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Въведение 

 

Проектът COGNOS има за цел да допринесе за изпълнение на стратегията „Европа 
2020”, с което допринася за постигането на целта до 2020 г. 15%  възрастни да участват 
в дейности по обучение за подобряване на нивото им по ключови компетентности и 
умения, и по-специално по отношение на тяхната реализация на пазара на труда и 
техния принос за едно развито общество чрез подобрение на основните им умения 
(особено за ограмотяване и умения за работа с цифрови технологии и устройства), 
които да допринасат за намаляване на броя на нискоквалифицираните възрастни 
работници и служители, които са в в риск от социална изолация. За тази цел екипът по 
проекта разработи отворен, гъвкав и иновативен метод за обучение по базова 
грамотност и цифровите умения, базиран на обучение между поколенията, в която 
младите хора ще бъдат обучители на възрастните. 
 

Методиката, която се прилага по време на проекта COGNOS е „Менторство”, като 
съвместна методика, създаващо мост между различните поколения, които 
съжителстват в обществото и е определена като научна и педагогическа дисциплина, 
структурирана чрез последователно обучение (от модулни подходи и въз основа на 
EFQ). 
 

Основните продукти / резултати по проект COGNOS са следните: 

- Методичен наръчник за инструктори (за подпомагане на млади инструктори 
заинтересовани да се занимават с обучение на възрастни);  

- Ръководство за инструктори по обучение между поколенията 
(интергенерационно обучение), насочено към възрастни, които са 
заинтересовани от методики за обучение при наставничество (менторство) 
между поколенията; 

- Ръководство за млади ментори, което предлага нов подходи в процесаа на 
наставничество. 

  
Връзката между трите ръководства е илюстрирана по-нататък в текста (Фиг.1) и 
обяснена с повече подробности. 
 

Настоящето Ръководство за инструктори по интергенерационно обучение  (Guide for 

Intergenerational Trainers) е адресирано към възрасни наставлявани и млади ментори 

(обучение между поколенията), за това как да участват в обучението и да им помогнат 

в учебния процес, както на менторите, така и на наставляваните. Това ръководство за 

възрастни наставлявани е предназначено за обучение на бъдещи наставлявани в 

наставничество, и особено в обратния процес на наставничество (реверсивно 

менторство). Обратния процес на наставничеството в този контекст означава, че по-

възрастен човек е наставляван, а по-младия е наставник, като индивидуалните нужди и 

очаквания са в основата на отношенията при наставничеството и процеса на обучение 

и се основават на реалния свят и житейски опит. Това означава една отворена връзка 
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четири основни раздела: (1) Дефиниции на наставничество, реверсивно (обратно) 
наставничество, видове наставничество, важността и ползите от реверсивното 
наставничество; (2) Защо е необходима методика за наставничество при обучение на 
възрастни?  Предимства на наставничеството в сравнение с други образователни 
подходи в контекста на образованието за възрастни и придобиване на основни умения 
като грамотност и владеене на ИКТ, и подчертава значението и целите на 
наставничество, както и възможнитете недостатъци на методологията за 
наставничество; (3) Искам да бъде наставляван: как един бъдещ наставляван да се 
подготви и какви качества са необходими на успешния наставляван и накрая (4) Искам 
да бъда ментор: причини да искате да бъде ментор (наставник) и качества на успешния 
наставник. 

 
  

5. Да насърчи активното участие на младите и възрастните хора в обществения живот; 

1. Осигуряване на обучение на възрастни-наставлявани; 

2. Повишаване на осведомеността им относно процеса на наставничество; 

3. Насърчаване на наставничеството сред възрастните; 

4. Подобряване участието на възрастни в обучителни дейности; 

5. Насърчаване на участието им в активния живот и активното гражданство. 

Ръководството за инструктори по обучение между поколенията е структурирано в 

между тях, в която да се обсъдят техните нужди и цели, като същевременно се 

преодоляват препятствията на възрастта, статуса и положението, чиято се корени в 

отношението и желанието им да научат повече и да продължат да се развиват в лично 

и професионално отношение. 

 

Ръководството има следните цели:  
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II. Контекст 

 

Проектът Cognos е адресиран към колективи, които работят в сектора на 
образованието за възрастни. Както е показано по-долу на фигура 1, основните три 
интелектуални резултата (IOs) на проект Cognos са: О3 - Наръчника на инструктора; O4 - 
Ръководство за инструктори по обучение между генерациитеи О5 - Ръководство за 
младите наставници. Какво и как да уча? 
 
Освен това O3 - Ръководството е предназначено да служи като основа за двата 
интегрирани продукти на COGNOS-проекта- О4 и О5. Като цяло, ръководството се 
състои от практически насоки за инструктори, терминология и методи, съвети как да се 
избегнат често срещаните грешки и предлага някои практически примери за 
използване на инструментариума и вникване в уменията на ментора. Този документ 
дава някои примери за инструменти, които се фокусират върху по обучение на 
възрастни на основни умения като грамотност и умения за работа с ИКТ и насърчава 
наставничеството и реверсивното наставничество. 
 
O4 е наръчник за това как да се участва в дейности по обучение адресирано към 
възрастни наставлявани и ментори (при обучение между поколенията). Това 
ръководство осигурява помощ в рамките на учебния процес, как да бъдете ментор и 
наставляван при наставничеството и особено в процеса на реверсивно наставничество. 
 
Накрая Ръководството O5 за младите наставници. Какво и как да уча? е адресирано 
към млади наставници и им помага в учебния процес, като ментор или 
наставляван. Ръководството за младите наставници е предназначено за обучение на 
бъдещи млади наставници за наставничество и особено за процеса на реверсивно 
наставничество. 
 

За международната общност обучението на възрастни е важна част от ученето през 
целия живот, което включва участието на членове от две или повече поколения в 
учебни дейности, които работят заедно, за да получат умения, ценности и знания и 
учат един от друг. От една страна, ученето между поколенията, адресирано към 
възрастните хора може да играе и двете роли: като наставляван за придобиване на 
основни умения като за грамотност и работа с ИКТ и като ментор, който иска да научи 
за наставничеството, за да стане ментор и да преподава основни умения за възрастни 
хора, както на възрастни така и на млади. От друга страна, ученето между поколенията, 
адресирано до младежите може да предположи и двете роли: както на наставник, в 
която младите хора, които искат да научат повече за наставничество и стават ментори 
за преподаване на основни умения за възрастни хора. И като наставлявани, които искат 
да получат основни умения в желана от тях област. 
 
Реверсивният процес на наставничеството настъпва тогава, когато традиционната 
схема на наставничество се променя - менторът и наставникът си сменят ролите: когато 
един възрастен човек-наставник обучава млад човек-наставляван за опита си в живота, 
например, и един млад -ментор преподава нови умени за работа с ИКТ на по-
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възрастни, които са наставлявани. В контекста на настоящото ръководство възрастни са 
подпомагани да бъдат наставници и особено при реверсивно наставничество и им 
помага да станат ментори или наставлявани. Трябва да се подчертае, че в настоящото 
ръководство менторът е по-млад от наставлявания дори и двамата да са възрастни. 
 

