Наръчник и
инструментариум за
професионалисти
за цялостна интервенция с
млади жени, търсещи
убежище и бежанки

Наръчник за професионалисти

Проект „No Gaps - транснационална методология
за социално-трудова интервенция
с млади жени, търсещи убежище и бежанки“
2018-2-ES02-KA205-011654

2

Наръчник за професионалисти

Подкрепата от страна на Европейската комисия за производството на тази публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и
Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея
информация.

Тираж: Публичен
Партньори: BEST – водеща организация, всички партньори са участници
Дата: 29.10.2020 г.
Вие сте свободни да:
1.
Споделите — копирате и разпространявате материала във всякакъв носител или формат
2.
Адаптирате — преобразувате и надграждате материала за всякакви цели, дори и в
търговската мрежа.
3.
Лицензодателят не може да отмени тези свободи, стига да спазвате условията за лиценз.
При следните условия:
1.
Позоваване – Трябва да дадете подходящ кредит, да предоставите връзка към лиценза и
да посочите дали са направени промени. Можете да го направите по всякакъв разумен
начин, но не по никакъв начин, който предполага, че лицензодателят подкрепя вас или
вашата употреба.
1.
Без допълнителни ограничения — не можете да прилагате правни условия или
технологични мерки, които по закон ограничават други лица да правят каквото и да е, което
лицензът разрешава.
Обявления:
1.
Не е необходимо да спазвате лиценза за елементи от материала, които са обществено
достояние или когато използването им е разрешено от приложимо изключение или
ограничение.
2.
Не се дават гаранции. Лицензът не може да ви даде всички разрешения, необходими за
вашите нужди. Други права, като например публичност, поверителност или морални
права, могат да ограничат начина, по който използвате материала.

© Авторски права 2020 г. консорциумът „No Gaps“
„No Gaps“ консорциумът се състои от:
Държава

Абревиатура

Юридическо наименование

ES

Гуарани

Асоциация „Гуарани“

ES

SSF

„Солидарност без граници“

EL

IEKEP

Институт за обучение и професионално ориентиране

BG

GAF

Фондация „Джендър алтернативи“

3

Наръчник за професионалисти
AT

BEST

BEST Институт за професионално развитие и личностно
обучение

Версия

Дата

Коментари

01

21.10.2019

Първи вариант

02

14.04.2020

Въведение и финален вариант

03

29.10.2020

Окончателна публична версия

Съдържание
1) Въведение ................................................................................................................................................6
1.1)

За целта на този документ ............................................................... Error! Bookmark not defined.

1.2)

За структурата на документа ..........................................................................................................7

2)

Наръчник и съдържание на инструментариума ...............................................................................8

2.1) КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ОРИЕНТИРАНЕ ....................................................................................8
2.1.1) Теория зад "КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ОРИЕНТИРАНЕ" ..........................................................9
2.1.2) Съдържание и дейности за постигане на предложените резултати от обучението .................11
2.1.2.1) Разчупване на леда ......................................................................................................................13
2.1.2.2) Дейности за цялостна социално-трудова интервенция ...........................................................14
2.1.2.3) Инструменти за размисъл, (самостоятелно) оценяване...........................................................22
2.2) Житейски план ....................................................................................................................................24
2.2.1) Теория зад "Житейски план" ..........................................................................................................25
2.2.2) Съдържание и дейности за постигане на предложените резултати от обучението .................26
2.2.2.1) Разчупване на леда ......................................................................................................................28
2.2.2.2) Дейности за цялостна социално-трудова интервенция ...........................................................29
2.2.2.3) Инструменти за размисъл, (самостоятелно) оценяване...........................................................34
2.3) Междукултурна комуникация/гражданска компетентност ...........................................................36
2.3.1) Теория зад "Междукултурна комуникация/гражданска компетентност в консултирането на
жени с миграционен статут" .....................................................................................................................37
2.3.2) Съдържание и дейности за постигане на предложените резултати от обучението .................40
2.3.2.1) Разчупване на леда ......................................................................................................................42
2.3.2.2) Дейности за цялостна социално-трудова интервенция ...........................................................43
2.3.2.3) Инструменти за размисъл, (самостоятелно) оценяване...........................................................50
2.4) Социални измерения на пола ...........................................................................................................52

4

Наръчник за професионалисти
2.4.1) Теория зад "Социални измерения на пола " ................................................................................53
2.4.2) Съдържание и дейности за постигане на предложените резултати от обучението .................55
2.4.2.1) Разчупване на леда ......................................................................................................................57
2.4.2.2) Дейности за цялостна социално-трудова интервенция ...........................................................58
2.4.2.3) Инструменти за размисъл, (самостоятелно) оценяване...........................................................65
2.5) Предприемачески умения .................................................................................................................67
2.5.1) Теория зад "Предприемачески умения" .......................................................................................68
2.5.2) Съдържание и дейности за постигане на предложените резултати от обучението .................70
2.5.2.1) Разчупване на леда ......................................................................................................................71
2.5.2.2) Дейности за цялостна социално-трудова интервенция ...........................................................72
2.5.2.3) Инструменти за размисъл, (самостоятелно) оценяване...........................................................77

5

Наръчник за професионалисти

1)

Въведение

Проектът „No Gaps“ има за цел да създаде интегрирана и възпроизводима методология за намеса
на европейско ниво за професионалисти, работещи с млади жени мигранти, търсещи убежище и
бежанци в консултациите. Методологията „No Gaps“ се основава на следните елементи:
1) Признаването на предишните компетенции на потребителите (клиентите).
2) Социално-трудовата намеса, основана на индивидуалните нужди на клиентите.
3) Достъпът до професионално обучение като ключ към гарантиране на успешна интеграция.
4) Насърчаване на социалното приобщаване.
Интелектуалните резултати (IO), които проектът предоставя, са:
1) Иновативната база данни „No Gaps“ за добри практики, проекти, политики, методологии,
педагогически подходи, ресурси и инструменти в областта на работата по проекта.
2) Учебната програма за обучение „No Gaps“ за интегрална социално-трудова интервенция с
млади жени, търсещи убежище и бежанци.
3) Отворени образователни ресурси за професионалисти, работещи по интегрална социалнотрудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанци.
Всички гореспоменати резултати могат да бъдат намерени онлайн на www.nogaps.eu

1.1) Относно целта на този наръчник
Настоящият документ, „Наръчник и инструментариум за професионалисти за интегрална
интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“, е насочен към професионалисти в
консултирането на жени мигрантки / бежанки с цел подобряване на услугите за тях, посветени на
интегративни интервенции за техните клиентски групи от млади жени, търсещи убежище или
бежанки. Той се основава на Учебната програма за обучение (IO2), която ще спомогне за постигане
на ниво 6 на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) след завършване на съответното
обучение. Това включва

Знания

Умения

В контекста на ЕКР
уменията се описват като
В контекста на
когнитивни (включващи
ЕКР знанията се
използването на логическо,
описват като
интуитивно и творческо
теоретични и/или
мислене) и практически
фактически.
(включващи сръчност и
използване на методи,

Отговорност и автономия
В контекста на ЕКР
отговорността и
автономността се описват
като способността на учащия
да прилага самостоятелно
знания и умения и с
отговорност
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материали, инструменти и
инструменти).
Задълбочени
6-то ниво
познания в
Резултатите от областта на работа
или обучение,
обучението,
включващи
свързани с
критично
ниво 6, са
теоретични и разбиране на
теориите и
практични
принципите
1

Да управлява сложни
технически или професионални
Задълбочени умения,
дейности или проекти, като
демонстриращи майсторство
поема отговорност за
и иновации, необходими за
вземането на решения в
решаване на сложни и
непредсказуеми условия за
непредсказуеми проблеми в
работа или обучение; поемат
специализирана сфера на
отговорност за управление на
работа или обучение
професионалното развитие на
лица и групи

Настоящият документ е съставен от теоретична част и практическа част, целяща да предложи
учебни съдържания и дейности, инструменти / техники и материали за разработване на
интегрална намеса (т.е. дейности / ресурси, основани на No Gaps Наръчника и свързаните с тях
пилотни резултати от партньори) за постигане предложените компетенции в консултирането на
жени с миграционен / бежански произход в областите, посочени в учебната програма No Gaps
като:
• Кариерно консултиране и ориентиране
• Житейски план
• Междукултурна комуникация / гражданска компетентност
• Измерения на социалния пол
• Предприемачески умения

1.2) За структурата на документа
За всяко предложено звено на учебната програма, използвано в този документ като основа,
първата част към всяко звено в настоящия документ ще предложи конкретна теоретична основа
на ситуациите и нуждите на професионалисти, работещи за консултации с млади жени, търсещи
убежище и бежанки.
Всяка инициатива, принос и насоки за опит и компетенции, свързани с компетенциите, ще бъдат
включени във втория раздел, практическата част, предлагащ учебно съдържание и дейности.
Това започва с така наречените образователни „ледоразбивачи“ - занимания, които интегрират
физическата активност с академични концепции като основаваща се на доказателства намеса,
доказано повишаваща нивата на физическа активност на участниците, както и допълнителни
възможности за обучение и намаляване на личните „бариери“ за комуникация и да си
сътрудничат (с други). Те трябва да се разглеждат като „отварящи врати“ за по-добра интегрална
социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище / бежанки.

1

Дескрипторът за първия цикъл съответства на резултатите от обучението за ниво 6 на ЕКР.
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Следващ раздел към всяко звено за компетентност съдържа „дейности“ (по 1 на страница) на
интегрална социално-трудова намеса. Това са конкретни предложения за намеса, базирани на
специфичните компетенции на предложените звена, които професионалистите, консултиращи
въпросните целеви групи, трябва да знаят и да могат да вземат предвид в работата си с тях.
Последният раздел в практическата част към всяка единица за компетентност се състои от
дейности, подходящи за размисъл, (само) оценка на целевите групи клиенти на „No Gaps“. Всяка
единица предлага една подходяща методология за размисъл и оценка, предлагаща общо голямо
разнообразие на професионалистите за тяхната работа с млади жени, търсещи убежище /
бежанки.

1.

Съдържание на Наръчника

Следващите страници предоставят теоретичното и практическото съдържание на звената за
компетентност:
• Кариерно консултиране и ориентиране
• План за живот
• Междукултурна комуникация / гражданска компетентност
• Половото измерение
• Предприемачески умения

2.1) КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ОРИЕНТИРАНЕ
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2.1.1) Теория зад „КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И ОРИЕНТИРАНЕ“
Обобщение
Основната цел на кариерното консултиране и ориентиране е да помогне на хората да повярват в
себе си и собствените си сили, така че да могат да получат увереност, било чрез продължаване на
образованието, било чрез обучение и намиране на работа. Понякога тези индивиди показват други
видове постижения, които подценяват и не мислят за отправна точка за придобиване на умения.
Съветниците трябва да помогнат на всички умения, наклонности и силни страни на всеки участник
и да ги подкрепят въз основа на техните положителни аспекти, а не на недостатъци, които може да
съществуват.

Основна част
Кариерното консултиране е все по-важна процедура, предоставяна индивидуално или в
група; преди всичко, помага на хората да:
 Повишат на осведомеността и оценката на личните им качества (интереси, ценности,
изпълнение и т.н.)
 Получат професионална и образователна информация
 Съобразят личните им качества с потенциалния избор за образование / кариера
 Вземат решения за образование и кариера
 Управляват преходите и да се справят с практически проблеми, свързани с тях
 Изготвят план за действие
Важно е да се разработи индивидуален план за действие, за да се формулират конкретни цели и
стъпки, които участниците в целевата група трябва да следват, за да имат ясен и реалистичен
план, който те ще се опитат да постигнат, за да постигнат целите, които са си поставили с
консултанта.
Подготовката за успешна интеграция на пазара на труда, която днес е взискателна и конкурентна,
изисква професионално поведение, основано на придобиване на знания, умения и нагласи на
професионално ниво. Това означава, че съветникът трябва да наблегне на цялостното развитие на
индивидите и да ги подкрепи, за да придобие положителен имидж и отношение към тяхната работа
и ролята им на служители.
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Резюме
Предвидената процедура осигурява първа ориентационна фаза, в която хората могат да получат
информация за различни професионални области, да извършат образователна и психологическа
оценка и след това да се съсредоточат върху областта, в която техните професионални умения ще
бъдат по-добре използвани. За да не ги остави на мира, съветникът ги следва изчерпателно, с
препратки към семейни проблеми, социални проблеми, обучителни затруднения, поведения,
минали наблюдения и планове за бъдещето.
Чрез активно взаимодействие между консултанта и бенефициента, изграждането на взаимно
доверие и увереност, както и разнообразни мотивиращи дейности, се очаква бенефициентът да
придобие необходимите компетенции, за да вземе възможно най-доброто решение, отчитайки
различните аспекти на неговата / нейната личност.

Библиография

„Всички различни, всички равни“ (1999). Образователен пакет. Идеи, ресурси, методи и дейности
за неформално междукултурно образование с млади хора и възрастни. Страсбург: Европейски
младежки център, Дирекция за младежта.
https://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/dpComplete_1007.htm

http://main.ekke.gr/projects/sem/resources/others/Kales_praktikes.pdf
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2.1.2) Съдържание и дейности за обучение за постигане на
предложените резултати от обучението
Времетраене
25 часа

КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И НАСОЧВАНЕ

ЦЕЛИ:
Целта на този раздел е да предостави на професионалистите необходимите умения и знания, за да
могат да помогнат на своите бенефициенти да придобият самопознание, умения за определяне на
цели, умения за вземане на решения и създаване и следване на план за действие. Целта е
професионалистите да получат всички необходими квалификации, за да могат да идентифицират и
да направят първите бележки относно нуждите на своите бенефициенти и да ги ръководят, като
вземат предвид реалистичните условия на живота им, така че те да могат информирано да избират
и да ги подготвят за успешна интеграция на пазара на труда чрез изготвяне на индивидуален план за
действие, като се вземат предвид техните нужди и техните потенциали.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След завършване на този раздел обучаемият ще може да:
ДЕЙНОСТИ

Прилага
правилно
принципите за
кариерно
консултиране,
за да
(пре)ориентир
а
бенефициенти
те по
отношение на
кариерата и
влизането им
на пазара на
труда

КРИТЕРИИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предоставя
кариерно
консултиране и
развива процеси
за кариерно
развитие за
различни групи.
Подпомага на
бенефициентите
в планирането
на кариерата.

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

Идентифицира
склонността на
бенефициентите
към работа,
базирана на
полови, расови и
културни
стереотипи.

Сътрудничи на
бенефициенти
при
идентифициране
на лични цели.
Създава и
поддържа на
продуктивни
консултативни
отношения с
бенефициентите.

Оценя личните
характеристики
като отношение,
постижения,
Признава
интереси,
собствените си
ценности и
ограничения като
личностни черти.
кариерен
Техники и
консултант и
практики за
търси супервизия
оценка на
или се обръща
към
нуждите.
бенефициентите,
Спазва етичните
кодекси и

АВТОНОМНОСТ И
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Развива създаването
на бъдещи цели за
кариерно развитие.
Прилага информация,
получена при
задаване на бъдещи
цели.
Прилага планове за
действие за бъдещи
възможности за
лично и
професионално
развитие.
Разработва план за
действие с и за
бенефициента.
Използва
концепцията
„SMART“, за да
подкрепи
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стандарти,
приложими за
професията на
кариерното
консултиране.
Актуални етични
и правни
въпроси, които
засягат
практиката на
кариерно
консултиране с
всички групи.
Припознава
значението на
постиженията и
интересите за
собственото
развитие.

