преживявания. 

Насоки за правилното изпълнение на дейността 

Материали, 

необходими за 

изпълнение на 

дейността 

За тази дейност участниците се нуждаят от компютър и проектор за целите 

на презентацията. Освен това са необходими малко хартия / флипчартове, 

както и молив / текст маркери, за да могат участниците да подготвят 

презентацията си. 

Методология за 

прилагане и развитие 

на дейността 

Използването на размишление се подчертава и обсъжда, разискват се 

въпросите защо, как и кога. 

 

Участниците разкриват собствените си преживявания след размисъл въз 

основа на защо, как и кога. 

 

Форумът за дейността представлява дискусия и как да се отговори на 

въпроса "Каква е ползата за мен?" 

 

Резултатите се документират 

Насоки след 

приключване на 

дейността 

 

Оценка на дейността Трябва да се направи оценка на самия форум, как са възприети нещата и 

дали са повдигнати правилните въпроси. 

Предложение за 

подобряване на 

дейността 
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                                           GROW (РАСТЕЖ) 

Свързани учебни 

резултати 

 

Звено на свързаните 

учебни резултати 

 

Обобщение на 

дейността 

При тази дейност обучаваните ще се научат да използват метода GROW 

като инструмент да помагат на другите да идентифицират и поставят цели. 

Този метод е много подходящ за използване в групова обстановка или 

като индивидуално упражнение. 

Продължителност на 

дейността 

 В обстановка лице в лице, от 1 до 3 часа 

 Индивидуално 1 до 2 часа 
 

Цели на дейността Целите на дейността са: 

 Да се постигне ясна представа за модела 

 Как да се използва модела  

 Възможност да бъдат научени другите как да използват модела 
 

Насоки за правилното изпълнение на дейността 

Материали, 

необходими за 

изпълнение на 

дейността 

Моделът GROW 

 

Коучинг сесиите са изградени върху следния метод, описан по-долу, 

методът се основава на предположението, че процесът е 

собственост на индивида, не на инструктора. Моделът GROW се 

използва като база, не като поетапен модел за индивидуални сесии. 

 

Четири стъпки + една първоначална стъпка: GROW = Topic, Goal, Reality, 

Options, Way forward (тема, цел, реалност, опции, път напред) 

 

Тема 

- Установяване на контакт, получаване на усещане, че сте "в" ситуацията. 

Става въпрос за движения, усещания и доверие. 

- Избор на тема за диалога, а) развитие на знания или компетентност в 

някоя определена област б) постигане на известно разбиране за това как 

определени въпроси са свързани или построени, в) проблем по отношение 

на работата, социалния живот, личния живот, здравето и т.н..    

- Подготвяне на план за диалога или сесиите от диалози по отношение на 

избраната тема. 
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Цел 

- Вземане на решение какво ще произлезе от диалозите: а) план за 

действие за развитието на знания и компетентност, б) предварително или 

окончателно решение на проблема, в) подчертаване на проблема, 

използвайки менторство, г) приготвяне на план за действие как да се реши 

проблема. 

- Документиране на очакваните резултати, които трябва да бъдат 

равностойни на целта и да са SMART (specific, measureable, adapted, 

relevant and time set - конкретни, измерими, адаптирани, релевантни и 

времево определени), за да може да се проследи прогреса спрямо 

времевата рамка. 

- Изразяване на целта. Това ще рече какво искате да спечелите чрез 

постигане на вашата цел или цели.   

 

Реалност 

- Говори се за различни аспекти на сегашната ситуация. Менторът 

потвърждава, че той или тя разбира (намирайки се "в" ситуацията), 

задавайки въпроси за изясняване. Менторът не допринася с преподаване, 

ориентиране и консултиране. 

- Не се използват стандартизирани въпроси. Задаването на въпроси трябва 

да стане в контекста на диалога. Въпросите могат да бъдат формулирани 

съгласно ситуационния метод.  

 

Опции 

- Тази част на диалога е предназначена за намиране на начини и 

възможности за постигане на целта.  

- Идеалната ситуация е, когато клиентът достигне до свое собствено 

решение за постигане на целта.  

- Различни подходи може (трябва) да бъдат опитани. След това трябва да 

се формулира план за действие. 

 

Път напред 

- Накрая клиентът избира начин за постигане на целта. Можете да опитате 

различни алтернативи, тези, които са обсъдени в раздел O (Опции) и тези, 

които биват повдигнати по време на процеса. 

- Голяма част от обучението ще се проведе по време на този процес. 

 

Методология за Като начало моделът GROW се използва като база, не като поетапен 
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модел, за индивидуални сесии или индивидуална работа. Различните 

части в модела може да ви помогнат за доста точното определяне на 

целите. 

 

От ментора зависи да научи този модел, как действително да го ползва и 

как да провежда сесии лице в лице, ако това е необходимо. 

 

Добър начин за постигане на това е някой добре запознат с това как се 

работи с този модел да обучи учащите в реални ситуации лице в лице като 

по този начин позволи на обучаваните да добият представа за този метод. 

 

Препоръка: Да се постигне споразумение между резултатите с 

отговорилите на своите задължения и резултатите от тази дейност.  

Насоки след 

приключване на 

дейността 

След дейността обучаемите трябва да бъдат подготвени за това какви 

въпроси може да бъдат повдигнати от страна на участниците и как да се 

отговори на тях.  

