
 

 

 

 

Нови пътища за младите към пазара на труда чрез самостоятелна заетост 

като начин на живот  

№ 2017-3-LT02-KA205-005536 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация 

[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде 

търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 
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Наръчник за обучаеми 

Как ефективно да кандидатствате в курса SELF – E Training като обучаем 

 

Целта на Наръчника е да представи обучителния процес в курса SELF-E Training. Той е създаден 

за да подобрява компетенциите на младежките работници, които искат да станат 

мениджъри/ментори в социалното менторство на самостоятелната заетост като начин на живот 

(СЗНЖ) и желаят да се научат как ефективно да организират обучения на млади обучаеми с по – 

малко възможности. 

Важно!!! Преди да започнете да учите е особено важно да прочетете Наръчника до края, защото 

това ще помогне за разбирането на процеса на обучение, работата с онлайн инструменти и 

определянето на очакваните резултати. 

Педагогическите методи, които това обучение използва, се базират на подхода за смесеното 

обучение комбинация от традиционно и виртуално обучение чрез онлайн платформа. 

Продължителността на тренинга е 27 академични часа, които са изнесени в 4 сесии лице в лице (8 

академични часа общо) и три онлайн сесии (19 академични часа общо). 

За обучението онлайн се използва уеб платформата http://self-e.lpf.lt. Тя се състои от две части – Е-

инструментариум за младежки работници и обучителна среда за млади хора (виж карт. No.1) 

 

Карт. No. 1 
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Онлайн инструментариумът за млади работници се състои от 2 части (виж карт. No 2) 

 Първата част е посветена на младежкия работник като обучаем. Основната цел на тази част 

е да помогне на младежкия работник да се научи как да работи със SELF-E Training course. 

 Втората част е посветена на младежкия работник като преподавател, с главна цел 

запознаването му с разработените в рамките на проекта учебни материали за работа с млади 

обучаеми 

 

Карт. No. 2 
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За обучението на младежките работници, е използван Е-инструментариум, разделен на 4 части 

(виж карт. No. 3): 

- Наръчник 

- Учебна програма 

- Методически материали 

- Инструмент за измерване на компетенциите на младежките работници 

 

Карт. No. 3 
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Наръчникът съдържа инструкциите за обучаемите - младежки работници за това как да боравят 

с курса SELF-E Training. 

Наръчникът е последван от Допълнения със специално разработени шаблони, които се използват 

по време на обучителните сесии. 
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Учебната програма съдържа следната информация: 

 Детайлно определение на структурата на курса за младежки работници, с цел укрепване 

на техния капацитет за провеждане на иновативно неформално обучение за 

самостоятелната заетост като начин на живот за млади обучаеми с по-малко 

възможности, включително такива, които не учат и не работят; 

 Представяне на пътища за иновативно обучение, базирани на социалното менторство за 

мотивиране на млади хора, с по – малко възможности, включително такива, които не 

учат и не работят, да учат и да станат предприемачи. 

 

 

Карт. No. 4 

Учебната програма може да бъде намерена онлайн или да бъде свалена във формат .pdf или Word. 

(виж карт. No. 4) 
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За всеки обучаем – младежки работник се препоръчва да се запознае с представената информация 

в Учебната програма, с цел по – доброто разбиране на обучителния план и съдържанието на курса 

SELF-E Training и за да бъде по- добре подготвен за ефективното участие в курса. 
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Методическите материали, използвани в рамките на курса SELF-E Training, са разделени в 3 

Модула: 

 Модул I „Социално менторство като иновативен начин за насърчаване на самостоятелната 

заетост като начин на живот” 

 Модул II „“Улесняване процеса на социално менторство чрез използването на набор от 

ООР в сферата на lifestyle преприемачеството” 

 Модул III “Оценка и валидация на компетентностите - "Смисълът на инициативността и 

предприемачеството" 

 

Всеки Модул се състои от: (виж карт. No.5) 

 теория на самообучението 

 презентации за обучение лице в лице в клас 

 и практически упражнения за обучение лице в лице в клас 

 

Карт. No. 5  
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Инструмент за оценка 

Първата сесия на курса SELF-E Training (вижте Учебна програма и План на курса) е лице в лице и 

започва с първоначална оценка на компетентностите на обучаемите- младежки работници, които 

искат да станат мениджъри/ментори на самостоятелна заетост като начин на живот и да водят 

курса за млади обучаеми в неравностойно положение. За тази цел се ползва „Инструментът за 

оценка“. Този тест се използва и за крайно оценяване за валидация на компетентностите и 

уменията, добити по време на SELF-E Training. 

Целта на теста е да помогне на младежките работници, целящи да станат мениджъри и ментори, 

да развият и валидират компетентностите и уменията си, придобити по време на курса SELF-E 

Training. Тестът съдържа 25 въпроса. 

Тестът за самооценка показва следното: 

 Модул I. „Социално менторство като иновативен начин за насърчаване на самостоятелната 

заетост като начин на живот“ 

 Модул II.  „“Улесняване процеса на социално менторство чрез използването на набор от 

ООР в сферата на lifestyle преприемачеството” 

 Модул III. “Оценка и валидация на компетентностите - "Смисълът на инициативността и 

предприемачеството" 

Ще получите 2 възможни отговора: „Да“ и „Не“. След края на въпроса има обяснение. След 

приключване на теста, системата ще предостави страница, на която ще видите своят Краен 

резултат (броят на зададените въпроси и тези, на които отговорът е бил правилен) и Оценка за 

преминаване (в проценти) (виж карт. 6) 
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Карт. No. 6 

Тестът се повтаря по време на последната среща лице в лице. Съветваме всеки обучаем – младежки 

работник да запази своите резултати, за да може да сравни тези от първия тест и тези от последния. 

За успешното преминаване на теста са нужни 80 %. 

На края на тренировъчния курс, обучаемите – младежки работници, които са минали теста, се 

награждават със сертификат от курса SELF-E Training. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА. Курсът SELF-E Training може да бъде завършен индивидуално като самостоятелен 

тренинг, тъй като е базиран на отворен достъп. 


