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1. Въведение в Интелектуалния Продукт 1
Инструментът за идентифициране на уменията, използван в Skills Act 4 VET, е резултат от обширни и
задълбочени проучвателни изследвания. Той имаше за цел да определи петте най-необходими или
възприемани като такива универсални/хоризонтални умения от страна на МСП (компаниите-домакини,
които участваха в процеса на ученето по време на работа в чужбина), студенти и учители.
Изследването ни позволи:
●
●

Да изберем и идентифицираме петте целеви универсални/ хоризонтални умения;
Да опишем прецизно съдържанието на всяко хоризонтално умение – в рамките на учебните
нужди на целевите ученици (на възраст между 14 и 18 години, в областта на професионалното
образование и обучение)

2. Въпросникът
Проведохме проучването, като съставихме и разпратихме онлайн въпросник. Успяхме да съберем обратна
връзка от учители, ученици и компаниите-домакини. Създадохме три различни анкети, по един вид за
всяка целева група, като всеки въпросник беше преведен на пет езика:

1. Английски
Полски

2. Италиански

3. Испански

4. Гръцки

5.

Основната информация, която успяхме да съберем, се отнася до:
●

●
●
●

Ключовите стажантски дейности, извършвани в процеса на ученето по време на работа (описание
на длъжността, описание на общите задачи, или други свързани задължения и отговорности в
рамките на стажа)
Примери за критични точки, трудности, срещани от всички участващи страни
Основни учебни резултати, възприемани от всички страни, във връзка с трансверсалните умения
Въпросниците бяха съставени от набор въпроси, насочени към определяне на най-необходимите
и липсващи универсални/хоризонтални умения, които да се използват като отправна точка за
проекта. Като основа за анализа предоставихме набор от целеви трансверсални умения. В него са
включени идентифицираните по време на проекта предварителен анализ на нуждите, извършен
от Tribeka с нейните партньори - 80 училища: Работа в екип, Самочувствие, Способност за
извършване на анализ на контекста, Управление на времето, Адаптивност, Емоционална
интелигентност/способност за управление на емоции.

В рамките на няколко седмици получихме много въпросници от всяка целева група и всяка държава,
представлявана в проекта. В таблицата по-долу представяме някои интересни числа за това изследване.
ПОО преподаватели
226

ученици
705

МСП
100

Държави
11

Езици
5

БСК координира разработването и администрирането на въпросниците към МСП, като разчиташе на
активния принос на всички партньори. Elidea ръководи анализа и докладването на данни, докато БСК
координира администрирането на изследователските инструменти и събирането на данни. Ние
разчитахме на силното сътрудничество между всички партньори, а Трибека координира дефинирането на
съдържанието на изследователските инструменти и тяхната администрация.

3. Учениците
3.1

3.2

Държави

Както можете да видите от графиката,
705-мата ученици идват от различни
страни. Най-многобройни са тези
България, Полша, Италия и Испания.

Възраст

Учениците бяха много млади; по-голямата част от тях са правили стажа
на възраст между 17 и 18.
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3.3

Стажът

Мнозинството
от запитаните
са правили по
един стаж в
чужбина (86%).

По-голямата
част от
учениците
докладват,
че са
стажували
преди
повече от
шест месеца
(57%).
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4. Учителите
4.1. Държавите
Имахме 226 въпросника, попълнени от учители. Най-силно представени в проучването са България,
Италия и Полша.

4.2. Как подготвиха учениците за мобилността
Този въпрос беше отворен. Събрахме всички отговори и след това създадохме „категориите“. Всеки учител
успя да опише повече от една дейност за своите ученици.

Вид дейност
Езиков курс
Програма за междукултурно обучение
Професионална подготовка
Обучение
Специфично образователно и психологическо обучение
Упражнения
Инструкции за създаване на автобиография и
мотивационно писмо
Опознаване на държавата-домакин
Опит от предходни обмени на ученици
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Колко учители са приложили
тази дейност
113
92
22
21
16
12
11
10
3

5. Компаниите
5.1. Държавите
Получихме обратно 100 въпросника, като близо половината от тях бяха от Испания.

