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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 на стр.9) 
и обяснена с повече подробности. 
 

Настоящето Ръководство за млади наставници. Какво и как да се учи? е адресирано 
към младите хора и има за цел да подпомогне младите наставници-наставлявани в 
учебния им опит, като ментор или наставляван. Това ръководство за млади 
наставници е предназначен за обучение на бъдещи млади наставници за 
наставничество, и особено в обратния процес на наставничество – реверсивното 
наставничество.  Процесът на реверсивно наставничество предполага един млад 
човек в двете роли: като ментор и като наставляван. Като наставник, един млад човек, 
който иска да научи за наставничеството, за да стане ментор чрез преподаване на 
основни умения на възрастни и/или млади хора, и като наставляван млад човек, 
който иска да научи основни компетенции, като грамотност и ИКТ. 
 



 

 

5 

 

COGNOS 

 

                        Ръководство за млади ментори Интергенерационна 

образователна 

общност за обучение 

на възрастни 

 

Други цели: 

1. Осигуряване на обучение на бъдещите млади ментори; 
2. Повишаване на осведомеността им относно процеса на наставничество и конкретно 
за реверсивното наставничество; 
3. Насърчаване на наставничеството сред младите хора като ментори и наставлявани; 
4. Увеличаване участието на възрастни в обучителни дейности като ментори и 
наставлявани; 
4. Да насърчи активното участие на младите и възрастните хора в обществения живот. 
 
Ръководството за млади ментори. Какво и как да се учи? е структурирано в четири 
основни раздела: (1) Определения за основни понятия като наставничество, учебни 
общности за обучение на възрастни между поколенията, реверсивно наставничество, 
видове наставничество; (2) Защо е необходима методика за наставничество при 
обучение на възрастни в учебни общности между поколенията; (3) Искам да бъда 
наставляван и (4) Искам да бъда ментор. 
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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 
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живота, например, и един млад -ментор преподава нови умени за работа с ИКТ на по-
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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Източник: Проект Cognos 
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III. Основни идеи 

Основната цел на тази глава е да се опитаме да разберем или поне да има първо 
подход на тези две различни понятия: наставничество и обратна наставничество, 
когато говорим за образование за възрастни в специфичния контекст на поколенията 
учебни общности.Защо методика наставничество за обучение на възрастни в 
поколенията учебна общност? Защо да се превърне в наставляван и / или един млад 
наставник? 

III.1. Дефиниции 

Менторство 

Обща дефиниция: 

"Менторство е защитена връзка, в която може да се появи учене и 
експериментиране, могат да бъдат разработени потенциални умения, и в 
която резултати могат да се измерват по отношение на компетенциите, 
придобити". 

      Audrey Collin1 

Една от трудностите, ние можем да намерим, когато искаме да се определи 
Менторство е големият брой на съществуващите дефиниции. В контекста на 
настоящото ръководство сме избрали някои от тях от общ подход към поколенията 
учебна общност за контекст на образованието за възрастни, в която един млад 
човек може да бъде ментор. 

Терминът наставник2 се дължи на Омир и неговата епична творба, Одисеята. В 
историята си, Одисей, цар на Итака, се впуска в едно десетилетие на пътуване и 
приключения, оставяйки след себе си съпругата му и малкият му син, 
Телемах. Одисей инструктира лоялен и истинската му слуга, Ментор, да се грижат за 
кралското семейство и държи под око върху Телемах. Ментор се съгласява и действа 
в локо Парентис, ставайки баща, учител, ролеви модел, ръководство, отзвук и приятел 
на Телемах. 

Атина, богинята на мъдростта, понякога приема формата на Ментор и предвижда 
насърчаване и подкрепа на Телемах. От тази история, думата "ментор" е дошъл да 
означава "баща" или може би "майка фигура" (след мъдрост и съвети на Атина) с по-
младите хора. 

"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 разглежда като двоични, лице 
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в лице, дългосрочни отношения между надзорен възрастен и начинаещ студент 
(човек), която насърчава професионални, академични, или личностно развитие на 
наставляваната.”3 

Менторство често ще изисква използването на коучинг и консултантски техники, но се 
различава от двете. 

А треньор отношения е по-ограничено по своя обхват и често ще се фокусира върху 
развитието на конкретни умения за работа и придобиване на знания. Коучингът е 
обикновено краткосрочен план и изпълнение ориентирани. Едно лице може да 
споделите треньор отношения с много хора.4  

Коучингът е процес на отключване на потенциала на хората, за да се максимизира 
собственото си представяне. Това им помага да се научат, а не да ги учи.5 (Whitmore, 
2009, стр. 10) като насочване, може да се разбира в редица начини, тъй като има 
много видове и подходи, обучение. 

Консултирането е процес, проведен от съветници или регистрирани психолози, които 
са насочени психологически проблеми и нарушения. Менторите играят ролята на 
съветник, когато те предоставят специални видове подкрепа на други хора, които се 
намират в стресови или трудни обстоятелства. Ehrich Lisa Catherine, Dr., (et al 2013:7). 

Обучението е структуриран процес на преподаване, при който треньор се фокусира 
върху развитието на умения, знания и нагласи, необходима за изпълнение на дадена 
задача или извършване на работа. Обучението като пряка форма на обучение, 
понякога може да представлява коучинг и менторство. Ehrich Lisa Catherine, Dr., (et al 
2013:7). 

 

Интергенерационна образователна общност за обучение на възрастни 

Учене между поколенията6 е начин, че хората от всички възрасти могат да се учат 
заедно и един от друг. Това е важна част от ученето през целия живот, където 
поколенията работят заедно, за да получат умения, ценности и знания. 

Отвъд трансфера на знания, ученето насърчава реципрочни връзки между отделните 
поколения и помага за развитието на социалния капитал и социално сближаване в 
нашите застаряващи общества. 

Учене между поколенията може да се фокусира върху неформалните среди за 
обучение, където различни поколения се учат заедно и от всеки по отношение на 
общите проблеми, споделени от поколения и / или с конкретна цел на изучаването на 
определена тема, като грамотност или ИКТ умения. 

Изучаването грамотност и / или компютърни умения сред възрастните е било през 
последните години доста често срещана практика в различни европейски страни, като 
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събере заедно в поколенията общности, където млади хора учат и помагат на 
възрастните хора да научат за тези теми. 

Учене между поколенията генерира възможности и положителни резултати за всички 
поколения, участващи. Първи заедно хора от различни поколения им позволява по-
добре да знаят и разбират помежду си, за да вземе участие в обществени дейности и 
разработване на по-силни връзки с общността и да се съборят възрастови базирани 
стереотипи, между другото. 

Поколенията контекст също така позволява пускането в програми практики за 
наставничество с основната цел да споделят и да се учат на опит и знания. Понякога 
традиционните менторинг процеса, в който по-възрастен човек-наставник е 
отговорен за процеса на ментор по-млад възрастен-наставляван се превръща 
в процес на реверсивно наставничество. По този начин, при млади зрели стане 
ментор и старши възрастни наставлявания. Не е трудно да се разбере как това може 
да се случи, когато, например, ние говорим за новите ИКТ. 

Реверсивно менторство7 

Реверсивното наставничеството се основава на концепцията за наставничество, но 

преобръща традиционната концепция за който играе ролята на ментора и който играе 

ролята на наставлявания в отношенията. 

Обратните менторинг позволява на хората от по-младото поколение (ментори) с 
програма за технологии и / или грамотност, например, за да се даде нов живот в 
наставлявани, които се нуждаят от помощ преодоляването им празнина знания. 

