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Въведение
Пътеводителят за обучаеми STEER, има за цел да ви подготви за
всяка стъпка в процеса на превръщането ви в ментор на неактивни
младежи чрез комбинация от смесени техники за обучение, специално
предназначени да ви екипират с необходимите умения и знания за
планиране на прехода от образование към заетост на младежите, с
които работите. Обучителната платформа STEER включва електронни
модули за обучение в различни тематични сфери, които предоставят
знания
за неактивните младежи, включително и процедурните
правила за превръщане ви в квалифициран ментор и придобиването
на сертификата Youthpass. Разнообразие от онлайн интерактивни
инструменти са разработени, за да спомогнат процеса на обучение и
за насърчаване на социалните контакти, както и споделянето на
знания между целевите групи и заинтересованите страни. Чрез този
пътеводител ще можете да проследите стъпките в курса за електронно
обучение и да получите Youthpass сертификат.
Като допълнение, след приключване на модулите за електронно
обучение и получаването на Youthpass сертификат, можете да
използвате този пътеводител, за да ви помогне в проектирането на
прехода от образование към заетост за хората, които менторствате.
Този пътеводител ще ви осигури необходимата структура, инструменти
и упражнения, които да мотивират вашите неактивни младежи и да
подпомогнат техния плавен преход към пазара на труда.

Как да използвате елетронната платформа за обучение STEER
Платформата за електронно обучение STEER е разработена на базата
на Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, така че нейния отворен учебен
материал е достъпен както за учащите, така и за професионалистите в
сферата на образованието. Следвайки следващите стъпки ще можете
да достъпите материалите за електронно обучение и да получите
сертификат Youthpass.
Стъпка
1#

Посетете www.steerproject.eu и отидете на иконката E-learning

Стъпка
2#

Натиснете бутона за вписване в E-Learning

Стъпка Впишете се или създайте нов акаунт ако нямате такъв.
3#

Стъпка
4#

Стъпка
5#

След като завършите вашата регистрация ще имате достъп до
модулите за електронно обучение

Изберете модул и натиснете бутона за записване.

Стъпка
6#

Изберете опция “ Study the material online”

Стъпка
7#

Можете да видите материалите към всеки модул.

Стъпка
8#

Стъпка
9#

Проверете знанията си за всеки модул.

След като завършите всички 7 Модула на STEER ще имате възможността
практикувате като приложите всички материали в процеса на менторство
на неактивни младежи. След завършване на обучението можете да
получите Youthpass сертификат за умение придобити в рамките на
проекта STEER.

Youthpass е инструмент, който удостоверява и разпознава обучителните
резултати от дейностите при младежката заетост. Той е част от
стратегията на Европейската комисия за насърчаване признаването на
неформалното обучение, която е и същинската цел на сертификата
STEER Youthpass. Ще имате възможност да удостоверите придобитото
знание и да го приложите като ментор на неактивни младежи.
В STEER Youthpass, можете да се опишете това, което сте направили в
проекта, включвайки процеса на електронно обучение и менторството
както и уменията и компетенциите, които сте придобили чрез
тях. Следователно, STEER Youthpass ще даде отражение върху
резултатите на личния ви процес на неформално учене.
8 Ключови компетенции за учене през целия живот са:
1. Комуникация на майчин език
2. Комуникация на чужди езици
3. Математически умения и основни знания в областта на природните
науки и технологиите
4. Дигитална компетентност
5. Умение за учене
6. Социални и граждански компетенции
7. Инициативност и предприемачески дух
8. Културна осъзнатост
Рамката на ключовите компетенции е описана по-долу:
1.1.1 Комуникация на майчин език
Комуникацията на майчиният език е възможността да изразяваш мисли, чувства
и факти както говоримо така и писменно(слушайки, говорейки, четейки и
пишейки) и да взаимодействаш с други хора по подходящ начин в образованието и
обучението, работата, у дома и в свободното време.

1.1.2 Комуникация на чужди езици
Комуникацията на чужд език е тясно свързана с комуникацията на нашия роден
език: тя се основава на способността за разбиране и изразяване на мисли,
чувства и факти в говорима или писмена форма по време на работа, у дома,
свободно време, образование и обучение - според нашите желания, или нужди.
Комуникацията на чужди езици изисква и умения като медиация и междукултурно
разбирателство.

1.1.3 Математически умения и основни знания в областта на
природните науки и технологиите
Математическите умения включват нашата способност да използваме
събиране, изваждане, умножение, делене и съотношения в умствената и
писмената аритметика за решаване на редица проблеми от нашето
ежедневие. Процесът и дейността са толкова важни, колкото самите знания.