когато това е
удачно.

поставянето на
подходящи цели.

Оценя настоящите
силни страни,
слабости и
области за
развитие.
Разработва план
за действие в
подкрепа на
постигането на
целите.
Провежда
консултантски
интервюта.

Разбира
значението на
мотивацията и
осъзнаване на
личните
интереси,
умения и
способности.
Разбира
процесите,
свързани с
поставянето и
постигането на
лични цели.
Разпознава и
използва фазите
от коучинг
интервюто.
ВЪНШНИ РЕСУРСИ
Компютър с интернет връзка за достъп до онлайн материали (работни листове и статии), посочени в
програмата за обучение.
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2.1.2.1) Разчупване на леда
•Целта на дейността е от една страна да създаде положителен климат и да разчупи леда между участниците по
забавен начин, а от друга страна да помогне на участниците да чуят и научат имената на останалите.

Съдържание и
инструкции

•Всички участници се изправят и инструкторът случайно дава балон на един участник. Участникът, който взема
балона, трябва да се движи през останалите, като леко го потупва във въздуха, като внимава да не го хвърли
на пода и в същото време да произнесе името си на глас, докато не даде балона на друг участник, който ще
повтори процеса, казвайки собственото си име. Балонът трябва да премине през всички участници.

•15-30мин. (зависи от броя на участниците)
Време (минути)

•Балони
•Голяма стая - за предпочитане празна - в която участниците могат да се движат удобно
Настройка Материал Оборудване
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2.1.2.2) Дейности за цялостна социално-трудова
интервенция
Трите дейности, които трябва да бъдат въведени и описани по-горе, са "Ръководство за
изследване на историята", "Планиране на целите" и "Индивидуалният план за действие".
Ръководството за изследване на историята е полезен инструмент, който дава възможност на
консултантите да идентифицират и направят първите си забележки относно нуждите на младия
човек, като ги раздели на три нива: основни нужди, социални нужди и професионални нужди.
Консултантът получава информация от формуляра за интервю за кариерно ориентиране, който
включва три нива, професионално, семейно и образователно ниво. Консултантът е призован да
ръководи индивида, като вземе предвид реалистичните условия на живота му, за да направи
(първия си) избор.
Планирането на целите е мощен процес за мислене за вашето идеално бъдеще и за мотивиране
да превърнете визията си за това бъдеще в реалност. Определянето на SMART цели помага на
бенефициентите да получат реалистичен поглед върху своите силни и слаби страни, което може да
повлияе на процеса и да ги мотивира да работят усърдно, за да постигнат тези цели и никога да не
се отказват. Нещо повече, след като разберат целите на бенефициентите, обучителите ще могат да
ги поставят в план за действие, да наблюдават и записват процеса.
Индивидуалният план за действие е ключът към целия процес. Той се отнася до проектирането
на конкретни стъпки, които индивидът трябва да предприеме. Изследването се извършва, като
консултантът взема предвид какво харесва човекът, от какво се интересува, в какво (той/тя) е
добър, каква работа обича да върши, какви са (неговите / нейните) цели - лични и професионални
- в кои области тя/той мисли, че може да подобри. Въз основа на резултатите в индивидуалния
план за действие са посочени необходимите стъпки и приоритети. След като е внимателно
разработен в сътрудничество с консултанта, планът за действие се подписва от двамата, като по
този начин се сключва договор, който означава споразумението и ангажимента на индивида да
продължи с изпълнението на плана за действие.
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Ръководство за
изследване на
историята
Съдържание и инструкции

Време:
180 минути

Целта на тази ролева игра е да помогне на консултанта да
идентифицира и направи първи забележки относно нуждите на
бенефициентите, да ги насочи, като вземе предвид реалистичните
условия на техния живот и да ги подготви успешна интеграция на
пазара на труда.
Участниците формират групи от по трима. Някой от тях трябва да
играе ролята на консултант, а друг трябва просто да наблюдава
процеса на консултиране и да си води бележки.

Среда Материали Оборудване:
отпечатани
листове на
"Ръководство за
изследване
на
историята"
писалки,
тетрадка
или бели
книги, за да
си водите
бележки

Лист „Ръководство за изследване на историята“ се дава на всяка
група и започва ролевата игра. Разбира се, лицето, което се
представя за бенефициент, играе роля и следователно не е
необходимо да разкрива собствената си истинска история, тъй като
това е нещо, за което първо трябва да се създаде климат на взаимно
доверие. На този етап лицето, което играе ролята на бенефициент,
за предпочитане ще представлява бенефициент мигрант или
бежанец, за да отговори по-добре на нуждите на проекта.
След като всяка група приключи, членовете си разменят ролите и
започват отначало. В крайна сметка се провежда диалог,
мотивирайки участниците да изразят своите мисли и чувства, както
и да дадат обратна връзка относно Наръчника.
Наръчникът включва три нива - професионално, семейно и
образователно ниво.
Вижте инструкциите по-долу.
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РЪКОВОДСТВО ЗА ИНТЕРВЮ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА (пре)ОРИЕНТАЦИЯ
1-ВА ЧАСТ: СЪЗДАВАНЕ НА ПЪРВИЯ ИЗБОР НА РАБОТА


Мислили ли сте за професионална реализация или повече от една, в която бихте искали да
специализирате?

По какви критерии ги избрахте?

Някой да ви е помогнал при избора? Ако да, кой беше и в какъв смисъл?

Имали ли сте някога подкрепа в професионалната/професионалната ориентация в живота си?

Имате ли конкретна информация за призванията, които сте избрали?

Опитвали ли сте се някога да получите повече информация за тях?
ЛИЧЕН ПРЕГЛЕД
1.
Лични интереси

Как се проявяват във вашия личен живот?

Какви са дейностите, които най-често правите?

Какви са любимите ви дейности?

Защо?

Правите ли сами или с други хора
o
Ръчна дейност
o
Умствена дейност
o
Кои от тях и защо
o
Какво харесвате в тях
1.1. Как се проявяват в друг контекст?
o
Присъедини ли се към някой клуб?
o
За какво става дума?
o
Как работи?
o
Какво ти харесва?
1.2. Как се проявяват в свободното ви време?
o
Какви са дейностите, които най-често правите?
o
Защо?
o
Независимо от всякакви препятствия, какво бихте искали да направите в
свободното си време?
o
Защо?
2.
Професионална/ Професионална информация
2.1. Какви професии/занаяти знаете?

Хората от вашата среда работят ли тези професии?

Имате ли впечатления за тези професии/занаяти?

Казаха ли ви за тях?

Чели ли сте нещо за тях?
2.2. Кой елемент според вас е най-важен в тези професии/занаяти?
3.
Професионални/професионални интереси
3.1. От професиите/ занаятите, които току-що ни разказахте, моля опишете:

Кои елементи са най-интересни за вас?

Кои елементи са най-малко интересни за вас

Защо?
3.2. Кои от професиите/занаятите, които познавате, бихте искали да правите?
3.3. Кои от тях не бихте желали да правите?
3.4. В един идеален свят и без да се мисли за настоящата ситуация, каква ще бъде вашата мечтана
работа?
3.5. Какво не бихте искали да правите?
3.6. Какво бихте искали да направите като призвание/професия?
4.
Ценности
4.1. В твоята среда, кои са трите личности, на които се възхищавате най-много? Защо?
4.2. За вас, кои са най-важните фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на
призвание?
 Професионалният интерес
 Условията на работното място
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 Отношенията с колегите
 Професионалните перспективи
 Заплатата
 Стабилността на работното място
 Престижът на работата
 Сортът в специалното призвание
 Нещо друго (посочете)
4.3. Приоритизирайте следните "лични ценности"
 Професионален живот и развитие
 Семеен живот
 Лични дейности в свободното време
 Приятели и социални отношения
 Други (Посочете)
4.4. Колко усилия сте готови да положите, за да се подготвите за професията / занаята, които ви
харесват най-много?
- Доколко сте сигурни във вашия професионален избор?
Много
Не толкова много
Съвсем не
Защо?
Мислили ли сте някога да комбинирате професионалните си планове с бъдещия си живот?

Семеен живот

Социален живот

Свободно време

Други
Какво според вас е най-трудното при избора на професия/ призвание?
Какво е най-трудно за вас при избора на професия/ призвание?
2-РА
ЧАСТ: СЕМЕЕН ЖИВОТ
От кои членове се състои семейството ви?
1.
Какво правят тези хора?
2.Каква е връзката ви със следното?
 Майка
 Баща
 Братя/сестри
 Съпруг
 Деца
2.1. Има ли някакъв специфичен проблем с някой от семейството ви?
2.2. Имате ли любим човек във вашето семейство?
3. Говори ли ли с някой от тях за проблемите си?
3.1. Ако е така, с кого?
3.2. Какви проблеми?
3.3. Как човек отговаря на вашите проблеми?
3-ТА
ЧАСТ: ОКОЛНА СРЕДА/ОБРАЗОВАНИЕ
1.
В училище и по който и да е друг образователен път, който сте поели, кои са вашите любими
предмети?

Защо?

Какво е, че ви хареса най-много?
1.
В образователния път, в кои теми бяхте добри?

Защо?

Мислите ли, че можеше да се справите по-добре?
Какви теми най-много ви харесаха?
Защо?
 Някоя тема от тези, които най-малко ви харесва, което ви е интересно?
 В други дейности в живота ви, има ли някой, който бихте искали да бъдете част от вашата
професия/ призвание?
o Кой точно?
o Защо?
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Планиране на целите
Подробности за съдържанието и инструкциите

Време:
120 минути

Среда Материали Оборудване:
отпечатани
документи
от Скалата
за поставяне
на цели;
писалки

При определянето на целите е важно да се идентифицират и
разпознаят дали тези цели са SMART (специфични, измерими,
постижими, реалистични, ограничени във времето), за да можете да
ги постигнете. На първо място, трябва да помислим дали целта ни е
конкретна по отношение на това, което искате да постигнете. На
второ място, целта трябва да бъде измерима, което означава, че
трябва да предложим индикатор за напредък, за да направим целта
си по-осезаема. Освен това трябва да бъде постижимо. Трябва да
обмислим как да постигнем тази цел и дали имаме всичко, което се
изисква за това. Ако не, трябва да обмислим какво би било
необходимо, за да ги постигнем. Целта също трябва да бъде
реалистична, което означава, че трябва да заявим какви резултати
могат да бъдат постигнати реално. Не на последно място целта
трябва да бъде обвързана с времето. Важно е да се уточни кога могат
да бъдат постигнати резултатите, докато ако на нашата цел липсва
реалистичен момент, има вероятност да не успеем.
След като обучаемите придобият теоретичните знания за поставяне
на SMART цели, те могат да продължат с това упражнение. Те
определят целта си и я записват, използвайки SMART методиката.
След това, по скала от 1 до 10, те трябва да поставят точка, където
според тях се намира целта чрез всяка от характеристиките ѝ.
Например, колко специфична е целта им от 1 до 10. Те поставят точка
на линията, която се отнася до "S" (специфична) и правят същото за
всяка една от другите характеристики. Когато изчерпат процеса, те
свързват точките и наблюдават вариацията. След това анализират и
проследяват къде целта им изостава.
След това им се дава лист за определяне на SMART целта.
Първоначално участниците мислят за целта, която искат да си
поставят, и правят "мозъчна атака" на това, което си представят, като
пишат каквото им хрумне, без да влизат в детайли. След това от тях
се иска да подредят написаното и да започнат наново, като
пренапишат целта си и я направят по-конкретна и измерима. Те
продължават по този начин, пренаписвайки целта отново и отново,
докато придобият всички SMART функции. И накрая, те вече пишат
своята SMART цел. След пренаписване на целта те се фокусират върху
тази нова цел и правят отново същия процес със скалата, тоест те
поставят точки по скалата, където смятат, че целта им вече е
достигнала. Когато процесът приключи, те сравняват "преди" и "след"
по скалата като гледат разстоянието на точките за всяка
характеристика поотделно, но също така и вариацията за всички
характеристики като цяло.

вижте по-долу
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Моята цел

ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ЦЕЛИ

Специфична:
…………………………………….
Измерима:
………………………………......
Постижима:
…………………………………….
Реалистична:
……………………………………..

Моята цел
е....

Ограничена във времето:
……………………………………

Моята нова SMART цел
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Моята цел
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Индивидуален план
за действие
Съдържание и инструкции
Време:
120 минути

Индивидуалният план за действие е много важен момент за
консултиране и кариерно ориентиране, тъй като включва
подходящите стъпки, които човек трябва да следва, за да
постигне целите, които си е поставил.
Тази дейност може да се комбинира с предишните две и главно с
дейността, свързана с ръководството за проучване на историята.
Обучителят дава на всеки участник индивидуалния лист с план за
действие и всеки има време да помисли, планира и попълни.
Среда Материал Оборудване:
отпечатани
копия от
индивидуалния
план за
действие

Когато всички са готови, те формират двойки и обсъждат с
партньора си плана си за действие, обменят гледни точки и, ако е
полезно, правят промени в плановете си.
В крайна сметка, те споделят своите мисли и чувства с целия екип.
Вижте отделните листове с планове за действие по-долу.

писалки
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ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Моята лична/ образователна/ професионална оценка е …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
След разговора с консултанта, изглежда, че:
Интересувам се от
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................…………………………………….
Добър/а съм в
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Предпочитам да правя/ да бъда
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................…………………………………………………………..
Искам да ………………......................................................................................................................................
........................................................................…………………………………………………………………………………………..
Други коментари …………………………………………………………………………………………………………………….…….

Моите цели - Лични и Професионални (приоритети) са:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Аспекти, които мога да подобря (лични/образователни/ професионални) са:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Моят личен план за действие е:

Действия

СТЪПКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ПРЕДПРИЕТИ / КАК?

Да отида до социалните служби …………..
Да се запиша в професионално обучение
в ............
За да натрупате опит в ……………….
Да работите
Да се върна в училище / курс …..
Други действия

СТЪПКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ПРЕДПРИЕТИ / КАК?

Последващи предложения

Предложените по-горе дейности са взаимосвързани и имат съгласуваност.
Едното може да доведе до другото.
В края на всяка сесия, обучителят моли участниците да му изпратят имейл, в
който се споменава една положителна и една негативна мисъл за тях относно
дейностите и той / тя ги моли да изпратят този имейл преди следващата сесия .
Инстракторът събира мислите на всички заедно, разделяйки предимните и
отрицателните и създава два списъка, за да ги представи на следващата сесия и
да обсъди с участниците.
Освен това, преди края на всяка сесия, обучителят може да помоли всеки
участник да напише на листче ново умение, което според тях са научили или
подобрило. За всяка сесия всеки добавя ново умение и преди края на
последната сесия обучителят чете на глас всички нови умения, които
участниците са придобили.
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2.1.2.3) Механизми за размисъл, (само)оценка
В края на всяка дейност е от голямо значение да се отделя време за само-рефлексия и самооценка,
за да се чуят чувствата на участниците и да им се помогне да идентифицират къде стоят в момента,
какво са постигнали и как те могат да използват тези постижения, както и това, което са пропуснали.
Отражение и оценка на съдържанието и
инструкциите

Конкретни
подробности за
ролята на
професионалиста

Среда Материал Оборудван
е

Обучителят
раздава
въпросите
на
участниците. Те
трябва да се
замислят върху
тях и да записват
анонимно кратки
отговори
на
различни
листчета.
След
като
всички
участници
са
завършили,
обучителят
ги
моли да залепят
листчетата
на
дъска или стена.
Той
прочита
някои от тях. След
това се обсъжда в
група.