В рамките на обратната-наставничеството е същата като "традиционна" 
наставничество: трябва да има постоянна комуникация между ментора и 
наставлявания, ясни очаквания, търпение от наставника, желание да се учи от 
наставлявания, и доверие между ментор както и наставляван , но ползите за ментора 
и наставлявания са различни, а вероятно и по-добре с обратна наставничество: 

Реверсивното менторство е двупосочно менторство 

Обратните менторинг позволява възрастни пенсионери (наставлявани) се учат, 

развиват и усъвършенстват уменията си за ограмотяване и ИКТ. Това е знание, което 

може лесно да бъде придобит от работа в тясно сътрудничество с някой (ментор), 

който има дългогодишен опит и може правилно, и търпеливо, научи mentee- за 

разлика от наставлявания се опитва да научи за неговата или нейната собствена. 

Но наставлявания в тази ситуация има и години на работа и житейски опит, че 

младият наставник не е бил изложен на все още или поне не толкова много. Това 

означава, че докато наставлявания се учи за технологиите и / или грамотност, той или 

тя също така има възможност да играе ролята на ментор на моменти и да говорим за 
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млади зрели за кариера / работа-ориентиране, професионален живот или просто 

житейски опит. 

 
Реверсивното менторство създава нови приятелства 

Менторът и наставляваният в обратна наставнически взаимоотношения могат да имат 

различно образование, работа или са работили в различни сектори, и там е най-

очевидната разлика във възрастта, която може да генерира нов и малко вероятно 

приятелство.Понякога най-добрият начин да се учат и да растат, е да се работи с 

някой, който идва от съвсем различна разходка на живот. 

Вероятно в рамките на поколенията живот на Общността за обучение на възрастни 

единственият общата нишка между двете поколения е любовта на технологиите, 

грамотност и може би по обмен на знания (ментор) и желанието да се запознаят с 

тези теми (наставлявана). 

 
Реверсивното наставничество израства следващото поколение лидери 

Като има предвид традиционната менторство обикновено е прав трансфер на знания 

от наставника на наставлявания, обратни наставничество действително помага за 

укрепване на уменията на наставник. Един млад възрастен се постави в позиция на 

ръководството, когато той или тя е отговорна за да играе ролята на ментор, за разлика 

от ролята на наставляван, че той или тя е по-запознати. Това помага на младия 

наставник, за да се развива и усъвършенства лидерски и комуникативни умения, 

които стават много полезно в контекста на работата. 

Ключът към успеха в обратен наставничество е възможността за създаване и 
поддържане на отношение на взаимното уважение, откритост към опита на другия и 
се разтваря бариерите на статут, власт и позиция. 

 

Видове менторство8 

Има различни видове на наставничеството в зависимост от осветения аспект: 
формална или неформална наставничеството, традиционна наставничеството, група 
наставничеството, партньорска наставничество, д-менторинг и т.н. Всички те могат да 
се проведе вразлични контексти като училище, на работното място, различни 
организации, настройки на общността, виртуални общности и учене между 
поколенията общности за обучение на възрастни. 

Неформална наставничеството се отнася до двама души участват в менторинг 
взаимоотношение без никаква намеса или насоки от официална организация. 
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Официално наставничество "Официално наставничеството се случва, в които 
организацията предоставя структури за подкрепа, за да се гарантира, че участниците 
имат яснота на целта и подкрепата, от която може да се наложи да се направи успеха 
на връзката" (Clutterbuck 2004b). 

Персонално наставничеството има тенденция да се включат двама души на едно и 
също ниво, или състоянието, които работят заедно, за да се подкрепят един друг. 

Група наставничество може да се разглежда и се практикува в различни начини в 
зависимост от сместа на хората, които го формират. 

Например, група наставничество включва: 1. група от връстници, които работят 
заедно и се подкрепят взаимно; 2. Един наставник, който работи с група от 
наставлявани; 3. Множество наставници, които работят с множество наставлявани и 
всички тези хора са свързани в една група. 

За разлика от традиционните наставничество, където има по-опитен човек, ментор, 
който работи заедно с наставлявания, партньорска наставничество и група 
наставничество са склонни да се тълкува като по-егалитарно на фокус и включва една 
общност на участниците. 

E-менторинг разчита на комуникация посредством компютър (CMC) като електронна 
поща и други електронни комуникационни технологии, онлайн платформа за 
сътрудничество, социални медии уеб 2.0 да се даде възможност на наставничеството 
да се проведе. E-наставничество приближи може да се използва в официални и 
неофициални договорености за наставничество, за традиционния наставничество, 
или на различни видове партньорски наставничество или група наставничество. 
 

Запомнете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Собствена разработка  
  

Реверсивния менторинг позволява на хората от по-младото поколение 

(ментори) с познания за технологиите и/или грамотност, например, да 

променят живота на наставлявани, които се нуждаят от помощ при 

преодоляването на празнина в знанията им. 
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III.2. Защо методика за менторинг за обучение на възрастни в общности за учене 

между поколенията? 

Тази втора глава е представена по-подробна информация по отношение на обратната 
наставничество и защо тя е интересна методология в контекста на образованието за 
възрастни, между поколенията учебни общности и учене грамотност и умения по 
ИКТ. С това се има предвид, главата е структурирано в три основни съдържание: 
Трансфер на знания, на обратната наставничество като методология за печеливша и 
възможните трудности в обратна наставнически взаимоотношения. 

 

Трансфер на знания9 

Що се отнася до трансфера/придобиване на знание, трябва да се каже, че има много 
начини да се направи това. Изборът на най-добрият метод зависи, от една страна, на 
различни ситуации/контексти: 

• Защо искате да прехвърлите на знанията 

• ниво на експертни познания на приемника 

• стилове и предпочитания за учене на приемника 

• Дали знания ще се прилага в същата или различна среда 

• Типът на знания, за да бъдат прехвърлени 

И, на другия, той трябва да бъде взето под внимание, че има три подхода за избор на 
метод на предаване на знания: 

Изберете метод на предаване на знания от нуждите на потребителите - може да се 
използва, когато дадено лице, екип или организация има специфични нужди в ума. 

Изберете метод на предаване на знания от контекст и видове знания -може да се 
използва, когато дадено лице, екип или организация има определен тип знания, за да 
бъдат прехвърлени. 

Изберете метод на предаване на знания чрез ниво на опит -може да се използва, 
когато потенциален приемник на знанието има определено ниво на опит. 

В контекста на настоящото ръководство "Ръководство за младите наставници. Какво и 
как да се учи "на методология / подход Reverse Менторство е считана за подходяща 
един като се вземат предвид следните аспекти на трансфера на знания: 
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Източник: Собствена разработка на база на Piktialis, D. and Greenes, A. (2008) 

 

ЗАЩО: Нужди на потребителите 

 

В различните европейски страни има редица от възрастни хора, които трябва да се 
научат грамотност и по-голям брой нямам ИКТ умения на всички. Някои от основните 
елементи на обществото на знанието - т.е. развитие на основни умения за живот, 
участие в обучение на възрастни, пагубното срещу безработицата и социалното 
включване (между другото) - са пряко свързани с ниво на населението на 
квалификация. 

Проучването на възрастни умения (PIAAC - OCDE 2013 г.), проведено в 2011-12 целия 
17 европейски страни, констатира, че един на всеки пет възрастни има само най-
основно ниво на грамотност и една четвърт има само основното ниво на 
смятане. Страни като Холандия, Финландия и Швеция изпълняват много по-добре от 
средното за възрастни основни умения, докато в други страни, като Испания и Италия, 
имат концентрация на възрастни с ниско ниво на основни умения. Почти половината 
(43%) от възрастните имат само основно ниво на технологиите владеене и значително 

ЗАЩО

• Нужди на потребителите

• Обучение на възрастни. Учене през целия живот

КАКВО

• За да научите грамотност като основно умение и ИКТ 
технологии и цифрови умения

• Вид на трансфера на знания

ЗА КОГО

•Възрастни и млади хора (наставлявани)

Ниво на знания - начинаещи

Реверсивен менторинг 

За да споделите и да придобиете знания, професионален и 

житейски опит между различните поколения 
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малцинство (13%) или липсва всеки компютър опит или е имал такива ниски нива на 
владеене, че те не биха могли да бъдат тествани. 