1.1.4 Дигитална компетентност
Цифровата компетентност включва увереното и критично използване на
информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за работа, отдих и
комуникация. Тя се базира на основни умения: използването на компютри за
извличане, оценяване, съхраняване, производство, представяне и обмен на
информация, както и за общуване и участие в мрежи за сътрудничество чрез
Интернет.

1.1.5 Умение за учене
“Умението за учене“ е способността да организираме своето собствено учене.
Тя включва ефективно управление на времето и информацията, както за нас,
така и за останалите. Също така трябва да сме наясно с личния ни процес на
учене и да идентифицираме различните налични възможности за учене. Това
означава придобиване, обработка и усвояване на нови знания и умения, както и
търсене и използване на насоки. Умението да учим, ни насърчава да
надграждаме над предишно знание и житейски опит.

1.1.6 Социални и граждански компетенции
Тези компетенции може би са най-важните в областта на младежта. Много от
тях могат да бъдат придобити чрез активно ангажиране с всякакъв вид
младежка работа или доброволческа дейност. Те обхващат всички форми на
поведение, от които се нуждаем за ефективно участие социалния и трудов
живот.

1.1.7 Инициативност и предприемачески дух
Тези компетенции се отнасят до способността ни да превърнем идеите в
действия, които са особено важни за младежката работа и младежките
инициативи. Това включва творчество, иновации и поемане на риск, както и
способност за създаване и управление на проекти за постигане на
поставените цели.

1.1.8 Културна осъзнатост
Признателност към
важността на креативното изразяване на идеи,
преживявания и емоции чрез различни медии, включително музика, приложни
изкуства, литература и визуални изкуства.

Вижте примерен Youthpass сертификат тук:
https://www.youthpass.eu/down- loads/13-62216/website%20example%20certificate%20Youth%20Ex- change.pdf
STEER Youthpass ще бъде подобен, но ще бъде персонализиран и
съобразен с целите на проекта ви.
След приключване на модулите за електронно обучение и
сертифицирането по Youthpass, менторите могат да използват следните
техники, инструменти и шаблони допълващи това, което вече са
научили, за да започне планирането на прехода на неактивните
младежи и тяхната интеграцията на пазара на труда. Менторите могат
да преминат през мотивационни техники и упражнения, за да разберат
личността на своите неактивни младежи и превеждайки ги през
процеса, чрез разработване на стратегия за прехода.
STEER техники за самоуправление
Важно е да се изследват специфични аспекти, които действително
могат да спомогнат прехода от образование към заетост и са свързани
с техники за самоуправление и управление на живота. Един успешен
преход не се отнася само до въпросите на образованието и
менторството, но е доста комплексен процес, който е свързан със
самомотивация, поставяне на лични цели, смелост, лично овластяване,
управление на риска и устойчивост.
Мотивацията е най-важният аспект който подтиква хората да постигат
своите цели, да се чувстват по-удовлетворени и да подобряват
качеството си на живот.
Според Даниел Голман, който обширно описва Емоционалната
интелигентност в своята книга, има четири елемента, които изграждат
мотивацията:
√ Личен мотив за достижения, желание за подобрения или
преследване на определени стандарти;
√ Отдаденост към лични или организационни цели;
√ Инициативност, която той определя като "готовността за действие по
предоставени възможности";
√ Оптимизъм, възможността да продължиш и да преследваш целите
си въпреки преживени неуспехи.

Самомотивацията не е едностранна монета. Много предимства идват със
самомотивация. Например, хората, които са мотивирани, имат склонност да
са по-организирани, имат добри умения за управление на времето и повече
самочувствие и увереност. Разбирането и развиването на самомотивацията
може да ви помогне да поемете контрол върху много други аспекти на
живота си и особено в процеса на менторство на предизвикателна целева
група като неактивните младежи.