 

Фиг.1 Общност за интергенерационно обучение на възрастни в контекста на проект  

Cognos (виж стр.9).
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III. Основни идеи 

III.1. Менторинг – Реверсивен менторинг 

Дефиниции 

  

Ориентиране и подкрепа, предоставена в най-различни начини, за да един млад човек 
или начинаещ (т.е. някой се присъедини към нова учебна общност или организация) от 
опитен човек (ментор), който действа като модел за подражание, водач, учител, 
треньор или довереник. 
"Менторство е термин обикновено се използва за описание на връзката между по-
малко опитен индивид, наречен наставляван или протеже, и по-опитен индивид, 
известен като ментор. Традиционно, наставничество се гледа като на лице-в-лице, 
дългосрочни отношения между надзорен възрастен и начинаещ студент, което 
поощрява професионален, академичен, или личностно развитие на 
наставляваната. Важно е да се признае, че терминът "ментор" е заимстван от 
ръководството мъжки, наставник, в гръцката митология, и този исторически контекст е 
информирал традиционни прояви на наставничеството. " 
Източник: http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf 

 

Емоционалният изтичането на наставници може да бъде трудна. Наставникът на 
проучване отбеляза, 
"Трябва да бъде слушател, което трябва да бъде майка и трябва да бъде 

приятел". Наставниците също действат като защитник, треньор, терапевт, както и много 

други роли. Феърбанкс и др. (2000) описват наставничеството като танци: музиката се 

променя често и с всяка смяна на нова стъпка е необходима и човек никога не знае, ако 

грешим и непреднамерено нараняване или грациозна лифт и две радостни усмивки ще 

доведат.  

Източник: http://www.businessdictionary.com/definition/mentoring.html#ixzz3pyv72Aq8 

 

Видове менторинг 

 

Като цяло могат да се разграничат два основни вида на наставнически програми: 
 
Официално (Формално) менторство е резултат от планирани, организирани и 
структурирани срещи между наставник и наставляван 
 

Неформална менторство е резултат от неструктурирани но чести контакти между 
Mentor и наставляван в рамките на продължителен период от време. 
 
В допълнение, ние можем да се прави разлика между различните форми на 
наставничество, въз основа на начина на комуникация, които те използват. 
 

http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
http://www.businessdictionary.com/definition/mentoring.html#ixzz3pyv72Aq8
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Индивидуално наставничество е от вида на наставничество, където Mentor 
комуникира с един Наставляван; те се срещат един с друг, да се запознаят и да изгради 
отношения през определен период от време. В такъв вид наставничество наставляван 
и Mentor се запознаят по-бързо и да започне да се развива по-дълбоки дискусии от 
самото начало. Този вид наставничество е подходящ за наставляван, който се чувства 
по-комфортно комуникация и взаимодействие директно с неговия / нейния 
ментор. Менторът може да се концентрира върху проблемите на един Наставляван и 
плати цялата му / й внимание към него / нея. За постигане на ефективно развитие на 
този тип го наставничество е много важно да съвпада с Наставляван и Mentor по 
подходящ начин. 
 
Груповото наставничество е наставничество, където наставник работи с група от 4-5 
наставлявани. В този вид наставничество това отнема повече време, за наставлявани и 
Mentor да се запознаят и да изгради добри работни отношения. Наставлявани, които 
участват в такъв вид наставничество трябва да има добри комуникативни умения и 
умения за работа в група. Те също трябва да разберат, че те трябва да си сътрудничат 
заедно за постигане на целите на групата. Най-важният аспект за Mentor в група 
наставничество е, че той / тя трябва да види всеки Наставляван като индивид и да 
разберат, че той / тя има неговото / нейното собствено мнение и нагласи, които той / тя 
може да изрази в рамките на групата. 
 
Наставничество лице в лице е форма на наставничество, където Mentor отговаря 
неговите / нейните наставлявани редовно и комуникира с тях по време на 
индивидуални или групови сесии лице в лице. 
E-менторинг е електронна форма на наставничество, който се основава на 
използването на ИКТ инструменти за комуникация между менторите и наставляваните 
и за електронно обучение. Редовни срещи наставнически се провеждат в Интернет, 
където наставник и наставляван (-s) вход на специален защитен уеб платформата и да 
комуникират помежду си по въпроси, свързани с ръководството на образованието за 
възрастни. 
 
Смесено вид наставничество е форма на наставничество, която съчетава лице в лице 
менторски сесии и електронни менторски сесии. Когато се използва тази форма на 
наставничество, а Mentor отговаря и комуникира с неговите / нейните наставлявани 
редовно на специалния защитен уеб платформа в интернет, а също и няколко ЛИЦЕ в 
лице са организирани менторски сесии между тях. Препоръчително е да имат най-
малко три ЛИЦЕ менторски сесии в лице - един в началото на процеса, който в средата 
и един в края на процеса на наставничество. 
 
Онлайн наставничество - Този тип менторинг позволява на наставнически 
взаимоотношения чрез имейли или онлайн комуникатори. Тази форма на 
наставничество е подходящ за хора, които не могат да се срещнат лице в лице. По този 
начин, тя може да служи като алтернатива на традиционните лице в - срещи лице. 
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Общност на базата на менторинг - Този тип менторинг програма се провежда в 
рамките на менторите и наставляваните "общност. Това може да бъде квартал 
общност, базирани общност училище, местната общност и т.н. 
Посочените по-горе стилове на наставничеството зависят от различни видове 
комуникации и срещи. При избора на подходяща форма на наставничество, Mentor и 
Наставляван трябва да помисли за времето, когато те са в състояние да се посвети на 
наставничество и начин на комуникация, който работи за тях най-доброто. Ментор и 
Наставляван трябва да изберете този, който отговаря на техните нужди и изисквания. 
 

Реверсивен менторинг 

 

Да наистина използват всички знания и опит, които съществуват в рамките на една 
организация? Един ефективен начин да споделят своя ценен опит в менторството т.е. 
на дадена организация, когато човек с повече опит ще ръководи човек с по-малко опит 
и познания в една или повече области. С цел да се предаде обучение и използване на 
прозрения и знания в рамките на организацията, те също могат да практикуват 
обратната наставничеството, което означава, че знанията и опита също тече от дъното 
нагоре в организацията.  
 
Съществуват редица предимства на обратен наставничество. Ангажирането на 
служителите нараства, потока на знания между функции и обучение и среда за 
сътрудничество се създава. 
Голяма част от обучението, което допринася за успеха ни не се случва чрез книги, но 
чрез реалния свят и житейски опит. Без ментор, че ученето се случва най-вече чрез 
опити и грешки. С ментор, обаче, дори и опитни професионалисти могат да се 
възползват от опита и експертизата на някой друг и да използват знанията си за 
подпомагане на развитието. 
По същия начин, тези лица, които имат желание да придобият нови знания, ще 
открият, че да бъдеш наставляван скъсява кривата на обучение за придобиване на 
нови умения, които на свой ред ще помогне с бъдещия живот, например заетост, 
обучение и т.н. 
  

Какво е реверсивно наставничество? 

 
Може да се каже, че е точно като редовен Менторство, като единствената разлика е, че 
Ментор е по-малко старши лице, и наставляван от по-старши. 
"Въз основа на старата парадигма наставничество, където по-висш човек (по 

отношение на възраст, позиция или опит) ментори младши, обратни наставничество 

места на по-младши лицето като наставникът. Ключът към успеха в обратен 

наставничество е възможността за създаване и поддържане на отношение на откритост 

към опита и се разтваря бариерите на статут, власт и позиция. " 

Източник: Ann Rolfe, Mentoring Works, 

http://mentoringworks.com/reverse_mentoring.html 

http://mentoringworks.com/reverse_mentoring.html
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”Alan Webber, основател на Fast Company описва обратна наставничество:" Това е 
ситуация, в която "старите fogies" в една организация да осъзнаят, че по времето, 
когато сте във вашите четиридесетте и петдесетте години, вие не сте във връзка с 
бъдещето по същия начин, младият двадесет и нещо не е. Те идват със свежи очи, 
отворени умове и мигновени връзки към технологията на нашето бъдеще ". Джак Уелч, 
председател на GE, поръча си топ 600 мениджъри, за да достигне надолу в редиците си 
за интернет наркомани и да станат техните ученици. " 
Източник: Matt M. Starcevich, Ph.D. http://www.coachingandmentoring.com 

 

Какво мога да получа от менторството? 