Оценка на дейността Могат да бъдат оценени следните аспекти: 

 Участниците достигнаха ли зададената цел? 

 Научиха ли се участниците как да използват този модел и способни 
ли са да предадат тези знания на други хора? 
 

Предложение за 

подобряване на 

дейността 

 

 

 

 

                                            Разкажете историята на живота си! 

Свързани учебни 

резултати 

В рамките на тази част искаме участниците да обменят начина си на 

комуникация. Също така искаме участниците да наблюдават и да осъзнаят 

различията в езика и начините на комуникация. 

Звено на свързаните 

учебни резултати 

 

Обобщение на 

дейността 

Всеки участник подготвя кратка история от живота си и я представя на 

групата от възрастни и младежи. Важно е всеки участник да използва свой 

собствен начин на изразяване! 

За всеки разказ е назначен един участник като "повторен разказвач" на 

тази конкретна история, т.е. когато възрастен разкаже история, младеж я 
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преразказва и обратното.  

Продължителност на 

дейността 

Подготовка на историите: 1 час 

Представяне на историите: 10 минути / разказ 

Повторно разказване на историите: 5 минути / разказ 

Дискусии: 5 минути / разказ 

Цели на дейността Да се засили разбирането на езика в различните му форми, участниците 

получават възможност да покажат своето разбиране от "преразказа" или 

интерпретациите на взаимните истории. 

Насоки за правилното изпълнение на дейността 

Материали, 

необходими за 

изпълнение на 

дейността 

Молив и хартия 

Методология за 

прилагане и развитие 

на дейността 

Това упражнение започва с много кратка инструкция; тя е участниците да 

представят своите истории по свой начин и чрез техния собствен език и 

израз. Акцентът не е върху представянето на самите истории, а по-скоро 

върху повторно разказване на историите и дискусиите за разказите и 

езиковите различия между поколенията, културната среда и т.н. 

Много е полезно (важно), историите, разказани от всеки участник, да 

бъдат изразени в техния собствен език, те може също така да 

преувеличават в използването на специфични за поколението, културната 

среда или пола термини или думи, за да направят упражнението по-

вълнуващо и предизвикателно.   

Насоки след 

приключване на 

дейността 

Насоките след това упражнение трябва да се съсредоточат върху 

важността на разпознаването и разбирането на разликите във външното 

проявление на комуникацията. 

Оценка на дейността   

Предложение за 

подобряване на 

дейността 
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ИКТ умения – самооценка 

 

Име: 

 

Умения 

Чувал 

съм за 

това 

Мога 

да го 

правя 

Мога да 

го 

обясня 

на 

някой 

Използвал 

съм го 

през 

миналата 

седмица 

Използвал 

съм го 

през 

миналия 

месец 

Използвал 

съм го 

веднъж 

или два 

пъти 

Използване на CD-ROM 

носител за търсене на 

информация 

      

Използване на 

интернет 

      

Използване на 

интернет търсачки 

      

Използване на заявки 

за бази данни 

      

Използване на скенер       

Използване на ел. поща 

и прикачени файлове 

      

Използване на 

циркулярни документи 

      

Използване на рамки / 

таблици 

      

Използване на команда 

"Import" („Въведи”) 

      

Използване на 

темплейти (шаблони) 

      

Създаване на 

съдържание на списък 

или индекс 

      

Задаване на полета, 

горни / долни 

колонтитули 

      

Създаване на прости       
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Добра презентация       

Използване на 

електронна таблица 

      

Създаване на диаграми 

в електронни таблици 

      

Използване на 

препратки към клетки в 

електронните таблици 

      

Създаване на база 

данни 

      

Използване на 

проверка на правописа 

и коригиране 

      

 

Този шаблон е представен като пример за инструмент за оценка при определяне на 

нивото на ИКТ умения за участниците, за да могат планират по-добре модулите за 

разбиране и използване на ИКТ.   
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Процесът на менторство в 7 стъпки 

 

 

 
 

 

Превод на термините във фигурата: 

Background – База 

Problem definition – Дефиниция на проблема 

Goal – Цел  
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Analysis – Анализ 

Countermeasure – Ликвидиране / Корекции 

Check results – Проверка на резултатите  

Follow up – По-нататъшни дейности  

 

Mentoring assistance (Помощ при менторинг) 

Navigating the process – Управлявай процеса 

Probing questions – Въпроси за проверка  

Technical insight – Технически опит 

Align experts – Привлечи експерти 

Remove barriers – Премахни пречките  

Alternative methods – Алтернативни методи  

Similar experiences – Подобен опит  

Other ideas – Други идеи  

 

Some of your tools (Някои от Вашите инструменти) 

Interviews - Интервюта 

Intuition - Интуиция 

Experience - Опит 

Measurement - Измерване 

Observation - Обзор 

 

 

Помислете за: 

 

Какъв е проблемът, „истинският проблем”? 

Какви са корените на проблема? 

Кой има проблем? 

Как дефинирате проблема?  

Как определяте целите за тази намеса?  

Кой поставя целите? 

Какво анализирате?  

Кой прави анализа?  

Какви са възможните действия за намеса / корекции?  

Как ще избере какви дейности за корекция ще изберете да предложите?  