Самомотивацията е ключово жизнено умение и нещо, за което всеки
интересуващ се от личностно развитие, трябва внимателно да се
замисли. Също така тя е ключова част от емоционалнaта
интелигентност и представлява една от трите области на
личните умения, които са неразделна част от концепцията.
От основно значение за самомотивацията е разбирането какво те
мотивира да вършиш дадено нещо.
Това може да звучи еднозначно, но мотивацията ви е добре скрита във
вашето съзнание и вашите лични мисли. От голяма вероятност е
вашата мотивация да се променя през час или всеки ден и това може
да продължава през целия ви живот. След като това е факт, вашите
нужди и лични цели ще се променят и нови могат да се развиват.
Има два главни типа мотивация „вътрешна“ и „външна“.
В най-простата им форма, ти можеш да разсъждаваш за тези два типа
мотивация като:
 Вътрешна = любов, защото го искаш
 Външна = пари, защото трябва
По-детайлната дефиниция е:
 Вътрешна: Да изпълняваш действие или задача, въз основа на
предстоящото или възприето удовлетворение от изпълнението на
действието или задачата. Вътрешните мотиватори включват забавление,
интерес и лично предизивикателство.
 Външна: да изпълняваш действие или задача, за да получиш някаква
награда, включително пари, власт или добра оценка.
Различните хора са мотивирани от различни неща и през различни етапи
от техния живот. Една и съща задача може да е подтиквана от повътрешни мотиватори в определен период и от по-външни в друг, като
повечето задачи комбинират и от двата типа мотивация.
Източник: (https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html)

При всички е валидна тенденцията да работят по-добре, когато обичат
това което правят.
По-лесно е да станеш от леглото сутрин, когато си по-щастлив в
своята работа и по-щастлив като цяло.
Изследвания показват, че това е особено важно, когато сме под стрес.
Много по-лесно е да се справяме със стреса и дългите часове, ако в
повечето случаи изпитваме удоволствие от работата.
Това е полезно, когато мислим какво ни мотивира да предприемем
определена задача и да разсъждаваме за нашите вътрешни и външни
мотиватори. Ако изброяваме и записваме какво ни мотивира за всяка
задача, това може да ни помогне да мотивираме конкретни задачи.
Прочетете повече на: https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
Умения включени в самомотивацията
Съществуват редица умения, който са свързани с мотивацията.
Те включват:
√ Поставяне на високи, но реалистични цели.
√ Поемането на премерен риск.
√ Търсене на постоянна обратна връзка, за да разберете как да
подобрите представянето си.
√ Ангажираност към лични или организационни цели и полагането на
допълнителни усилия за постигането им.
√ Активно търсене на възможности и възползване от тях, когато се
появят.
√ Да бъде в състояние да се справите с неуспехите и да продължите да
преследвате цели, въпреки препятствията.
Тези, които са мотивирани намират за много по-лесно да мотивират
другите. Това може да бъде особено важно в менторските и
ръководните/лидерски роли.
Колко самомотивирани сте вие?
Прочетете повече на: https://www.skillsyouneed.com/ps/selfmotivation.html

Самооценете се чрез Теста за самомотивация  Self-Motivation
Quiz:

Въпросник за самомотивация
За всяко твърдение, закръглете резултата в колоната, който най-добре
Ви описва (въз основа на дадената скала). Моля, отговорете на
въпросите, по начина по който реално се чувствате (а не как мислите,
че трябва да се чувствате) и не се притеснявайте, ако някои въпроси
сякаш Ви оценят в "грешна посока".

Изобщо

Рядко

1

2

Понякога

Често

3

Много често

4

5

Не съм сигурен в способността си да постигам поставените от
мен цели.

1

2

3

4

5

Когато работя върху целите си, полагам максимално усилие и
работя дори по-усърдно ако претърпя неуспех.

1

2

3

4

5

Редовно си поставям цели и предизвикателства, за да постигна
визията за моя живот.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Склонен съм да се тревожа защо не постигам целите си и често
се фокусирам върху причините, поради които нещо няма да
проработи.

1

2

3

4

5

Създавам жива и мощна визия за моя бъдещ успех, преди
да се захвана с нова цел.

1

2

3

4

5

Мисля позитивно за поставянето на цели и се уверявам, че
моите нужди са посрещнати.
Използвам награди(и поущрения), за да се поддържам
фокусиран. Например ако приключа доклада навреме, си
позволявам почивка за кафе.
Вярвам, че ако работя усърдно и прилагам моите
способности и таланти ще бъда успешен.
Тревожа се за сроковете и за нещата които трябва да се
свършат, което ми причинява стрес и тревожност.
Когато неочаквано събитие заплашва или застрашава
целта ми, имам навика да се откажа, да си поставя нова
цел в нова посока.
Когато ми хрумне наистина добра идея съм изненадан/а от
своята креативност. Възприемам го като моя щастлив ден и
внимавам да не свикна с изпитаното чувство.
Склонен съм да върша минимума от изискуемата работа, за да
поддържам другите(учители, родители, шеф) удовлетворени.