 

Една от основните задачи на наставляван е нужно да изпълни, за да се осигури по-
продуктивни отношения с наставника е да бъде много ясно за това, което очаквате и 
нужда. Не ментор ще бъде в състояние да отговори на всички ваши нужди, но по 
изрично артикулирането на вашите очаквания, че ще позволят на наставника 
възможност да се изясни кои от тях те могат успешно да се срещнат. 
По отношение на обратната наставничество, така че има някои неща, за да се вземат 
предвид: 
 
• Един чифт, който може да се получи взаимна полза и знания от всеки друг. Това не е 
комуникация "ние срещу тях", но акцентът е вместо на двупосочна комуникация с. Това 
наставник отношения трябва да бъдат щедри, когато вход на двете страни е еднакво 
ценен.  
• Можете да създадете заедно - това не е само един, който внушава, но заедно 
създадем нещо, което дава по-голяма стойност. Това се отнася и за двете страни да 
имат отворено съзнание и искали да видят и изследват различни гледни точки.  
• Reverse наставничеството се основава на идеята, че и двете страни имат доверие и 
уважение един към друг и че има истински интерес към учене един от друг. Целта е да 
се оспорват помежду си, за да отиде отвъд зоната на комфорта и да опитват нови 
начини на мислене, които работят и са на. 
  
За създаване на култура на учене, нека знания и прозрения текат нагоре, така и надолу. 

 

Важност и ползи 

 
Умения и трансфер на знания 
  
Ниво на прозрение менторите в Интернет технологии и модерна комуникация, работа 
в мрежа, маркетингови инструменти / продажби. За наставлявания, това означава, че 
те бързо се получат умения и практики в използването на нови технологии и 
инструменти, и като тези в употреба. 
 
 

http://www.coachingandmentoring.com/
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Признаване и влияние 
  
Повече младши служители са признати за техните умения и знания в тази 
област. Тяхната страст да промените начина на работа и да се учат, се съобщава и 
представени в по-голяма мрежа от млади и възрастни. Наставниците също така да 
получите по-голям шанс да повлияят на начина, по който си взаимодействат, като се 
използват нови технологии и нови работни поведения. 
 

Каква е целта на реверсивния менторинг? 

 
Четиридесет и един процента избран "За да получат техническа експертиза" и 25% 
избран "да получат по-млад перспектива". Това подкрепя идеята за оползотворяване 
на техническата база на знания и по-млади гледна точка на наставника. Интензивен 
връзка се посочва от петдесет и два процента посочва се срещнали веднъж седмично с 
допълнителен четиредесет и един процента среща веднъж месечно. Въпреки, че 
двадесет и пет% очакваме връзката да продължи 1-5 месеца и двадесет процента 
очакват това да продължи по-дълго от една година. 
За организации, за да бъдат в състояние да предложи най-подходящите услуги и за 
привличане на подходящите хора, те трябва да разберат поведението на човека, тези, 
които се прилагат в момента, но също така и как ще се държи в близко бъдеще. 
 
Твърде често изрази, които отхвърлят социалните медии, нови методи за комуникация 
и поведение, които основно могат да са свързани с по-младите поколения, се 
чуват. Тези възрастни хора с повече опит не искат да се адаптират нови поведения и да 
отнема от силата на промяна, като интернет и новите технологии.  
Тя може да бъде успешна, да се работи с "обратна наставничество" или млади 
наставници. възрастните хорастава "наставлявани". Това често започва нови и 
неочаквани мисловни процеси в групи, които трябва да поднови своята перспектива за 
постигане на личностно развитие. 
  
Обратно, наставничество е по-лесно, ако наставлявания е отворена и може да падне на 
престижа. Наставляваният и менторът трябва да бъдат равни. Сигурности и ценности 
могат да се разклатят и наставляван не може да получите отговор от обратната си 
наставник бе очаквал или надявали. Това може да бъде предизвикателство, но в 
крайна сметка дава за развитието и успеха желания.  
 

III.2. Защо е необходима методика за менторинг при обучение на възрастни? 

 
Животът е вечен пътуване учене и голяма част от обучението, което се провежда в 
нашите работни места днес е неформалното обучение - това е, докато тя доминира 
начина, по който служителите да научат нови неща. Неформално обучение обхваща 
всичко от знания и разбиране, получена чрез коучинг и менторство, когато 
наблюдаваме как другите не вземат част от блогове, статии, списания, видео разговори 
и дискусии с другите. 
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А постоянно учене е нещо, което се изисква от нас, за да бъдат успешни във всичко, от 
работното място до частната сфера. Знанията и уменията, която получаваме чрез 
неформално обучение, често са невидими за нашите работодатели, когато няма 
официална диплома, удостоверение или удостоверения. (Предизвикателството на 
валидиране на неформалното обучение се обсъждат дори на равнище ЕС, именно 
защото той е важна част от цялата учебна днес се провежда). И така, как можем да 
направим това по-видими и още по-полезен в организации? Как можем да се намерят 
начини, които позволяват например колеги споделят своите нови умения и знания по 
прост и умен начин, че ще се възползват повече? 
  
Някои неща, които менторите на възрастни могат да направят, например са: 
 
• активно да насърчават своите ученици да споделят новите си умения чрез пример 
създават свои собствени уикита, табла за съобщения, социални мрежи и блогове и т.н., 
където знания могат да бъдат лесно споделят с другите. Освен това, тази информация 
може да бъде лесно търсене от други в рамките на организацията, която по-късно тя се 
нуждае. 
 
• да има формална или неформална обстановка да се учат един от друг чрез такова 
наставничество (виж по-рано точка за обръщане на наставничеството да използвате 
пълната компетенция на организацията). 
 
• каква информация и знания се търси сред учащите и по този начин се получи добра 
основа за развитие и фина настройка по-подходящ и търсен формалното образование / 
обучение. 
 
Изучаването на нови неща е нещо, което изберете, независимо дали това е чрез 
формалното образование / обучение или чрез неформално учене. Тъй като постоянно 
обучение е предпоставка за учащите да продължават да се развиват, ние трябва да 
намерим начини да се възползват от силата и ангажимента, който съществува във 
всички ученето, която се провежда "на страната". Работодател, който се възползва от 
това ще бъде в челните редици - както като е в състояние да се гради върху това знание 
и този ангажимент, но и като се възприема като привлекателно и отзивчив 
работодател. 
 
Предимства на методиката за менторинг в сравнение с други подходи за обучение на 

възрастни в контекста на базовите умения (грамотност и ИКТ). 

 

Целта на обучението на възрастни е, че възрастните трябва да бъдат подкрепяни и 
насърчавани в техния живот. Те трябва да се даде възможност да развиват своите 
умения, за да засили позициите си в работа и социален живот и за насърчаване на 
тяхното личностно развитие. Отправната точка за образование трябва да е нужди и 
обстоятелства на индивида. 
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А по-хетерогенна популация и едно общество се характеризира с нарасналото 
разнообразие места се е увеличил изисквания за гъвкавост и индивидуален 
адаптация. Една нова и нарастващата имигрант публика и ограничен образование 
предвижда нови образователни предизвикателства и изисква повече 
персонализация. Така наставнически методология костюми много добре в на 
образованието за възрастни. 
 
