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Въведение
Младежката безработица има видимо социално въздействие върху обществото, което найсилно се отразява в конкретни Европейски страни поради последиците от икономическата
криза. Засегнати са социално слаби групи като NEETs (младежи, които не работят, не учат и
не се обучават), което прави тяхната реинтеграция на пазара на труда още по-трудна задача.
Борбата с безработицата сред младите хора и включването на NEETs на социалноикономическо равнище е от първостепенно значение за стратегията "Европа 2020" и за
отделните национални икономики, които са изправени пред икономически трудности. В тези
случаи младежите-медиатори и ментори имат голям потенциал при подкрепата на своите
връстници в прехода от образование към заетост чрез различни начини, включително
подкрепа при развитието на социални умения, повишаване на мотивацията за реинтеграция

на пазара на труда и активно участие в обществото.
Проектът STEER има за цел да улесни прехода от образование към заетост за неактивните
младежи, което ще бъде постигнато чрез разработване на обучителна програма за младежимедиатори и ментори. Този пътеводител ще навигира обучаемите в процеса на обучение,
което е разработено на базата на информацията от проведените проучвания сред NEETs в
участващите страни като България, Италия, Кипър, Гърция, Португалия и Словения. В
допълнение ще професионализира младежите-медиатори и ментори давайки им възможност
чрез неформалното обучение да развият своите компетенции и да получат Youthpass
сертификат.
STEER разработи новаторски материали за смесен тип обучение, базиран на софтуер с
отворен код и дигитално учебно съдържание, което ще гарантира устойчивостта му и е в
съответствие с Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG 2.0), така че да може да
бъде достъпен както за хора с увреждания, така и за професионалисти в обучението. Освен
това той ще осигури съдържание за организациите на местно, национално и европейско ниво.
STEER допринася за разпространението на отворено и иновативно образование, обучение и
младежки педагогики, които подкрепят взаимодействието между дейностите в областта на
образованието, научните изследвания и иновациите, цифровизацията на качественото учебно
съдържание и насърчаването на използването на ИКТ като двигател на системните промени.
Целта е да се повиши качеството и приложимостта на младежките политиките в областта на
образованието и обучението на всички нива.
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По този начин програмата за обучение по проекта STEER се очаква да обучи и
професионализира младежи-медиатори и ментори в подпомагането на младежите в
риск, предоставяйки им индивидуална подкрепа в процеса на преход. Чрез обучителния
процес и след завършване на проекта STEER се очаква да намерят по-иновативни и поефективни начини за улесняване и подкрепа на прехода от образование към пазара на
труда на неактивните младежи; Намаляване на равнището на безработица сред младежта;
Намаляване на рисковете от социална изолация и изключване на неактивните младежи.
Младежите-медиатори и ментори ще бъдат обучени как да работят с NEETs и да им
оказват съдействие във фазата на прехода, давайки им възможност да сертифицират
своите менторски умения чрез Youthpass сертификацията за развитие на компетенции
чрез неформално обучение.

Методология
Всички модули в обучението на младежи-медиатори и ментори са базирани на
резултатите от проучването и оценката на потребностите проведено сред неактивните
младежи в България, Кипър, Гърция, Италия, Португалия и Словения. Тъй като
основната цел на проекта е да се обучават младежи-медиатори и ментори, които да
подкрепят неактивните младежи в прехода им от образование към заетост,
инструменти, които са използвани в проучването, са въпросници. Като целеви групи
бяха определени неактивни младежи, които са завършили образованието си и/или
ученици с различна образователна степен, които са в процес на преход от
образование към заетост. Целта на въпросника беше да се идентифицират
предизвикателствата, свързани с младежката безработица в страните на партньори по
проекта и трудностите при прехода от образование към пазара на труда. В
допълнение беше направен общ преглед на възможностите за кариерно ориентиране

и оценка на уменията на младежите в риск, за да се открият пропуските и да се
идентифицира потенциала на младежите-медиатори и тяхната добавена стойност в
процеса на преход на неактивните младежи.
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Всички държави партньори по проекта участваха в обобщението на национални доклади и
анализи на потребностите по отношение на настоящата ситуация при неактините младежи в
респективните страни, както и пречките и проблемите, пред които са изправени младежите
-медиатори при работа с тази целева група. В допълнение беше изследвано и състоянието
на инициативите за заетост като „Гаранция за младежта“ в участващите страни. Бяха
използвани докладите за националните политики и процеси в страните от консорциума, за
обобщение на

дейностите, които са предприети за улеснение на прехода на NEETs от

образование към заетост. Всички заключения са включени във финалния доклад, който
определя базата за разработването на обучителната програма по проекта STEER.