Копирани
листа с
въпросите;
Залепящи
се листчета;
Писалки

Време

Инструмент за размисъл
Въпроси за размисъл:
1.

Като се има предвид несъответствието
между това как възприемаме себе си и как
ни възприемат другите, наясно ли сте с
вашите слепи петна?
2.
Има ли нови умения, които можете да
научите
3.
Ако можеше да се върнеш назад във
времето, какво би направил по друг начин?
 По скалата от 1 до 10, къде мислите, че стоите
точно сега

40
Минут
и
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Инструмент за (самостоятелно) оценяване
След като преработих тази глава, аз
имам ...

3
2
Нито
4
По1
съм
Доста
скоро
5
Съгласе
съгласен
Са
не съм
Съгласен
н
, нито не съгласн
съгласе
съм
и
н
съгласен
... придобити основни
познания по въпроси,
свързани с кариерно
консултиране
... те/съветниците
могат да помогнат на
бенефициентитеiciaries
.
... ресурси (връзки,
статии, видео) за понататъшно четене.

Обучителят
раздава
въпросника
за
самооценка
на
обучаемите,
които трябва да я
завършат сами и
да
обмислят
какво
са
придобили
и
какво
липсва.
След като всички
са приключили,
професионалистъ
т ги пита за
мнението
и
чувствата им за
дейността.

Печатни
документи
от теста за
самооценка
.
Писалки

20
Минут
и
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2.2) ЖИТЕЙСКИ ПЛАН
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2.2.1) Теория зад "Житейски план"
Обобщение
Ние сме личности. Но тази индивидуалност се изгражда постепенно. Не е като да се събудим някой
ден и да решим да бъдем някой. Идентичността на нашия човек (уникални характеристики, които
ни отличават от другите) влияе върху хората около нас, нашите отношения и начините за
взаимодействие с други хора на дадена територия(семейство, квартал, местна общност, нация и
т.н.) . Много различни фактори могат да определят нашата лична идентичност. Една от тях е нашата
личност и може да се промени, ако предприемем активни стъпки, за да станем човека, който
искаме да бъдем.

Основна част
Всеки човек е уникален, еднакво достоен и има право да живее според своите вярвания, обичаи,
практики и установени правила на поведение. Глобализацията и миграцията са събрали хора от
различен етнически произход, религиозни среди, убеждения, традиции и езици. Споделянето на
общо пространство обаче не води автоматично до преодоляване на границите на исторически
създадени общности; не включва непременно отварянето на себе си за свобода, опит за разбиране
на различията, оценяване на многообразието и изграждане на общи основания за диалог. Но
живеем заедно и не само трябва да толерираме това многообразие, но и да го ценим като
възможност, чрез която можем да се поучим един от друг, за да изграждаме по-силни и подинамични общества. Въпросите, свързани с правата на човека, многообразието, толерантността и
ненасилствения характер, придобиха още по-голямо значение през последните няколко години,
като се имат предвид неотдавнашните събития от войни, бежанска криза и световна пандемия.
Въздействието на съществуващите вярвания, обичаи, практики и поведение в рамките на едно
общество естествено е на първо място и те играят най-влиятелната роля в оформянето на
отношението към живота. Инструментите за неформално образование могат да играят ключова
роля за преодоляване на исторически развитите негативни нагласи към човешките различия,
особено в живота на имигрантите/ бежанците/търсещите убежище. Тя би могла да подпомогне
жените мигрантки да бъдат отворени, уверени и силни при вземането на правилни решения за
личностно и професионално развитие, основани на анализ на тяхната идентичност и възможности
за интеграция в европейските общества.

Резюме
Жените мигрантки се нуждаят от повече академична подкрепа, за да придобият нови умения и
компетентности, за да се ангажират с учебната си програма. Трябва да разберем защо някои от тях
не са успели да се възползват от образователните възможности, към които са се стремили в
миналото. Когато жените мигрантки разбират и могат да формулират своите предишни трудности
и да представят своите нужди, те много по-вероятно е да се ангажират с трудния (както го
възприемат) път към постигането на резултати в живота си.
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2.2.2) Учебно съдържание и дейности за постигане на
предложените учебни резултати
ЗАГЛАВИЕ НА РАЗДЕЛА: ЖИТЕЙСКИ ПЛАН

Време: 25 часа

ЦЕЛИ: Разделът е предназначен да помогне на учащите се да опознаят по-добре себе си, да разсъждават
върху своите знания и умения, за да планират по-добре своето личностно и професионално развитие.
Упражненията ще служат като обмен на знания и опит между тези, които участват в обучението. Участниците
ще идентифицират собствените си умения и ще разсъждават върху всички промени, които биха могли да
въведат в живота си. Разделът има за цел да подобри процеса на вземане на решения в живота на млади
жени мигрантки и други учащи се от всички възрасти.
m

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ДЕЙНОСТИ
Спирала на живота –
обучаемите ще
създадат спирала на
собствения си живот,
въз основа на
житейския си опит.
Рефлексивна
практика обучителят
представя
диаграмата на
учащите и нейната
значимост в нечий
професионален
живот.
Преживелищно
наследство и
наследство на
потисничество обучителят използва
теорията за
културната
идентичност, за да
изследва процеса на
разработване на непотискаща практика.

След завършване на този раздел, обучаемият ще може:
КРИТЕРИИ ЗА
ЗНАНИЯ
УМЕНИЯ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Идентифицира житейски
преживявания;
Сподели резултатите от
Спиралата на живота в
групи;
Проведе групова
дискусия за резултатите
от Спиралата на живота.

Завърши упражнения в
работен план;
Свързва моделът на
рефлексивна практика с
личностно осъзнаване (от
Спиралата на живота);
Анализира
професионалното
израстване и постижения.

Установява връзки между
Спиралата на живота и
Рефлексивната практика и
тяхното влияние върху
личностните
предразсъдъци.

•
Идентифицира
развиването на чувство
за
осъзнатост
на
личността;
• Идентифицира някои
от
житейските
преживявания, които
имат влияние върху
неговата/нейната
гледна точка и тази на
другите;
• Признава нуждата от
развитие
на
Рефлексивна практика,
за да се формира
адекватна връзка с
другите.
• Знае как да постигне
личностно разбиране
за ефектите на всички
форми
на
потисничество.

• Има разбиране за
причините,
които
могат
да
откажат
хората да учат;

ОТГОВОРНОСТ И
АВТОНОМНОСТ

•
Обяснява
разликата между
личното
самосъзнание
и
Рефлексивната
практика;

•
Демонстрира
правилно
и
ефективно
приложение
на
Рефлексивната
практика;

•
Обяснява
принципите
на
Рефлексивната
практика
като
полезен
инструмент
в
живота
на
индивида;

• Изследва личните
реакции
към
ефектите
на
потисничеството;

• Разбира Теорията
за
културната
идентичност
и
управлява
ефектите
от
потисничеството;

•
Разграничава
различни стилове
на обучение и
идентифицира
собствени
предпочитания за
обучение;

• Изследва нивата и
разнообразието на
личните
предразсъдъци;
• Може да анализира
как развиването на
осъзнатост може да
се приложи в нови и
адекватни линии на
поведение;
• Може да приложи
стилове на обучение
в неговите/нейните
собствени процеси
на учене;
• Може да приложи
теории
за
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Обучаемите ще
завършат теста „Как
се уча“ и ще обсъдят
резултатите първо по
двойки и после
групово.

Провежда групови
дискусии за културните
идентичности;

Обучителят
представя теорията
за привързаността и
учащите я
анализират първо
индивидуално и
после в групи.

Има повишено знание за
процесите на
самообучение; Обсъжда
резултатите в групи;
Извлича изводи от
груповата работа.

Обучителят обяснява
теориите за
консултиране с
групата.

Разпознава средства за
развитие на непотиснически практики.

Анализира нуждата от
поставянето на граници в
житейските
взаимоотношения. Може
да анализира връзките в
живота на индивида;
Насърчава споделянето
на опит в групи и
индивидуално.

• Има разбиране за
процесите на учене;

• Знае основите на
теориите
за
привързаността

• Има разбиране за
влиянието
на
поведението
върху
взаимоотношенията на
индивида.

• Може ясно да
разграничи
пътищата
на
подкрепа
и
независимост;

привързаността
практиката си;
• Може да
демонстрира
сътрудничество и
демократичност в
работата си.

•
Може
да
идентифицира как
привързаността
може да повлияе
на формирането на
връзки и да породи
насилие
във
взаимоотношеният
а.

Използва и признава
теории за консултиране.
Идентифицира
поведенчески механизми
в обществото.

ВЪНШНИ ПРЕПРАТКИ:
Използваната литература и препратки са уточнени във всеки подраздел;
Упражнения и работни листове са предоставени във всеки подраздел;
Материали за учене са предоставени във всеки раздел.
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2.2.2.1) Ледоразбивач

Съдържание и
метод на
обучение

•ДВА РЕДА
•1. На пода са направени две линии с тебешир или хартиена лента и
между тях трябва да има достатъчно място (80 см-100 см).
•2. Всички участници първоначално са между двата реда.
•3. Водещият назовава произволни характеристики, разделяйки
участниците на две групи (лява и дясна линия). Например: „Нека
тези от вас, които обичат класическата музика, да се движат наляво,
а рок музиката надясно“.
•4. Участниците трябва бързо да стъпят на линия, която отговаря на
техните предпочитания.
•5. Ако не харесват нито една от двете предложения, те трябва да
останат в средата.
•6. По време на изпълнението, позволете на участниците да се
огледат, за да видят коя група споделя техните предпочитания, и
след това всички те отново да заемат мястото си между двата реда.

• 10-15 минути

Време (минути)

• свободно пространство
• тебешир / хартиена лента

Среда - материали
- Оборудване
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2.2.2.2) Дейности за цялостна социално-трудова интервенция
Обучението е предназначено да добави и допълни предишни знания, вместо да действа като
заместител. Ние се стремим към обмен на знания с тези, които участват в него. Надяваме се, че
участниците ще добавят свои собствени знания и практики към нашите предложения и ще обмислят
всякакви промени и разлики. Надяваме се, че това ще подобри вземането на решения от жените
мигрантки и търсещите убежище.
Обучението, което провеждаме, се основава изцяло на стратегиите и интервенциите, използвани в
нашата работа с уязвими учащи се. Процесът на растеж и постижения е подобен, независимо дали
се отнася за уязвими учащи се или за нашето собствено професионално развитие. Тя започва с фокус
върху наследството на опита, за да разберем и разберем напредъка си там, където се намираме в
момента. Умения и компетенции се добавят, когато се отразят нагласите и качествата.
Предложените дейности включват:
Дейност 1: Вземете по-добри решения! Мислете независимо.
С тази дейност жените мигрантки се запознават с темата за това как определените 4 стъпки могат
да помогнат на човек да мисли самостоятелно и да взема по-добри решения, пренебрегвайки
мнението на другите. Дейността може да помогне на учащите да разсъждават върху своите нужди
и ценности, за да могат да разберат какви са техните интереси и какво е важно за тях.
Дейност 2: Симулационно упражнение
Целите са да се запознаят със социалните идентичности и да изследват идентичността от друга
гледна точка. Разнообразието е около нас, в училище, на работното място, в семействата и
навсякъде. Симулационна игра (Patricia K. Tompkins, 1998) е пресъздаване на реална ситуация,
предназначена да изследва ключови елементи от тази ситуация. По същия начин, в ролевите игри,
симулациите винаги включват елемент на роля. По време на симулационна игра обучаемите трябва
да изпълняват определена ситуация въз основа на реалния живот.
Дейност 3: Моята самоличност - аз като човек
Дейността има за цел да насърчи съзнанието за някои разлики между личната идентичност и
идентичността на гражданите, тъй като целта на процеса на интеграция е също така да мотивира
имигрантите / бежанците / търсещите убежище да бъдат активни членове на живота на
европейските общества. Упражненията ще помогнат на жените мигранти да разберат, че личните
характеристики влияят на действията, притесненията и ангажираността на гражданите ни в живота
на общността, като същевременно отразяват възможността да променим личните си
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характеристики, за да бъдем по-добри граждани.
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Вземете по-добри решения!
Мислете независимо
Съдържание и инструкции
Да бъдеш имигрант / бежанка и жена може да бъде трудно поради
културни, семейни, трудови причини, които усложняват процеса на
интеграция. Често хората от обкръжението ви няма да ви приемат или да се
опитат да ви притискат и дори да ви контролират. Ето защо е важно да
познавате добре себе си, своите умения и способности, така че да можете
сами да вземате решения, да бъдете независими и силни.
Обучителят представя 4-те стъпки за саморешаване, които учащите могат да
практикуват. (10 ‘)

Време:
60 минути

Стъпка 1: Защитете се от ситуации, когато някой ви оказва натиск.
Не се страхувайте да бъдете различни. Не прави нищо, само защото искаш
да угодиш на някого.
Стъпка 2: Помислете за последиците, преди да вземете решение.
Мислете независимо. Използвайте уменията си за разсъждение. Не правете
нищо само защото ви е казано да го направите. Помислете дали решението,
което вземате, е правилно и дали няма да сгрешите. Помислете за
последиците от вашите действия и как те ще повлияят на вашето здраве и
бъдещето ви.
Стъпка 3: Бъдете подготвени за различни ситуации.
Само когато имате знанието кое е добро и кое е лошо, вие получавате силата
да кажете „НЕ“.
Стъпка 4: Действайте решително.
Обяснете защо няма да следвате другите и реакцията им може да ви
изненада. Всеки път, когато защитавате позицията си, ставате по-силни и
показвате, че ВИЕ решавате сами какво да правите.

Настройка Материал Оборудване:
Цветни
моливи,
отпечатани
работни
листове

Обучителят разпространява работен лист * на всеки обучаем и те
самостоятелно изпълняват задачите:
A / Оцветете в зелено онези неща, които отговарят на вашите нужди,
интереси и ценности. (5 ')
B / със син цвят тези, които не отговарят на вашите нужди, интереси и
ценности. (5 ')
Треньорът разделя класа на 4 групи и приканва обучаемите да обсъдят
дефинициите си за понятие "напр. Здраве" и да предоставят окончателен
аргумент за значението на термина. (10 ’)
Задачата на всяка група е да номинира думите от таблицата по важност.
(напр .: 1. ЗДРАВЕ, 2. КАРИЕРА, 3. ...., 4. ...., 5. КРАСОТА) (15 ')
Следва дискусия за приликите и разликите, идентифицирани между групите,
така че всяка група да защитава своето решение. (15 ')

33

Наръчник за професионалисти

* Таблица

Красота

Усилена
работа

Любов

кино

Грижа

Воля

Кариера

Лоялност

Сила

Права

Внимание

Спорт

Ценност

Усмивка

Фолк

Опит

Рап

Храна

Свобода

Здраве

Почивка

Семейство

Самопознание

Истината

Отговорност

Печалба

Справедливост

Работа

Компютри

Интернет

Последващи предложения: ориентирана рефлексия
Изпитвали ли сте лично
ситуации, в които другите
са ви принуждавали да
правите неща, които са
неподходящи за вашата
възраст или неприемливи
за вас и обществото?

Как се справяте с
предизвикателството да
бъдете себе си?