Как ще постигнете съгласие с всички заинтересовани?  

Какъв е Вашият план за внедряване? Имате ли график? 

Как ще разберете дали Вашите мерки за намеса / корекции работят? 
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Как ще измерите резултатите? 

Как ще изберете инструменти за проверка на резултатите? 

Какви проблеми при внедряването можете да предвидите?  

Как може да ги преодолеете? 

Как ще гарантирате следващите стъпки / действия и непрекъснатото подобрение? 

 

 

Интернет адреси към полезни сайтове за Менторинг 

http://www.usask.ca/gmcte/mentoring/PDFPart2.pdf 

http://energy.gov/sites/prod/files/2014/11/f19/DOE_Mentoring%20Guidance%20%20Pgrm

%20Plan2_0.pdf 

http://www.entrepreneur.com/article/228046 

 

и „реверсивен” Менторинг 

http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-

and-why-is-it-beneficial/ 

http://www.weforum.org/pdf/ip/me/Reverse_Mentoring.pdf 

https://blogs.cisco.com/diversity/how-to-set-up-a-reverse-mentoring-program-in-10-steps 

  

http://www.usask.ca/gmcte/mentoring/PDFPart2.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/11/f19/DOE_Mentoring%20Guidance%20%20Pgrm%20Plan2_0.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/11/f19/DOE_Mentoring%20Guidance%20%20Pgrm%20Plan2_0.pdf
http://www.entrepreneur.com/article/228046
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.weforum.org/pdf/ip/me/Reverse_Mentoring.pdf
https://blogs.cisco.com/diversity/how-to-set-up-a-reverse-mentoring-program-in-10-steps
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Национална информация – Интернет адреси 
Забележка: Информацията е на английски или съответния език. 

 

Обединеното Кралство (United Kingdom - UK)  

 

Как да стана “реверсивен” ментор 

От „реверсивното” наставничество могат да се възползват млади или по-опитни 

служители, които искат да развият своите умения. Ето някои съвети за това как да 

започнете: 

http://www.theguardian.com/careers/careers-blog/top-tips-becoming-a-reverse-mentor 

 

Национален институт за продължаващо обучение за възрастни 

 (National Institute of Adult Continuing Education - NIACE) 

NIACE е Национален институт за продължаващо обучение за възрастни, национален 

глас за учене през целия живот. Той е голяма, международно призната организация за 

развитие и мозъчен тръст, работещ по въпроси централни за икономическо 

обновление на Великобритания, особено в сферата на политическата икономика, 

образованието и обучението, социални политики и други важни области. 

Те провеждат кампании за лични, социални и икономически ползи от ученето през 

целия живот, работят да се подобри опита и системата за обучение на възрастни и 

уменията на хората и се борят всички възрастни да имат възможности през целия си 

живот да участват в и да се възползват от обучение. 

Обучението облагодетелства отделните лица, семействата, общностите, 

работодателите, икономиката и обществото като цяло. Тези, които участват в 

обучението е вероятно да бъдат по-здрави, по-щастливи и с по-добро заплащане от 

тези, които не го правят. Изследване на NIACE показва, че има много възрастни, които е 

по-малко вероятно да участват в обучение по най-различни причини. Тяхна задача е да 

се занимават с неравенството и подпомага лица от по-слабо представените социални 

групи, за да поемат контрола над живота си и да реализират потенциала си. 

NIACE са членска организация и тяхната работа е на местно, национално и 

общоевропейско ниво, във всички видове обучение, включително езикова и 

математическа грамотност, цифрови умения, допълнително / висше образование, стаж, 

на работното място, учебна общност, отдих и граждански познания. Тяхната 

специализация е обучение и умения на възрастни след 16 години, но те все по-често 

работят за всички възрастови групи - от ранните години до най-късна възраст. 

1 от 6 възрастни в Обединеното кралство има проблеми с грамотността, 1 от 4 с 

математическата грамотност, докато много други се нуждаят да подобрят житейските 

http://www.theguardian.com/careers/careers-blog/top-tips-becoming-a-reverse-mentor
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си умения. NIACE има за цел да изгради интегрирана подкрепа, по-добро местно 

планиране и изпълнение, като се вземат предвид препоръките за нуждите на техните 

семейства от обучение. 

NIACE проучва как да се направи електронното обучене по-достъпно, за да се 

възползват както физическите лица, така и икономиката като цяло. 

http://www.niace.org.uk/ 

 

Документ за държавната политика на Обединеното Кралство относно стратегията на 

правителството за „цифрови умения”. 

2014 г. бележи 25-годишнината на световната мрежа Интернет. Мрежата е променила 

почти всеки аспект от обществения, частния и професионалния живот, обаче скорошно 

изследване, публикувано от Би Би Си, е установило, че на 21% от британското 

население му липсват основните цифрови умения и способности, необходими за 

реализиране на ползите от Интернет. 