5.2. Компанията Ви била ли е домакин на стажуващи ученици от
чужбина?
Това навярно беше най-интересният въпрос
в анкетата. Попитахме компаниите, дали са
приемали и в миналото ученици за стаж.
От 100 анкети, които получихме обратно,
едва 71 отговориха, че са приемали
стажанти.
Този резултат предполага, че е налице
липса на комуникация; компаниите не
знаят за възможността да приемат
ученици от чужбина за стаж.
Събрахме данни и от 29 компании, които не
участваха в проекта. Попитахме ги каква е
причината да не се присъединят към
международна програма за ПОО.
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Защо компанията Ви не е участвала в международна програма за ПОО?
Не е имала информация за подобни програми
Няма капацитета да администрира подобни програми
Няма капацитета да осигури менторство по подобни програми
Не разполага с подходящи позиции
Друго
Тази възможност не е била представяна

19
3
2
2
2
1

5.3. Сфера на дейност на компанията
По данни на компаниите, по-голямата част от тях са заети в сферата на туризма, включваща музеи,
туристически агенции и туроператори. Областите на Гастрономията (9) и Гостоприемството, включващо
хотели, кетъринг, и поддръжка на домакинството (8), както и Компютри, софтуер и технологии (5) са също
често срещани сфери.
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5.4. Кой от компанията е попълнил анкетата?
Събрахме данни за ролята/ позицията на служителя, отговорил на въпросника. Както таблицата
онагледява, по-често самият директор е попълвал анкетата.
Позиция

Брой отговори

Директор

17

Предприемач

9

Генерален директор

6

Координатор

7

Партньор

3

Директор

3

Мениджър, програмен мениджър

3

Секретар

2

Офис за работа с клиенти

2

Учител

2

Човешки ресурси

2

Инженер информационни системи, senior developer

2

Друго

4

6. Стажът
6.1. Продължителност
Попитахме учениците и компаниите за стажа. Както виждате на графиките, средната продължителност
на стажа е между 3 и 4 седмици.

За компаниите

Средната продължителност на
стажа в компанията Ви?

За учениците

Колко време продължи стажа Ви?
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6.2. Страна-домакин
Испания е приела най-голямата част от учениците – повече от 40% от участващите в програмата. Италия
заема второто място с близо 20%.

6.3. Сфера на стажа
124 ученици отбелязват стажа си в сферата на Компютърния софтуер и ИТ- технологиите; другите позастъпени дейности са тези на Туризма (91), Гастрономията (78) и Гостоприемството (47).
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6.4. Относно езиците
Попитахме учениците за езиковите им познания и умения, преди да започнат стажа си. Установихме
четири нива на познания: „Несъществуващи“; „Базисни А1/А2“; „Средни B1/B2“; „Напреднали C1/C2“.
По отношение на английския език, 68% имат много добро средно ниво, 11% - напреднало. Относно
познанията на езика, матерен за страната, където се провежда стажа, мнозинството отговаря с
„несъществуващи“.

6.5. Впечатления от опита в чужбина
В таблицата по-долу се вижда как трите основни целеви групи оценяват опита си в чужбина. Ние им
придаваме им три различни гледни точки:
●
●
●

Позитивна,
Полезна за живота на ученика,
Полезна за работата на ученика.

Като цяло, отговорите на трите групи са много позитивни.
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6.6. Трудности по време на международния стаж
В проучването попитахме учениците, учителите и компаниите за трудностите, с които са се сблъсквали по
време на проекта. И трите групи поставят езиковата бариера на първо място. Друга значителна трудност,
най-вече за учениците, се оказва тъгата по дома, която включваме в категорията на
емоционални/психологически трудности. В таблицата са маркирани в червено най-проблематичните
явления според трите групи.
Списък на трудностите
Езикови трудности
Емоционални/психологически: тъга по дома
Културни различия: начин на комуникация
Трудности в стажантските дейности: незнание как да направим
нещо
Културни различия: различни графици
с други ученици, които споделят опита заедно с тях
Културни различия: начин на работа
Културни различия: лично пространство
С колегите, менторите, и хората, работещи с учениците в
компанията
С учителите, придружаващи учениците
С наставника в компанията
Трудности в придвижването из града
С местните
Трудности в стажантските дейности: задачите бяха твърде
сложни
Емоционални/психологически трудности: паник атаки
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ученици
1
2
3
4

учители
1
7
2
8

компании
1
6
2
3

5
6
7
8
9

4
5
3
9
5

5
10
4
7
9

10
11
12
13
14

15
10
14
11
12

12
11
8
14
13

15

13

15

Също така попитахме учениците колко често са изпитвали подобни затруднения. В таблицата е онагледена
честотата им, според отговорите.