Защо е добре всеки да
взема решения за
собствените си
действия?

Развитието на умения за вземане на решения е неразделна част от образованието с оглед
разпространяване на основни ценности и междукултурни компетенции за активно гражданство.
Всеки процес на вземане на решения прави крайния избор, който може или не може да
предизвика действие. Вземането на решения е процесът на идентифициране и избор на
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алтернативи въз основа на ценностите, предпочитанията и убежденията на вземащия решение.

Симулационно
упражнение
Съдържание и инструкции
Време:
60 минути

Участниците гледат видеоклипа: https://vimeo.com/166006201
1. Участниците са разделени на шест групи. На всяка група се възлага
роля: а) родител, б) най-добър приятел, в) кмет, г) свещеник, д) брат /
сестра, е) директор.
2. Участниците във всяка група трябва да влязат в роля, т.е. в група (а)
всеки говори сякаш е родител.
3. Цялата група представлява хора, които живеят в малка общност,
където всички се познават.

Среда - Материал
- Оборудване:
Лаптоп и видео
проектор
Съвети:
следващите
примери за
разговори могат
да бъдат
модифицирани
според
предпочитанията
на обучителя и
нуждите на
обучаващите се

4. Започнете разговори. Всеки разговор трябва да продължи около 15
- 20 минути.Examples of conversations:
- В селото се премества ново семейство бежанци. Двете им деца
трябва да ходят на училище. Как бихте реагирали? Обсъдете.
- В града идва цирк и всички са развълнувани. Този цирк обаче
използва животни в шоутата. Какво би направил? Обсъдете.
- По телевизията има конкурс за песни, в който могат да участват хора
на всяка възраст. Как се чувствате по този въпрос? Обсъдете.

- Съобщава се, че има финансиране за изграждане на ново спортно
игрище. Какво би било и защо? Обсъдете.

Последващи предложения
Как се чувствахте, когато
говорехте като някой друг?

Трудно ли беше да се
говори като група от един
герой?

Намирате ли прилики
между ролите и реалния
живот?

Концепцията за разнообразие включва приемане и уважение. Това означава да разберем, че всеки
индивид е уникален и да разпознаем нашите индивидуални различия. Те могат да съответстват на
измеренията на раса, етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, социалноикономически статус, възраст, физически способности, религиозни вярвания, политически
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убеждения или други идеологии. Разнообразието има за цел да признае, уважи и оцени различията
на хората, за да допринесат и да реализират пълния си потенциал чрез насърчаване на
приобщаваща култура за всички.

Моята самоличност - аз като човек
Съдържание и инструкции

Време:
60 минути

Среда Материал Оборудване:
Бяла хартия и
червени и
сини
маркери;
интернет
връзка,
компютри

1. Мозъчна атака за това какви сме като хора и какви сме като
граждани. Обучителят представя концепциите за лична идентичност
и гражданска идентичност. 15'
2. Обучаемите правят азбучната супа с думи, свързани с някои
личностни черти (личностни черти *). 15'
3. Учещите са разделени в 2 екипа и попълват истински и невярен
въпросник за правата и задълженията на европейските граждани
(http://othernessproject.eu/atividades/digital/33/quiz1.html) и имат 15
минути, за да се опитат да се организират характеристиките на
човека на азбучната супа, които според тях могат да повлияят поположително или отрицателно на отношенията и благосъстоянието
на европейските граждани (в съответствие с техните права и
задължения), като напишат всяка характеристика в проста таблица с
2 колони, използвайки червен маркер за (повече) отрицателни и
син маркер за (повече) положителни. 15'
4. След това двата отбора сравняват и обсъждат резултатите. В
случай на различни гледни точки, поне един член от всеки екип
трябва да даде обяснение за избора на своя екип. 15'

* личностни
черти
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Последващи предложения

Водена рефлексия:

Толкова ли е лесно
да се разделят някои
личностни черти на
отрицателни и
положителни?

Дали да си
гражданин
означава ли да
поемеш
отговорности и да
предприемаш
действия за
подобряване на
живота в общността
(квартал, местна
общност, нация и
т.н.)?

Възможно ли е да
променим личните
си характеристики,
за да бъдем подобри граждани?

Според определението за гражданство на Европейския съюз всяко лице, притежаващо
гражданство на държава-членка, е гражданин на ЕС. Гражданството се определя съгласно
националното законодателство на тази държава. Гражданството на Съюза допълва, но не
замества националното гражданство. Гражданството на ЕС предполага някои повече права и
задължения (задължения) от националните.

2.2.2.3) Механизми за размисъл, (само)оценка
Инструментите за размисъл и оценка са части от процеса на оценка на ефективността на
предложените дейности и представляват неразделна част от цялата процедура за обучение и
обучение. Оценката разглежда степента на (а) дали модулът за обучение като цяло е отговорил на
своите цели, (б) кои конкретни методи са довели до ефективност за нуждите на обучаемите и (в)
как самите обучаеми оценяват своя учебен процес.
Съдържание и оценка
на инструкциите &
Assessment

Конкретни подробности относно
ролята на професионалиста

Среда – Материал
- Оборудване

Време
(минути)

Инструмент за размисъл
Дискусия: Мисленето
за минали и бъдещи
събития и решения
може да бъде много
разочароващо.
Животът е нещо
cложно и всичко може
да изглежда объркано
и трудно. Обикновено
е добра идея да се
прави разлика между

1. Бялата шапка е шапката на фактите.
1.
Така че, сложете си бели шапки и
помислете (и споделете) какви факти
сте научили в днешната дейност.
2. Червената шапка е шапката на
емоциите. Така че, сложи си червена
шапка и помисли (и сподели) как се 1.
чувствахте по време на упражнението
или по време на определена част от
дейността.

Предложена
четене:
https://exploring
yourmind.com/e
dward-de-bonosix-thinkinghats/

15 минути

Цветни листове
за правене
(хартия)
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различните аспекти на
дадено събитие или
решение, за да се
види реалната
картина. Ето как
можем да го
направим.
Представете си, че
когато поставите
шапка с определен
цвят, считате само
един аспект от делото
или решението.

3. СИНЯТА шапка е учещата шапка.
Така че, сложи синя шапка и помисли
(и сподели) какво сте научили в
днешната дейност.
4. Черната е негативната шапка.
Сложете я и помислете (и споделете)
какво не ви харесва в днешната
дейност.
5. Зелената шапка е положителна
шапка. Сложете я и помислете (и
споделете) това, което ви харесва в
днешната дейност.
6. Жълтата шапка е шапката на
творчеството. Облечи го и си помисли
(и сподели) как бихте могли да
използвате това, което сте имали
днес в реалния живот.

Инструмент за (самостоятелно) оценяване
SWOT analysis е
полезно упражнение
за развитие, което
може да помогне за
идентифициране и
оценка на личните
цели и стремежи.
Обучителите трябва
да помогнат на
учащите да направят
своя собствен SWOT
анализ, за да имат подобро разбиране на
това какви действия и
програми могат да им
помогнат да заздравят
техните слабости и да
се върне на
идентифицираните
заплахи.

За да помогнат на обучаемите да
попълнят SWOT анализа, обучителите
могат да намерят тези въпроси за
полезни:

1.

Силни страни:
• Какво правиш добре?
• За какво ви молят другите хора за
помощ?
• Какво е уникалното в теб?
Слабости:
• Кои са слабите ви места?
• В кои области разполагате с помалко налични ресурси?
• Избягват ли другите да ви молят за
помощ за определени неща?
Възможности:
• Какви тенденции можете да се
възползвате сега?
• Как можете да използвате вашите
сила?
• Има ли някакви възможности за
незабавно отваряне за вас?

1.

Картон,
маркери
или хартия
и
химикалки
Работни
листове:
шаблон за
SWOT
анализ
15
Минути
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Заплахи:
• Какво прави вашето състезание?
• Представлява ли някоя от вашите
слабости непосредствена заплаха?
• Има ли нещо, което трябва да се
обърне в момента?
Проектът No Gaps насърчава критически отразяващи практики във всички области, включително
студенти и обучители като част от процеса на преподаване и обучение. Обучаемите, имайки
отразяващ и критичен подход към собствената си учебна практика, ще предоставят ценна обратна
връзка за ефективността на предоставените инструменти.
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2.3) МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ/ГРАЖДАНСКА
КОМПЕТЕНТНОСТ
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2.3.1) Теория зад "Междукултурната комуникация/
гражданска компетентност в консултирането на жени с
миграционен/бежанец произход"
Обобщение
Уменията за междукултурна комуникация са тези, които са необходими за общуване или
споделяне на информация с хора от други култури и социални групи. Въпреки че езиковите
умения могат да бъдат важна част от междукултурната комуникация, те в никакъв случай не са
единственото изискване. Междукултурната комуникация също изисква разбирането, че
различните култури имат различни обичаи, стандарти, социални нрави и дори мисловни модели.
И накрая, добрите умения за междукултурна комуникация изискват готовност да приемат
различията и да се адаптират към тях.
Гражданската компетентност се основава на познаването на концепциите за демокрация,
справедливост, равенство, гражданство и граждански права, включително как те са изразени в
Хартата на основните права на Европейския съюз и международните декларации и как те се
прилагат от различни институции в местно, регионално, национално, европейско и международно
ниво. Той включва познания за съвременните събития, както и за основните събития и тенденции в
националната, европейската и световната история. Освен това трябва да се развие осъзнаване на
целите, ценностите и политиките на социалните и политическите движения. Познаването на
европейската интеграция и на структурите на ЕС, основните цели и ценности също е от съществено
значение, както и осъзнаването на многообразието и културните идентичности в Европа.

Главна част
За да помогнат на жените мигрантки, бежанки и търсещите убежище да разберат теорията, която
стои зад „Междукултурната комуникация и граждански компетенции“, те трябва да получат
подкрепа за постигане на знания и осведоменост по тези теми във връзка с техния традиционен и
културен произход, обичаи, стандарти и убеждения. Междукултурната компетентност предполага
готовност за справяне с различията по „етно“ начин (гледане на ценностите и поведението на
другите от по-широка перспектива, а не виждането на собствените като нормални / превъзходни).
Необходимо е обаче да се избягва и механизмът на „другостта“ - виждането на света в категории
„нас срещу тях“, където „те“ са тези, които са различни от мен / нас. Идентифицирането и
етикетирането на „другия“ има тенденция да им приписва фиксирана самоличност, където може
да е трудно или невъзможно да се оспори приписването (следователно междукултурната
компетентност включва и въпроси за властта и гласа на събеседниците).
Междукултурната комуникация включва известни познания за културите, организациите и
институциите, историята и общия начин на живот на различни общности и нации и признание, че
тези аспекти засягат поведенческите норми. За да работите с целевата група на „NO GAPS“,
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разбирането за това как културата може да повлияе на комуникацията и езика е от решаващо
значение, както и известно разбиране на обичаите, които могат да управляват поведението в
определени специфични междукултурни среди, особено също като възгледи за ролята на жените.
Това също изисква осъзнаване на вашите собствени и чужди вярвания и ценности и готовност да
разпознаете кога те могат да се сблъскат, заедно с чувствителността към културните стереотипи,
които могат да повлияят и да попречат на междукултурната комуникация.

Гражданските компетенции дават възможност на хората да действат отговорно в обществото и да
взаимодействат с други хора според ценности като прозрачност, откритост, социална отговорност
и човешко достойнство. За разлика от другите (трансверсални) компетенции, те се отнасят до
демократичните ценности, които не са саморазясни.
Жените мигрантки, бежанките и търсещите убежище са една от най-уязвимите групи днес по
отношение на тяхното включване в социалния живот и на пазара на труда, друг ключ към
насърчаването на тяхната интеграция е развитието на гражданска компетентност, свързана със
способността да се ангажират ефективно с другите в обществено достояние и да покажат
солидарност и интерес към решаване на проблеми, засягащи местната и по-широката общност.
Пълното зачитане на правата на човека, включително равенството като основа за демокрация,
оценката и разбирането на различията между ценностните системи на различни религиозни или
етнически групи, поставят основите на позитивно отношение. То също така включва демонстриране
на чувство за отговорност, както и демонстриране на разбиране и уважение към споделените
ценности, които са необходими за осигуряване на сплотеността на общността, като например
зачитането на демократичните принципи. Конструктивното участие включва също граждански
дейности, подкрепа за социалното многообразие и сближаване и устойчиво развитие и готовност
за зачитане на ценностите и неприкосновеността на личния живот на другите.

Резюме
Целта на тази единица е да подпомогне учащите, които отразяват собствения си културен
произход и гражданските компетенции в работата си с жени участнички с миграция или бежанци.
Познаването и умението да прилагате и двете теми е важна част от ситуациите за консултиране.
Той също така има за цел да насърчи разбирането за това как хората от различни страни и култури
общуват и възприемат света около тях. Обучаемите трябва да научат за условията и поведението,
които могат да им помогнат в междукултурната комуникация, като представляват пречки в
определени ситуации, заедно с принципите на гражданските компетентности. Това ще
подпомогне работата с млади жени мигранти, търсещи убежище и бежанци. Обучителните
дейности принадлежат към един стълб на тяхната социална интеграция, което им помага да
придобият професионални умения за новия пазар на труда.
Съветниците научават за свързани понятия и практикуват различни ситуации на консултиране,
които са особено важни за тях при работа с целевата група No Gaps. Това може да им помогне да
се запознаят с междукултурната комуникация и гражданските компетенции и да ги прилагат в
своите консултации, за да станат по-съпричастни и чувствителни към специфичните нужди на
целевата група No Gaps.
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За да приложат това, обучаемите трябва да извършват дейности, при които се прилагат някои от
различните стилове на общуване, споменати по-горе (напр. Обсъждане в групи как те могат да
бъдат приложени в общуването с участниците, за да се разберат по-добре; или да ги използват по
време на собствения си консултации и след това обсъждане на опита с връстници).
Гражданските компетенции са друга съществена област, която предоставя на участниците полезни
знания за техните граждански права и задължения и ги насърчава да бъдат активна част от
обществото.

Библиография
http://keyconet.eun.org/social-and-civic
https://efil.afs.org/2017/10/12/definitions-of-concepts-linked-to-intercultural-competence/
https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html.
http://www.yourni.eu/wp-content/uploads/2017/05/intercultural-exercises.pdf
https://www.nafsa.org/professional-resources/browse-by-interest/intercultural-activity-toolkit-brokensquares
http://archive.ecml.at/mtp2/Iccinte/results/en/planning-workshops-6.htm
https://www.unicef.org/tdad/AddMaterialsGamesAndExercisesUNICEF98.pdf
Diversity-Management in der Erwachsenenbildung, BEST 2019
https://www.courage-skills.eu/
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2.3.2) Съдържание и дейности за обучение за постигане на
предложените резултати от обучението
ЗАГЛАВИЕ НА РАЗДЕЛА: МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ / ГРАЖДАНСКИ
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ КОНСУЛТИРАНЕ НА ЖЕНИ С МИГРАНТСКИ/БЕЖАНСКИ ПРОИЗХОД.