Допълнителна информация за по-добро разбиране: 

 

 

 

 

 

 

Източник: Собствена разработка на база на PIAAC - OCDE (2013) 

 

КАКВО: Грамотност и ИКТ умения10 

 

Най-общото разбиране на грамотност е, че тя е съвкупност от материални умения - 
особено познавателните умения на четене и писане - които са независими от 
контекста, в който те са придобити и на фона на лицето, което ги придобива. Учените 
продължават да се разминават по най-добрия начин за придобиване на грамотност, с 
някои застъпва подхода "фонетичната" и други "четене на смисъл", в резултат на това, 
което понякога се нарича на "четене войни" (Goodman, 1996). 

Значението на цифрова компетентност е призната от Европейския парламент и 
Европейския съвет през 2006 г. в своята препоръка относно ключовите 
компетентности за учене през целия живот10, когато в него се изтъкват дигитална 
компетентност като един от осемте ключови компетентности, от съществено значение 
за всички хора в едно общество, основано на знанието. Цифровата компетентност се 
определя, както следва: 

"Цифровата компетентност включва увереното и критично използване на 
технологии на информационното общество (IST) за работа, свободно 
време, учене и комуникация Тя е подкрепена от основни умения в областта 
на ИКТ: Използването на компютри за извличане, достъп, склад, 
производство, настояще и обмен информация, и да общуват и да участват 
в мрежи за съвместна дейност чрез Интернет. " 

Реверсивното наставничество в случай на прехвърляне на грамотност и владеене на 
ИКТ е интересен инструмент, който позволява на един млад наставник с висш 

1. Образованието и уменията повишават пригодността за заетост: това 

представлява предизвикателство за един на всеки четирима безработни, 

които има ниска грамотност и математически познания. 

2. 25% от възрастните не притежават умения да използват ефективно ИКТ. 

3. Уменията на един човек имат тенденция да се влошават с течение на 

времето, ако те не се използват често. 
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наставляван да работят заедно, за споделяне на опит и знания в професионален и 
може би лични отношения адаптиране на специфичните нужди и учене методология. 
 

ЗА КОГО: Възрастни и/или млади хора като наставлявани 

 

Реверсивното наставничество е процес, който е съвместим с хора от различни 
поколения, които идват заедно, за да споделят един процес (наставничество), в която 
един млад наставник ще е наставникът на по-възрастен човек или на един млад 
човек, които се интересуват от обучение за ограмотяване и / или умения по ИКТ в 
контекста на учене между поколенията в учебна общност. 

Като наставлявани, както възрастните, така и младите хора са начинаещи и 
методологията на наставничеството им е много полезна, защото им позволява да 
имат конкретна програма адаптирано към техните нужди. Младият наставник ще 
бъде в състояние да слуша наставлявания, за да адаптира следващите стъпки за него 
или за нея. 
 

 

Реверсивно менторство: Печеливши резултати 

В сравнение с други методики за обучение, и в обясни контекста, обратни 
наставничество вноски може да бъде: 

1. Преодоляване на пропастта между поколенията:  разбиране и учене 

между поколенията. 

Младият наставник и старши наставлявания ще бъде в състояние да се доближи до 

изучаването заедно и слушане на всеки друг. А по-добро взаимно разбиране може да 

се появят по време на връзката на наставничество. 

2. Споделяне на знания и живот / професионален опит. 

Старшият наставлявания ще научат и да получат знания за грамотност умения и ИКТ 

от експертизата млади mentor's и от своя страна ще предостави знания за живота и / 

или професионален опит на младия наставник. 

3. Споделянето на различни среди: култура, възможности в живота. 

Споделянето на различни култури и възможности за живот позволява на младите 

наставници и висши наставлявани да съборят възрастови базирани стереотипи. Те ще 

разберем по-добре защо всяко поколение си мисли и действия, които те правят. 
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4. Творчеството и нови подходи. 

Поколенията трансфер на ноу-хау. Всички поколения имат своите знания. Като млад 

не означава непременно, да не са научили за живот и да бъдеш старши човек не 

означава непременно, че имат остарели знания. Това е въпрос на възраст и контекст. , 

Различно нт културно и контекст живот е предоставяне на специфични подходи и 

гледни точки за това как да се справи с различни ситуации. 

5. Изучаването на различни умения за комуникация. 

Работейки заедно, хора от различни поколения могат да подобрят participants' 

междуличностни умения и комуникационни способности. Всяко поколение има своя 

език жаргон, говорейки правила и кодове. Ето защо, като участва в програма обратна 

менторинг позволява ментори и наставлявани да научат нови умения за общуване. 

6. Да бъдеш част от една общност. 

И двата ментори и наставлявани ще бъдат част от едно поколение на друго общност 

обучение за обучение на възрастни, а също и като граждани, ще бъдат включени в 

други такива: местни, регионални, национални и международни 

общности. Използването на ИКТ ще им позволи да вземе участие в световните 

виртуални учебни общности. 

7. Гъвкав за изучаване контекст, приспособим към всяка ситуация. 
Обратните методология наставничество може да предостави конкретни отговори на 
лични нужди. Индивидуалният връзката между млад наставник и старши 
наставлявания предлага на първата възможност по-добре да знаем нуждите на 
неговия или нейния наставляван във всеки един момент от процеса на 
наставничество. 

8. Информираност и любознание. 
Въпреки, че в днешно време общества са между поколенията общества не е лесно да 
споделят общи контексти на това как да се познават помежду си. В известен смисъл, 
знания между поколенията е по-малко, че ние мислим. Така че, когато хората имат 
възможност да вземат участие в проект с други от различни поколения, те се чувстват 
любопитни за другите. 

9. Ученето през целия живот. 
В процес на обратна наставничество младият наставник се учи в нова роля като 
лидер. Старшият и млад наставлявания са въвлечени в процеса на учене през целия 
живот, в който грамотност и / или ИКТ знания са може би първите основни 
цели. Въпреки това, е друг тип знания ще възникнат. 
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Възможни негативи на реверсивното менторство 

Следните пречки и проблеми могат да възникнат в процеса на реверсивното 
наставничество: 

1. Трудности в общуването между поколенията. 

2. Липса на опит на младия наставник. 

3. Трудности да приемат обратна роля: Старши човек като наставляван. 
4. Поколенията различия понякога може да доведе до конфликти. 

 

III.3. Искам да бъда наставляван 

 

Защо да стана наставляван? 

Голяма част от обучението, което допринася за успеха ни се случва, не че книгите, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставляваният не е пасивен съд, в който наставникът налива знания, но по-

скоро е сътрудник, който участва активно в обучението и критично отразява 

знанията (Zachary & Fischler, 2009) 
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Други предимства, които се натрупват в резултат на е наставляван в менторинг 

отношения включват: 

• Обучение на нови неща за себе си: The самостоятелно отражение, които могат да 

възникнат вследствие на наставнически взаимоотношения може да бъде мощен опит 

растеж и ще ви даде нови прозрения за 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 да използват скрити таланти. 

• Разширяване на вашата лична мрежа: Сключването на наставнически 

взаимоотношения добавя вашия ментор на вашата лична мрежа, и може да доведе 

до въвеждане мрежа на вашия ментор. 

• 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. 

• Един опитен наставник може да ви помогне да настроите и постигане на цели. 

Въпросите "Какво искам да спечелят от тази връзка?" Е ключова при започване на 

наставничество. Трябва да се вземе предвид, че постигането на целта ви е и целта на 

вашия ментор. Наставник може да ви помогне да се постигне с помощта на богат 

опит, натрупан през годините на трудовия живот на тази цел. 