Друг въпрос в анкетата се отнасяше към личните трудности; той беше отворен. Тук са изредени найчестите отговори. Събрахме ги в макро-категории.
Езикови затруднения
Изпитвах затруднения заради езиковата бариера
По време на задачите, когато трябваше да презентираме на английски
Да разбирам акцентите и произношението на определени думи
Опити да науча местния език

Емоционални/психологически затруднения: носталгия
Тъга по дома
Когато имах здравословни проблеми
Самота
Излизане извън зоната на комфорт; в началото изпитвах затруднения да се адаптирам;
през първите дни ми беше трудно да се адаптирам към новата култура, ценностите и
навиците в чуждата страна
Когато се сбогувах
Други
Наистина не знаех какво да правя
Имах известни затруднения да свикна с храната

честота
55
4
4
2

честота
29
9
6
28
3

честота
14
15

6.7. Научени уроци
Попитахме за най-важния урок, научен по време на стажа. Таблицата долу отразява главните категории за
всяка целева група.
Някои отговори съвпадат с две категории като например:
●

Работа в екип: важен урок за всяка целева група
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●
●
●

Подобряване на чуждия език: важен е както за ученици, така и за учители
По-добро самочувствие: съществено е за учениците и учителите
Истински работен опит: съществен за учениците и компаниите

Ученици

Учители

Компании

●

Подобряване на познанията на
чуждия език (83)

●

По-добро самочувствие (40)

●

Работа в екип (14)

●

Да се справяме сами, да се
справяме с трудности сами (72)

●

Те са по-отворени и приемащи
нови преживявания и култури (23)

●

Ориентация към клиента (12)

●

Да стана част от екип (71)

●

По-голяма самоинициатива и
проактивен подход (20)

●

Опит от света на труда (9)

●

Истински работен опит (29)

●

Подобряват си езиковите познания
(20)

●

Да изляза извън зоната си на
комфорт, което води до узряване
(27)

●

Имат по-ясна визия за света на
труда (15)

●

Да разширя познанията си за
културни аспекти (17)

●

Работа в екип (11)

●

Да комуникирам с нови хора (17)

●

По-разбиращи другите хора (11)

●

Как да живеем според правилата,
нормите и традициите (17)

7. Приложението
Попитахме трите групи какво мислят за създаването на приложение, което измерва подобни умения.
Както се вижда от графиката долу, мнозинството считат, че приложението би било много/изключително
полезно, иновативно и подкрепящо.
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8. Най-полезните умения
8.1. Списък с най-полезните умения
Няколко въпроса се отнасяха към най-полезните нагласи и модели на поведение за получаване на найдобрия опит по време на мобилността с учебна цел в чужбина. С оглед на техния опит, отговарящите
подредиха нагласи/модели на поведение от най-полезни към по-малко полезни, за да получат найдобрия опит по време на стажа си в компания в чужбина.
В таблицата по-долу съобщаваме различните умения, които учениците подредиха по важност.
Име на умението

Дефиниция на умението

1. САМОУВЕРЕНОСТ

Да си уверен в себе си, да вярваш в способностите си, да разпознаваш силните и слабите си
страни, да действаш в посока постигане на целите си
Да организираш и планираш как да разпределиш времето си между различни дейности. Да
работиш по-умно и да свършваш повече работа за по-малко време
Подкрепа на ръководителя и колегите на работното място. Демонстриране на
колаборативност, доверие в членовете на групата и способности за сближаване
Да изпреварваш дадена ситуация, вместо просто да реагираш на нея. Означава да поемаш
контрола в трудни ситуации и да намираш подходящи решения
Да уважаваш, да осъзнаваш културните различия и да работиш ефективно с хора от различен
социален и културен контекст. Това е също способността да бъдеш толерантен и да отвръщаш
широко скроено на различни идеи и ценности
Да умееш да създаваш и поддържаш позитивни взаимоотношения с околните. Да се
изразяваш, разпознавайки нуждите на околните, предоставяйки им необходимото
пространство да се изразят и те.
Да превръщаш идеи в действия, което включва креативност, иновативност, способност да
планираш и управляваш проекти успешно.
Да бъдеш отворен към емоциите и да ги контролираш, за да насърчаваш разбиране. Да имаш
контрол върху негативните емоции в трудни или нови ситуации