Общ преглед
Това изследване показа много интересни резултати по отношение на настоящата ситуация с
младежката безработица в шестте участващи страни. Нивата на безработица сред младежите
са значително по-високи в сравнение с общите нива на безработица, което поражда
ограничени възможности за неактивните младежи и последици за целия им живот.
Безработицата сред младежите е по-висока сред младежките групи с по-ниско образование.
Повишеният брой младежи без работа може да има сериозни дългосрочни последици както

за трудовите пазари, така и за самите млади хора, които често се характеризират като
"загубеното

поколение".

Европейската

икономика

трябва

да

се

изправи

пред

предизвикателствата, дължащи се на застаряването на населението, което може да има
последици за производителността на някои страни, особено когато голям брой млади хора
остават безработни продължително време, създавайки заплашителни тенденции и загуба на
човешки капитал. Освен чисто икономическите данни, трябва да разгледаме социалните
последици от това явление по отношение на освобождаването от пазара на труда и
обществото, изолацията, рисковете за здравето и социалното изключване.

Положението в някои държави се влоши поради икономическата криза, което се отрази на
увеличаването на нивата на безработица сред мъжете и загубата на "традиционите мъжки
професии" в страни като Гърция например. Освен това особено тревожна е ситуацията,
свързана с младите хора, които се характеризират като NEETs (младежи, които не работят, не
учат и не се обучават). България и Гърция имат най-голям процент неактивни младежи в
Европа сред етнически малцинствени групи и във възрастовата група между 19 и 24 години –
най-активният и продуктивен период в живот на младите хора. Интеграцията на NEETs в
обществото изисква целенасочени стратегии, както и човешки и финансови ресурси, които
често липсват поради икономически трудности. Неактивните младежи са изправени пред

пречки като липса на възможности за финансиране за предприемачество, липса на менторски
програми, липса на професионален опит и голямо несъответствие между придобитата
образователна квалификациите и търсените специалисти на пазара на труда.
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Както показват резултатите, ситуацията е особено тревожна в някои страни, ако не и във
всички, и често определените стратегии за справяне с младежката безработица са
ограничени. В някои страни партньори по проекта липсва цялостна национална стратегия за
младежта и съществуващата институционална рамка се основава на краткосрочни активни
политики и субсидирани програми, които не могат да отговорят на структурните проблеми
с безработицата. Това изисква разработването на нови стратегии, които ще се съсредоточат
върху реални проблеми като безработицата сред младежите, социалното приобщаване,
правата на човека и междукултурното разбирателство, заедно с проектирането и
предоставянето на целеви социални услуги.
Наблюдават се и пропуски по отношение на липсата на институционални рамки, които
трябва да дефинират ролята на младежката работа като такава, както и правилното
образование и обучение на младежките работници, които ще се насочат конкретно към
разрешението на настоящите предизвикателства, пред които сме изправени. Проучването
показа, че позицията на младежките работници (младежи-медиатори и ментори) се е развила
и затвърдила по време на икономическата криза и тяхната роля в много случаи замества
националните политики, които трябва да съществуват на първо място.
Според резултатите от проучването несъответствието между придобитата образователна

квалификация и пропуските в образованието са основните причини, поради които
неактивните младежи са безработни, като се има предвид, че предоставянето на
институционална

подкрепа

е

много

лошо.

Това

потвърждава

институционалната

диференциация между страните партньори, но също така показва липсата на политики и
мерки, които имат за цел по-специално да се справят с проблема с безработицата сред
младите хора. Най-често срещаните предизвикателства, пред които са изправени младите
хора, са несъответствието между придобитата образователна квалификация, финансовите
ограничения,

финансирането

на

младите

предприемачи,

липсата

на

стажове

и

възможностите за трупане на професионален опит. Това означава, че учебните заведения в