Тази стратегия за цифрови умения посочва 10 дейности, които не само правителството, 

но и партньори от публичния, частния и доброволния сектори ще предприемат, за да 

се намали „цифровото изключване”. 

https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-inclusion-

strategy/government-digital-inclusion-strategy 

 

Умения за възрастни учащи се - въздействието на обучението за възрастни на 

благосъстоянието на възрастните учащи 

Правителството на Уелс дава предимство на възрастните учащи се и работи в 

партьорство с 16 общини в Уелс за обучение на възрастни, за да се осигури обучение 

през целия живот за възрастните учащи в общините. Тези партньорства са най-

ефективни, когато са в подкрепа на учащите между 50 и 65 години, които не са трудово 

заети или са в групи, които не получат достъп до обучение извън техните общини. 

Много от тези възрастни хора са развили своята грамотност, смятане и умения за 

работа с информационни и комуникационни технологии (ИКТ) чрез възможностите на 

учебна общност и това се е подобрило тяхната пригодност за наемане на работа. 

 

 Въпреки това, настоящият акцент върху умения за заетост доведе до пропуски в 

предоставянето на други възрастни учащи, главно тези над 65-годишна възраст, които 

са пенсионирани, а някои от тях са изолирани или в уязвимо положение. Тези 

възрастни учащи нямат достъп до образование и развитие на умения и възможности, 

които биха могли да допринесат за продължаване на тяхното здраве и благополучие в 

следващата фаза на живота им. 

http://www.niace.org.uk/
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Учебният план предлаган на тези възрастни учащи се, включително тези, които могат 

да плащат за курсовете, не е гъвкав и не отговаря на адекватно на техните нужди и не 

насърчават ученето им  през целия живот. Записването за образование спада 

драматично в над-70 г. възрастовата група. 

Документът по-долу съдържа обобщение, констатации и препоръки от много 

източници по отношение на уменията на възрастните учащи се. 

http://dera.ioe.ac.uk/13723/1/Skills_for_older_learners_the_impact_of_adult_community_l

earning_on_the_wellbeing_of_older_learners_-_January_2012%5B1%5D.pdf  

 

Информация за това, какво е „реверсивното” наставничество? 

http://chronus.com/reverse-mentoring 

 

Mind Tools предоставят основни умения за отлична кариера 
Основани през 1996 г., Mind Tools помагат на повече от 25,000,000 души всяка година.  
Тези хора са от различни нива в организациите - като се започне от висши мениджъри 

и собственици на предприятия и се стигне  до млади професионалисти в начало на 

кариерата си. 

Много водещи, глобални организации също използват техните материали, за да 

увеличат производителността, подобрят управлението и лидерските умения и за 

подкрепа на организационни инициативи за развитие. 

Можете да получите стотици полезни умения за кариерата си безплатно на техния 

уебсайт и можете да научите нови техники за управление и за кариерата си всяка 

седмица като се абонирате за безплатния им бюлетин. Това може да ви помогне да 

направите личностното си развитие текуща част от живота си, запазвайки уменията си 

свежи и актуални. 

https://www.mindtools.com/pages/article/reverse-mentoring.htm 

 

Швеция (Sweden)  

 

„Реверсивното” наставничество дава импулси на младите.  

Град Skellefteå чрез уникален проект обърна развоя на играта и позволи на младите 

хора да станат наставници за мениджъри в бизнеса и публичния сектор. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/omvaent-mentorskap-ger-ungdomliga-

impulser-118727    (на шведски) 

 

Ролята на ментора става все по-привлекателна. Менторството се превръща в обща 

алтернатива за развитие на лидерски умения. По-възрастни и опитни мениджъри 

подкрепят по-младите, по-неопитни от повтаряне на грешки. Обратното също се 

http://dera.ioe.ac.uk/13723/1/Skills_for_older_learners_the_impact_of_adult_community_learning_on_the_wellbeing_of_older_learners_-_January_2012%5B1%5D.pdf
http://dera.ioe.ac.uk/13723/1/Skills_for_older_learners_the_impact_of_adult_community_learning_on_the_wellbeing_of_older_learners_-_January_2012%5B1%5D.pdf
http://chronus.com/reverse-mentoring
https://www.mindtools.com/pages/article/reverse-mentoring.htm
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/omvaent-mentorskap-ger-ungdomliga-impulser-118727
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/omvaent-mentorskap-ger-ungdomliga-impulser-118727
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случва, по-млади, които подкрепят възрастните хора, но това засега не е толкова често. 

За разлика от тях, ролята на ментор привлича на все повече и повече млади хора. И 

това може да е на път да се превърне в алтернативна дейност/професия. 

http://www.svd.se/mentorskap-ny-arbetsmarknad   (на шведски) 

 

Менторство е един от крайъгълните камъни на лидерство и включва обучение и 

развитие за менторите и наставляваните. Диалогът е в основата на наставничеството и 

диалогът е една възможност, както за ментора, така и за другата страна. 

Наставничеството е начинът да се придобият нови знания. 

https://www.ledarna.se/globalassets/chefen-och--skrifter/chefen_mentorskap.pdf   (на 

шведски) 

 

По-младото поколение напуска провинциите и пенсионерите живеят по-дълго и са по-

здрави. Означава ли това, че по-старото поколение става пречка или възможност за 

създаване на динамично развитие в общините? 

http://www.250mojligheter.com/generationsmotet-konflikt-eller-kreativitet/  (на шведски) 

 

Какво е учение между поколенията? 

Ученето между поколенията не е нещо, което се постига чрез случайни, кратки курсове. 