В ученето през целия живот е идеята, че във всеки един етап от живота трябва да бъде 
образованието и обучението, възможности, съобразени с фонови, нужди и умения на 
индивида. (Национална агенция за образование, 1999 г.) Виждаме, че менторството 
може да бъде такава възможност за обучение. 
 
Менторство може да е ситуацията, в която програмите на съдържание образование 
взаимодейства с физически лица, различни от обучението (Mark, 2009), и където 
учениците получават възможност да се интегрират им неформалното и 
самостоятелното учене. В обучението през целия живот, ние също виждаме, че 
менторът може да помогне на наставлявания да види връзката на обучението между 
различни области на живота, възрасти и етапи на живота. Менторът може да помогне 
на наставлявания да се срещне неизвестното и непознатото като вещ след това може 
да се включи в една нова интерпретация на света (Gustavsson, 1996). 
 
Ученето през целия живот може да бъде описан от двуизмерна рамка, в която през 
целия измерение означава, че индивидът се учи през целия си живот. Днес знания 
застарява бързо и е необходимо да се актуализират знанията и уменията и да научат 
нови неща.Измерение на живота-широк, обаче, отбелязва изучаването в момента се 
провежда в различни среди и ситуации, не само в официалните образователни 
системи. (Национална агенция за образование, 1999 г.) взаимен обмен на 
менторството може да се разглежда като ясно част от ученето през целия измерение, 
докато наставнически види от измерение на живота-широк може да се разглежда като 
алтернатива учебна среда. 
 
Ако погледнем разликите между нормалното образование и обучение с 
наставничество, разликата между учител и ментор е в това как знанието се прехвърля, 
когато основната цел на учителя е да предават фактически знания. Също така е в 
учебните планове предварително определено какви знания е да се избави от 
учителя. В менторинг взаимоотношението между ментора и наставлявания им 
позволява да заедно да решат какво наставлявания иска да придобие знания за и как 
искат да се процедира така наставляваният трябва да бъде в състояние да получи тези 
умения. Отношенията между учител със студента не е толкова лично като наставникът. 
Наставникът-наставлявания се характеризира да бъде по-равни отношения, отколкото 
връзката ученик-учител. Студентите, в противен случай трябва да получат резултати, 
които наставляваният не може. Менторство също е маркиран ясно в замяна на две 
страни, дори ако знанието на учителя, просто като зеницата, също нарасна. 
Разликата между коучинг и менторство е, че треньор може да има по-силни елементи 
на резултатите и изпълнението трябва да бъдат постигнати, понякога дори много 
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специфична такава. И двете треньор и наставничество може да възникне от личен 
нужда от преследването на развитие; обаче това не е обменът на реципрочна треньор-
връзка като фокус.  
 
Тя е само на лице, което търси треньор на които трябва да получат насоки. 
И двете менторство, че треньорската-връзката има елементи на следва да предостави 
насоки, в които да се помогне на индивида да спечелят холистична гледна 
точка. Коучинг обикновено се развива за по-кратък период от време, отколкото 
наставничество, които в някои случаи може да бъде продължено през целия 
живот. Въпреки цялостен подход на треньора включва дългосрочен план, треньорът 
няма да бъде в страна на индивида по време на периода, равна на ментор. Ето защо 
менторинг-връзката предоставя по-голяма възможност за преразглеждане на 
стратегиите за връзката, ако е необходимо. Когато менторинг-връзката обикновено е 
безплатно, понякога треньорската-връзката не е. Ние вярваме, че отношенията между 
наставляван-ментор следователно също се чувства по-справедливо, както и двете 
страни могат да обменят знания и опит, без да се налага да се мисли за извличане на 
максимума за парите си. 
 
Разликата между менторинг и коучинг е според Parsloe & Wray (2000) в контекстуална 
ролите, отговорностите и взаимоотношенията. Това е така, защото и двата процеса, 
който дава възможност или подкрепа и насърчава ученето. Пег (1999) обяснява, че 
наставникът е мъдър и доверен съветник с доверие и които са щастливи да премине на 
техните знания и мъдрост на. Наставникът осигурява преглед на джунглата от 
възможности за избор, които съществуват и определят маршрутите, по които може да 
следвате, за да се срещне с личен образ на съвършенството, както себе 
си. Наставниците ще споделят своите знания по начин, който помага на хората да 
поемат по-голям контрол над живота си. Треньори, казва Pegg (1999 г.); работи 
ежедневно с физически лица, както и "възпитава" да увеличат своите способности, като 
например футболисти, инженери или терапевти. Добрите треньори често работят в три 
стъпки: те насърчават хората да се гради върху силните си страни; те оборудват 
индивида, така че той / тя е в състояние да се справят и да се справи областите, които 
се нуждаят от подобрение същевременно дава възможност за непрекъснат успех на 
индивида. 
 
Arhén (1991) смята, че преподавателите и учителите са понятия, които са по-теоретично 

ориентирана и които са най-вече открити в системата на образованието. Той е тук, 

повече за факти за учене, и затова не може да има или малко обмяна на опит (не много 

често, така или иначе). Учителят и надзорът се възприемат да имат всички правилните 

отговори и трябва да се опита да научи ученика най-много. За по-високо образование, 

принуда произведения, според Hultman и Sobel (2005), като форма на насоки за 

студенти и докторанти, където те се обучават в техните дипломни проекти на различни 

нива. Според Holmberg (2000) на надзора е добре, ако той действа като наставник, т.е. 

показва интерес, както за отделния човек и неговата научна работа. 
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Смисъл и цел на менторството 

 

"Менторство е дейност или процес, който има само смисъл, когато има ясна цел и 
контекст" (Allsop & Бенсън, 1997 г.) 
 
Този цитат показва, че е важно да има ясна цел на Менторството. А менторинг 
програма трябва да има ясна заяви цел и смисъл; означава също Линдгрен (1997) и 
Foster (2001). Не всички програми за наставничество доведат до успеха на 
наставлявания. Но според Foster, наставничество програми с ясна структура може да 
бъде успешна. Foster подчертава значението на подбор, обучение и подкрепа, което е 
от решаващо значение за успеха на програмата Ментори. Наставничество, насочени 
към развитието на личността на наставлявания. С добре развита менторинг програма 
за наставлявания можем да получат по-добро фокусиране върху собствените си цели и 
ценности, които ще се надяваме в крайна сметка да доведат до по-добро качество на 
възприемане на живота. Менторство може да действа и като форма на управление в 
смисъла, че вещ често се получи по-ясна картина на професионалната роля и по свой 
собствен начин там. 
 
Менторство може да приема различни форми, преди всичко е важно да имат различни 
мерки за подпомагане, които достигат различни студенти през целия им 
образование. Един цялостен система за подкрепа, която поддържа цялата 
индивида; социално, академично и емоционално, че е по-вероятно да се увеличи 
пропускателната способност и възприеманото на качеството на 
образованието. Съдържанието на мерките за подпомагане трябва да бъдат също 
пригодени специално за всяка програма, за да се постигне желания ефект. 
 
Има основно две неща събрани заедно да се характеризира Менторството. Първият е 
на трансфера на знания от областта на по-опитен човек да е по-малко опитен човек, 
където основната цел на срещата между тези двама души, е, че по-малко опитен човек 
ще се научи и да развиват определени умения. Другата област, която отличава 
наставничество с е що се отнася до отношенията между наставлявания и ментора с 
техните различни преживявания. Това може да се види, че съдържа взаимно обучение 
и обмен. Наставлявани и наставници учат един от друг чрез диалог и обмен на знания и 
опит. Връзката се характеризира по отношение на: равенство между половете и на 
равни отношения, където и двете страни се развиват лично и професионално. Чрез 
наставничество, както наставляван и ментор имат възможност за отражение на себе си 
и своите роли. 
 