Време: 8 часа

Цели: Целта на този раздел е да предостави на специалистите необходимите знания и умения за успешна
работа с жени, които имат мигрантски или бежански произход чрез консултантските услуги. За да можем да
им осигурим ефективно консултиране, е необходимо да се разберат принципите на междукултурната
комуникация, както и възможните начини за тяхното прилагане. В този контекст се изискват социални и
граждански компетенции, които ще помогнат на клиентките да разберат техните граждански права и
задължения, както и да ги насърчат да участват активно в обществото.
m

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на този раздел, обучаемият ще може да:
ДЕЙНОСТИ


Комуникация
, която взема
предвид
междукултур
ните аспекти
и гражданска
съпричастнос
т при
разговори с
млади жени
от
мигрантски
или
бежански
произход;
 Консултантски
услуги, имащи
предвид
гражданското
участие на
ползвателите.

КРИТЕРИИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
 познава
и
прилага
принципите
на
комуникация
по подходящ
начин,
за
насочване на
клиентите от
различни
култури
в
сесиите
за
консултиране
;
 Познава
и
насърчава
необходимат
а гражданска
компетентно
ст за участие
в обществото
и
от
маргинализи
рана целева
аудитория.

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ









Познава
принципите
и
условията
за
ефективна
междукултурна
комуникация при
консултирането
на жени мигранти
/ бежанци
Определя
културните
различия,
влияещи
върху
комуникацията
при
консултирането,
сред
които
стереотипите и
генерализациите;
Познава
на
различните
стилове
на
комуникация
които са често
срещани
в
сесиите
за
междукултурни
консултации;





Използва
термини, фрази
и жестове при
консултиране,
демонстриращи
чувствителност
към културата
на ползвателите
на услугите;
Сравнява
вярвания,
ценности
и
предположения
между
собствените си
и
тези
на
клиентите
в
комуникационн
и ситуации при
консултиране;
Прилага
междукултурни
комуникационн
и черти, за да
комуникира
ефективно при
консултирането
;

АВТОНОМНОСТ
И ОТГОВОРНОСТ
 Разбира общите
културни
различия
в
комуникацията,
свързана
с
консултирането,
и да бъде в
състояние
да
преодолее
общи
междукултурни
препятствия в
комуникацията
в ситуации на
консултиране,
за да постигне
споделено
разбиране;
 Демонстрира
различни
стилове
на
комуникация
чрез
адаптиране на
езика
и
комуникационн
ото поведение
според
междукултурна
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Определя
гражданското
участие
по
различни начини
и
намира
подходящи
методи, които да
бъдат използвани
в консултиране с
жени
с
мигрантски
/
бежански
произход;
Изброява идеи и
дава примери за
инициативи
за
гражданско
участие за тези
целеви групи.





Анализира
аспектите
на
гражданското
участие
на
жените
мигранти
/
бежанци
в
обществото;
Разработва
концепция
за
гражданско
участие
на
целевата група
според
индивидуална
консултантска
работа.

 Трансформира
гражданските
компетенции в
концепции за
консултиране,
свързани с
гражданското
овластяване на
целеви групи, с
който обучаемият
работи.







та среда, докато
консултира;
Осъществява
консултативни
сесии с жени с
мигрантски/беж
ански произход
в писмена и
устна форма;
Дава
съвети
относно
гражданските
права
и
задължения на
жени мигранти
със / без статут
на убежище /
разрешение за
пребиваване;
Използва
аспекти
на
овластяване при
консултиране
на
целевите
групи за поголямо
гражданско
участие;

 Прилага
концепции в
подкрепа на
гражданската
ангажираност на
целевите групи.

Използвани източници
Вижте информацията по-долу
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2.3.2.1) Ледоразбовач
•Сачмен лагер
•Този ледоразбивач има за цел да представи участниците, да създаде положителна
атмосфера и да им помогне да се запознаят по неформален начин.
•Инструкции: Половината от групата образува вътрешен кръг, обърнат навън, другата
половина образува външния кръг около вътрешния кръг, обърнат навътре. Вътрешният кръг
Съдържание и
метод на обучение стои, външният кръг се движи около вътрешния кръг в една посока като сачмен лагер, докато
те обменят мнения по въпроси като "Какво ме мотивира да участвам в обучението", "Какво
ме интересува особено в днешната работилница?", „Какво очаквам с нетърпение днес?“.

•10-15 минути, в зависимост от броя на участниците
Време (минути)

Среда - Учебни
материали Оборудване

• Класна стая
• Стая за преместване
• Препоръчителен брой участници: от 5 до 15
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2.3.2.2) Дейности за цялостна социално-трудова интервенция
Жените мигрантки, бежанките и търсещите убежище трябва да са наясно и да признават
междукултурната комуникация и гражданските си компетенции в собствената си житейска
реалност. Те следва да могат да прилагат съответните умения и компетентности, за да постигнат
социална интеграция и да придобият професионални умения за новия пазар на труда.
Практиката е от съществено значение за ефективното подготвяне на сесиите за консултации и за
разбиране на тревогите на участниците от други култури. Затова фокусът на обучението е върху
ученето, базирано на опит. Това ще помогне на учащите да осъзнаят и да обмислят собственото си
отношение в общуване и поведение като равнопоставени членове на обществото.
Тази единица предлага дейности, в които съветниците имат възможност да се поставят в
положението на своите клиенти, за да развият по-добра съпричастност в общуването с жени
мигранти или бежанци. Тя също така има за цел да създаде разбиране за тяхното положение,
когато те предлагат услуги за консултиране на хора от други култури.
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Помисли за това
Съдържание и инструкции
Резултатите от обучението на тази дейност се състоят в предизвикване
на учащите да отразяват поведението си в критични ситуации,
поставяне под въпрос и намиране на нови стратегии за показване на
граждански компетентности.

Време:
60 мин.
Препоръчителен брой
участници:
от 5 до 15

Учащите ще си представят извънредни ситуации, в които се изисква
гражданска смелост. Те ще помислят за поведенческа стратегия за
всяка една, която ще бъде споделена с партньор, след това с втора
двойка и накрая с пленарната зала. Опитът ще се третира като
поверителност.

Разпечатайте петте случая на „извънредни ситуации" или ги
покажете на флипчарт:
1. Млада жена, която се улюлява отсреща. Тя се опитва да седне на
земята и накрая припада на улицата.
2. Възрастен мъж в метрото започва трудно да диша и слага ръка на
гърдите си.
3. Мъж на колело се сблъсква с Кола на улицата. Той губи контрол
над велосипеда си, но успява да стигне до тротоара, преди той да
падне. Колата спира по-нататък.
4. Двама момчета, които си играят в метрото, бутат се и се смеят.
Внезапно, един от тях пада на релсите.
5. Двама очевидно пияни мъже крещят един на друг. Изведнъж
единият залита над другия. Той става агресивен.

Настройка Материал Оборудване
:
Класна стая
Писалки
Хартия
Флип чарт

1. Фаза на мислене: Обучаемите получават описанията на случая и
мислят какво биха могли да направят във всяка ситуация.
2. След тази фаза те представят своите резултати на партньор /
съсед. Те са помолени да вземат предвид времето за обработка
(например 10 минути).
3. „Групиране“: Двойките се смесват с друга двойка и споделят
резултатите си. Първо, партньор A представя работата си, а партньор B
си прави бележки; след това обратно. След тези фази двойките трябва
да могат да представят не само собствената си тема, но и тази на
партньора си.
За проследяване групата е поканена да даде обратна връзка и да
обсъди дейността, каква е била ситуацията за него / нея, както и какво
е чувството да я споделите с групата.
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Последващи предложения
Участниците трябва да изучават ресурси по Програмата за човешко
развитие (Програма за развитие на ООН) и курсове за обучение,
които се фокусират върху правата на жените (Център за обучение на
жените в ООН) и също така да задълбочават своите граждански
компетенции, като правят проучвания в интернет относно
националните правни разпоредби в съответните държави по
отношение на човешките права, включително равенството като
основа за демокрация, оценяване и разбиране на различията между
ценностните системи на различни религиозни или етнически групи.

¸
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Междукултурен обмен
Съдържание и инструкции
Резултатите от обучението на тази дейност са да се идентифицират ценни
компоненти на културата.
Време:
60 мин.
Препоръчителен брой
участници:
от 5 tд 15

Настройка Материал Оборудване:
Класна стая
Писалки
Хартия
Флип чарт

1. Помолете участниците да отделят няколко минути в мислене за това,
което е най-важно за хората от техния етнически произход.
2. Сформирайте малки групи от четири или пет души и разпространявайте
карти за модериране.
3. Помолете групата да си представи следния сценарий: Групата е
поканена да представлява земята на междугалактическо събиране на
млади хора от цялата Вселена. Без много време за подготовка, те трябва
да идентифицират обекти и информация, които ще представят
различните народи на Земята. Всеки човек ще се нуждае от шест обекта,
които да му помогнат да обясни своята култура и какво тя цени наймного. Целта е да се изобрази точно разнообразието от култури на
Земята.

Някои примери за предмети, които може да искат да включат, са: Нещо,
което изобразява културните вярвания за природата. Символ на
религиозни или духовни вярвания. Нещо, което показва как тяхната
култура се отнася към определени групи хора, деца, жени, възрастни
хора или хора с увреждания. Работата на велик художник или музикант,
която изобразява нещо, което ценят високо. Поговорка, мит, песен или
история, която се предава от поколения насам и има голямо значение в
тяхната култура. Елемент, който символизира нещо, за което хората са се
борили през цялата история. Снимки или видео за определено място,
навсякъде по света, което има специално значение за тяхната култура.
4. Помолете всеки човек да напише на картите шестте предмета, които би
взел. Споделете ги с групата.
5. Оставете около десет минути за участниците да работят в групи. След
това помолете доброволците от всяка група да споделят един или два от
предметите, които са избрали да предприемат по време на пътуването, и
да обяснят своя избор.
Дебрифинг (групова дискусия):
- Какво би било да обясняваш на хората от друга галактика за своите
хора? (Какво е било важно за тях през цялата им история на земята?)
- Кои са най-важните предмети за хората от вашето културно наследство?
- Какво научихте за себе си и другите в това упражнение?
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Последващи предложения
Участниците трябва да гледат видеото Wonder foundation. Как да ръководя фокусираща
група за жени мигранти. https://www.youtube.com/watch?v=ACTyewZcnSQ, и
размишлявайте върху него, опитвайки се да го поставите в контекста на учебната
дейност ..
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Бъбрене
Съдържание и инструкции
Резултатите от обучението на тази дейност е да се даде възможност
на участниците да развият чувствителност към проблемите в
междукултурната комуникация и многоезичната ситуация.
Време:

1. Разделете участниците в групи от по трима. Помолете ги да
работят в отделни зони на стаята и да не се смесват с други групи.

60 мин.

2. Обяснете, че всяка група ще създаде свой собствен език.

Препоръчит
елен брой
участници:
от 5 до 15

3. Помолете всяка група да състави четири думи на измислен език.
Думите трябва да включват: поздрав, съществително, глагол,
прилагателно.
4. Членовете на групата трябва да практикуват новия си език, докато
всички не се запознаят с четирите думи, които са измислили.

5. Помолете трите групи да се подредят в три паралелни линии.
Направете нови групи с първия човек във всеки ред, втория и третия
също и така нататък. Помолете един човек да действа като
инструктор и да завърже очите на другите двама души в новите
групи. Инструктирайте членовете на всяка нова група да се редуват
да учат останалите на техните нови езици, без да използват думи на
английски или други езици, които участниците обикновено
използват. Те дори не могат да кажат „да“ или „не!“
6. Сменете местата, така че всеки член на новите групи да има шанс
да бъде инструктор. Отделете пет минути за всеки инструктор.
7. Помолете групите да преминат през упражнението отново, този
път без превръзки на очите.
Среда Материал Оборудване
:
Участници:
Класна стая
Завързани
очи
за всички

8. Помолете участниците да си сложат отново превръзките и след
като извикат първата дума на техния език (поздравът), намерете
останалите хора в първоначалната им група.

9. Край на упражнението. Помолете участниците да се съберат
отново в пленарната зала за дискусия.
- Помолете участниците да споделят своите чувства като учители и
като ученици. Разочаровани ли бяха от неспособността си да
преподават езика на другите?
- Какво се случи в първия кръг, когато учениците бяха със завързани
очи? Какви учебни помагала са използвани? Повишени гласове?
Повторение? Помогна ли това или възпрепятства учебния процес?
- Сравнете втория кръг с първия кръг. Беше ли по-лесно? Какви
учебни помагала са използвани? - Направете сравнения с
реалността. По какви начини играта е реалистична? По какви начини
не е реалистично? Какви паралели имат превръзките на очите в
ситуациите за учене в реалния живот?
- Какво можем да направим, за да се справим с проблемите и
разочарованията, които могат да възникнат? Как можем да се
подготвим за междукултурно преживяване?
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Последващи предложения
Практическите аспекти на различните стилове на общуване могат да
бъдат разпознати както в групата, така и поотделно, напр. чрез
използване на дневник, наблюдение и отразяване на собствени стилове
на комуникация (евентуално свикнали), нагласи и подходи, също
наблюдавайте другите по-напористо.

В рамките на проекта No Gaps младите жени мигранти, търсещи убежище или бежанци, които
принадлежат към една от най-уязвимите групи днес, ще бъдат насърчавани и подкрепяни да
развиват социални и професионални умения, които ще им позволят да намерят личните си
пътища за устойчиво социално и професионално включване . Подходящите умения и
компетенции за общуване и отговорна част от обществото са една съществена стъпка в този
процес.
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2.3.2.3) Инструменти за размисъл, (само)оценка
Рефлексията и (само) оценяването ще помогнат на участниците в проекта No Gaps да разсъждават
върху резултатите от обучението на звеното и да обобщават какви знания, умения и компетенции,
свързани с темата, са постигнати по време на тренировъчната сесия. За професионалистите това е
ефективен инструмент за оценка на напредъка в обучението и резултатите от обучението, също в
смисъл на текущо управление на качеството.

Отражение и оценка на съдържанието
и инструкциите

Конкретни
подробности за
ролята на
професионалиста

Среда - Материал Оборудване

Време
(минути)

Инструмент за размисъл
Листовете с флип чарт, произведени по
време на дейностите, се пазят на
стената. В края на модула помолете
участниците да се приближат и да ги
погледнат още веднъж, за да улеснят
размислите върху това, което се е
променило в тяхното възприятие и
причините за това - какво е ново, какво
вече е известно, остават ли въпроси?
Може би участниците желаят да
направят някои промени в листовете,
като добавят нови аспекти или
коментират първите констатации. Това
също подготвя участниците за
финалния въпросник.

На обучаващите се
дава възможност да
разсъждават върху
собствените си
културни условия в
работата си и как
хората от различни
страни и култури
общуват и възприемат
света около тях.
Професионалистите
трябва да насърчават
саморефлексията, като
подчертават
основните резултати,
подготвяйки и
самооценката.





Групов размисъл /
обратна връзка
Флипчарт
Листове за
флипчарт

20-30
минути

Инструмент за (само) оценка

54

Наръчник за професионалисти
Въпросник / Извадка
Знаехте ли за междукултурната
комуникация и предизвикателствата ѝ
преди обучението?
а) Да
б) Не
Защо е важно да се проявяват граждански
компетенции в обществото?
а) Да се запозная с гражданските права на
пазара на труда.

Професионалистите
ще признаят
резултатите от
обучението, ако
участниците
придобият знания и
умения по отношение
на компетентности в
личната си среда и как
да ги изразяват.

1.
2.