целевите страни не предвиждат обучение, което отговаря на изискванията на труда, или
националните стратегии не обхващат задължителните стажове като част от националните си
учебни програми във всички образователни нива. Това е основното препятствие на младите
хора, когато търсят работа или се опитват да направят прехода от образование към заетост.
Необходимостта от създаване на повече възможности за заетост за младите хора и
предоставянето на акредитирани обучителни курсове бяха споделени като нужда от
повечето участници във всички страни. Това, което също беше идентифицирано, бе
необходимостта от създаване на възможности за предприемачество, особено в страни, в
които новите работни места са ограничени и предприемачеството е в застой. Полезни
мерки, които биха могли да намалят или да се справят с безработицата могат да бъдат
субсидирани програми за заетост и стажове в съчетание с менторски програми и кариерно
ориентиране, което осигурява по-целенасочени цели за кариерното развитие на младите
хора.
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Една повтаряща се тема е, че младите хора трябва да участват в младежки дейности и да
могат да адаптират неформалното обучение към индивидуалните си нужди, както и да
развиват нови социални умения, които да улеснят прехода им към заетост. Нов стимул за
младите хора е да използват младежката работа и курсове за покриване на им специфични
нужди, които да покрият собствените им образователни пропуски. Интересните коментари
на участниците демонстрираха, че идентифицират като важни за развитието си – анализа на
силните и слабите си страни и развитието на социалните си умения.

Според тях обучението трябва да е по-фокусирано върху кариерното консултиране и
ориентиране, и менторството. Този процес трябва да се възпитава от ранен етап, за да се
подготвят младите хора за пазара на труда. Стратегическото обучение следва също така да
включва курсове, съобразени с потребностите на пазара, които също така са насочени към
покриване на конкретни пропуски, които това проучване установи. Младите хора нямат
дигитални умения, познания по чужди езици, мотивация и способности за вземане на
самостоятелни решения, меки умения ключови за работната среда, които биха могли да им
помогнат значително да подобрят перспективите си за кариера.
Въпреки споменатите различни потребности и умения, предоставената обратна връзка беше,

че младежките работници (младежи-медиатори и ментори) трябва да носят специфични
характеристики, за да осигурят ефективно менторство на неактивните младежи в процес на
преход. Показателно е, че младежките работници трябва да имат чувство за инициативност
и предприемачество, следвани от цифрови компетенции и предаване на знания. Културната
осведоменост също е ключов компонент за младежките работници, които изпълняват тази
роля.

Дигитален курс и Youthpass сертификация
Проектът STEER разработи цялостна програма за обучение на младежи-медиатори и
ментори в планирането на прехода на неактивните младежи. Програмата за обучение се
стреми да отговори на идентифицираните нужди от проведеното проучване сред
безработните младежи, очертавайки основните обучителни теми, които биха улеснили
прехода им към пазара на труда.
Изследванията, проведени в рамките на проекта STEER, показват, че голям брой млади
хора никога не са участвали в дейности за младежка работа. Поради това повечето млади
хора считат, че младежката работа може да играе роля при намирането на работа, а
конкретна обучителна програма може да помогне за реинтеграцията на пазара на труда.
Темите, които се възприемат като най-важни, са:
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Кариерно консултиране и ориентиране
Развиване на социални компетенции
Идентифициране на силни и слаби страни
Менторство






Всъщност младите хора се нуждаят от външна подкрепа за идентифициране на перспективи
за кариерно развитие, обучение и редовни съвети при търсене на работа. Кариерното
консултиране е отбелязано като липсващо на национално ниво по време на прехода от

образование към работа.
Младежките

работници,

които

са

готови да подпомогнат неактивните
младежи в рамките на проекта STEER
чрез

менторски

дейности,

сесии

трябва

квалифицирани
компетенции

и

да

други
бъдат

в

различни

според

европейската

сертификационна система Youthpass.
Най-необходимо
работници

да

е
имат

младите
чувство

за

инициативност и предприемачество,
както и способност за учене. Освен
това

цифровите,

социални

и

граждански компетентности могат да помогнат на младежките работници в обучение,
поради факта, че на пазара на труда са необходими многобройни компетенции като
комуникационни умения и работа в екип.
В тази насока STEER цели да разработи
новаторски обучителни методи, базирайки се
на инструмента Youthpass, за да улесни
прехода на неактивните младежи към пазара
на труда; Да намали нивата на безработица и
риска от социално изключване на конкретната
целева група и да обучи младежи-медиатори
и

ментори

в

предоставянето

на

професионална подкрепа при планирането и

управлението на прехода от образование към
заетост.
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Модулите, които ще бъдат представени в това ръководство, са разработени в съответствие с
ключовите компетенции, за които е установено, че са необходими за младите хора и
младежките работници. Успешното завършване на обучението ще осигури възможности за
Youthpass сертификация. Youthpass е част от стратегията на Европейската комисия за
насърчаване на признаването на неформалното обучение. Той е достъпен за проекти,
финансирани от програмите "Еразъм +: Младежта в действие" (2014-2020 г.) и "Младежта в
действие" (2007-2013 г.). Сертификатът дава описание на предприетите дейности заедно с
резултатите от обучението и компетенциите, придобити от участниците, основани на
принципите на неформалното образование и обучение.