Уникалността на наставнически взаимоотношения е, че като наставник може да 
наддават за просто знанието и контактите, които си наставляван трябва в дадената 
ситуация - без да искат нищо в замяна. Вашата основна мотивация е желанието да 
споделят и видите вашия наставляван расте. Не съществува зависимост между вас. 
В отношенията на наставничество, както менторът и наставляваният имат възможност 
да се развиват, те се научават нови неща един от друг и наставлявания да се научим да 
виждаме проблеми по други начини. Това увеличава в рамките на наставлявани своите 
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умения и те могат да реализират своя личен случай. Лични цели могат да бъдат за 
решаване на проблеми, ефективно и т.н. 
 
Менторство е начин за прехвърляне на знания и опит от един човек на друг, също така 
е начин за създаване на социални процеси, където ментор и наставляван могат да 
споделят опит и трансфер на знания, и това не е толкова често в обикновения 
образование, така че е от полза да има наставничеството в образованието за 
възрастни. 
 

Възможни слаби страни (негативи) на методиката за менторинг 

 

Трудността може да бъде, за да не се получи "твърде близки" или да се чувстват по-
малък от наставника. 
 
Понякога тя може да бъде трудно да се намери време да наставляват и физически лица 
трябва да използват свободно време за това. 
 
Ангажимент за менторинг програма, за да достигне до успех изисква, наред с други 
неща, е ангажимент, в смисъл, че организацията наистина се развива и насърчава 
хората вътрешно. Това е така, защото на наставничеството може да се разглежда като 
основен метод за развитието на наставлявания. За да се оцени ефективността на 
наставнически програми, трябва да има най-малко три години. Резултатите от тези 
програми не могат да се видят в по-малко от една година, когато тя може да отнеме 
много време, за връзката между ментора и наставлявания да работи гладко. И за 
развитие на персонала е необходим голям ангажимент за постигане на успех. 
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III.3. Интергенерационно обучение 

 

Идеята за интергенерационно обучение в семейството и появата на нов вид обучение 

извън семейството 

В продължение на векове, и в двете традиционни и съвременни култури, учене между 
поколенията е неформалната превозното средство в рамките на семействата за 
систематичен трансфер на знания, умения, компетенции, норми и ценности между 
поколенията - и е толкова стара, колкото човечеството. Обикновено старейшините или 
прародители на семейството споделят своята мъдрост и се оценяват за тяхната роля в 
затвърждаването на ценности, култура и уникалността на семейството. Поколенията 
обмен в рамките на семейството е предназначен да поддържа новите поколения 
заземени в историята на тяхната култура и да се осигури връзка с миналото. Фамилната 
учене между поколенията е неформална и включва взаимодействие няколко 
поколения. Въпреки това, в модерни, по-сложни общества, учене между поколенията 
вече не се предава само от семейството и все повече се случва извън семейството. 

Докато традиционните семейства все още могат да ценят по-възрастните, както на 
предавателя на културното ерудиция, подготвя млади индивиди за живота в модерна, 
по-сложен свят е станал функция на по-широки социални групи, които са не-
фамилна. Сега има нов модел, който е "extrafamilial". Тя може да бъде на стойност да 
се изясни как съвременното общество е наложило създаването на ново поколение 
парадигма учене и бъдещи последици. 

В началото на последната четвърт на 20 век, демографски и социални промени 
допринесоха за развитието на нова парадигма (идея) за учене между поколенията 
извън семейството. Демографите докладвали две явления, които имали специфично 
въздействие за това развитие: нарастващия размер на възрастното население и 
промяна в структурата на семействата. Възрастните хора се увеличават по брой и 
живеят по-дълго, по-здравословен живот. В отговор на променящите се икономики, не 
е имало увеличение на един родител и две семейства работна родител, а често и 
семейства да се преместят в общества, които предлагат повече възможности за работа. 

В резултат на тези промени, е налице значително намаляване на продължаващата 
фамилна обмен между поколенията. Възникнала е нарастващата географско 
разделение между членове на много разширени семейства, причиняващи 
намаляването на възможностите за последователно обучение между поколенията и 
подкрепа. 

Най-младите и старите са станали по-уязвими в резултат на това географско 
разделение. Младият опит ограничен контакт с възрастните членове на техните 
семейства, които в исторически план са били в подкрепа на техния растеж и обучение, 
въвеждане на стойности и предлагат мъдрост, умения и неквалифициран любов и 
разбирателство. Възрастните хора изпитват ограничен контакт с по-млади членове на 
семейството, които предоставят съвременните социални прозрения, жизненост, 
неквалифициран любов, подкрепа, и нови технологични умения. 
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И двете групи губят специалното, надеждна подкрепа, предоставена от член на 
семейството от противоположния край на континуума живот. Загриженост относно 
въздействието на разделение на поколенията подкана изследователи и практици в 
детството, стареене, образование и изследвания на семейството началото, за да 
обсъдят необходимостта от създаване на възможности, в които биха могли да 
възникнат учене между поколенията, смислени взаимоотношения и социално и 
емоционално израстване между не-биологично свързани децата, младежта и по-
възрастни хора, които представят новата популация възникващите в предградията, 
малки и големи градове. 

 

Интергенерационни програми (програми за учене между поколенията) 

В края на 1970-те, интергенерационни програми (Intergeneretional Programs - IPs) 
започнаха да се появяват като модели за социално планиране, предназначени за 
попълване на "демографската пропаст", да се свържат по-възрастни и по-млади хора в 
неформална среда, която насърчава обмен между поколенията и учене между 
поколенията. Основното предизвикателство на тази нова парадигма - как да се 
създадат връзки за не-биологично свързани стари и млади хора, които биха могли да 
насърчават социалния растеж, учене и емоционална стабилност, която често се 
характеризира отношенията между възрастните и по-младите членове на семейството. 

В основата на създаването на поколенията Programs е очакването, че синергията на 
поколенията очевидно в семейните настройки могат да се включват в моделите 
социално планиране, като по този начин, създаване на възможности за учене между 
поколенията и развитието на значими връзки между нефамилна-възрастните и по-
младите поколения. 

В последните 30 години, IP модели са разработени, които се занимават по-стари и по-
млади хора в "extrafamilial" между поколенията учене. Ранните модели обикновено са 
настъпили в системите, които се фокусират върху обучението на младите хора, като 
училища, центрове за грижи за деца, читалища и системи, които се фокусират върху 
поддържане на благосъстоянието на по-възрастни хора, като например жилищни и 
дългосрочни грижи сайтове. 

Учене между поколенията може да възникне във всеки кръг от ситуации, в които 
младите хора и възрастните хора идват заедно в обща дейност. То се провежда в 
рамките на програми, специално разработени, за да обедини младите хора и 
възрастните хора в споделени смислени дейности, когато: 

- Най-малко два несъседни поколения учат заедно един за друг (стареене въпроси, 
опит, ценности, стремежи); 

- Две различни поколения се учат заедно за света, хората и / или исторически и 
социални събития, свързани с тях; 

- Две различни възрастови групи споделят учебен опит и дейности за обучение, 
предназначени за разработване на академични знания и умения и да подготвят своите 
умения на социални услуги (като екологичен или мир, свързани). 
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Поколенията програми допринасят за постигане на целите на обучението през целия и 
поколенията обучение по четири начина: 

- Да положи основите за учене през целия култура за млади и стари; 

- Разработване на положителни нагласи сред поколения; 

- Интегриране на помощи за деца, младежи и възрастни хора, училище и общност; 

- Дял учебни дейности за всички възрастови групи, като по този начин допринасят за 
социално включване, социално сближаване и солидарност. 