Индивидуална
работа
Въпросник

б) За да стана активна част на обществото.
Как междукултурната комуникация влияе
върху вашата работа?
a) за да мога да се приспособявам към
участниците от различни култури в
консултативни отдели
б) мога по-добре да изразя какво се очаква
да направят участниците
Кой може да показва гражданските в
обществото общности?
а) Всички, живеещи в нашето общество

15-20
Минути

б) само гражданите на приемащите
държави
Каква е причината умело да се избират,
фрази и жестове при работа с целевата
група?
a) За да сте сигурни, че участниците ще ви
разберат
б) да проявяват чувствителност към
културата на участниците
Моля, посочете примери за специфични за
всяка държава различия в комуникацията:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Знаете ли за някакви различия по
отношение на упражняването на
гражданските права в различните
държави? Моля, обяснете:
…………………………………………..
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Въпросите в обобщението на оценката могат да бъдат адаптирани към нивото на знания и умения
на участниците в края на звеното.

2.4) СОЦИЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОЛА
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2.4.1) Теория зад "СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОЛА"
Обобщение
Овластяването на жените и момичетата мигрантки включва не само събиране и анализ на данни
по пол, но и разбиране на това как отношенията между жените и мъжете имат значение във всеки
аспект от миграционния цикъл. Когато работят по въпросите на миграцията и социалния пол, от
съществено значение е практикуващите да прилагат социално тълкуване на джендър нормите и
културата – как полът влияе върху достъпа до ресурси и какви са различията от гледна точка на
властта и равенството в икономическите, социалните и правните структури. Тези знания са
необходими за жените мигрантки, тъй като те действат като инструмент за овластяване за
зачитане и защита на техните човешки права.

Основна част
Терминът "социален пол" (джендър) се отнася до социалните атрибути и възможности, свързани с
представата за това какво е „женско“ и „мъжко“. Тези качества, възможности и взаимоотношения
са социално изградени и се изучават чрез процесите на социализация. Те са специфични за
контекста и времето, и могат да се променят. Полът определя очаквания, правила и ценности при
жените или мъжете в определен контекст. В повечето общества съществуват различия и
неравенства между жените и мъжете по отношение на възложените отговорности, предприетите
дейности, достъпа до и контрола върху ресурсите, както и възможностите за вземане на решения.
Социалният пол е част от по-широкия социално-културен контекст. Той се пресича с други социални
въпроси, като например класови разделения или каста, миграционен статус, националност,
етническа принадлежност, възраст, увреждане, раса, сексуална ориентация и полова идентичност.
Взети заедно, комплексна многопластова карта се очертава със собствената си динамика на
множествената дискриминация, изключване или включване и властови отношения. Мигрантите
постоянно влизат и напускат тези стратифицирани общества, което обяснява защо джендър
отношенията се променят постоянно и не са константа. Жените съставляват малко по-малко от
половината от международното миграционно население. Докато жените и мъжете решават да
мигрират по подобни причини, социалните и културните норми, свързани с пола, играят решаваща
роля в процеса на миграция и следователно засягат различно жените и момичетата мигрантки.

Заключение
Миграцията може да овласти жените, като им даде възможности и достъп до заетост и
образование, да подобри равенството между половете, и да засили способността им за вземане
на независими решения за постигане на желаните резултати. Обратно, миграцията може да
изостри и уязвимостта, включително насилие и трафик, особено когато жените и момичетата
мигрантки са с ниска квалификация или имат незаконен правен статут. Разбирането на тънкостите
на социалния пол и миграцията може да доведе до създаване на по-добри програми и политики,
които да увеличат ползите и да намалят разходите за жените мигрантки. За да се постигне това
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разбиране, са необходими специфични за пола действия и решения за намаляване на бедността и
несигурността нажените´ мигранти и момичетата и за насърчаване на техния достъп до
икономически и устойчив растеж, както и до здравеопазване, образование и правосъдие.
Съдържанието в настоящата образователен раздел цели да се предоставят на практикуващите и
жените мигрантки критични знания чрез практически дейности, така че да имат съзнание и
механизми, които да изискват и защитават своите човешки права.
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2.4.2) Съдържание и дейности за обучение за постигане на
предложените резултати от обучението
Времетраене:
Продължителността
на
настоящия модул е общо 25
часа.
Методиката
на
обучение е вдъхновена от
неформалното образование.

ЗАГЛАВИЕ НА РАЗДЕЛА: ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ ПОЛ

ЦЕЛИ: Чрез настоящия раздел се очаква участниците да придобият/развият знания, умения и нагласи,
свързани с терминологията, и да се създаде основа за по-нататъшни обучителни модули за сексуално насилие
и насилие, основано на пола, базирани на холистични концепции. След приключване на модула се очаква
участниците да демонстрират основни знания и разбиране за:
- Основни термини (биологичен пол, социален пол, сексуалност);
- Основни определения за патриархат, феминизъм, мъжественост, женственост, полово базирани стереотипи;
- Сексуално насилие и насилие, основано на пола, вкл. насилие в името на честта, домашно насилие и др.
Ситуациите в различните страни-партньори са много различни. Следователно, учебната програма е
разработена така, че да позволява адаптиране към ситуацията в съответната страна или спецификата на
групата на участниците в обучителните събития, даваща възможност за гъвкавост. Това става по два начина:
1) За да се постигнат горните цели на обучение, разделът е разделен на подраздели. За всеки подраздел
Резултатите от обучението са разработени от партньорството по проекта, в което подробно се описват върху
кои компетенции участниците трябва да работят в процеса на обучение.
2) Въз основа на очакваните резултати от обучението, партньорството по проекта разработи набор от учебни
дейности за всеки модул. При подбора на учебни дейности подходът, базиран на участие и обучение чрез
опит, свеждайки до минимум въвеждащите лекции. Методите за участие са по-подходящи за поддържане на
интерактивните сесии и за включване на участниците в трансфера на знания въз основа на споделяне на
професионален опит.
Обучаващите имат възможност да избират от различни учебни дейности за всеки модул и да определят
различни приоритети за прилагането на обучението според изискванията.
m

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на раздела, обучаемият ще може да:
ДЕЙНОСТИ
Осъзнаване на
проблемите,
свързани с пола:
•
Биологичен
пол; Джендър –
социален пол;
Сексуалност
•

Патриархат,
феминизъм,
мъжественост,
женственост,
джендър и
сексуална
справедливост,
насилие,
подтисничество и
интерсексуалност.

КРИТЕРИИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

Тези дейности насърчават
по-доброто разбиране на
равенството
между
половете. Дейностите и
упражненията
са
подредени по начин, който
насърчава участниците да
преминат през процес на
мислене.
Следователно
идеята е да се предадат
знания и умения, като се
започне от основно ниво и
се премине към по-сложни
и провокиращи проблеми.
Чрез въпросниците в края
на
всеки
подраздел
обучаемите ще дадат
обратна
връзка
за
разбирането
им
за
биологичен и социален
пол и ще повишим нивото

Разбиране
на
основни понятия за:
•
Полът като
система
от
биологични
характеристики,
определени
по
време на раждането;
•
Полът като
социално
изградени/обуслове
ни
роли,
характеристики
и
особености, които се
очаква да бъдат
изпълнявани
от
мъжете и от жените;
•
Сексуалнос
т – емоционални и
социални аспекти.

• Разбиране и
анализ
на
въздействието на
специфичния
социо-културен
контекст
за
формирането на
възприятията
за
биологичен пол,
социален пол и
сексуалност;
• Разбиране за
социалната
конструкция
на
пола;
• Разбиране за
емоционалните и
социалните
аспекти
на
сексуалността;

ОТГОВОРНОСТ И
АВТОНОМНОСТ
•
Развитие на
критично мислене
по отношение на
социалния пол –
джендър
и
на
сексуалността;
•
Развитие на
чувствителност
и
повишаване
на
знанията
по
отношение
на
насилието, базирано
на пола
•
Разбиране
на насилието срещу
жените
като
дискриминация
и
нарушение
на
правата на човека;
•
Разбиране
на
насилието,
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на комфорт на участниците
с тези въпроси.

Основни дефиниции,
представяне
на
отделни примери.
•
Знания
относно
джендър
стереотипите
и
влиянието им в
ежедневния живот;
стереотипни
портрети
за
жена/женственост и
за
мъж/мъжественост
• Анализ на отделни
примери
/национални и
международни/

• Разбиране на
влиянието
на
културните,
политическите,
законодателните,
философските,
моралноетическите,
религиозните
аспекти
върху
представените
дефиниции
и
обратно.
•
Развитие
на
аналитично
мислене
по
отношение
на
митове, изградени
въз основа на
културални
нагласи
• Развитие на
умения за
водене на
дискусия
относно
стереотипите

базирано на пола
като комплекс от
социални
норми,
институционални
практики и културни
нагласи;
• Разбиране на
насилието над
жените и
насилието,
базирано на пола
като широко
разпространени в
целия свят;

ВЪНШНИ РЕСУРСИ: връзки, видео, доклади и др.
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2.4.2.1) ЛЕДОРАЗБИВАЧ
•“Разходете се, за да се познавате”

Съдържание
и метод на
обучение

•Цели: Тази дейност има за цел да помогне на участниците да се опознаят по-добре,
избягвайки класическата презентация в седнало положение, и да стимулира интереса сред
участниците, да привлече вниманието им, да увеличи участието, както и да подготви групите
за по-нататъшни общи дейности.
•Описание: Обучителят подготвя атмосферата на стаята, като подбира и пуска релаксираща и
весела музика. След това треньорът моли участниците да се изправят и да ходят в
пространството, което е заобиколено от столове.
•Докато участниците се разхождат в пространството, обучителят представя инструкции на
участниците:
•„От време на време ще спирам музиката“.
• “Когато музиката спре, вие (участниците) също трябва да спрете и да сформирате малки
групи от по 3 души с хората, които стоят най-близо до вас “.
• „В малки групи трябва да се представите съвсем кратко, като давате: вашето име (но не и
фамилия) и вашата професия или нещо друго за себе си: напр. „Аз съм Мария и съм
психолог“ или „Аз съм Рута и съм авантюрист“.
• „Когато музиката започне да свири отново, трябва да продължите да ходите“.
• „Всеки път, когато музиката спира отново, трябва да сформирате групи от по трима с хората,
с които не сте били в група преди, и да се представяте
• Обучителят продължава да свири и спира музиката 3-4 пъти, за около 5 минути.
• След това, докато музиката все още звучи, обучителят казва на участниците да спрат пред
друг човек, когато музиката спре, участникът трябва да каже името и професията на друг
човек: напр. „Ти си Мария и си психолог“ или „Ти си Рута и си авантюристка“. Обучителят
повтаря това 3-4 пъти, за още 5 минути.
• Ако участниците вече се познават, обучителят може да измисли различни инструкции, които
да даде на участниците, когато музиката спре: напр. мечтана дестинация, любима храна и
др.
• Краят на заниманието е краят на музиката, обучителят моли участниците да сформират
групи от 5-6 души. След това той казва на участниците, че същите групи ще трябва да
работят заедно по време на следващите дейности от този модул.

Време
(минути)

•Вид дейност: Ледоразбивач
•Продължителност: 15-25 минути

Среда Учебни
материали Оборудване

•Пространство, заобиколено от столове, където участниците могат спокойно да се
разхождат
•Музикален плеър
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2.4.2.2) Дейности за цялостна социално-трудова
интервенция
За да се разберем какво са "социалните измерения на пола", жените-мигрантки, бежанки и
търсещите убежище трябва да се запознаят с основни понятия за равнопоставеността,
дискриминацията и човешките права. Първо, трябва да изведем на преден план съответната
правна рамка и правата на мигрантите, за да се идентифицират и свързват ключови концептуални
и терминологични характеристики, което ще позволи сравняване на прилики и разлики в
прилагането на правата на човека в различни среди. На второ място, трябва да сме запознати с
контекста, за да можем критично да обсъждаме прилагането на правата на човека и да
дефинираме основни понятия (култура / етническа принадлежност, междукултурен контакт,
междукултурен конфликт и т.н.).
Жените мигрантки, бежанките и търсещите убежище трябва да разпознават междукултурните
примери на микро ниво на социалния живот, за да идентифицират етични дилеми в контекста на
междукултурните конфликти. Тъй като идентифицирането на културните различия е ключово
предизвикателство на съвременното общество, дейностите помагат в процеса на признаване на
важността на борбата с ксенофобията, нетърпимостта, дискриминацията, стереотипите и
(сексуалното) насилие. Необходимо е да очертаят езиковите бариери и предизвикателствата при
работата с преводачи, участващи в правни процедури с мигранти.
Описаните по-долу дейности ще подобрят познанията си по темите, свързани със социалните
измерения на пола:
Това са:
1.

2.

3.
4.

„Разликите в социалния пол и миграционния светоглед" - Участниците ще се
запознаят със социо-културния контекст и ще развият чувствителност и
способности за разрешаване на междукултурни конфликти, ще оценят други
култури и традиции и ще разрешат противоречия, произтичащи от междукултурни
срещи.
"Скочи в моите обувки" - Тази дейност е под формата на ролева игра, която
пресъздава журналистическо интервю. Това е важна дейност, която не само
насърчава творчеството и развива въображението на участниците, но и насърчава
тяхното социално развитие.
„Идеалното „АЗ“ - Учебни цели: да се оцени степента на припокриване на
възприятията за идеалния човек и мъжки и женски стереотипи.
„Да говорим за теб“ - Учебни цели: да се помогне на жените мигрантки, бежанките
и търсещите убежище да мислят критично за стереотипите, свързани с пола, и
тяхното въздействие върху обществото и да се покаже връзката между
обективирането на тялото на жената и насилието, основано на пола.
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Разликите в социалния пол и
миграционния светоглед
Съръджание и инструкции

Време:
120 минути

Цели: Участниците ще се запознаят със социо-културния контекст и ще
развият чувствителност и способности за разрешаване на междукултурни
конфликти, ще оценят други култури и традиции и ще разрешат
противоречиви въпроси, произтичащи от междукултурни срещи. Описание:
1.Гледайте поредицата от анимирани видеоклипове на Службата на ООН за
правата на човека, за да усилите гласовете на мигрантите,
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VideoStories.aspx
Прочетете текста „За международния ден на мигрантите“ - #StandUp4Migrants
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VideoStories.aspx
Прочетете „Как да предприемем действия и да отстояваме мигрантите“ в
каналите на Службата за правата на човека в социалните мрежи: Facebook /
unitednationhumanrights, YouTube / UNOHCHR, Twitter @UNhumanrights и се
присъединете към един или всички
Гледайте видео Културно
включване,https://www.youtube.com/watch?v=_TbEeJQKf_o
Резултати от обучението:

Среда Материал Оборудване:
Лаптоп
компютър
[или
компютър],
бяла дъска
хартия

Разбиране на социокултурния контекст и универсалността на човешките
ресурси в контекста на измерението между половете;