Не, ученето между поколенията е процес, който отнема време и се основава на 

дългосрочно сътрудничество. 

http://center.hj.se/encell/nyheter/arkiv/2015-06-17-vad-innebar-egentligen-

generationsoverskridande-larande.html (на шведски)  

 

Klassmorfar намалява различията между поколенията. Социалната система на Швеция 

прави това чрез доброволен труд с доста редки срещи на поколенията. Проектът 

Klassmorfar е пример за това как да се намали възрастовата дискриминация на 

работното място. 

http://nvl.org/content/id/5421/klassmorfar-minskar-generationsklyftorna (на шведски)  

 

България (Bulgaria) 

 

Порталът на неправителствените организации в България. Това е основният и най-

точен източник на информация за българските неправителствени организации (НПО). 

Базата данни с информация за активните НПО е в основата на портала. 

http://www.svd.se/mentorskap-ny-arbetsmarknad
https://www.ledarna.se/globalassets/chefen-och--skrifter/chefen_mentorskap.pdf
http://www.250mojligheter.com/generationsmotet-konflikt-eller-kreativitet/
http://center.hj.se/encell/nyheter/arkiv/2015-06-17-vad-innebar-egentligen-generationsoverskridande-larande.html
http://center.hj.se/encell/nyheter/arkiv/2015-06-17-vad-innebar-egentligen-generationsoverskridande-larande.html
http://nvl.org/content/id/5421/klassmorfar-minskar-generationsklyftorna
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Неправителствените организации в България са сред най-активните организации, 

предоставящи социални услуги за възрастни хора. 

http://www.ngobg.info (на български) 
 
 

Българската национална мрежа за подкрепа на възрастните хора е дейност на 

Института за социално предприемачество. Мрежата е създадена от доставчици на 

социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания. 

http://www.sociale.bg (на български) 
 
 

В новините: Община Сливен организира среща на Националната консултативна група 

по проект "Менторство за възрастни." 

Проектът "менторство за възрастни" е финансиран от програмата "Леонардо да Винчи" 

на Европейската комисия (2007 г.). Изпълнител на проекта е Община Сливен с 

партньори от България, Полша, Словения и Великобритания. 

http://www.new.sliven.net/sys/news/index.php?id=6314 (на български) 
 
 

Джуниър Ачийвмънт България (Junior Achievement Bulgaria) е портал на фирми, които 

предлагат обучение. 

Програма за доброволни ментори започна през 2010 г. и има за цел да привлече 

повече бизнес-практици в класните стаи, за да се подобри учебния процес. 

http://company.jabulgaria.org/mentors/ (на български) 
 
 

Библиотека в българско село (село Царацово, област Пловдив) започна обучение по 

компютърна грамотност за възрастни. 

http://www.glbulgaria.bg/bg/node/4217 (на български) 
 
 

Испания (Spain) 

  

Младите хора не само могат много да научат от по-възрастните, но и много да ги 

научат. Ученето между поколенията предлага ценни възможности не само чрез 

практическо обучение, но също така и на студентите да възприемат нови роли. 

http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/10/text/xml/El_ap
rendizaje_intergeneracional.xml.html (на испански) 
 
 

Ние създаваме блог с нашите баби и дядовци. Замисляли ли сте се за огромната 

мъдрост, която нашите баби и дядовци са натрупали през живота си? Можете ли да си 

http://www.ngobg.info/
http://www.sociale.bg/
http://www.new.sliven.net/sys/news/index.php?id=6314
http://company.jabulgaria.org/mentors/
http://www.glbulgaria.bg/bg/node/4217
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/10/text/xml/El_aprendizaje_intergeneracional.xml.html
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2006/10/text/xml/El_aprendizaje_intergeneracional.xml.html
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представите да ги включите в своте технологични знания, докато те учат от Вас аспекти 

и сведения, които вероятно не са знаели по определени теми? 

http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Aprendizaje_intergenerac
ional_Educacion_inclusiva.html (на испански) 
 

 

Ние трябва да създадем условия в училищата, в които различните поколения се учат 

едни от други. 

http://www.salvarojeducacion.com/2013/01/abrir-nuestras-aulas-al-aprendizaje.html (на 
испански) 
 

 

Проучване на връзката между образование и възраст. Последствия теория и практика 

са важни ключове: активното участие на възрастните хора в процеса на обучение чрез 

диалог и комуникация, пренос на собствените си знания и опит като учебно 

съдържание, връзка с другите възрастови групи, личностно развитие и социални 

ангажименти. Образователни цели на обучението в общнините 

http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre346/re34618.pdf?documentId=0901e72b81236b84 (на испански) 
 
 

Използвайки технологията за създаване на контакти между поколенията: разглеждане 

на форма и функция. Между поколенията нараства интереса за разширяване на 

възможностите и ролята на технологиите в програми за взаимно обучение между 

поколенията. Тази статия се фокусира върху процесите на обучение и учене в рамките 

на програми със силен технологичен компонент за учене между поколенията. 

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=45&articulo=45
-2015-10 (на испански) 
 
 

Португалия (Portugal) 

 

Проект за обучение между поколенията 

Училище за образование на възрастни, което се намира във Висшето училище по 

образование със  седалище в Коимбра (Coimbra, PT), насърчава неформалното 

обучение за възрастни на 50 или повече години на хора с добри или слаби умения. 