 

III.4. Подпомагане на интергенерационното обучение посредством реверсивен менторинг 

 

Обратните наставничеството се определя като сдвояването на по-млада, по-млад 
служител в качеството на ментор, за да споделят опита си с по-стар, старши колега като 
наставлявания. Бившият изпълнителен директор на General Electric Джак Уелч, 
обикновено се кредитира с въвеждането на официална програма обратна 
наставничество през 1999 г., когато той нареди на 500 от най-добрите си мениджъри да 
открие млади служители, които биха могли да ги научи да Интернет. Оттогава обратна 
наставничеството се е превърнал в "най-добри практики" между няколко големи 
корпорации, включително Dell, Procter & Gamble, и Time Warner. За организациите, 
подслушване в познания и технологии разбирам от младите работници е ясна полза на 
обратната наставничество. Въпреки това, обратната наставничество също притежава 
обещание за изграждане на лидерство газопровода, насърчаване на по-добро 
отношенията между поколенията, насърчаване на многообразието инициативи и 
насърчаване на иновациите. За лицата, обратна наставничество е възможност за учене 
от двамата участници и творчески начин да се ангажират хилядолетни служители. 
 
Обратните наставничество е иновативен начин за насърчаване на ученето и улесняване 
на връзките различни поколения. Тя включва сдвояването на по-млада, по-млад 
служител в качеството на ментор, за да споделят опита си с по-стар, старши колега като 
наставляван. Целта е споделяне на знания, с наставлявания фокусирани върху ученето 
от актуализира предмет или технологична експертиза менторът и перспективата за 
поколенията. В допълнение, има акцент върху развитието на лидерството на 
наставниците. 
 
Обратните наставничеството се намира в менторинг литературата като алтернативна 
форма на наставничество, с уникални характеристики и функции за подпомагане 
обменят които го отличават от други отношения в развитието. Обратните 
наставничество капитализира върху поколенията прилики и разлики чрез насърчаване 
на организациите да се признае, разбираме, и да гради върху силните страни на 
поколения. Очаква се, че развитието на една по-една взаимоотношения трябва да 
помогне за намаляване на предположения и негативните стереотипи и дори подчертае 
прилики. 
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По-младите служители споделят силно желание за високи колеги качество и достъп до 
нови преживявания и предизвикателства. А обратната връзка наставничеството има 
потенциал да изпълни и двете от тези преференции. Повече от традиционните 
програми за наставничество, обратна наставничеството има двоен фокус върху 
развитието на отношенията на ментор, така и наставляван. Младите наставници имат 
възможност да демонстрират способности като лидери чрез тяхната координация на 
задачи и цели в тази връзка. Наставниците са все достъп до повече висши хора, и те ще 
получат, за да отиде зад кулисите, за да видите как възрастните хора мислят и 
предлагат прозрения. Инвестиране в висококачествени взаимоотношения е важно за 
хората, тъй като изследванията показват, че ефективни лидери карат резултати чрез 
мрежи. По този начин, обратен наставничество е полезен инструмент за менторите и 
наставляваните, който повишава техните индивидуални мрежи и изгражда между 
поколенията моста организации и общности, развитие на лидерски умения. 
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III.5. Аз искам да бъда наставляван 

 

Като наставник може да допринесе изключително много за успешното и 
удовлетворяващо кариера. В случай на обръщане на наставничество тя може да 
допринесе за по-активен социален живот и превенция от отпадане в 
общността. Придобиване на нови практически умения (например в областта на ИКТ) 
могат да разширят възможностите за комуникация на възрастни граждани и ги 
поддържат връзка със своите приятели и роднини. 

Голяма част от това обучение, което допринася за успеха ни не се случва чрез книги 
само, но също така и чрез реалния свят опит. Без ментор, че ученето се случва най-вече 
чрез опити и грешки. С ментор, обаче, дори и опитни професионалисти могат да се 
възползват от опита и експертизата на някой, който може да им помогне да се избегнат 
грешките. Тези нови за нови професионални умения ще открият, че да бъдеш 
наставляван скъсява кривата на обучение за придобиване на умения и знания, най-
критични към успешна кариера. 
Други предимства, които се натрупват в резултат на е наставляван в менторинг 
отношения включват: 

- Изучаване на нови неща за себе си: The самостоятелно отражение, които могат да 
възникнат вследствие на наставнически взаимоотношения може да бъде мощен опит 
растеж и осигуряване на лице с нови прозрения за него / себе си. 

- Осъществяване повече от силните си страни и използване на вашите скрити таланти: 
Един добър наставник ще ви бутнете да направи повече с вашите силни страни, и да ви 
помогне да се открият и използват скрити таланти. 

- Принос за успеха на вашата общност и компания: A наставляван, който изгражда 
силна позиция в общността си в крайна сметка допринася за успеха на компанията. 

- Удовлетвореност Кариера: Ще бъде по-доволен от кариерата си, ако сте по-добре при 
извършване на работата си; и вашата фирма и общност ще бъде по-доволен от 
представянето си, както и, кредитирането по-голяма стабилност в кариерата си. 

- Разширяване на вашата лична мрежа: Сключването на наставнически 
взаимоотношения добавя вашия ментор на вашата лична мрежа, и може да доведе до 
въвеждане на индивидите в мрежата на ментора. 

- А източник на референции: Вашият наставник може да ви насочи към други 
наставници, след като той / тя има по-добро разбиране на вашите нужди, способности 
и цели. 

 

Как да се подготви наставлявания? 

 

Дефинирайте цели и задачи 

Първата стъпка на бъдещия наставляван е да се идентифицират неговите / нейните 
цели за развитие на отношенията наставничество. Какво те се надяват да научат? Те 
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могат, например, да имат обща цел на изучаването на нови умения в определена 
област на интерес (например научат нов език, компютърни умения, и т.н.). За да се 
постигнат тези цели, те трябва да имат конкретни цели, които ще им донесат по-близо 
до постигането на тази цел. 

 

Не се страхувайте (да сте наставляван) 

Една от пречките, които са изправени пред много наставлявани е собствената им 
нежелание да се прилага за ментор. Това нежелание е често срещано явление, и за 
мнозина се корени в неудобството да се признае, че те може да се нуждаят от помощ, 
или в страх от отхвърляне. 

Как могат да се преодолее това нежелание? Те трябва да се съсредоточи върху своите 
цели и нужди. Няма нищо лошо в това признава, че човек трябва или иска помощ. Факт 
е, ментори постоянно казват, че те са поласкани при наближаване, и приветстват 
възможността да "върне" на наставляваните. Наставничеството като социална дейност 
и връзката се прави завръщане, което накара много организации да започне 
наставнически инициативи. Така че при навлизането наставник взаимоотношения, 
възрастните хора не са сами. 

 
Какви качества трябва да търси наставлявания в ментора? 
Когато бъдещият наставляван възнамерява да бъде част от наставнически 
взаимоотношения, той / тя трябва да потърси някои жизнено важни качества в 
ментор. Те трябва да: 
- Да имат енергията и способността да го подкрепят / нея 
- Притежават силна професионална мрежа 
- Да имат опит в областта или областта, която наставлявания е идентифициран за 
развитие 
- Да бъде отличен слушател 
- Да е достоверен/на, да не съди и да етичен 
- Да имат истински интерес към подпомагане на наставлявания развиват лично и 
професионално 
- Да бъде уважаван от колегите си в своята област на компетентност 
- Да притежават преподавателска / стил и етика обучение, подобно на тези на 
наставляваната, освен ако друг стил е това, което наставляван се стреми да овладее. 