Подкрепа към усилията за борба с ксенофобията, расизма, насилието срещу
насилието и др.;
Защита на междукултурните различия;
Повишаване на осведомеността относно човешките права, стереотипите на
пола и насилието срещу жените.
Източник: Поредица от анимирани видеоклипове на Службата за правата на
човека на ООН, за да усилят гласовете на мигрантите, общностите, които ги
приветстват, и разговорите, които водят по пътя
си,https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VideoStories.aspx
Video Cultural inclusion, https://www.youtube.com/watch?v=_TbEeJQKf_o
Финал: Водещият поставя бял лист хартия на стената и предизвиква групата
да направи обобщение. На белия лист пише: „Десетте думи, които ще
запомня от тази дейност?“. И тогава всеки от участниците казва (или отива до
белия лист и сам пише) дума / термин, фраза, която ще запомни от миналото
упражнение.
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Скочи в моите обувки
част
1
Съръджание
и инструкции
Цели на обучението: Тази дейност е под формата на ролева игра, която
пресъздава журналистическо интервю. Това е важна дейност, която не
само насърчава творчеството и развива въображението на участниците,
но също така насърчава тяхното социално развитие и социални роли.
Целта е жените мигранти, бежанци и търсещи убежище да могат да си
представят различни публични личности, хора от различни професии и
хора в нужда и хора от различни социални роли. Чрез ролите
участниците ще формулират актуални обществени проблеми
(дискриминация, класово / етническо разделение, неравенство и др.) И
възможни решения на очертаните проблеми, така че да могат да
направят изводи за начините на организиране на обществото в днешно
време.
Инструкции:
● Помолете участниците да се разделят на малки групи от по двама или
трима души. Във всяка група трябва да има консенсус относно ролите,
които участниците заемат - журналист и гражданин (и).
Време:
60 минути

● На предварително изрязани листове хартия напишете представители
от различни социални групи и ги огънете, така че да не виждат
написаното. Всяка група трябва произволно да изтегли лист, който ще
определи тяхната роля в обществото.
Професия:
Човек с физически увреждания
Пенсионер
Безработни
Домакиня
Работник
Затворник
Студент
Човек с различен цвят на кожата
Бездомник

Тийнейджър без родители
Човек от малцинствена група
Човек от различен етнически произход
Настройка Материал Оборудване:
листове,
химикалки,
бяла дъска,
маркери,
ножици, бяла
дъска

• След като участниците вземат ролите си, отделете 10 минути за
размисъл. Понастоящем всеки, който е в ролята на интервюиран, трябва
да обмисли ситуация според неговата / нейната роля, в която са
нарушени неговите социални права, и затова се обърна към медиите, за
да направи случая публично достояние.
• Ако е необходимо, учителите / фасилитаторите могат да ги насочат с
въпроси относно основните социални права, чрез които интервюираният
може да получи закрила или помощ; какво или кой може да причини
нарушение. Пример за нарушение може да бъде, когато на човек с
физически увреждания е отказан достъп до определено място поради
липса на подкрепа (рампа, асансьор, ескалатор и др.). Друга ситуация е,
когато на някой от различна етническа принадлежност или цвят на
кожата се отказва работа поради предразсъдъци срещу тяхната раса /
етническа принадлежност.
Влошаване на чувствителността на жените мигранти, бежанците и
търсещите убежище към конкретни житейски ситуации. Да се подобри
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Скочи в моите обучки част 2
Съръджание и инструкции
• От друга страна, участниците, които са „журналисти”, могат да
запишат въпросите, които ще зададат.
Въпреки че въпросите зависят изцяло от участника, който действа
като журналист, той / тя трябва да помисли
няколко ключови точки по време на интервюто (те могат да бъдат
написани на дъската).
Те са:
• В каква среда живее / се намира интервюираният?
• Как е станало нарушението на правата?

• Какви са действащите закони?
• Какви са правата на засегнатите лица?
Време:
60 минути

• Въпроси към широката общественост относно възможните
решения и участниците при тяхното решаване.
• Може да се каже, че ролята на „журналиста“ е и най-отговорната
роля, тъй като тя / той трябва да получи възможно най-много
информация за проблема, за да може „обществото“ да има
конкретни отговори.
• Преди да започне интервюто, за участниците е важно да
определят средата, в която са съставени - може да е на улицата, на
работното място, в класната стая и т.н.
• Проведете интервюто (25 минути). По време на интервюто
помолете „журналистите“ да запишат накратко отговорите на
респондентите, за да могат след това да ги съобщят на останалите
в групата, които ще играят ролята на „обществеността“.

Среда Материал Оборудване:
листове,
химикалки,
бяла дъска,
маркери,
ножици,
бяла дъска

• След като изтече времето за дискусия, помолете всяка група да
разкаже за интервюто. По този начин ще бъдат очертани
проблемите на различните групи и професии, както и отношенията
между институциите и гражданите. Започнете дискусия. Попитайте
всяка група как се е чувствала, когато е била обект на обществено
внимание (в лицето на журналиста). Насърчавайте „обществото“
да задава въпроси и да анализира ситуацията.
Резултат
Влошаване на чувствителността на жените мигранти, бежанците и
търсещите убежище към конкретни житейски ситуации. Да се
подобри диалогът между тях и да се разшири кръгът им от
интереси и знания за неравенствата в обществото. Подчертайте
ролята на институциите в изграждането на мирно и демократично
общество. Да посочи основните човешки права и задължения.

Финал: Водещият поставя бял лист хартия на стената и
предизвиква групата да направи обобщение. На белия лист пише:
„Десетте думи, които ще запомня от тази дейност?“. И тогава всеки
от участниците казва (или отива до белия лист и сам пише) дума /
термин, фраза, която ще запомни от миналото упражнение.
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Идеалното "АЗ"
Съръджание и инструкции
Цели на обучението: да се оцени степента на припокриване между
възприятията за идеалния човек и мъжките и женските стереотипи,
основани на пола
Инструкции:
Време:
45 мин.

Жените мигранти, бежанците и търсещите убежище получават по
един лист хартия в началото на класа. Те са инструктирани да не
гледат какво
е на хартиите, които другите имат.
Те получават една от следните задачи:
а. Избройте 5-те най-важни характеристики, които идеалният човек
трябва да притежава.
б. Избройте 5-те най-важни характеристики, които една идеална
жена трябва да притежава.
° С. Избройте 5-те най-важни характеристики, които идеалният мъж
трябва да притежава.

Среда Материал Оборудване:
хартия и
писалка;
снимки на
„идеали“
могат да бъдат
донесени и да
ги покажат,
след като
всички
приключат
нейните /
неговите
собствени
списъци, бяла
дъска

Сравнете и обсъдете списъци. Жени мигранти, бежанци и търсещи
убежище
обсъдете и оценете степента на припокриване между
възприятията за идеалния човек и мъжките и женските стереотипи.
Въпроси за дискусия
• Защо възприятията и стереотипите се припокриват?
• Как се отразява на обществото?
• Каква е връзката между списъците и снимките на звездите /
моделите?Wrap up / debriefing
Попитайте участниците за техния опит от тази дейност и какво ново
са научили, както и дали има нещо, което ги е впечатлило.
Финал: Водещият поставя бял лист хартия на стената и
предизвиква групата да направи обобщение. На белия лист пише:
„Десетте думи, които ще запомня от тази дейност?“. И тогава всеки
от участниците казва (или отива до белия лист и сам пише) дума /
термин, фраза, която ще запомни от миналото упражнение.
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Да поговорим за теб
Съдържание и инструкции

Време:
45 мин.

Цели на обучението: да се помогне на жените мигрантки, бежанки и
търсещите убежище да мислят критично за половите стереотипи и
техния ефект върху обществото и да покажат връзката между
обективизирането на женското тяло и насилието, основано на пола.
Материал: Защита на нашия живот
https://www.youtube.com/watch?v=PTlmho_RovY
https://www.youtube.com/watch?v=pKqF0wcGhIE&list=PLq6XlAsJxAOS
mEsg8x-i1M_g5x2qOSJWj
Въпроси за дискусия
a. Каква е връзката между обективизирането на човешкото тяло и
насилието, основано на пола?
б. Има ли различни правила и очаквания за момчетата или
момичетата в обществото?

г. Откъде идват всички стереотипи?
Среда Материал Оборудване:
Компютър,
лаптоп, бяла
дъска

д. Кой носи отговорността да направи нещо срещу това?
е. Какво можем да направим срещу стереотипите?
Приключване / дебрифинг
Попитайте участниците за техния опит от тази дейност и какво ново
са научили, както и дали има нещо, което ги е впечатлило.
Финал: Водещият поставя бял лист хартия на стената и предизвиква
групата да направи обобщение. На белия лист пише: „Десетте думи,
които ще запомня от тази дейност?“. И тогава всеки от участниците
казва (или отива до белия лист и сам пише) дума / термин, фраза,
която ще запомни от миналото упражнение.
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Последващи предложения
Базираните на пола стереотипи са дълбоко вкоренени в съзнанието на
индивида чрез възпитание и личен пример от най-ранна възраст. Ето защо
работата по тяхното разбиране и оценка на тяхната ненадеждност в личен план
за всеки от участниците също е трудоемък процес. Ето защо е необходимо
обучителят да прави постоянни обобщения на представените визуални
материали и обучителни дейности. Той може да предложи на участниците да
повторят „ролевите игри“, когато са извън учебната среда със своите приятели и
други роднини. За да можем да разберем и дори да променим стереотипите,
основани на пола, е важно семейството и роднините на всеки от участниците да
проявят разбиране и подкрепа. И защо на свой ред да не установят нови
отношения, които отричат стереотипите, основани на пола.
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2.4.2.3) Инструменти за (само)оценка
Отражение и оценка на
съдържанието и инструкциите

Конкретни
подробности за
ролята на
професионалиста

Среда – Материал
- Оборудване

Време на
синхронизация
(минути)

Инструмент за размисъл
"Стената на знанието" е изработена
от бели листове с думи, фрази,
термини, които самите участници са
написали след всяка дейност.
Листовете са залепени заедно на
стената. Преглед на наученото е
направен. По този начин се
припомнят основните понятия и се
прави преход към завършване на
окончателното обучение.

Фасилитаторът
залепва белите
листове към стената.
Води дискусия. Той/тя
повтаря термини и ги
изяснява отново.

1.
2.

бяла дъска
Хартия

15
Минути

Инструмент за (самостоятелно) оценяване
1. Коя е първата стъпка към
равенството на половете:
А ) разбиране на различните
култури
Б ) разделяне на добри и "не добри"
култури
2.

Можеш ли да избереш
социалната си роля в
обществото или обществото
ти я дава?

Фасилитаторът може
да подкрепи
участниците в
попълването на
въпросниците, като
им напомни за
ключови точки от
обучението, като теми
от дискусии или
въпроси от споделени
видеоклипове.

1.

копирани
проучвания

15 минути

A) Да
Б) Не
3.

Каква професия бихте
избрали, за да получите
отлична роля в обществото и
защо?
…………………………………………..
……………………………………………
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……………………………………………
Избройте 5-те най-важни
характеристики, които един
„идеален“ човек трябва да
притежава:
......................................................
……………………………………………….
……………………………………………….
Има ли различни правила и
очаквания за момчетата и
момичетата в обществото?

4.

5.

А) Да
Б) Не
6. Има ли връзка между
обектификацията на човешкото тяло
и насилието, основано на пола?
A) Да
Б) Не
7. Стереотипите, базирани на
пола, определят моята роля
в обществото и очакванията
на мен?
A) Да
Б) Не
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2.5) ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ
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2.5.1) Теория зад "Предприемачески умения"
Обобщение
Предприемачеството е един от ключовете за насърчаване на социалното приобщаване и на пазара
на труда на младите жени мигрантки, търсещи убежище и бежанки. Чрез развитието на
предприемачески умения ще се насърчава личната и професионалната автономност и пригодността
за заетост.

Основна част
Предприемачеството се определя като динамичен процес на визия, промяна и творчество;
преследване на възможности и ресурсите, които понастоящем не се контролират; бизнес средата
се стреми да разбере как възможностите създават нещо ново; или начин на мислене, който е
фокусиран, иновативен и ориентиран към растеж (Долинг, 2008г). Жените може да срещнат пречки
пред предприемачеството, което може да се дължи на проблеми при достъпа до икономически
ресурси, семейни проблеми, публични политики или липса на контакти (Briseño et al, 2016г). Това
положение може да бъде засегнато от други фактори като процеса на миграция, правните
процедури за предоставяне на убежище, възраст или неопитност на пазара на труда.
Важно е да се спомене, че предприемачите с различен трудов опит имат по-високи
предприемачески умения (Stuetzer & cols., 2013). В този смисъл разработването на знания за
„Разрешаване на конфликти“, „Асертивен стил на комуникация“, „Значението на работата в екип“,
„Как да създадем план“ или различни „Техники за преговори за решаване на проблеми“, са
положителни инструменти за подпомагане на жените мигрантки, бежанки и търсещи убежище,
развиващи предприемаческа самозаетост и умения за създаване на бизнес. По този начин те ще
насърчават своето социално и трудово включване.
Кооперативното обучение е една от професионалните компетентности, необходими за
стимулиране на капацитета и уменията, необходими за постигане на професионален успех на
техните ученици в бъдеще (Cifuentes Férez, & Meseguer, 2015).
В този раздел ще намерите 3 различни дейности, които могат да бъдат приложени с тази целева
група, като се има предвид важен елемент по време на обучението: за развитието на тези дейности,
обучената група трябва да бъде организирана в хетерогенни групи (между 6 и 8 души), насърчаване
на съвместното обучение (Johnson & Holubec, 1999). Тези дейности ще позволят на
професионалисти, работещи с жени мигрантки, бежанки и търсещи убежище, да развият различни
умения, за да благоприятстват предприемаческите умения, самостоятелната заетост и създаването
на бизнес; предвид индивидуалните различия. Също така се препоръчва да се прилагат по-рано
различните ледоразбивачи, предложени в настоящия раздел.
Поради това е важно да се разработят специфични дейности, насочени към подобряване на
женското предприемачество, млади жени мигрантки, бежанки или търсещи убежище, както е
обсъдено по-долу.
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Заключение
Предприемачеството обхваща различни компетенции и умения, които следва да се вземат предвид
по време на дейностите по обучение. Сред тях, комуникационните технологии, работата в екип или
разрешаването на конфликти са един от ключовите аспекти.
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2.5.2) Учебно съдържание и дейности за постигане на
предложените учебни резултати
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ

25 часа

ЦЕЛИ
Предоставяне на професионалисти на методологии и инструменти, така че те да помогнат жените мигрантки,
бежанкии и търсещи убежище да развият уменията за предприемаческа самостоятелна заетост и създаване
на бизнес. По този начин те ще насърчат социалното и трудовото им включване.
m

След завършване на този раздел обучаемият ще може да:
След завършване на тази единица обучаемият ще може:

ДЕЙНОСТИ
Групови сесии
с
професионали
сти, работещи
с млади жени
мигрантки,
бежанки или
търсещи
убежище

КРИТЕРИИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Развитие
на
предприемачески
начин на мислене и
предприемачески
умения на млади
жени
мигранти,
бежанци
или
търсещи убежище

Предлагане
на
бенефициентите,
бизнес план, отчитащ
учебните
цели,
разработени
в
раздела.

Създаване
на
социален проект чрез
различните
инструменти, умения
и знания, придобити
по време на раздела.

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ

Дефинира проблем

- Идентифицира и
анализира
проблемна ситуация;
- Идентифицира
причините и
последиците от
проблема;
- Прилага
методологията на
SWAT и техниката за
анализ на критични
инциденти към себе
си;
- Прилага
„асертивния стил на
общуване“ за
решаване на
проблем;
- Анализира
спешното / важното
от дадена дейност
- Изготвя матрица на
логическата рамка
- Подготвя екипна
среща
- Използва
концепции, свързани
с „предприемачеств“
- Предава знания на
жени мигрантки,
бежанки и търсещи
убежище.