Това е ценен инструмент за младежките работници и за младите хора като цяло, който
насърчава активното участие в обществото; възможностите за учене; увеличава приноса на
неформалното образование за процеса на обучение, обединяващ различни ресурси от хора,
инструменти и методи. Освен това "Youthpass" помага за укрепване на социалното
признаване на младежката работа, като предоставя инструмент за валидиране на европейско
равнище. Освен това младежката работа и неформалното обучение играят съществена роля в

живота на младите хора чрез увеличаване на възможностите за намиране на работа,
насърчаване на активното гражданство, допринасящи за индивидуалното развитие на
личността. Младите хора могат да придобият опит чрез взаимодействие с различни
участници и хора и да развият меките си умения, давайки им възможност да играят активна
роля в обществото и на пазара на труда.

Младежката работа играе важна роля при подкрепата на ученето и прехода на младите
хора от образованието към пазара на труда, като предоставя възможности за придобиване
на нови умения и социално приобщаване. Европейският пакт за младежта идентифицира
заетостта и социалното приобщаване като ключови грижи и основни приоритети за
активното участие на младите хора в европейското общество. Неформалното обучение
широко допринася за личното развитие, социалното приобщаване, активното гражданство
и пригодността за заетост на младите хора. Youthpass се основава на ключови умения,
които отбелязват напредъка към по-всеобхватно признаване на резултатите от обучението
за младите хора на Европейско равнище.
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Компетенции, които са определени в Youthpass, са разпознати като ключови за
всеки европейски гражданин и насърчават личното удовлетворение, социалното
включване, активната гражданска позиция и заетостта.
КОМПЕТЕНЦИЯ
Общуване на
роден език

Общуване на
чужди езици

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СПОСОБНОСТИ

1. Умението за
ефективното изразяване на
мисли и идеи чрез
говорима, писмена и
невербална комуникация в
различни форми и
контексти.
2. Умението за внимателно
слушане с разбиране
(знания, ценности,
поведения, намерения).
3. Умението за използване
на комуникацията за
многобройни цели (за
информиране,
инструктиране,
мотивиране и убеждаване)
в разнообразни ситуации.

С1. Способност да се разбират и
интерпретират концепции, чувства, факти
или мнения в устна форма.

1. Умението за ефективно
изразяване на мисли и
идеи на чужд език, в
различни форми и
контексти.
2. Умението за
внимателното слушане с
разбиране.
3. Умението за използване
на комуникацията за
многобройни цели в
чуждиезикова среда

С1. Способност да се разбират и
интерпретират концепции, чувства, факти
или мнения в устна форма.

С2. Способност да се разбират и
интерпретират концепции, чувства, факти
или мнения в писмена форма.
С3. Способност да се изразяват понятия,
чувства, факти или мнения в устна форма.
С4. Способност да се изразяват понятия,
чувства, факти или мнения в писмена форма.
С5. Способност да интерпретира света и да
има отношения с другите.
С6. Способност за взаимодействие по
подходящ и творчески начин във всяка
ситуация.

С2. Способност да се разбират и
интерпретират концепции, чувства, факти
или мнения в писмена форма.
С3. Способност да се изразяват понятия,
чувства, факти или мнение в устна форма.
С4. Способност да се изразяват понятия,
чувства, факти или мнения в писмена форма.
С5. Способност да интерпретира света и да
има отношения с другите.
С6. Способност за взаимодействие по
подходящ и творчески начин във всяка
ситуация.
С7. Знания за речника, граматиката и езика.
С8. Оценяване на културното разнообразие.
Способност да се използва технически език в
съответната област на работа.
С9. Възможност за използване на технически
език според работната област.
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КОМПЕТЕНЦИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СПОСОБНОСТИ

Математическа
компетентност и
основни
компетентности
в природните
науки и
технологиите

1. Умение за
демонстриране на
способността да
разсъждава с числа и други
математически понятия.
2. Умението да
демонстрира способността
да оценява научната и
цифровата информация
въз основа на нейните
източници и методите,
използвани за нейното
генериране.
3. Умението да
демонстрира способността
да се оценят научните
аргументи въз основа на
доказателства и да се
приложат заключения от
тези аргументи по
подходящ начин.