 

Готови ли сте да бъдете наставлявани? 

Ако бъдещият наставляван да отговорите с "да" на повечето от следните въпроси, той / 
тя вероятно е готов да започне да бъдеш успешен наставляван: 

- Щях ли да се възползват от насоки в развитието на нови умения? 
- Дали съм готов да слуша и да се разбере? 
- Аз ли съм очаква да допринесе за връзката от и споделяне на моите идеи? 
- Ще го приема конструктивна обратна връзка и да поеме риска от проучване на нови 
идеи и подходи, предложено от моя ментор? 
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- Реалистични са очакванията ми за моите наставнически взаимоотношения? 
- Аз съм готов да поеме ангажимент за бъдещето ми като комуникират ефективно с 
моя ментор? 
- Ще приема, че за да успее да може да се провали, така че аз ще знам какво да не 
правим следващия път? 

 

Качества на успешния наставляван 

Качество: личен ангажимент да се занимава с друго лице за продължителен период 
от време.  

Наставляваният трябва да иска да бъде пълноправен партньор в свързването на 
наставничество и да бъдат инвестирани, в дългосрочен план, за да има достатъчно 
време, за да осъзнае разликата. За тази цел, те се подготвят и да направим подходящия 
"домашна работа" за срещи с техния ментор. Те работят, за да получат умения, 
познания и способности, за да растат. 

Качество: Гъвкавост.  

Успешните наставлявани признават, че отношенията отнеме време да се развива и че 
комуникацията е двупосочна улица. Те трябва да бъдат гъвкави, да слушате своя 
ментор, и помисли за нови възможности. Те поемат инициатива, нуждаещи се от съвет 
на наставника, когато е необходимо. И те се фокусират върху целта, не се губи в 
процеса. 

Качество: Възможност да се признае, че наставничеството е само един инструмент 
за развитие.  

Менторите могат да ви спестят време плюс вдъхновяват, учат, и да ви насърчи. Те могат 
да бъдат отлични модели за подражание за това, което искате да направите, и да 
стане. В същото време, можете да научите от много други източници. Като отчита, че 
можете да се възползвате от най-различни източници, перспективи и стилове - дори и 
тези, съвсем различна от собствената си - ще се отворят към нови идеи, ценна 
информация, както и широк спектър от гледни точки. Помислете за един или повече 
ментори като част от цялостната си стратегия за развитие на личността. 

Качество: Откритост  

Наставляваният трябва да знае и да може да обсъжда своите нужди и цели с техния 
ментор. Това означава, че той или тя трябва да търси в себе си, за да се определят 
областите, които могат да се нуждаят от работа и да ги споделяте с наставника. 

Качество: Възможност да слушате и да приемат различни гледни точки.  

Наставляваният трябва да бъде в състояние да получи обратна връзка и погледнете на 
ситуацията от гледна точка на ментора да получат по-обективна гледна точка. Един от 
най-големите ценности на връзката на наставничеството е възможността да има гледна 
точка, по-опитен човек. Наставляваният трябва да бъдат готови да опитват нови неща, 
за да разгледа различни начини за "да стигнат до там от тук." 
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III.6. Искам да бъда ментор 

 

Според общото определение *1+, "менторство е" лично на развитието "на връзката, в 
която по-опитен или по-опитен човек помага за насочване на по-малко опитен или по-
малко опитен човек". Колкото по-опитен човек помага на по-малко опит, който се 
нарича ментор и по-малко опит - наставлявания. Няма специфично изискване за 
възрастта на двете лица. Само нивото на притежаваното знания и опит в определена 
област е важно човек да бъде определен като един бъдещ ментор или наставляван. 

Ако по-опитен или по-опитен човек (наставникът) е по-стара от по-малко опитен или 
по-малко опитен човек (наставлявания) имаме случай на наставничество. Ако по-
опитен или по-опитен човек (наставникът) е по-млад от по-малко опитен или по-малко 
опитен човек (наставлявания) имаме случай на реверсивно наставничество. 

Това може да се случи в някои много специфични знания и умения области се появи и 
разви през последните 20 - 30 години. Такъв е случаят с ИКТ и техните приложения в 
ежедневието. По-младите хора поради тяхната актуална образование притежават по-
добри познания в областта на ИКТ и да ги използват ежедневно в обучение, 
комуникация със своите съученици и приятели, за социални мрежи, развлечение и т.н. 
По-възрастните хора (пенсионери) не разполагат с тези знания и умения, тъй като те 
просто не съществуват по време на техните учебни години и активен професионален 
период от живота. Те имат нужда от някой, който е по-опитен, за да им помогне 
"донесе нагоре" с тези технологии. Така че обратната наставничеството има огромен 
област на приложение в такива случаи. 
 

Защо искам да бъда ментор? 

 
Повечето наставници искат да "върнат". Те доброволно си време и талант, за да 
инвестират в успеха на друг човек. Автентични ментори споделят ноу-хау с някой, който 
се занимава активно с обучение и постигане на целите си. Той се чувства добре да 
споделят знанията си с някого. Има много изследвания, които показват, че помага на 
другите просто те кара да се чувстваш добре. 

Но има и много повече от това, че. Както и всяка друга връзка, наставничество е най-
ефективна, когато и двете страни да се възползват. В качеството си на наставник е 
повече като да бъдеш умен приятел. Това е органичен процес с естествен даване и 
получаване. 
Освен голямото удовлетворение на връщане, тук са по-големи причини да бъде 
ментор: 
1. Разширяване на мрежата ви. 
2. Предприемане на действия по въпрос, който е важно за вас. 
3. Научете повече за иновации, нови тенденции. 
4. Изграждане на лидерски умения. 
5. Гориво вашата страст. 
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Отговорности на наставника 

Как това определение ни помогне в разбирането на отговорностите на ментор? Това ни 
показва, че вашата роля е да слуша, да предостави конструктивна обратна връзка и да 
помогне на вашия наставляван разгледа възможностите. За да направите това, можете 
да споделите вашите собствени преживявания или да ги отнесе към други ресурси. Ще 
помогне да се идентифицират области за развитието им, треньорът си наставляван и 
им позволяват възможностите за практикуване на нови умения. Вие ще действа като 
трибуна; попитам наставлявания въпроси да предизвика по-нататъшно проучване на 
идеи или да оспори тяхното мислене. Вие ще предостави насоки, а не посоки, и няма 
да решат проблемите си, но действа като сътрудник в процеса на решаване на 
проблеми. 

 

Качества на успешения ментор 

 
Ефективните наставнически взаимоотношения започват с подготовката на наставника и 
се движат в подготовката на връзката. Като време, за да се подготвите за поемане си 
роля може да осигури значителна възможност за самостоятелно разглеждане на 
документите ви. 
Например, някои поведения или качества са били идентифицирани като отличителен 
белег на една успешна ментор. Тези качества могат да бъдат обвързани с мотивацията, 
че има ли участие в менторинг взаимоотношение. 
Защото мотивацията има пряко въздействие върху наставник на поведение, отношение 
и устойчивост, разбиране на вашите конкретни мотиви, тъй като те се прилагат към 
тези качества ще се задълбочи чувството си за ангажимент за вашето пътуване. 

Качество: Личен ангажимент да се занимава с друго лице за продължителен период 
от време .  
Менторите имат истинско желание да бъде част от живота на другите хора, за да им 
помогне с трудни решения и да ги видите да се превърне в най-добрия те могат да 
бъдат.Те трябва да бъдат инвестирани в отношенията на наставничество, в 
дългосрочен план, за да бъде там достатъчно дълго, за да направи разликата. 
Мотивация : Харесва ми усещането, че другите ме търсят за насоки или съвети. 