• Като наставляван можете да се включи в опита си наставник може да предложи. 

Не само си ментор ще знаете за опита сблъскват лично, ментор, също ще имат голямо 

познаване на много от връстниците си, които са избрали друг път в живота. В 

непосредствена близост до богат опит в избора, пред които са изправени сега вие, 

ментор също има познания за поставяне на цели. Взети заедно, ще бъде стъпка 

напред от подслушване в този ценен ресурс. 

• Бъдете вдъхновен от модела на ролята си наставник може да предложи: като 

модел за подражание може да служи като ръководство за вземане на най-доброто от 

вашите способности. Ролеви модел е много мощна сила за определяне и постигане на 

производствените цели. Вие ще се възползват от знанието как някой друг го е 

направил. Можете да се стремят да следват по стъпките на вашия ментор, отиде в 

друга посока или да се стреми към нещо още по-голям. Вашият наставник може да 

служи като източник на ценности, визия и посока. 

• Дайте обратно към вашия наставник: Можете също така да се даде обратно към 

вашия ментор по повече начини, отколкото си мислите (обратна наставничество). 

Можете да науча вашия ментор нови неща; въвеждането на нови технологии, 

настоящето му / й вълнуващи нови разработки и подмладяване си наставник с 

енергията, която може да даде. Наставникът е в една връзка наставничество, защото 
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той / тя вече може да даде назад, той е до вас, за да покаже, че даването на гърба е 

насочена улица две. 

В края наставничество може да ви помогне във всички различни аспекти на живота. 

Тя започва с определянето и изпълнението на целите си, и ще доведе до вас 

съдействие при разработването на умения за живот, работа, обучение и т.н. По пътя 

наставничество може да ви помогне да подобрите своите умения за общуване и 

повече. Ставайки наставляван е един от най-добрите решения, които можете да 

направите. 

В случай на реверсивно наставничество тя може да допринесе за по-активен 

социален живот и превенция от отпадане в общността. Заедно с неговия чрез 

придобиване на нови практически умения (например в областта на ИКТ) може да се 

разшири възможността за комуникация на висши възрастни и вие поддържате връзка 

с извън общността. 

 

Какво да търся в ментора, готови ли сте да бъдете наставляван? 

                                                                          1                                            2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      3      4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 Форми, които менторството може да приеме 

Координатни оси:  

Вертикална: Връзка - Относително слаба  –> Добре изградена 

Хоризонтална: Времетраене – Къс период, спонтанно -> Продължителна, доживот  
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Квадранти: 1 – Добре изградена, за къс период; 2 -  Добре изградена, продължителна 

                    3 – Неформална, за къс период; 4 - Неформална, продължителна 

 

Независимо дали възнамерявате да бъде част от по-формално, неформално или 

ситуационна наставнически взаимоотношения, някои жизнено важни качества, 

които да желая в ментора са: 

• Имат ли енергията и способността да ви подкрепят 

• Притежават професионална мрежа 

• Да има опит в областта или областта, която сте определили за развитие 

• Да е отличен слушател 

• Да са верни, неосъждащ и етично 

• Имат ли истински интерес в ви помага да се развиват лично и професионално 

• Възможно ли е уважаван от колегите си в своята област на компетентност 

• Притежават ли стил на работа и работна етика, подобен на твоя, освен ако друг стил 

е това, което се опитват да овладеят. 

Готов ли сте да бъдете наставляван? 

Ако можете да си отговорът на следните въпроси, вие сте готови да бъдат научи 

повече за да бъдеш успешен наставляван: 

• Аз с изключение на пълна отговорност за моите цели и ще се възползват от насоки 

за създаване на план за развитието ми. 

• Аз съм готов да слуша, но разбирам, че аз също съм се очаква да допринесе за 

връзката чрез споделяне на моите идеи. 

• Ще приема конструктивна обратна връзка и да поеме риска от проучване на нови 

идеи и подходи, предложено от моя ментор 
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• Очакванията ми за моите наставнически взаимоотношения са добре обмислени и 

реалистичен. 

• Аз съм зает, но аз съм готов да поеме ангажимент за бъдещето ми като комуникират 

ефективно с моя ментор. 

• Ще се помни, че за да успее да може да се провали, така че аз ще знам да не правя 

следващия път. 

 

 

 

 

 

 

Източник: http://www.mentorset.org.uk/why-become-a-mentee.html 

 

Съвети как да бъдете добър наставляван / Качествата на успешния наставлявани за да 

си добър наставлявана / качества на успешния наставляван 

 Бъдете готови да работят при връзката: Добрите взаимоотношения не 
просто се случват, те вземат на работа. Това се отнася за взаимоотношения със 
семейството, приятели, колеги и си ментор. Това отнема време и усилия, за да 
се опознаят помежду си и изграждане на доверие. Изграждане и поддържане 
на доверието е от съществено значение за по-добро наставнически 
взаимоотношения 

 Бъдете отворен ум и желание да се научат: Без значение кой си ментор 
е, той / тя има опит и познания, за да споделя с вас. Вие и вашият наставник 
може да има много общи неща или много малко. Независимо, ако остане 
отворена - съмишленици и искат да се научат, ще се научите. 

 Бъдете честни и реално: Вашият ментор ще бъде в състояние да ви 
помогне, ако са отворени и честни за това кой сте и какво искате от живота 
си. Говорете за фон, актуално състояние, надежди, страхове и цели за 
бъдещето. 

 Бъдете проактивни и да предприеме инициатива: Менторство следва 
да бъде активен и ангажиране опит за двете ментор и наставляван. Като 
наставляван не трябва да разчитате на вашия наставник да направи 

“Вашият ментор може да ви помогне само ако се интересувате от обучение и 

развитие. Опитайте се да бъде ясен и реалистичен в своите цели и очаквания, но те 

вероятно ще се променят, докато проучите възможностите на вашия ментор.” 

http://www.mentorset.org.uk/why-become-a-mentee.html
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всичко. Уверете се, че сте в чест контакт с вашия ментор и че сте започване на 
повечето от този контакт. Нека си ментор знаете, когато имате нужда от 
помощ. Задавайте въпроси. Последващи сам предмети вас двамата 
обсъждат. Демонстрира добра работна етика. 

 Бъдете готови за вашите срещи с вашия наставник: Помислете за 
темите, които бихте искали да обсъдите с вашия наставник преди време, да ги 
запишете и вероятно дори ги е-мейл, за да си ментор в аванс на вашата 
среща. Колкото повече се подготвят, толкова повече ще се измъкнем от вашите 
срещи с вашия ментор. 

 Бъдете добър слушател: Това е вашата ментор работа, за да ви дам 
честен обратна връзка и съвети, някои от които ще бъде положителен и някои 
от които ще бъде конструктивна. Вместо да игнорира си ментор критика или 
конструктивна обратна връзка, или да позволим това да се чувстваш зле, да 
слушате какво ви наставник трябва да се каже, и помислете как можете да 
използвате тази информация, за да се подобри. Независимо от това дали сте 
избрали да вземете ментор съвети, слушане на това, което си ментор трябва 
да споделя с вас е важно. 

 Бъдете напред мислене: Говорете с вашия ментор за това къде сте в 
момента, но се съсредоточи енергията си върху изграждането на 
бъдещето. Определете целите си. В разговор с вашия ментор, определяне на 
уменията, които имате, знания и умения, които трябва да се придобият тези 
цели. 

 Лична ангажираност да се занимава с друго лице за продължителен 
период от време: Като наставляван трябва да бъде пълноправен партньор в 
свързването на наставничество и да се инвестира в течение на времето, за да 
има достатъчно време, за да осъзнае разликата. За тази цел, чрез подготовка, 
както споменахме по-горе у ОУ ще работят, за да спечелят на умения, знания и 
умения да се развиват. 