С1. Способност да се развие и прилага
математическо разсъждаване за решаването на
различни проблеми в ежедневния живот.

1. Умението за ефективно
прилагане на
технологиите: технология
като инструмент за
изследване, обмисляне,
оценка и обмен на
информация.
2. Умението за използване
на цифровите технологии,
комуникационни/мрежови
инструменти и социални
медии по подходящ начин,
за достъп, управление,
интегриране, оценяване и
създаване на информация,
за да се постигне поуспешно функциониране в
дадена среда.
3. Умението за разбиране
на етичните и правни
въпроси, заобикалящи
достъпа и използването на
информационните
технологии.

С1. Способност за критично използване на
информационните технологии за работа.

Дигитална
компетентност
(ИКТ)
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С2. Способност за разбиране на математически
термини и концепции и знанието как да го
приложим.
С3. Способност за познаване на основните
принципи на природата, научните концепции,
методите и технологичните процеси.
С4. Математическа грамотност (способност за
извършване на основни изчисления).

С2. Основни умения в областта на ИКТ
С3. Способност за разбиране на ролята,
възможностите и рисковете, свързани с ИКТ в
ежедневието.
С4. Способност за използването на
технологични инструменти и машини.

КОМПЕТЕНЦИЯ
Умение за
учене

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1. Умение за демонстриране на
ангажимент към обучението като
процес през целия живот.
2. Умението за самостоятелното
управление на обучението: умението
за разширяване на собствените
възможности за придобиване на
знания и опит.
3. Умението да демонстрира
инициатива за повишаване на нивото
на квалификация към професионално
ниво.
4. Умението да отразява критично
предишните експерименти, за да
повиши бъдещото си развитие.

1. Умение за ефективно
Социални и
взаимодействие с другите: знаейки
граждански
компетентности кога е подходящо да слушате и кога

да говорите.
2. Умение за гъвкавост и адаптивност:
адаптиране към промяната (към
разнообразни обществени роли,
работни отговорности, графици и
контексти; ефективна работа в
условия на променящи се
приоритети) и гъвкавост (ефективно
реагиране на обратната връзка;
устойчивост на стрес; справяне с
недостатъци и критики; разбиране,
преговаряне и балансиране на
различни възгледи и вярвания, за да
се постигнат решения, особено в
мултикултурна среда).
3. Умение за работа с други хора:
умение за работене ефективно и
прецизно с различни екипи;
гъвкавост и склонност към
компромисност, за да се постигне
общата цел.
4. Споделена отговорност в
съвместната работа и оценяване на
индивидуалния принос на всеки член
на екипа.
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СПОСОБНОСТИ
С1. Способност да се следват и
устояват различни видове учене.
С2. Способност за идентифициране
на наличните възможности.

С3. Способност за придобиване на
нови знания, умения и
квалификация, необходими за
целите на кариерата.

С1. Способност за ефективно
взаимодействие с други хора.
С2. Способност за адаптиране към
променящата се ситуация, гъвкавост
и умение за работа под напрежение.
С3. Способност за ефективна и
съвместна работа с други членове на
екипа.

КОМПЕТЕНЦИЯ
Културна
осъзнатост

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1. Умение за ефективна работа в
мултикултурна среда.
2. Уважение и осъзнатост за
културните различия и умение за
ефективна работа с хора от различни
социални и културни среди.
3. Толерантност и безпристрастност
към различни идеи и ценности.
4. Умение за обмен на социални и
културни различия, за да се създадат
нови идеи и увеличат възможностите
за иновация, както и качеството на
работа.

СПОСОБНОСТИ
С1. Способност за осъзнаване на
местното, националното и
европейското културно
наследство и тяхното място в
света.
С2. Познание на основните на
съвременната култура.
С3. Способност за разбиране на
културното многообразие.