Предлага два вида учебни програми: едната, разработена от преподаватели- 

доброволци за висше образование в редица научни области, включително основни 

ИКТ умения и още една за някои свободни места в редовното обучение (бакалаври; 

магистърски и докторски степени), където възрастни споделят своя житейски опит със 

студентите и знанията им взаимно се обогатяват. 

http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Aprendizaje_intergeneracional_Educacion_inclusiva.html
http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Aprendizaje_intergeneracional_Educacion_inclusiva.html
http://www.salvarojeducacion.com/2013/01/abrir-nuestras-aulas-al-aprendizaje.html
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre346/re34618.pdf?documentId=0901e72b81236b84
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre346/re34618.pdf?documentId=0901e72b81236b84
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=45&articulo=45-2015-10
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=45&articulo=45-2015-10
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https://www.esec.pt/noticia.php?id=355 (на португалски) 

 

 

Проект за основна цифрова компетентност за възрастни учащи се 

@-Mili е програма на Общинския съвет на Санта Мария да Фейра, спонсориран от 

отдела за социално съдействие и подобряване качеството на живот, което предлага 

лесни обучителни сесии и безплатен достъп до компютри и Интернет, в различни части 

на общината. Тази програма е предназначена за всички възрастни на възраст над 60 

години, пребиваващи на територията на община Санта Мария да Фейра, които искат да 

научат или да разберат повече за новите технологии и използването на Интернет. Тези 

програми за обучение са разработени от млади доброволци. 

http://emilia.cm-feira.pt/iniciativas/e-milia (на португалски) 

 

Комуникационна платформа за възрастните хора и професионалисти, работещи с 

възрастни хора 

TiO е комуникационна платформа за възрастните хора и професионалисти, работещи в 

областта с тях: проучвания, наръчници, решения и мотивация; споделени интереси и 

преживявания. Запознайте се и се свържете TiО! 

http://projectotio.net/ligue-se (на португалски) 

 

Пенсионери подобряват своите цифрови компетенции 

Когато първоначалното затруднение да използват ИКТ е преодоляно от възрастните 

хора, те увеличават контактите си с членовете на семейството и по-широка общност и 

насърчава социалната им интеграция с младите на ИКТ език и познания. Видео на уеб 

страницата на Университета за Възрастни в Gondomar, PT. 

http://www.uf-gvj.pt/projetos/117/#.VkXJovmp0dV (на португалски) 

Международна информация – Интернет адреси: 
Забележка: Информацията е на английски или съответния език. 

 

Проектът DIGIKOMBI за национален модел на библиотека за подобряване на цифрова 

компетентност е инициатива на Норвежкото правителство Доклад № 17 (2006-2007) - 

Информационно общество за всички - обръща специално внимание на библиотеките 

като арени, където широката общественост може да развие умения за работа с 

цифровите технологии. Според проучване, проведено от Vox, Норвежки институт за 

обучение на възрастни, на повече от една четвърт от норвежкото население липсват 

уменията за използване на цифрови технологии. 

https://www.esec.pt/noticia.php?id=355
http://emilia.cm-feira.pt/iniciativas/e-milia
http://projectotio.net/ligue-se
http://www.uf-gvj.pt/projetos/117/#.VkXJovmp0dV
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http://slq.nu/?article=norway-the-digikombi-project-library-initiative-for-a-national-model-
to-improve-digital-competence  
 

Спътник на ИКТ ментора в Сингапур 

The ICT Mentor`s Companion puts together useful tips, ideas, strategies and templates for the ICT 

mentors as well as interested staff developers, senior teachers or any school personnel who are keen 

to learn more about coaching and mentoring strategies for effective ICT use. The Companion also 

provides background information and essentials of mentoring processes, a variety of learning 

resources and ideas to support the professional development of the ICT mentors and their mentees. 

Програмата „Спътник на ИКТ Ментора” е въведена през 2010 г. в Сингапур за създаване 

на критична маса от учители-шампиони в проектирането и разпространението на 

ефективни практики в областта на ИКТ в училищата. Наставниците по ИКТ са били 

обучени в периода от 2010 до 2012 г. В момента, всяко училище има до четири ИКТ 

наставника, чиято основна отговорност е да внедряват добри практики в рамките на 

училището. Наставниците служат като партньори-треньори и модели за подражание за 

другите учители в проектирането и предоставянето на самостоятелно насочено и 

съвместно обучение на опит в областта на ИКТ, обогатено за различни научни 

дисциплини. 

Програмата „Спътник на ИКТ Ментора” доставя полезни съвети, идеи, стратегии и 

модели за наставниците по ИКТ, както и на заинтересованите разработчици, старши 

учители и училищен персонал, които имат желание да научат повече за коучинг и 

менторинг стратегии за ефективно използване на ИКТ. „Спътникът” също така 

предоставя информация от първа необходимост за наставнически процеси, различни 

ресурси за обучение и идеи в подкрепа на професионалното развитие на наставниците 

по ИКТ и техните наставлявани. 

https://ictlt2012-jobe.wikispaces.com/file/view/The+ICT+Mentor's+Companion.pdf 

 

Менторинг за възрастни учащи се (презентация в You Tube) 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ0lFRwRiRs 

 

Защо се нуждаем от „реверсивен ментор” в службата? 