 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 и широк спектър от гледни точки. Помислете за един или повече 
ментори като част от цялостната си стратегия за развитие на личността. 
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Как можете да се подготвите? 

 

Поставете си цели и задачи: Първата стъпка е да се определят целите си за развитие 
на отношенията наставничество. Какво се надявате да се научи? Как може да си 
ментор да ви помогне да постигнете целите си? 

Не се страхувайте: Една пречка, че много mentee`s изправени 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. Изследвания са доказали, обаче, че само около всички 
ментори ще се радва да бъде наставляван от друг наставник. Как да се преодолее 
това нежелание? Съсредоточете се върху вашите цели и нужди. Няма нищо лошо в 
това признава, че имате нужда, или искат помощ. Факт е, ментори постоянно казват, 
че те са поласкани при наближаване, и приветстваме възможността. 

 

Възможни позитивни резултати / Какво мога да получа?  

 

Има много възможни положителни резултати, които са част от програма за обучение 

между поколенията, като например: 

• Повишена стабилност и съгласуваност с доверени други 

• Увеличен достъп до мрежа за подкрепа 

• умения за учене и стратегии за справяне 

• Повишена лични стремежи и двете образователно и социално. 

• Повишаване на самочувствието и самоувереността от чувства ценен 

• Предизвикателства негативните стереотипи и в двете AG групи 

• Повишена емоционалното здраве и благосъстояние 

• Получаване на мъдрост и съвети, но имат свободата да правят собствени 

решения 

• Имат ли обективен човек, с когото да обсъдят проблеми / опасения 
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• Получаване на подкрепа и насърчение за комбиниране на кариера и 

семейство 

• Приятелство 

• Имат ли модел за подражание 

• Интелектуална стимулация. 

 

Какво мога да очаквам да спечелят от наставнически взаимоотношения? 

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.                                          

 

III.4. Искам да бъда ментор 

Защо трябва да стана ментор?  

"Една от първите записи на "ментор"се намира в Омировата Одисея . Един мъдър 
човек на име Mentor е възложена задачата за образоването на Одисей син, 
Телемах. Когато Одисей отидоха да се бият в Троянската война, той поверява на 
грижите на царството му и синът му да наставляват, мъдър и доверен съветник" 

Източник: http://www.joe.org/joe/2010december/tt8.php  

Менторство е индивидуална възможност за обучение, шанс да пробие в всеки other`s 
живот и мислене. Това не може да се "прочете в книга". Срещи където има лица, 
ангажирани в различни дейности заедно и се учат един от друг. 

Повечето хора мислят, че наставлявани получават огромни ползи от наставници, 
обаче реалността е, че за повечето хора стават ментор е изключително ценно и 
полезно. 

Опитвайки се да се "продават" като наставник обаче става все по-голямо 
предизвикателство. Успешните хора са все по-натоварени и много aren`t сигурен, че 
те искат да направят време да служи като ментори. Има много причини, за да 
инвестират време в станеш ментор: 

Ще научите - Чрез служи като ментор ли ще се учат от своите наставлявани. Те имат 
познания не може да има aready. Те могат да ви научи на нови умения и да ви 

http://www.joe.org/joe/2010december/tt8.php
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помогне, за да разшири възможностите ви за хората-развитие (социални) умения. По 
време на процеса, който може да научите повече за себе си. 

Това е шанс да "плати". Може да са били вече ментор (дори и да не са наясно) от 
някой и никога не са имали шанса да покаже благодарността си към него или нея 
директно. Сега ще има възможност да предприемат реципрочни и "даде нещо в 
замяна". 

Можете да получите признание от колегите и началниците. Като ефективни хора 
разработчик няма да остават неразпознати. Умения научили през този процес ще 
помогнат за бъдещата им работа и обучение. 

Преподаването на другите може да ви помогне, за да направи преглед и 
валидиране на това, което знаете и това, което сте постигнали . Ще осъзнаете, че сте 
постигнали повече, отколкото си мислех. Вероятно ще се чувствате удовлетворени, 
горди и други тонизиращи емоции. Когато има положителен ефект върху вашите 
наставлявани можете да очаквате положителни чувства на гордост, удовлетворение, 
щастие, удовлетворение и вълнение заедно с приятни физиологични реакции, които 
вървят с тях. 

 

 

Изт

очн 

 

Източник: http://www.eremedia.com/tlnt/5-really-good-reason-you-should-consider-

being-a-mentor/ 

 

Менторство също може да има бъдещи лични подкупи . Когато наставлявани са 
успешни, те често се възнагради своите наставници. Разбира се, това не е мотивите да 
стане ментор, обаче бихте могли да получите благодарен, благодаря, известност, 
работа и други бъдещи възможности да допринесе и празнуват. 

Като цяло ще напусне света по-добро място, отколкото сте го намерили. То беше 

казано преди и това е вярно. Като време, за да се достигне до други, споделят си life`s 

мъдрост и предадат отношение за тях е може би най-евтиният и най-мощен начин за 

промяна на света, един живот в даден момент. 

 

 

 

 

"Бях изумен, когато тя се върна и каза:" Благодаря Ви много, аз направих това, 

което ми казахте и то стана толкова добре! " 

http://www.eremedia.com/tlnt/5-really-good-reason-you-should-consider-being-a-mentor/
http://www.eremedia.com/tlnt/5-really-good-reason-you-should-consider-being-a-mentor/
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Източник: http://www.oneweekjob.com/blog/2010/12/02/8-reasons-to-become-a-

mentor/  

Няма специфично изискване по отношение на възрастта на двете лица. Ако по-опитен 
или по-опитен човек (наставникът) е по-стара от по-малко опитен или по-малко 
опитен човек (наставлявания) имаме менторство . Ако по-опитен или познавате 
лицето (наставникът) е по-млад от по-малко опитен човек (на наставляван) 
имаме обратната менторство. 

Такъв е случаят особено с ИКТ. По-младите са израснали в години, които много 
нововъведения са засегнати живота си. Те са първите приложения на нови неща и са 
пълни с познания за това как най-добре да ги използват. 

Реверсивното наставничество е мощен подход, за да се смекчи липсата на 
технологични умения в рамките на нашите застаряващи общества. Успешната обратна 
наставничеството изисква някои внимателно планиране, но ето някои ключови точки, 
които да гарантират, че работи: 

 Постави ясни цели и очаквания 

 Обучението е от съществено значение 

 Младите ментори като лидери - младите често не са молени да предадат 

своите знания на по-възрастните. 
 

Преди да започнете 

 

Ако ходиш в една стая и исках да слушате радио, вие ще трябва да го включите в 
източник на захранване. По същия начин, когато ходиш в една стая, за да общуват с 
възрастни граждани или по-стара наставникът първото нещо, което трябва да 
направите, е да "включите", че е, да направи връзка с тях. След като сте направили 
тази връзка, след това можете да започнете да предаде необходимата информация и 
инструкции. Това е изключително важно да се разбере, че спад, свързани с възрастта 
на физически способности да направи комуникацията по-голямо предизвикателство и 
някои заболявания могат да направят комуникацията по-трудно. Наред с това ниво на 
грамотност, ИКТ и математическа грамотност може и трябва да бъде силно се вземе 
предвид при наставничество. 

"Уважавайте своята позиция и няма съмнение, че и двамата менторът и 

наставляваният ще се възползват от връзката си години напред." 

http://www.oneweekjob.com/blog/2010/12/02/8-reasons-to-become-a-mentor/
http://www.oneweekjob.com/blog/2010/12/02/8-reasons-to-become-a-mentor/
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Бъдете сигурни, да говори ясно и бъдете търпеливи, заедно с лице към лицето, когато 
говорите. Бъдете търпеливи, когато слушате също и осъзнава, когато наставлявания се 
уморява или губи съсредоточи. Просто защото нечия жизнен опит може да бъде 
много по-различна за твоя, важно е да се позволи на лицето да изрази тези мисли и 
чувства и да ги спазва, дори и ако не сте съгласни. 
 
