
 

 

 

 

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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Обучителен наръчник за Младежки работници 

Как ефективно да използвате материалите за обучение, разработени в рамките на проект 

SELF-E в работата с млади хора 

 

Целта на обучителния наръчник е да представи на всеки младежки работник материалите за 

обучение за работа с млади хора, създадени в рамките на проекта. Този наръчник ще подпомага 

младежките работници в организирането и управлението на социалното менторство на 

самостоятелната заетост като начин на живот. 

Важно!!! Преди да започнете работа с младите хора, е важно да прочетете този обучителен 

наръчник до края, тъй като това ще ви помогне да се запознаете с материалите към обучението, 

препоръчителния план за провеждането му и онлайн работата с инструментите към него. 

За онлайн обучението е създадена платформа, представена като страница на следния адрес 

http://self-e.lpf.lt Платформата съдържа 2 части – онлайн инструментариум за младежки работници 

и обучителна среда за млади хора (вижте Карт. No. 1) 

 

Карт. No. 1 

 

 

Онлайн инструментариумът за младежки работници съдържа две части (Карт. No 2) 
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 първата част е посветена на младежкия работник като обучаем. Основната цел на тази част 

е да помогне на младежките работници да се научат да работят с обучителния курс SELF – 

E. 

 втората част е посветена на младежкия работник като преподавател с основна цел да му 

бъдат представени разработените по проекта материали за обучение за млади обучаеми  

 

Картинка No 2 
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За да подготви младежкия работник с необходимите средства за работа с млади хора, Онлайн 

инструментариума, който преподавателите използват, се състои от три части: 

 Обучителен наръчник 

 презентация за срещите лице в лице 

 инструменти за менторство и обучение 

Обучителният наръчник съдържа инструкции за преподавателите – младежки работници за това 

как да използват материалите за обучение в рамките на проекта SELF-E в работата с млади хора. 
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В третата част „Презентации за сесии лице в лице“,  са достъпни пет презентации за сесии с 

младите хора: 

 Презентация за 1-ва сесия – първоначална менторска среща 

 Презентация за 3-та сесия – задълбочаване на знанията част в класната стая  по първата 

тематична област 

 Презентация за 5-та сесия – междинна менторска среща и задълбочаване на знанията по 

втората тематична област 

 Презентация за 7-ма сесия – задълбочаване на знанията в класната стая по трета тематична 

област 

 Презентация за 9-та сесия – финална менторска среща 

 

Всички презентации съдържат теоретични материали по темата, съответните упражнения за 

работа в клас с обучаемите за задълбочаване на техните знания по темата и домашна работа за 

следващата онлайн сесия. 

Допълнения: 

 Презентацията за 1-ва сесия съдържа кратко представяне на обучението по курс SELF-E  и 

менторски насоки относно процесът Предприемачеството като начин на живот, въведение в: 

плана за обучителните менторски сесии, онлайн средствата за оценяване на 

компетентностите на обучаемите и Обучителния наръчник 

 Презентацията за 5-та сесия показва група от въпроси, използвани за междинния мониторинг 

по менторския процес за Самостоятелната заетост като начин на живот 

 Презентацията за 9-та сесия представя стъпките за финализиране на менторския процес за 

Самостоятелната заетост като начин на живот 

Частта „Инструменти за менторство и обучение“ съдържа група от инструменти, разработени 

за проекта. Това са темплейти използвани по време на менторството на процеса за осигуряване на 

безпроблемната работа с млади хора: 
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 Подходящ план за обучение 

 Профил на обучаемия 

 Споразумение за менторство 

 Личните цели на обучаемите 

 Груповите цели на обучаемите 

 План за менторските сесии 

 Менторски дневник 

 Първоначален въпросник за обучаемия. 

 Въпроси за оценяване при последната дискусия 

 Финален въпросник за обучаемия. 

 Бланка с мнения за представяне на коментари по време на сесията „Успешни истории“  

 