1. Умението на индивида да превърне С1. Способност за превръщането на
Инициативност и
идея в действие.
предприемачество идеите си в действие.
2. Притежаване на умения като
креативност, иновации и поемане на
риск, както и способността за
планиране и управление на проекти
с цел постигане на целите.
3. Умение за възползване от всяка
възможност.

С2. Творчество и иновации

С3. Способност за планиране и
управление на задачи
С4. Независимост
С5. Мотивиране
С6. Решителност
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Неактивните младежи се нуждаят от нови подходи за обучение, които да комбинират
неформалното образование с обучителни методи като менторство и кариерно
ориентиране и консултиране, които могат да дадат насока за тяхното кариерно
развитие. Този нов системен подход цели да се справи с младежката безработица и
да предотврати несъответствието между придобита образователна квалификациите и
търсените професии на пазара на труда, подсигурявайки по-гладкия преход от
образование към работа, особено за млади хора с по-ниска образователна степен.
За постигането на тази цел има създадена обучителна програма, която е
структурирана в следните модули:
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Цели на модула
След завършване на този модул обучаемите
трябва да:


са придобили знания за социалноикономическите
и
специфичните
характеристики на NEETs групата



разбират спецификите и нуждите на
младите хора от мигрантски произход



бъдат готови да се справят с млади хора
в неравностойно положение



преодоляват ефективно стереотипите и
предразсъдъците си към NEETs групата
и мигрантите



могат да комуникират ефективно с
различни социални групи, като се има
предвид различния подход, който трябва
да бъде използван



могат да анализират и използват
ефективни стратегии за мотивиране на
младежите, нуждаещи се от лична и
професионална ориентация
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Раздел 1: Работа с
NEETs
Раздел 2: Работа с
млади хора от
малцинствен произход
Раздел 3: Преодоляване
на стереотипите и
предразсъдъците
Раздел 4: Преодоляване
на комуникационните
бариери

Цели на модула
След завършване на този модул обучаемите
трябва да:


бъдат напълно наясно с тяхната роля и
отговорности като ментори



могат да комуникират ефективно с
неактивните младежи, както и да
предават своите знания



знаят как да учат ефективно и да
предават тези знания под формата на
умения за учене на неактивните
младежи



могат да овластяват
неактивните младежи

и

мотивират



умеят да саморефлектират по време на
менторския
процес,
подобрявайки
ролята си като ментори
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Раздел 1: Ролята на
ментора
Раздел 2:
Комуникационни умения
Раздел 3: Техники на
обучение
Раздел 4: Овластяване
на неактивните
младежи

Цели на модула
След завършване на този модул обучаемите
трябва да:


могат
да
подкрепят
NEETs
при
анализирането на тяхната индивидуална
ситуация, очаквания и лични цели чрез
идентифициране на техните силни и
слаби страни (SWOT анализ)



могат
да
подкрепят
NEETs
при
справянето с бариери пред заетостта,
осигуряващи ориентация към работа и
избор на кариера.



могат да ориентират NEETs чрез
индивидуални планове за развитие и
целеполагане



могат да обучат NEET за процеса на
кандидатстване
за
работа
(автобиография и интервю)
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Раздел 1: Очаквания,
лични цели и SWOT
анализ на неактивни
младежи
Раздел 2: Ориентация
към работата и избор на
кариера за
преодоляване на
бариерите пред
заетостта
Раздел 3: Разработване
на индивидуални
планове и поставяне на
цели
Раздел 4: Подготовка
за кандидатстване за
работа (автобиография
и интервю) за
неактивни младежи

Цели на модула
След завършване на този модул обучаемите
трябва да:


разбират
понятието
"Ключови
компетенции и меки умения" и да го
комуникират с неактивните младежи



могат да използват стратегии и методи
за
самооценка
за
NEETs
(Саморефлексия)



могат да разработват стратегии
управление
на
устойчивостта
емоционалната интелигентност

за
и



могат
да
определят
ключовите
характеристики на меки умения



да могат да приложат тези знания, за да
развият тези меки умения у NEETs
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Урок 1: Ключови
компетенции и меки
умения
Урок 2: Методи за
самооценка на NEETs
(Саморефлексия)
Урок 3: Умение за
учене - основно
разбиране, добавена
стойност, методи
Урок 4: Ключови
компетенции на пазара
на труда

Цели на модула
След завършване на този модул обучаемите
трябва да:


знаят какво е социален капитал и
неговото значение в обществото днес
(общност/
социалния
капитал/
общество).