По-долу е даден списък на съвети, за да ви помогне, когато наставничество (особено 
за наставничество по-старото поколение) 

 Оставя време: изследвания са показали, че хората (особено по-
възрастните хора) желаят да имат повече информация от хора, които си 
взаимодействат с тях, отколкото по-младите индивиди. Поради повишената им 
потребност от информация, и тяхната вероятност да общуват лошо, да бъде 
нервна и да липсва фокус, по-възрастните индивиди се нуждаят от 
допълнително време. Планирайте за него, и не се появи втурнаха или 
незаинтересовани. Наставляваният ще го усети и затвори, като ефективна 
комуникация почти невъзможно. 

 Избягвайте разсейването: Наставляваният сте работили с ще искате да се 
чувствате, че сте прекарали време с тях и че те са важни. Когато е възможно, да 
се намали количеството на зрителни и слухови отвличане на вниманието, като 
други хора, фоновия шум и да запази мобилния си телефон вибрира или 
мълчи. 

 Седнете лице в лице: Точно от този "прост" задача той ще изпрати 
посланието, че те са важни и това, което трябва да се каже и това, което те 
трябва да се каже за вас е важно. Също така, ако има някакви зрителни или 
слухови загуби четене устните си, могат да бъдат от решаващо значение за тях, 
за да получите информация правилно. 
 Поддържане на контакт с очите: При контакт с очите, е един от най-
преките и мощни форми на невербална комуникация. Той казва на хората, 
които се интересуват от тях и те могат да ви се доверят. Поддържането на 
контакт с очите, създаден по-положително, комфортна обстановка, която ще 
доведе до по-ефективно обучение. 
 Слушайте: Добрата комуникация зависи от доброто слушане, така че да е 
наясно дали наистина сте слушане на това, което наставлявания ви 
казва. Много от проблемите, свързани с невъзможността да усвоят нови 
умения могат да бъдат намалени или премахнати просто като се вземат време, 
за да слушат това, което наставлявания има да каже. 
 Говори бавно и отчетливо: Скоростта в които някои хора се учат да бъдат 
по-бавно от другите. Следователно, скоростта, с която ви предоставя 
информация може значително да повлияе на това колко те могат да вземат в, 
учат и да се ангажират с памет. Дон 'т нахлуват си инструкции към тях. 
 Опростяване и пишат / настоящите инструкции: Когато се дава 
инструкции на висши лица или лица с по-ниска грамотност, ИКТ способността 
да се избегне над усложняване или объркващо инструкциите. Погледнете 
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вашата целева група, ще те се възползват от писмени инструкции или повече 
наставничество чрез действия. Писането е по-трайна форма на комуникация, 
отколкото да говори и дава възможност за по-късно преглед на това, което си 
казал в по-малко стресираща среда, но това не е непременно най-ефективното 
преподаване инструмент за всеки. 

 

Цели и задачи на менторството  

Цели наставник / цели: 

1. Оценява наставляван сегашното ниво на експертни познания. 

2. Оценява наставляван сегашната практика и зони на силни и слаби страни 

и като възрастен с нисък грамотност или компютърни умения 

3. Консултира и прави препоръки за най-добрите практики, свързани 

наставляван и цели. 

4. Осигуряване на насоки и подкрепа чрез създаване на атмосфера на 

откритост, където смислена комуникация и доверие може да съществува. 

5. Assist наставляван в идентифицирането на цели. 

6. Присвояване наставлявана конкретни задачи, насочени към развиване на 

умения или да извършват конкретна цел. 

Стъпки ментор ще вземат: 

1. Бюджет на времето, за да бъде ментор. 
2. Слушай добре. 
3. Определете ясни, реалистични и се дефинират очаквания и цели. 

Възможни положителни резултати от поколенията наставничество за ментор: 

 Споделяне на знания и умения 
 Изучаването на нови умения 
 По-активно физически и психически 
 Разширете социален кръг 
 Вероятно се промени живота на наставляван 
 Направете разлика за вашата общност 

 

Качества на доброто менторство  

Ето някои качества, за да търсят, за да бъде "добър" наставник: 

 Ангажиран 
 Кийн да помогне на другите да успеят 
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 разкрепостени 
 Надежден 
 Почтителен 
 честен 
 Добър слушател 
 заслужаващ доверие 
 Търпелив 
 Поддържане на " безопасни " уповаваш 
 Отличен комуникатор 
 съпричастни 
 Самосъзнаващ се 
 Неосъждащ 
 Кийн да научат нови неща 
 Може да се даде възможност на другите 
 Положителен пример за подражание 
 Култивиране на природата 

 

Позитивни стратегии за менторство: 

 Добър активно слушане - не се прекъсва, бране на важни сигнали от 
какво казва някой, може да се отрази обратно съответните въпроси и 
проверете разбиране, свеждане до минимум на предположения и 
предразсъдъци 
 Взаимно дневник водене на вашите срещи, които могат да бъдат 
споделени с течение на времето 
 Споделяне на физическа активност като текстилни решения, плуване, 
разходки, готвене и т.н. 
 Взаимното споделяне на нещо специално - като занимание, специален 
обект, например монета, даден ви от вашата баба или дядо, плюшено мече и 
т.н. 
 Съпричастен - показа разбиране на техния опит, без да каже "да ме 
твърде" и стартира в анекдоти от собствения си 
 Използването на положителен похвала и никога не критикува 
способността им дори когато се правят грешки 
 Нека вземе наставлявания преднина и да е експерт в своята 
област, например да разберете това, което те знаят много за и ги оставете да 
ви научи! 
 Подпомагане на наставлявания да подобри личните 
умения например рисуване, математика, четене, ИКТ 
 Настройване на медийни влияния , например ИКТ базирани медии, 
вестници, списания 
 Взаимното споделяне на обичаи и традиции, ако е различен от 
твоя например религиозни фестивали, храни, музика, пътуване и т.н. 
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 Застъпник (говорител) за наставлявания 
 Критичен положителен приятел 
 Взаимното споделяне на интереси - ако имате достатъчно късмет, за да 
и двете като спорт, мода, музика занаяти и т.н. 
 Подпомагането в развитието на мисленето на наставлявания и вземане 
на решения умения - чрез хипотетични ситуации, с тегло до плюсове и минуси 
и т.н. 
 Творчески начини да се обсъждат и изразяват специални събития в 
живота си, както щастлив и може би тъжен 
 Капацитет за да се съсредоточи изцяло върху нуждите на 
наставлявания 
 Защита на уязвимите пълнолетни лица и/или закрила на детето 

 

Негативни стратегии, които да избягваме: 

 Ненадеждни сме и не се появяваме на сесии 

 Правейки всичко за вашия наставляван 

 Консултиране на лични проблеми 

 Създаване на фалшиви очаквания 

 „Патронизиране” на вашия наставляван 

 Държим се като съдии 

 Обещаваме да запазим лични тайни 

 Включване на наставлявания в собствените си проблеми 

 През цялото време казваме на наставлявания какво да прави 

 Груб език, например расизъм, сексизъм и др. 

 Използването на бакшиши като подкуп за добро поведение 

 Нападения или негативни сравнения с други. 
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IV. Заключение 

 

Създаденото ръководство O5 по проект Cognos „Ръководство за млади ментори: 
Какво и как да се учи?” е един от двата интегрирани продукта на проекта 
(допълнителващ се с О4 – „Ръководство за инструктори по обучение между 
генерациите”), които са 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. 
 