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
3. СЪТРУДНИЧЕСТВО
4. ПРОАКТИВНОСТ/РЕШАВАНЕ
НА ПРОБЛЕМИ
5. КУЛТУРНА ОСЪЗНАТОСТ И
ИЗРАЗЯВАНЕ
6. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА ДОБРИ ВЗАИМООТОШЕНИЯ
7. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
8. СПОСОБНОСТ ДА ВЛАДЕЕШ
ЕМОЦИИТЕ СИ

Радарът по-долу е съставен от трите различни приоритетни листи на групите. Колкото повече се
доближават до центъра, толкова са по-важни. Колкото повече се отдалечават, толкова по-малко значими
са посочените умения.
Отговорите на учениците са в ЧЕРВЕНО

на учителите са в СИНЬO

на компаниите са в ЗЕЛЕНО

Въз основа на графиката, можем да извадим изводи за сходните разбирания на групите:
●
●

Самоувереността се счита за жизненоважна; поставена е на челна позиция от всяка група: 1-ва
за учениците, 2-ра за учителите, 3-та за компаниите
Проактивността е със средна позиция по важност за всяка група: 4-та за учениците, 5-та за
учителите, 6-та за компаниите
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По отношение на важността на други умения, групите споделят различни мнения. Подредбата на
учениците и компаниите е по-сходна, отколкото тази на учителите.
●
●
●
●

Управлението на времето е основополагащо за учениците и компаниите (съответно на 2-ро и
3-то място) и по-малко важно за учителите (8-мо място)
Предприемачеството е еднакво важно за учениците и компаниите (7-мо) и по-необходимо за
учителите (4-то).
Културната осъзнатост и изразяване е съществена за учениците и компаниите (5-то), но
първостепенно умение за учителите (1-во).
Способността за владеене на емоциите е по-маловажна за учениците и компаниите (8-мо), но
от съществено значение за учителите (4-то).

8.2. Петте умения на нашия модел
Пресичайки срещнатите трудности със степенуваните полезни умения, откриваме пет измерения,
считани за жизненоважни меки умения при подготовката за мобилност.
Трудности

Меки умения

Езикови трудности

Културни различия: начин на
комуникация
Емоционални/психологически
трудности: носталгия

РАЗБИРАНЕ НА
КОНТЕКСТА и
АДАПТИВНОСТ

САМОУВЕРЕНОСТ
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Трудности в стажантската дейност
Културни различия: различни
графици
ВСИЧКО ПО-ГОРЕ

1.
2.
3.
4.
5.

КУЛТУРНА ОСЪЗНАТОСТ
ПРОАКТИВНОСТ

Кратко описание (в анкетата)
Способността да действаш в съответствие в нови и познати
контексти, да се адаптираш към специфичните им
характеристики и да разпознаваш ценности, вярвания,
ресурси и лимити на заобикалящата среда и хората
Способността да разпознаваш своите и чуждите очаквания.
В мултикултурен контекст, тази способност предполага
лингвистично-комуникативната адаптация към конкретната
заобикаляща среда
Да разпознаваш своите и чуждите слаби места
Да подкрепяш ръководителите и колегите си на работното
място и да демонстрираш колаборативност, доверие в
членовете на групата и способност за сближаване
Да уважаваш, да осъзнаваш културните различия и да
работиш с хора от различен социален и културен контекст.
Да изпреварваш дадена ситуация, вместо просто да
реагираш на нея.

„Езиковите трудности и културните различия: начин на комуникация“ се асоциират с
меките умения Разбиране на контекста и Адаптивност.
„Емоционалните/психологически трудности: носталгия“ се асоциират с мекото умение
Самоувереност.
„Трудностите в стажантската дейност“ се асоциират с мекото умение Сътрудничество.
„Културните различия: различни графици“ се асоциират с мекото умение Културна
осъзнатост.
Мекото умение Проактивност е свързано с всички трудности.