Онзи младеж в съседната стая може да Ви направи по-добър шеф.  

http://www.nextavenue.org/why-you-need-reverse-mentor-work/ 
 

Реверсивен менторинг: Как младите стават нови ментори 

https://news.microsoft.com/europe/features/reverse-mentoring-how-millennials-are-

becoming-the-new-mentors/ 
 

Реверсивен менторинг: Нов свят за обучение 

http://slq.nu/?article=norway-the-digikombi-project-library-initiative-for-a-national-model-to-improve-digital-competence
http://slq.nu/?article=norway-the-digikombi-project-library-initiative-for-a-national-model-to-improve-digital-competence
https://ictlt2012-jobe.wikispaces.com/file/view/The+ICT+Mentor's+Companion.pdf
http://www.nextavenue.org/why-you-need-reverse-mentor-work/
https://news.microsoft.com/europe/features/reverse-mentoring-how-millennials-are-becoming-the-new-mentors/
https://news.microsoft.com/europe/features/reverse-mentoring-how-millennials-are-becoming-the-new-mentors/
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http://www.discoveraxa.com/articles/reverse-mentoring-a-new-world-of-learning 

 

Книга за реверсивния менторинг в различните страни 

https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+men

toring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9

QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-

IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countrie

s&f=false 
 

S2C прегръща реверсивния менторинг 

http://www.africaymca.org/s2c-embraces-reverse-mentoring/ 
 

Статия: Работейки заедно с млад ментор 

С „реверсивен менторинг” компютърно-грамотни млади хора помагат на по-възрасни 

мениджъри 

http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?m

g=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303903

304579588122552355480.html 

 

Реверсивен менторинг: Какво е това и защо има полза от него?  
Статия в сп. Forbes, 03.01.2011, Lisa Quast автор 
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-
and-why-is-it-beneficial/  
 

Взаимно обучение между поколенията в Европа 
Политики, програми и практическо ръководство  
Заключителен отчет по проект EAGLE (Εuropean Approaches to Inter-Generational Lifelong 
Learning) 
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf  
 

ENIL: European Network for Intergenerational Learning (Европейска мрежа за взаимно 
обучение между поколенията). 
http://www.enilnet.eu/  
 

EMIL: European Map of Intergenerational Learning (Европейска карта за взаимно 
обучение между поколенията) 
EMIL е съвместна мрежа от членове, които работят заедно в подкрепа на ученето 
между поколенията, което се провежда в цяла Европа. 
http://www.emil-network.eu   
 

Проект SILVER - Успешно обучение между поколенията чрез проверка, образование и 

научни изследвания. Оптимизиране на ученето като мост между поколенията. 

http://www.discoveraxa.com/articles/reverse-mentoring-a-new-world-of-learning
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
https://books.google.se/books?id=SyVxNfJ94pMC&pg=PT180&lpg=PT180&dq=reverse+mentoring+in+different+countries&source=bl&ots=BgqCVH9tKQ&sig=mk4ZvnUywQf11QJWP_A9QZbbdSM&hl=sv&sa=X&ved=0CB4Q6AEwADgKahUKEwjCrfaT-IzJAhUpwHIKHYrCAV0#v=onepage&q=reverse%20mentoring%20in%20different%20countries&f=false
http://www.africaymca.org/s2c-embraces-reverse-mentoring/
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303903304579588122552355480.html
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303903304579588122552355480.html
http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303903304579588122552355480?mg=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303903304579588122552355480.html
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2011/01/03/reverse-mentoring-what-is-it-and-why-is-it-beneficial/
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf
http://www.enilnet.eu/
http://www.emil-network.eu/
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http://www.intergenerationallearning.eu/  

 

Учене между поколенията и смесена обучителна методология ILBES  

ILBES (Intergenerational Learning in Blended Environments and Spaces) е нов подход, 

разработен специално за вид обучение, в който млади хора помагат за по-широкото 

използване на ИКТ от възрастните, а в замяна получават наставления от по-възрастните 

как младите хора да навлязат на пазара на труда и да посрещнат предизвикателствата 

на живота. 

http://escouts2.eu/content/sobre-el-proyecto ;  http://escouts.eu/spanish/ (на испански) 
 
 
Проект, в който партньорите от страните-участнички са разработили методология за 

това как творчески да се изградят нови форми за цифровата комуникация в 

сътрудничество с местното управление, музеи, училища и други институции свързани с 

младежките и пенсионерските организации. Целта е да съкратят различията между 

поколенията и цифровото им разделение. 

http://issuu.com/ibk-kubia/docs/manual_mixages_web 
 
 
Apprentice Link е иновативна и интелигентна програма за дизайн, която помага на 

възрастните. Ученици-доброволци от гимназите помагат на възрастните хора да 

подобрят своите технологични умения, учат ги как да използват компютри, лаптопи, 

смартфони, таблети и електронни четци. Възрастните хора, от своя страна, са ментори 

на учениците в умения им за живота. Програмата се управлява от обществената 

библиотека в град Cobourg в Канада. 