Методиката за наставничество за обучение на възрастни между поколенията учещи 

общност се счита за най-подходящ подход към нуждите на потребителите, възрастни 

и млади наставлявани за основни компетенции по грамотност и ИКТ, с начално ниво 

на експертни познания. Трябва да се има предвид, че за да изберът на най-добрият 

метод зависи от различната ситуация / контекст, например, ниво на експертни 

познания на наставлявания, неговият стил на учене, предпочитания и вида на знания, 

за да бъдат усвоени. В този смисъл реверсивният менторинг позволява на младите 

наставници и възрастен наставляван да работят заедно, за споделяне на опит и 

знания. Предимствата на реверсивното наставничество могат да помогнат да 

преодолеят „различията между поколенията”: международно разбирателство и 

учене; споделяне на знания за живота / професионален опит; споделяне на различни 

среди: култура, възможности за живот; съзидателност и нови подходи; изучаването на 

различни комуникационни умения; да си част от една общност; гъвкав контекст на 

обучение, приспособим към всяка ситуация; осъзнаване ползите и любопитството за 

учене през целия живот. Въпреки някои проблеми, които могат да се появят в 

процеса на реверсивното наставничество като: трудности в общуването между 

поколенията; липса на опит на младия наставник; трудности да се приеме обратна 

роля: възрастен човек като наставляван и различията в поколенията могат да доведат 

до конфликти. 

 

За да се превърне един млад човек в наставник в процеса на обучение , в 
настоящото ръководство може да се намери следната информация: а) качества на 
ментора, често срещани допуснати грешки и как да ги избегнем. По принцип ние 
говорим за изискванията да станете ментор; б) предимствата на наставничеството за 
младия наставник, например учене между поколенията, споделяне на опит, обучение 
на членове на общността; в) преди да започнете с процеса, в ръководството може да 
прочете списък от съвети, които да ви помогнат, когато наставничество, особено при 
наставничество по-възрастното поколение, положителни стратегии за наставничество 
и отрицателни стратегии, които трябва да се избягват. В същия ред на мисли, ние 
описахме изискванията, необходими за да станете млад наставник на възрастни, 
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включително: а) качества на наставника; често срещани грешки; б) предимствата на 
наставничеството за младия наставник като например: участие, споделяне на опит и 
знания, учене между поколенията; в) някои препоръки са направени, когато 
наставничество, особено при наставничество по-възрастното поколение, както и 
положителни стратегии за наставничество и отрицателни стратегии, които трябва да 
се избягват. 
 

V. Библиография 

Ehrich Lisa Catherine (et al 2013): Whitmore, J. (2009). Coaching for performance (4th Ed.). Brealey 
Publishing: London. 

Ehrich Lisa Catherine, Dr. (2013): Developing Performance Mentoring Handbook. 
Department of Education, Training and Employment. Queensland University of Technology. 
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/pdfs/dp-mentoring-handbook.pdf 

European Network for Intergenerational Learning. Report on Intergenerational Learning and 
Volunteering. This material has been developed within the ENIL project partnership 
http://www.enilnet.eu/Report_on_Intergenerational_Learning_and_Volunteering.pdf 

Goodman Kenneth, S. (1996): On reading. Pearson Education Canada 

Kutilek, L. M., & Earnest, G. W. (2001). Supporting professional growth through mentoring and 

coaching. Journal of extension [On-line], 39(4) Article 4RIB1. Available at: 

http://www.joe.org/joe/2001august/rb1.php    

Piktialis, D. and Greenes, A. (2008): Bridging the Gaps. How to transfer Knowledge in Today´s 
Multigenerational Workplace. The Conference Board. Research Report R-1428-08-RR. 

Packard, B.W, (2003): Definition of Mentoring. Mount Holyoke College. 

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

Shea, Gordon mentoring 2002 

http://www.mentorset.org.uk/why-become-a-mentee.html 

Starcevich, M. M. (n.d.). Do you want to be a mentor? Mentoring partner's handbook. Retrieved 

December 15, 2009. From: 

http://www.gov.ns.ca/psc/pdf/innovationgrowth/mentor/guide%20for%20mentoring_be%20a%20

mentor.pdf  

State of Victoria (Department of Education and Early Childhood Development), (2010): A Learning 
Guide for Teacher Mentors. Published by Teacher and Education. Support Development Unit. 
School Improvement Division. Office for Government School Education. Department of Education 
and Early Childhood Development. Melbourne, Australia. 
http://www.education.vic.gov.au/documents/about/programs/partnerships/learningguide.pdf 

http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/pdfs/dp-mentoring-handbook.pdf
http://www.enilnet.eu/Report_on_Intergenerational_Learning_and_Volunteering.pdf
http://www.joe.org/joe/2001august/rb1.php
http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
http://www.mentorset.org.uk/why-become-a-mentee.html
http://www.gov.ns.ca/psc/pdf/innovationgrowth/mentor/guide%20for%20mentoring_be%20a%20mentor.pdf
http://www.gov.ns.ca/psc/pdf/innovationgrowth/mentor/guide%20for%20mentoring_be%20a%20mentor.pdf
http://www.education.vic.gov.au/documents/about/programs/partnerships/learningguide.pdf


 

 

36 

 

COGNOS 

 

                        Ръководство за млади ментори Интергенерационна 

образователна 

общност за обучение 

на възрастни 

 

University of Ljubljani (2010): Intergenerational Learning and Education in Later Life. Govekar-

Okoliš, Monika: Characteristics of Mentors in Intergenerational Education. Document: 

Intergenerational-Chapter 5.  

http://www.eremedia.com/tlnt/5-really-good-reasons-you-should-consider-being-a-mentor/   

 

http://www.oneweekjob.com/blog/2010/12/02/8-reasons-to-become-a-mentor/  

 

http://www.joe.org/joe/2010december/tt8.php  

http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2006:394:0010:0018:en:PDF  

http://www.alphafemalesociety.com      

http://www.balif.org     

http://www.andrewgibbons.co.uk  

http://www.freshgigs.ca/blog/how-reverse-mentoring-can-close-the-technology-knowledge-gap/  

http://www.thegirlsnetwork.org.uk  

http://www.whitleyedc.com  

 

 

  

http://www.eremedia.com/tlnt/5-really-good-reasons-you-should-consider-being-a-mentor/
http://www.oneweekjob.com/blog/2010/12/02/8-reasons-to-become-a-mentor/
http://www.joe.org/joe/2010december/tt8.php
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2006:394:0010:0018:en:PDF
http://alphafemalesociety.com/2014/01/03/girl-seeks-mentor-alphafemalefriday/
http://www.balif.org/event-1998189
http://www.andrewgibbons.co.uk/
http://www.freshgigs.ca/blog/how-reverse-mentoring-can-close-the-technology-knowledge-gap/
http://www.thegirlsnetwork.org.uk/old/about-us/mentee/
http://whitleyedc.com/media-center/news/page/3/?id=2044


 

 

37 

 

COGNOS 

 

                        Ръководство за млади ментори Интергенерационна 

образователна 

общност за обучение 

на възрастни 

 

Допълнителни източници:  

Glasgow Intergenerational Mentoring Network: http://www.intergenerationalmentoring.com/ 

Mentee roles and responsibilities:  

http://cseg.ca/assets/files/students/mentee-roles-and-responsibilities.pdf  

 

http://www.gpstrategiesltd.com/downloads/Why-mentoring-programmes-and-relationships-fail-

v2.0-June-2011[34].pdf 

http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2011/february-11/how-to-

be-a-good-mentee.html 

http://www.mentoring.org/get-involved/become-a-mentor/ 

http://www.apa.org/pi/disability/resources/mentoring/tips-mentors.aspx 

Research on mentoring: https://mentoringresources.ictr.wisc.edu/ 

http://www.researchmentortraining.org/ 

http://www.mentoring.org/program-resources/mentor-resources-and-publications/  

Intergenerational Mentoring Project. Beth Johnson Foundation – Looking at ageing in new ways: 

http://scottishmentoringnetwork.co.uk/assets/downloads/resources/BetteJohnsonFoundationInte

rgenerationalMentoringFinalReport.pdf 

http://www.gpstrategiesltd.com/downloads/why-mentoring-programmes-and-relationships-fail-

v2.0-June-2011[34].pdf  

 