Име, дефиниция и поведенчески индикатори за всяко идентифицирано универсално умение.

8.2.1. Проактивност
Дефиниция

Поведенчески индикатори

Да изпреварваме дадена ситуация, вместо просто
да реагираме на нея.
Способността да търсим възможности, да
поемаме водещата роля в подобряването на
настоящите обстоятелства или да създаваме
такива и да допринасяме към значителни
промени и подобрения. Да действаме със
собствена инициатива, да изпълняваме задачи,
преди да са ни възложени, да сме изобретателни

●
●

●
●

Той/тя търси стимули, възможности за
подобрение.
Той/тя често спонтанно предлага идеи,
наблюдения, интерпретации и решения,
също иновативни.
Действа, като включва себе си и другите
в допълнителните усилия.
Той/тя идентифицира и използва
социални ресурси.
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в подхода си и да изпълняваме различни процеси
и задания.

●

●

●

Той/тя използва информация, съвети,
практическа помощ и емоционална
подкрепа.
Той/тя предвижда успех, съобразява
бъдещи проблеми, планира как ще се
справи с тях.
Инициира, размишлява, планира и взема
превантивни мерки като част от
стратегията си за справяне.

8.2.2. Самоувереност
Дефиниция

Поведенчески индикатори

Вяра на индивида в собствените му/й
способности, капацитет, преценки, разпознавайки
силните и слабите си страни, увереност, че той/тя
може успешно да се справи с ежедневните
предизвикателства и изисквания

●

●

●

●
●
●

Той/тя рефлектира върху себе си и
демонстрира осъзнатост относно
емоциите си.
Той/тя има реалистично възприятие по
отношение на силните и слабите си
страни.
Той/тя разбира влиянието, което дадено
поведение може да има върху тях и
околните.
Той/тя разчита на себе си в случаи на
напрежение и несигурност.
Той/тя се справя с различни ситуации и
не се отказва при трудности.
Не генерализира победи и поражения, а
ги отнася към правилните причини.

8.2.3 Културна осъзнатост
Дефиниция

Поведенчески индикатори

Капацитетът на индивида да функционира и да се
справя в културно разнообразни ситуации

●
●

●

●
●
●

Мотивация да учи за чужди култури, да
разпознава културните етикети
Интерпретация на непознати и
многозначителни жестове по начин, по
който сънародниците му/й биха.
Умението да се шегува с характерностите
на поведението на човек/група хора,
които са общовалидни за всички
хора/групи хора.
Липса на страх от грешки (бламажи), при
преодоляването на пречки.
Способността да възпроизвежда
обичаите и жестовете на околните.
Културната осъзнатост също включва
способността да се адаптира и настройва
спрямо различни социални и
професионални ситуации.
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●

Да не прекалява с генерализациите.

8.2.4. Сътрудничество
Дефиниция

Поведенчески индикатори

Умението да подкрепя ръководителя си на
работното място, да поема отговорност за общата
цел и да участва активно във всяка задача или
промяна, необходима на групата. Това е
способността да демонстрира сътрудничество, да
има взаимно доверие в групата и способност за
сближаване между членовете й.
Три микро-умения: подкрепа на лидера, критично
мислене, автономия

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

Подкрепа на мениджъра/началника
Способност за насърчаване на
сътрудничество и уважение в работните
взаимоотношения
Отдаденост към работата
Чувство за ангажираност и участие в
екипа
Подпомагане на колеги дори и да е без
възнаграждение
Изразяване на съгласие с груповите цели
Чувство за отговорност в трудни ситуации
Подпомагане на колеги, които изпитват
затруднения
Способност за изказване на собствената
гледна точка по положителен начин, без
изказване на критика
Получаване на обратна връзка и
споделяне на идеи с ръководителите
Ръководителите и началниците считат
неговия/нейния принос за конструктивен

8.2.5 Адаптивност и разбиране на контекста
Дефиниция

Поведенчески индикатори

Способността да се държиш подходящо в нови и
познати контексти, да се адаптираш към техните
специфични характеристики и да разпознаваш
ценностите, вярванията, ресурсите и лимитите на
заобикалящата те среда и хора.
Способността да разпознаваш своите и чуждите
очаквания. В мултикултурен контекст, това
качество
предполага
лингвистичнокомуникационната адаптация към съответната
среда.