могат да посочват различни групи от
социални
умения
и
техните
характеристики.



могат да посочват елементите на networking-а,
начините
за
свързване
(социална интелигентност).



знаят
какво
значи
ефективното
сътрудничество с другите и добри
примери за комуникация.



менторите
трябва
да
могат
да
подпомогнат неактивните младежи да
подобрят комуникационните си умения
(умения за слушане).
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Раздел 1: Значение на
общността и социалния
капитал
Раздел 2: Как да
създадете мрежа от
контакти и как да се
свържете с другите
Раздел 3:
Комуникационни умения
и управление на
конфликти

Цели на модула
След завършването на този модул обучаемите
трябва да:


могат
да
опишат
какво
предприемачество
и
как
да
представят на неактивните младежи

е
го



могат да оценят предприемаческия
потенциал на неактивните младежи



могат да развият предприемачески
умения у неактивните младежи като
устойчивост, проактивност, търсене и
идентифициране
на
възможности,
толерантност към риска и креативност



могат да приложат на практика бизнес
модела CANVAS



могат да опишат различните канали за
финансиране на младежи предприемачи
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Раздел 1: Въвеждане на
неактивните младежи в
предприемачеството
Раздел 2: Разработване
и обогатяване на
предприемаческите
умения на неактивните
младежи
Раздел 3: Практически
модел за превръщането
на бизнес идея в
работещ бизнес
Раздел 4: Канали за
финансиране на
предприемачески идеи
на неактивни младежи

Цели на модула
След завършване на този модул обучаемите
трябва да:


научат повече за технологиите за
информация и комуникиране. ИКТ свят
на възможности за достъп до пазара на
труда.



знаят как да изберат най-подходящите
ИТ методи за преподаване за различни
NEETs.



могат да насърчават изчислителното
мислене (превод на данни в абстрактни
понятия) за NEETs.



могат
да
използват
дигитални
инструменти и медии, за да развият и
насърчат собствената си кариера.



могат
да
използват
подходящите
онлайн ресурси, които са в състояние да
подкрепят NEETs при прехода им към
пазара на труда.
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Раздел 1: Социални
медии и мрежи за
достъп до пазара на
труда
Раздел 2: Увеличаване
на Вашето онлайн
търсене на работа и
създаване на
привлекателна и
професионална онлайн
автобиография
Раздел 3: Ръководство
за управление на
личната онлайн
репутация

STEER иска да създаде виртуална интерактивна обучителна платформа, където
обучаемите да обменят опит и идеи в малки групи, които работят заедно по
презентации или казуси, участват активно в дискусионните форуми и др.
Оценката на придобитите умения след всеки модул ще бъде
в съответствие с целите на всеки урок и ще се базира на два
компонента: самооценяване и оценка от приятел/колега.
Преминаването през тази оценка на уменията ще подготови
младежите-медиатори и ментори за пилотните действия и

финалния изпит, които ще определят дали обучаваният ще получи Youthpass
сертификата "STEER for the Future". STEER сертификатът ще даде възможност на
обучаемите да се присъединят към групата на младежите-медиатори и ментори на
STEER.
За повече информация относно Youthpass сертифицирането и проекта
STEER посетете уеб сайта www.steerproject.eu
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Партньори по проекта
29, Likavitou Avenue (1st floor) Engomi
Никозия 2401 Кипър
Email: info@innovade.eu
Тел: +357 22 001990
Факс: +357 22 002115
Veranzerou 1,
10677, Атина
Email: info@4-elements.org
Тел: +30 210 3809847
Факс: +30 210 3809877
ул. Брегалница 45, етаж 3, София
Тел: + 359 2 987 30 36
Email: sofia@catro.com

ул. Рома 94, 90133 Палермо
Email: info@danilodolci.org
Тел: +39 091 617 7252
Факс: +39 091 748 2048
Palácio das Artes - Fábrica de Talentos
Largo de S. Domingos, 16-22
4050-545 Порто

Тел.: (+351) 223 393 530
Факс: (+351) 223 393 544
Email: geral@fjuventude.pt

Razvojni center Srca Slovenije
Kidričeva cesta 1, 1270
Litija, Словения
Тел: + 01 89 62 710
Email: info@razvoj.si
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Уебсайт на проекта
www.steerproject.eu
Последвайте ни в:

Facebook.com/STEERprojectEU

Twitter.com/STEER4NEETs
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