 

  

http://www.intergenerationalmentoring.com/
http://cseg.ca/assets/files/students/mentee-roles-and-responsibilities.pdf
http://www.gpstrategiesltd.com/downloads/Why-mentoring-programmes-and-relationships-fail-v2.0-June-2011%5b34%5d.pdf
http://www.gpstrategiesltd.com/downloads/Why-mentoring-programmes-and-relationships-fail-v2.0-June-2011%5b34%5d.pdf
http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2011/february-11/how-to-be-a-good-mentee.html
http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2011/february-11/how-to-be-a-good-mentee.html
http://www.mentoring.org/get-involved/become-a-mentor/
http://www.apa.org/pi/disability/resources/mentoring/tips-mentors.aspx
https://mentoringresources.ictr.wisc.edu/
http://www.researchmentortraining.org/
http://www.mentoring.org/program-resources/mentor-resources-and-publications/
http://scottishmentoringnetwork.co.uk/assets/downloads/resources/BetteJohnsonFoundationIntergenerationalMentoringFinalReport.pdf
http://scottishmentoringnetwork.co.uk/assets/downloads/resources/BetteJohnsonFoundationIntergenerationalMentoringFinalReport.pdf
http://www.gpstrategiesltd.com/downloads/why-mentoring-programmes-and-relationships-fail-v2.0-June-2011%5b34%5d.pdf
http://www.gpstrategiesltd.com/downloads/why-mentoring-programmes-and-relationships-fail-v2.0-June-2011%5b34%5d.pdf


 

 

38 

 

COGNOS 

 

                        Ръководство за млади ментори Интергенерационна 

образователна 

общност за обучение 

на възрастни 

 

VI. Речник на термините 

Менторство (наставничество) е термин, който обикновено се използва за описание на 
връзката между по-малко опитен индивид, наречен наставляван или протеже, и по-
опитен индивид, известен като ментор (наставник). Традиционно, наставничество се 
разглежда като двойка, лице в лице, с дългосрочни отношения между надзорник - 
възрастен и начинаещ студент (човек), която насърчава професионалното, 
академичното, или личностното развитие на наставлявания.12  

Учене между поколенията 13 е начин, чрез който хората от всички възрасти могат да 
се учат заедно и един от друг. Това е важна част от ученето през целия живот, където 
поколенията работят заедно, за да получат умения, ценности и знания. 

Реверсивното (обърнатото) наставничество се основава на концепцията за 

наставничество, но преобръща традиционната концепция за този който играе ролята 

на ментора и който играе ролята на наставлявания в отношенията им. 

Обратните менторство позволява на хората от по-младото поколение (ментори) със 
знания за технологиите и / или грамотност, например, да се даде нов живот на 
наставлявани, които се нуждаят от помощ в преодоляването на празнини в знанията 
им. 

Грамотност: Най-общото разбиране за грамотност е, че тя е съвкупност от умения - 
особено познавателни умения на четене и писане - които са независими от контекста, 
в който те са придобити и лицето, което ги придобива. Учените продължават да се 
разминават с най-добрия начин за придобиване на грамотност, някои застъпват за 
"фонетичния" подхода, а други "четене на смисъла", в резултат на което понякога ги 
наричат " войни на четене" (Goodman, 1996). 

Значението на цифрова компетентност (или умения за работа с ИКТ) е призната от 
Европейския парламент и Европейския съвет през 2006 г. в своята препоръка относно 
ключовите компетентности за учене през целия живот 14, като в нея се изтъква 
цифровата компетентност като една от осемте ключови компетентности от 
съществено значение за всички хора в едно общество, основано на знанието. Там 
„цифровата компетентност” се определя, както следва: 

 

„Цифровата компетентност включва увереното и критично използване на 
технологии на информационното общество (IST) за работа, свободно време, учене 
и комуникация Тя е подкрепена от основни умения в областта на ИКТ: 
Използването на компютри за извличане, достъп, съхранение, обработка и обмен 
на информация, и да общуват и участват в мрежи за съвместна дейност чрез 
„Интернет. " 

 



 

 

39 

 

COGNOS 

 

                        Ръководство за млади ментори Интергенерационна 

образователна 

общност за обучение 

на възрастни 

 

Забележки под линия в текста (аx – Footnotes): 

 

1 Downloaded free from: http://www.andrewgibbons.co.uk  

 
2 Ehrich Lisa Catherine, Dr. (2013): Developing Performance Mentoring Handbook.  

 

3 Packard, B.W, (2003): Definition of Mentoring. Mount Holyoke College. 

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

 

4 State of Victoria (Department of Education and Early Childhood Development), (2010): A Learning Guide for 
Teacher Mentors. Published by Teacher and Education. Support Development Unit. School Improvement 
Division. Office for Government School Education. Department of Education and Early Childhood 
Development. Melbourne, Australia. 
 http://www.education.vic.gov.au/documents/about/programs/partnerships/learningguide.pdf  
 
5 Reference used in this case by Dr. Ehrich Lisa Catherine (et al 2013): Whitmore, J. (2009). Coaching for 
performance (4th Ed.). Brealey Publishing: London. 
 
6 European Network for Intergenerational Learning. Report on Intergenerational Learning and Volunteering. 
This material has been developed within the ENIL project partnership 
http://www.enilnet.eu/report_on_intergenerational_learning_and_volunteering.pdf  
 

7 Text adapted from:  

https://www.freshgigs.ca/blog/how-reverse-mentoring-can-close-the-technology-knowledge-gap/   

 
8 Sub-chapter based on the text of Ehrich Lisa Catherine, Dr. (2013): Developing Performance Mentoring 
Handbook. Department of Education, Training and Employment. Queensland University of Technology. 
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/pdfs/dp-mentoring-handbook.pdf 
 

9 This subchapter is based on: Piktialis, D. and Greenes, A. (2008): Bridging the Gaps. How to transfer 

Knowledge in Today´s Multigenerational Workplace. The Conference Board. Research Report R-1428-08-RR. 

 

10 For more information: O3 - COGNOS Trainers Handbook 

 

11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF  

 

12 Packard, B.W, (2003): Definition of Mentoring. Mount Holyoke College 

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

 

13 European Network for Intergenerational Learning. Report on Intergenerational Learning and Volunteering. 
This material has been developed within the ENIL project partnership 
http://www.enilnet.eu/report_on_intergenerational_learning_and_volunteering.pdf  
 

14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF 

 

Авторски права: 

Фотография на корицата: (cc) Knight Foundation 

http://www.andrewgibbons.co.uk/
http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
http://www.education.vic.gov.au/documents/about/programs/partnerships/learningguide.pdf
http://www.enilnet.eu/report_on_intergenerational_learning_and_volunteering.pdf
https://www.freshgigs.ca/blog/how-reverse-mentoring-can-close-the-technology-knowledge-gap/
http://education.qld.gov.au/staff/development/performance/pdfs/dp-mentoring-handbook.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF
http://ehrweb.aaas.org/sciMentoring/Mentor_Definitions_Packard.pdf
http://www.enilnet.eu/report_on_intergenerational_learning_and_volunteering.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF

	Съдържание
	Въведение
	Представяне на екипа по проекта
	II. Контекст
	III. Основни идеи
	IV. Заключение
	V. Библиография
	Допълнителни източни
	VI. Речник на термините