http://www.trendhunter.com/trends/the-learner-link 
 

 
По Програма Учене между поколенията (Intergenerational Learning Programme - ILP) 
студенти помагат на ученици да се запознаят с различни ИКТ теми, като например 
компютри, социални медии и фотография. Тя служи и като платформа за възрастните 
хора да продължат обучението през целия живот и помага за укрепване на връзките 
между поколенията. Тази инициатива в момента е достъпна чрез Fei Yue Community 
Services в Сингапур. 
http://www.c3a.org.sg/Aboutus_details.do?id=57 
 

 

Тази програмата позволява споделяне между поколенията на учебен опит, който 
осигурява възможности за учене и за двете групи - по-млади и по-възрастни участници. 
http://inclusivedbq.org/intergenerational-learning-creates-an-inclusive-environment-for-all/ 
 

http://www.intergenerationallearning.eu/
http://escouts2.eu/content/sobre-el-proyecto
http://escouts.eu/spanish/
http://issuu.com/ibk-kubia/docs/manual_mixages_web
http://www.trendhunter.com/trends/the-learner-link
http://www.c3a.org.sg/Aboutus_details.do?id=57
http://inclusivedbq.org/intergenerational-learning-creates-an-inclusive-environment-for-all/
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Обмен чрез учене между поколенията за млади хора, които изучават нови концепции 
или идеи чрез взаимодействие с по-възрастни хора. По-възрастните хора помагат на 
младите при четене на книга, за написване на документ и др. А младите хора учат 
възрастните хора как да използват мобилен телефон, зарядно устройство или 
компютърна програма. 
http://www.examiner.com/article/dycd-offers-workshop-on-intergenerational-learning 
 

 
Учене между поколенията е термин, използван за този вид възможност, когато хора от 
всички възрасти се учат заедно и един от друг. Това е важна част от ученето през целия 
живот, където поколения работят заедно, за да получат умения, ценности и знания. 
http://www.afs.org/blog/icl/?p=4020 
 
 
 
IGESL осигурява обучение и подкрепа на младежи и възрастни, за да се развиват 
различни международни програми и публикува наръчник посредник за осъществяване 
на обучение между поколенията. 
http://igesl.elevatedpulse.com/wp-content/uploads/2012/05/Intergenerational.pdf 
 
 
Обобщение на анализираните учебни практики между поколенията в Европа, 
илюстрирани чрез кратки описания на конкретни случаи. 
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf 
 

 

Умения за наставничество: Какво е наставничество? 
https://www.youtube.com/watch?v=_f2JD5V2vh0 
 

 

Какво да не правим, когато сме ментори? 
https://www.youtube.com/watch?v=C1j0beTn8_U 
 

 

Насоки за наставничество на възрастни при учене между поколенията 
http://gemeinsam-in-europa.de/files/smile/Guideline_SMILE_final_englisch.pdf 
 

 

Практическо ръководство за учене между поколенията 
http://www.centreforip.org.uk/res/documents/page/BJFGuidetoIPV2%20%2028%20Mar%2
02011.pdf 
 

 

http://www.examiner.com/article/dycd-offers-workshop-on-intergenerational-learning
http://www.afs.org/blog/icl/?p=4020
http://igesl.elevatedpulse.com/wp-content/uploads/2012/05/Intergenerational.pdf
http://www.menon.org/wp-content/uploads/2012/11/final-report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_f2JD5V2vh0
https://www.youtube.com/watch?v=C1j0beTn8_U
http://gemeinsam-in-europa.de/files/smile/Guideline_SMILE_final_englisch.pdf
http://www.centreforip.org.uk/res/documents/page/BJFGuidetoIPV2%20%2028%20Mar%202011.pdf
http://www.centreforip.org.uk/res/documents/page/BJFGuidetoIPV2%20%2028%20Mar%202011.pdf
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Мечтай да си ментор! 
Програма за наставничество подпомагаща млади хора-ментори  
https://www.youtube.com/watch?v=24HqSC9antg 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=24HqSC9antg
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Допълнителна литература 

http://www.ictkeyskills.co.uk/tests.htm 

 

http://www.bbc.co.uk/keyskills/it/ 

 

http://clil-cd.ecml.at/Team/Teammember4/tabid/941/language/en-GB/Default.aspx 

 

http://www.selfdirectedlearning.com 

 

 

Препратки 

http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf 

 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/ 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf 

 

http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=69 

 

www.visionliteracy.org/facts-about-literacy.html 

 

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf 

 

 

Bozeman, B.; Feeney, M. K. (October 2007). "Toward a useful theory of mentoring: A 

conceptual analysis and critique". Administration & Society 39 (6) 

 

Eric Parsloe, The Oxford School of Coaching & Mentoring 

 

Abadzi, Helen. 2003b. Improving adult literacy outcomes: Lessons from cognitive research 

for developing countries. Operations Evaluation Department. Washington.  

 

Goodman Kenneth S. 1996. On reading. Pearson Education Canada 

 

Brewer, W. R., &Kallick, B. (1996). Technology's promise for reporting student learning. 

 

Fullan, Michael. 1993. London. New York: Fahner Press. 

http://www.ictkeyskills.co.uk/tests.htm
http://www.bbc.co.uk/keyskills/it/
http://clil-cd.ecml.at/Team/Teammember4/tabid/941/language/en-GB/Default.aspx
http://www.selfdirectedlearning.com/
http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/
http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=69
http://www.visionliteracy.org/facts-about-literacy.html
http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
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