●
●
●
●

●
●

●

Да се чувстваш спокойно в нови и
непознати ситуации
Да обръщаш внимание на релационните
процеси между хората
Да познаваш културата и
комуникационните стилове на контекста
Способност да разбираш формалните и
неформалните йерархични
взаимоотношения между хората на
работното място
Способност да разпознаваш очакванията
на околните
Установяване на взаимоотношения, като
се вземат предвид характеристиките на
контекста
Способност за повишаване на уменията
спрямо развитието на организацията
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9. Първо заключение
Трансверсалните умения не са лесни за екстраполиране от контекста и не се измерват и определят лесно
количествено. Този въпрос беше адресиран в Идентификационния инструмент на Skills Act 4 VET чрез
иновативен подход, приложим и извън контекста на ПОО.
Трансверсалните умения (и следователно, Идентификационният инструмент) могат да бъдат интегрирани
във всяка учебна дейност, тъй като са силно свързани както с твърдите, така и с базисните умения.
Трансверсалните умения са не свързани с никакви специфични технически познания или способности,
какъвто е случаят при твърдите умения. Меките умения са трансверсални за всяка социална или
професионална дейност, когато се отнасят към оперативна, техническа, специализирана, управленска или
предприемаческа роля. Това е така, защото трансверсалните умения са свързани с начина, по който
мислим, чувстваме и действаме в различни ситуации, тъй като описват „начина“, по който правим нещата,
а не „какво“ правим.
Тази присъща характеристика на основния елемент на анализа на проекта създава условията
Идентификационният инструмент на проекта, както и останалите му резултати, да бъдат прехвърлени и
адаптирани в други учебни контексти и ситуации.

10. Задачи, свързани с работа
За да съберем данните за втората част „Skills Act 4 VET Карта на задачите, свързани с работа“,
помолихме учениците и компаниите да посочат основните задачи, необходими за стажа.
Всяка група даде информация за конкретна област. Изхождайки от опита на координатора и другите
партньори, предоставихме на учениците и компаниите списък с области:

●
●
●
●
●
●
●
●

Реклама/ Връзки с
обществеността/Маркетинг/Фотография
Селско стопанство и градинарство
Разкрасителни услуги (фризьорство,
козметични услуги)
Книги, Списания & Вестници
Строителство/Монтьорство
Електроенергия и електроника
Гастрономия (помощник-готвач, бариста)
Здравеопазване

●
●
●
●
●
●
●
●

Логистика
Механика и мехатроника
Нестопански организации/НПО
Държавна администрация
Училища и Образование
Туризъм (музеи, туристически агенции,
туроператори)
Гостоприемство (хотели, кетъринг,
домакинство, рецепция)
Търговия/Икономика (продавачконсултант)

След като маркираха областта си, групите изредиха списъка със задачите. В следващите страници са
представени графиките с отговорите им:
●
●

За всяка област (в отделна глава)
За учениците и компаниите (всяка графика е обозначена с „УЧ“ и „ОРГ“.
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10.1. Реклама, връзки с обществеността, маркетинг, фотография
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10.2. Селско стопанство и градинарство
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10.3. Разкрасителни услуги (фризьорство, козметични услуги)
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10.4. Книги, списания & вестници
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10.5. Строителство/Монтьорство

www.skillsact4vet.eu

10.6. Компютърен софтуер и технологии (ИТ)
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10.7. Електричество и електроника
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10.8. Гастрономия (помощник-готвач, бариста)
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10.9. Здравеопазване
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10.10. Логистика
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10.11. Механика и Мехатроника
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10.12. Нестопански организации/НПО
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10.13. Държавна администрация

www.skillsact4vet.eu

10.14. Училище и образование
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10.15. Туризъм (музеи, туристически агенции, туроператори)
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10.16. Гостоприемство (хотели, кетъринг, домакинство, рецепция)
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10.17. Търговия/Икономика (продавач-консултант)
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