Качество: Зачитането на физически лица и за техните способности и правото им да 
направят своя избор в живота  
Наставниците не трябва да се доближават наставлявания с нагласата, че техните 
собствени начини са по-добри или че участниците трябва да бъдат 
спасени. Наставници, които предават чувство на уважение и равно достойнство в 
отношенията спечелят доверието на своите наставлявани и привилегията да бъда 
съветници към тях. 
Мотивация: Намирам, че помагате на другите да растат и да се научат е лично 
възнаграждаване. 

Качество: Способност да слушате и да приемат различни гледни точки  
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Повечето хора могат да намерят някой, който ще дава съвети и да изразява 
становище. Това е много по-трудно да се намери някой, който ще спре собствената си 
преценка и наистина слуша.Менторите често помагат просто от слушане, пита 
обмислени въпроси и дава възможност да се изследват собствените си мисли с 
минимална намеса наставлявани. Когато хората се чувстват приети, те са по-склонни да 
поиска и да отговорят на добри идеи. 
Мотивация: Намирам, че работи с други, които са различни от мен, за да бъде 
енергизиращо. 

Качество: Възможност да усети съпричастност с предизвикателствата на друг човек.  
Ефективните наставници могат да се чувстват с хора, без да съжалявам за тях. Дори и 
без да е имало същите живот и работа преживявания, те могат да усетят съпричастност 
с чувствата на наставлявания макар и да внасят по-разнообразен перспектива на 
ситуацията. 
Мотивация: Наслаждавам съвместно обучение, изграждане на нещо, което не е 
съществувало преди в нашите индивидуални живота. 
 
Качество: Възможност да се види решения и възможности, както и бариери  
Ефективни ментори балансират реалистично отношение на предизвикателствата пред 
своите наставлявани с оптимизъм за намиране еднакво реалистични решения. Те са в 
състояние да придаде смисъл на една привидна бъркотия от въпроси и изтъкна, 
разумни алтернативи. 
Мотивация: Имам специфични умения и знания, които искам да давате на други хора. 

Качество: Гъвкавост и отвореност  
Ефективни ментори признават, че отношенията отнеме време да се развива и че 
комуникацията е двупосочна улица. Те са готови да отнеме време да се опознаят 
своите наставлявани, да научат нови неща, които са важни за техните наставлявани, и 
дори да бъде променена от връзката им. 
Мотивация: Аз се търсят възможности за по-нататъшно моя собствен растеж. 
 
Наставникът също така трябва да бъде: 

 топъл и приятелски настроен 
 естествено положителен и подкрепящ 
 с отворен ум и гъвкав към нови идеи 
 отличен слушател 
 упорит и търпелив. 

В непосредствена близост до характеристиките, споменати по-горе, е оптимист и 
умението да преизвиквате усмивка и създавате лека атмосфера, правят човека по-
добрият наставник, който той / тя може да бъде. 
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IV. Заключение 

 

Създаденото ръководство O4 по проект Cognos „Ръководство за инструктори по 
обучение между генерациите” е един от двата интегрирани продукта на проекта 
(допълнителващ се с О5 – „Ръководство за млади наставници: Какво и как да се учи”), 
които за свързани с основния продукт О3 – „Наръчник на инструктора”.  Наръчникът,  
като методологичен инструмент, помага на инструкторите по наставничество и 
реверсивно наставничество, като им предлага практически насоки и примери, които 
трябва да бъдат разглеждани като част от настоящото ръководство за разработване на 
по-ефективни обучителни дейности. 
 

Настоящото Ръководство за инструктори по обучение между генерациите е 
адресирано към възрастните хора, които желаят да станат ментори или 
наставлявани. Тук обаче случаят е обратен - наставникът обикновено е по-млад от 
наставлявания, което изисква вземане на подходящо решение и позиция. 
Наставляваният е по-малко опитен и има по-малко познания в дадена област или 
области, в които има нужда от подобрение на знанията си, а наставника, дори да е по-
млад от наставлявания, е признат за своя опит и помощта му по време на учебния 
процес. 
 

Методологията за наставничество за обучение на възрастни при обучение между 
поколенията се счита за най-подходящ подход за нуждите на потребителите - 
възрастни хора и млади наставници с добри компетенции по обща грамотност и ИКТ 
или дори с ниво на експертни познания. В този смисъл тя носи предимства в сравнение 
с други образователни подходи в образованието на възрастни и при придобиване на 
основни умения като базова грамотност или владеене на ИКТ. Процесът на учене е 
предпоставка за продължаване на личното и професионално развитие и изисква 
определяне на потребностите и целите в живота, което предполага наличие на 
перспективата чрез учене през целия живот. В менторинг взаимоотношенията се 
решава какво наставляваният иска да се научи, кога и как. По този начин връзката на 
ментор-наставляван е „по-равнопоставена” от връзката студент-
учител. Преподавателите предлагат повече "обмяна на опит", а учителита повече 
"факти за учене" по отношение на различните методи на обучение. При менторинг и 
коучинг, като се има предвид, че и двата имат за цел подпомагане на индивида да 
получи цялостна перспектива, холистичния подход на коучинг-а включва дългосрочен 
план, без постоянното присъствие на инструктора, а при менторинга наставническата 
връзка осигурява бърза помощ при необходимост. 
 

Трябва да се има предвид, че за избора най-добрият метод зависи от различната 
ситуация / контекст, например, ниво на експертни познания на наставляваният, 
неговите учебни стилове и предпочитания и вида на знания, които трябва да бъдат 
усвоени. Въпреки някои проблеми, които могат да възникнат или възможните 
недостатъци („клопки”), които могат да се появят в методологията на наставничеството 
като: "близостта" не се получи или да се чувстват „по-старши” от ментора; необходима 
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е силна ангажираност през всичкото това време, най-малко три години, за да се 
разработят ефективни програми за наставничество. 
 

В процеса на обучение, за да стане един възрастен човек наставляван, в рамките на 
настоящото ръководство можете да намерите и следната информация: 

a. Предимствата да си наставляван: научаваш неща за себе си; наблягаш 
повече от силните си страни и използваш скритите си таланти; допринасяш за 
успеха на своята общност и фирма / организация; получаваш удовлетворение от 
кариерата; разширяваш личната си мрежа и източниците на референции; 
b. Изискванията, за да бъдете наставляван: поставените цели и задачи за 
менторинг взаимоотношения; да не се страхувате да се кандидатирате за 
наставник; качествата на наставника, които наставляваният трябва да търси  и 
набора от въпроси, които трябва да знаете, ако наставлявания е готов да бъде 
наставляван. 
c. Качествата, които един наставляван трябва да има за успеешен менторинг 
и качествата на успешния наставник. 

 

Освен това се посочват причините да искате да станете ментор, отговорностите на 

ментора и качествата на един успешен наставник. 
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VI. Речник на термините 

 

Наставляван – Наставляваният е човек, който получава помощ и наставления от ментор.   

Ментор – Менторът е човек, който наставлява и оказва помощ на наставляван да постигне 

определени цели. 

Менторство – Менторството включва взаимоотношения на човек с отлични познания в 

определена област с друг, който иска да повиши познанията си в тази област.  

Традиционно менторство – Възрастен ментор и един по-млад наставляван.  

Групово менторство - Възрастен ментор наставлява до 4-ма по-млади души. 

Менторство в екип – Няколко възрастни ментора работят с малки групи от наставлявани млади 

хора, като съотношението е не по-голямо от 1:4. 

Равнопоставено менторство – Млад ментор и млад наставляван. 

Е-менторство  - Менторство посредством  електронна поща и Интернет. 
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