Свързва различни
проблеми
Назове различни
асертивни
комуникационни
техники
Описва петте стъпки
от кръга „Решаване
на проблеми“
Дефинира
„предприемачество“
Изброява различни
измерения на
предприемачеството
Разпознава лошо и
добро поведение в
екипната работа
Изброява различни
стъпки в план за
дейности
Избира на ресурси

Насочване
младите
мигрантки
прилагането
инструменти
теории
решаването
проблеми
стратегии
планиране.

на
жени
при
на
и
при
на
и
за

ОТГОВОРНОСТ И
АВТОНОМИЯ
1. Сътрудничи с други
лица/
професионалисти
2. Взема алтернативни
решения
3. Доприняся с идеи /
решения на даден
проблем
4. Управлява агресивни
конфликтни ситуации
5.Носи отговорност за
собствените
си
решения
6.Преговаря
чрез
различни техники на
договаряне
7.Поема инициативата
за създаване на план
8.Взема решения
9.Осигурява ефективни
методологични
подходи
за
насърчаване
на
социалното
и
трудовото
приобщаване
на
жените
мигрантки,
бежанки и търсещи
убежище
чрез
предприемачески
умения.

Външни ресурси
• ИТ оборудване: компютри, софтуер, проектор
• Офис и материали
• Изглед към 2018
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2.5.2.1) ЛЕДОРАЗБИВАЧ

Съдържание и
метод на обучение

Време (минути)

Среда - Учебни
материали Оборудване

•Следващата дейност има за цел да опознае участниците в обучението и да
генерира позитивен климат. За осъществяването на тази дейност могат да
участват поне 5 души, но не повече от 20 души.
•Инструкции: Всички участници седят в кръг. Обучителят казва на глас
името си и лицето отляво трябва да каже името, чуто преди това, и след
това името му. Тогава човекът отляво трябва да направи същото действие,
като изрече на глас всички имена, които е чул по ред, завършвайки със
собственото си име. Последният човек ще трябва да спомене всички
имена, включително и неговите. След това участниците ще трябва да
споделят някакво хоби в центъра на кръга, като правят движение с тялото
си. След това човекът отляво ще трябва да отиде в центъра на кръга, за да
имитира жеста, споменавайки хобито и след това да спомене собственото
си хоби, като направи различен жест. По същия начин, както в предишния
кръг, последният човек трябва да имитира всички жестове, като казва
всички хобита на глас.

•15 - 30 мин.

•Стая
•5 - 20 стола
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2.5.2.2) Дейности за цялостна социално-трудова
интервенция
За да се развият предприемаческите умения на жените мигрантки, бежанките и търсещите
убежище, е важно да се обмислят интерсекционални компетенции, които позволяват личностно и
професионално развитие на различни равнища. По този начин автономността и работата в екип са
ключови аспекти, които трябва да се вземат предвид при осъществяването на социално-трудовите
дейности с тази целева група.
За да се насърчи междуличностната комуникация и работата в екип, всички дейности, разработени
по-долу, ще следват общ методологически подход: съвместно обучение в разнородни групи. По
този начин се очаква, че хората ще си сътрудничат, за да постигнат обща цел, да се допълват
взаимно и да се учат от уменията, знанията и компетенциите на останалата част от екипа. По същия
начин, чрез тази методология възнамеряваме да подкрепим работата в екип, основен аспект на
предприемачеството.
По-долу са описани три различни, но напълно допълващи се дейности:
1. Предприемачески умения и решаване на проблеми: чрез тази дейност ще бъдат предложени
специфични техники за разрешаване на конфликти на лично и професионално ниво.
2. Асертивно общуване: по време на тази дейност ще бъдат представени различните стилове на
комуникация, както и конкретни техники за асертивно общуване.
3. Създайте свой собствен проект, създайте свой собствен бизнес: чрез тази дейност ще бъдат
представени спешната/важната матрица, SWOT анализът и логическата рамка за създаване на
проект.,
Всички тези дейности включват теоретично и практическо съдържание, за да се улесни
придобиването на знания сред присъстващите, както и работата в екип като основен инструмент за
провеждане на упражненията.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ И
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Съдържание и инструкции
Време:
120 мин.

По време на тази дейност ще бъде представено съдържание, свързано с „Конфликти“,
„Разрешаване на конфликти“, „лични ресурси“ или „външни ресурси“, за да се
облагодетелстват компетенциите на участниците за „Решаване на проблеми“ и
„Разрешаване на конфликти“ в междуличностните отношения. и трудови конфликтни
ситуации.
Първо, ще бъдат създадени разнородни кооперативни групи от 6 до 8 души. На всяка
група ще бъде даден лист хартия, за да дефинира понятията „Предприемачество”,
„Конфликт” и „Разрешаване на конфликти”, и ще трябва да даде примери в личната и
работната сфера. След това ще има дебат и различните предложени критерии ще бъдат
споделени. Ще бъде обсъдено значението на „личните ресурси“ и „външните ресурси“.
След това ще бъде обяснена теорията на "кръга за решаване на проблеми", който
разглежда следните стъпки по последователен начин:
1. Определете проблема: важно е да се идентифицира и дефинира проблемът, като се
вземат предвид съществуващите данни и наличната информация. Чрез внимателен
анализ на информацията участникът ще може да идентифицира проблема или нуждите
за решаване на проблема.
2. Решения за мозъчна буря: втората стъпка е да изследвате проблема възможно найпълно и да проучите възможните стратегии за решаване на проблеми.

Среда Материал Оборудване:
Компютър и
проектор

3. Изберете решение: Поставянето на цели е третата стъпка и е от решаващо значение за
постигане на обективната стратегия.
4. Прилагане на решението: следващата стъпка се състои в определяне на опцията,
считана за най-добрата от всички налични опции.
5. Прегледайте резултата: след достигане на решението последната стъпка е да оцените
резултата, за да определите дали това е най-доброто решение за проблема.

Презентация
на PowerPoint

1. Дефинирайте проблема 3. Изберете решение 5. Прегледайте резултата

Пазари за бяла
дъска и дъски

2. Решения за мозъчна буря 4. Приложете решението

Бяла хартия
Химикалки и
моливи
Аудиовизуални
материали
Класна стая
2O маси и
столове

Обучителят ще представи пример за „Конфликтна ситуация“ и ще покаже как да се
реши този проблем въз основа на кръга за решаване на проблеми „стъпка по стъпка“.
По-късно ще бъде представено допълнително видео с 14 техники за ефективно
разрешаване на конфликти (вижте следващата страница)
С тази информация ще бъде дадено практическо упражнение на различните групи:
участникът ще има 30 минути, за да реши проблема, създаден от обучителя,
прилагайки 5-те стъпки от „Кръга за решаване на проблеми“, обяснен по-горе.
Участниците ще бъдат помолени да използват някои от техниките, показани във
видеото „Ефективни техники за разрешаване на конфликти“. Освен това те ще
трябва да запишат различните си „лични“ и „външни“ ресурси, които могат да
бъдат използвани за намиране на решение.
И накрая, всяка група ще представи своя „Конфликт“ и решението си, което ще
приложи на практика. Останалите групи ще участват, за да оценят алтернативни
решения, с посредничеството на обучителя.
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Видео за ефективни техники за разрешаване на конфликти: https://www.youtube.com/watch?v=v4sby5j4dTY
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АСЕРТИВЕН
КОМУНИКАЦИОНЕН СТИЛ
Съдържание и инструкции
Време:

По време на тази дейност ще бъдат представени съдържания, свързани със
„комуникационни стилове“ и „асертивни комуникационни техники“ за
развиване на предприемачески умения.

120 мин.
На първо място ще бъдат създадени разнородни кооперативни групи от 6 до 8
души. Разликите между „вербална комуникация“, „невербална комуникация“.
След това ще бъдат обсъдени „асертивни, агресивни и пасивни стилове на
общуване“.

Среда Материал Оборудване:
Компютър и
проектор
Презентация
на PowerPoint
Пазари за бяла
дъска и дъски
Бяла хартия
Химикалки и
моливи
Аудиовизуални
материали
Класна стая
2O маси и
столове

След това ще се проведе ролева игра. Един участник ще трябва да общува с
друг по категоричен начин, за да разреши конфликт. Този конфликт ще бъде
адаптиран към нуждите и профилите на групите. За да се улесни
сътрудничеството между групите, останалата част от аудиторията ще може да
помогне на „участника в комуникацията“, ако има някакви затруднения за
разрешаване на конфликта, по време на ролевата дейност.
След тази динамика обучителят ще представи различни асертивни техники за
комуникация:
- "Аз послание": предаване на съобщение, като ни прави отговорни за
неговото съдържание.
- "Мъгла": минимизирайте негативното въздействие при предаване на
неприятно съобщение.
- "Положително подсилване": предаване на приятно съобщение.
- "Надраскан диск": повторете съобщение, така че съобщението да се
интернализира.
- "Активно слушане": изслушване на другия човек, уведомявайки го, че е чут.
- "Емпатия".
- "Проверка".
След като това съдържание бъде предадено, предишната дейност ще бъде
изпълнена отново (ролева игра), но сега участниците ще трябва да прилагат
различните асертивни комуникационни техники, прехвърлени. Отново
публиката ще може да помогне на „участника в комуникацията“. И накрая,
всички групи ще открият разликите между първата и втората ролева игра.
И накрая, всички участници ще бъдат помолени да извършат „верига за
овластяване“: всеки участник ще трябва да направи положителен коментар за
човека отдясно. Ще има общ размисъл относно важността на укрепването и
доколко е полезно като предприемаческо умение.
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СЪЗДАЙТЕ СОБСТВЕН ПРОЕКТ,
СЪЗДАЙТЕ СОБСТВЕН БИЗНЕС
Съдържание и инструкции
Време:
360мин.

По време на тази дейност участниците ще бъдат запознати с важността на
предприемачеството чрез разработване на собствена лична марка, създаване на
собствен бизнес или собствен житейски проект: този проект може да бъде както личен,
така и социален. За това по време на дейността ще се работи за важността на
установяването на реалистични цели и цели, както и дейности, които благоприятстват
тяхното постигане.
На първо място ще бъдат създадени разнородни кооперативни групи от 6 до 8 души.
Различните участници ще бъдат помолени да запишат индивидуално своите цели и
стремежи, които могат да споделят с останалата част от групата.

Среда Материал Оборудване:
Компютър и
проектор
Презентация
на PowerPoint
Маркери за
бяла дъска
Бяла хартия
Химикалки и
моливи
Аудиовизуални
материали
Класна стая
2O маси и
столове

След това матрицата „спешно / важно“ ще бъде представена на участниците, за да се
разграничат онези цели, които трябва да бъдат постигнати първо, от тези, които могат
да бъдат отложени. На групите ще бъдат представени различни практически казуси:
тези случаи предполагат поредица от действия, които трябва да се извършат в личните
или работни области, и те ще трябва да наредят действията въз основа на техния
приоритет по важност.
Спешно

Важно

Маловажно

Не - спешно
Техниката за анализ на критични инциденти, както и SWOT методологията ще бъдат
представени на участниците, за да могат те да идентифицират личните си силни, слаби
страни, възможности и заплахи.
Матрицата на логическата рамка ще бъде представена на участниците: тази матрица
предоставя набор от инструменти за проектиране, които, когато се използват креативно,
могат да се използват за планиране, проектиране, изпълнение и оценка на проекти.
Матрицата на логическата рамка предоставя логичен и структуриран подход за
определяне на приоритети и определяне на резултатите и дейностите на даден проект.
И накрая, обучителят ще направи следното практическо упражнение. Групите ще бъдат
помолени да направят свой собствен проект / бизнес (личен или професионален), въз
основа на Матрицата на логическата рамка, както и SWOT анализа и Спешната и важна
матрица, за да определят приоритета на дейностите. Всяка група ще представи собствен
проект на останалите участници, за да могат те да оценят, коригират или подобрят
съвместно.
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Последващи предложения

За улесняване на последващите действия по предложените дейности и за
осигуряване на правилния трансфер на знания се предлагат следните препоръки:
Провеждайте практически упражнения между сесиите. Препоръчва се обучителят
да подготви индивидуални практически упражнения, които участниците да правят у
дома, след като сесията приключи. Тези упражнения ще бъдат коригирани от
обучителя по-късно, предлагайки обратна връзка на участника по телематичен
начин.
Извършване на индивидуални упражнения онлайн, след приключване на
дейностите. Препоръчително е преподавателят да изпраща практически
упражнения на електронната поща на участниците, за да могат да продължат да
практикуват чрез онлайн. Този начин е благоприятен, тъй като позволява постоянно
проследяване от разстояние.
Ако участниците нямат достъп до Интернет или онлайн ресурси, се препоръчва да
се дефинират следващи индивидуални уроци, за да се извършват същите
упражнения по личен начин.
Оценка на въздействието. Поддържането на контакт и познаването на
въздействието на извършените дейности е от основно значение за оценка на
тяхната полезност с целевата група. Препоръчително е да се правят проследявания
на всеки три месеца, за да се оцени до каква степен жените мигранти, бежанци или
търсещи убежище са подобрили своите предприемачески умения.
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2.5.2.3) Инструменти за размисъл и (само)оценка

Отражение и оценка на
съдържанието и
инструкциите

Конкретни подробности за
ролята на професионалиста

Настройка - Материал Оборудване

Препоръчително е
специалистът да подготви
практическата задача, която
да е съобразена с профила и
нуждите на участниците.
Препоръчително е
упражнението да има
няколко възможни решения,
за да се улесни обсъждането
сред участниците.

1.

Време
(минути)

Инструмент за размисъл
Конфликтите са част от
живота. Затова е важно да
имаме средства за справяне с
тях.
Ето един случай на конфликт,
който трябва да решите, като
приложите кръга за решаване
на проблеми.
Не забравяйте да извършите
упражнението стъпка по
стъпка, в сътрудничество с
вашите партньори.

2.

Лист хартия с
конфликтна
ситуация,
създадена от
Лист хартия със
стъпките на
"Кръг за
решаване на
проблеми"

Необходимо е да се спазват
следните стъпки за
прилагане на "Решаване на
проблеми в кръга":
1.
2.
3.
4.

45

Дефиниране на
проблема
Обсъждане
Приложете
решението
Внедрите решението

Прегледайте резултата
Инструмент за (самостоятелно) оценяване
Спешната важна матрица е
полезен инструмент за
организиране на работното ни
време, за приоритет на
задачите или за отлагане на
задачи, които не изискват
незабавни действия. Сега ще
видите различни кутии, в

За да помогнат на
обучаемите да попълнят
спешната и важна матрица,
обучителите могат да
намерят тези въпроси за
полезни:

1.

2.

Лист хартия със
списък на
задачите,
създадени от
професионалиста
Лист хартия с
неотложни –

20

82

Наръчник за професионалисти
които можете да включва
задачите, които се появяват в
следващия списък, като ги
изберете според тяхната
спешност и важност.
(Професионалистът ще
създаде списък със задачи,
които счита за подходящи, в
зависимост от профила и
нуждите на жените
участнички).

1. Спешно - Важно. Тук ще
трябва да включите
задачите, които изискват
незабавни действия и са
важни.

Важни матрични
кутии

2. Не е спешно - важно. Тук
ще трябва да включите тези
задачи, които са важни, но
могат да бъдат отложени
във времето.
3. Спешно - Не е важно. Тук
ще трябва да включите тези
задачи, които трябва да се
направят в краткосрочен
план, но имат по-малко
значително въздействие.
4. Не е спешно - Не е важно.
Тук ще трябва да включите
задачи, които могат да бъдат
делегирани или премахнати
от списъка, ако е
необходимо.
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