TOTAL:

РЕЗУЛТАТИ: По-нисък резултат показва, че може да се наложи да
научите стратегии за увеличаване на мотивацията.
44-60 Висок - Чудесено! Вие постигате целите си и не позволявате
нищо да ви пречи. Вие правите съзнателно усилие да останете
самомотивирани и отделяте значително време и усилия за поставяне
на цели и необходимите действия за постигането им. Вие привличате и
вдъхновявате другите с вашия успех. Съхранете това - и бъдете
наясно, че не всеки е толкова мотивиран, колкото Вие сте!
28-43 Среден - Справяте се добре със самомотивацията. Вие със
сигурност не се проваляте, обаче можете да постигнете много повече.
За да постигнете това, което искате, опитайте да увеличите
мотивационните фактори във всички области на живота си.
12-27 Нисък - Не позволявайте личните ви съмнения и страхове да ви
попрачат да успеете. Вероятно имате няколко недовършени цели от
миналото, по този начин може би сте убедили себе си, че не сте
самомотивирани - и след това сте направили така, че да се
сбъдне. Пробийте сега този вреден модел и започнете отново да
вярвате в себе си.
Източник: “How Self-Motivated Are You?” Mind Tools: Essentials for an
Excellent Career. www.mindtools.com

Съвети за поддържане на твоята мотивация!
Важно е да следите какво искате да постигнете и да останете
мотивирани, за да го постигнете. Ето някои съвети, които ще ви
помогнат да достигнете това, което искате да направите:
Учете и придобивайте знания
Четете, учете и говорете с хората - знанията и информацията са от
ключово значение за ума ви, както и от огромно значение, за да ви
поддържа любопитни и мотивирани.
Обкръжете се с ентусиазирани хора
Опитайте се да избягвате негативни хора и търсете компанията на
позитивни, високо мотивирани хора. Много по-лесно е да бъдете
мотивирани ако хората около вас са такива.
Останете позитивни
Поддържайте позитивно отношение, гледайте на проблемите и
неуспехите като възможности да научите нещо ново.
Опознайте своите силни страни и слабости
Работете върху своите слабости и върху надграждането на силните ви
страни.
Направете го
Опитайте се да не отлагате, оценете рисковете, но продължавайте да
работите за постигане на целите си.
Получавайте помощ и помагайте на другите
Не се страхувайте да искате помощ от околните и не се колебайте да
им отвърнете ако можете да им помогнете. Виждайки другите хора
успели ще ви помогне да се мотивирате и да направите същото.

Поставяне на лични цели
Самомотивацията, личните цели и постиженията са силно свързани.
Мотивацията и постиженията идват след като помислите и зададете личните си
цели, както и това, което искате да постигнете в живота.
Това, което има значение за нас и искаме да постигнем, е лично и може да се
промени през живота. Например може за нас да има значение в училище да
вземем даден изпит, но по-късно тази цел може да се промени и да искаме да
получим добра работа. Ако искаме да постигнем нашите амбиции е
важно е да си поставяме ясни цели.
Връзката между Мотивация, Цели и Постижения
Хората се мотивират повече, когато запознат да мислят какво са постигнали
или са способни да постигнат по отношение на стойност, значение или
важност.
В общи линии, колкото повече хората постигнат, толкова по-уверен в себе си
стават. Колкото повече самочувствието се покачва, толкова повече се покачва и
способността ни да постигаме повече. От друга страна, когато хората не
постигат своите цели, тяхната самооценка и увереност могат да пострадат и
могат да рефлектират негативно върху тяхната мотивация за по-високи
постижения.
Важно е да се разбере, че самомотивацията, залагането на цели и постиженията
са взаимосвързани. Това ще помогне за поставянето на реалистични цели и ще
ви предпази от разочарование, което може да ви помогне да постигнете повече в
дългосрочен план.
Личните цели могат да ни предоставят дългосрочно виждане/насоченост и
краткосрочна мотивация.
Чрез поставянето на цели и чрез старанието да ги постигнем, можем да повишим
своето самочувствие и увереността си, а това може да ни помогне да се
съсредоточим върху това, което искаме от живота си. Това може да бъде начин за
оползотворяване на знания и управление на време и ресурси, така че да можете
да се съсредоточите върху разгръщането на пълния ви потенциал.
Ясно определени лични цели могат да помагат в проследяването на напредъка
във вашите постижения. Освен това ако не успеете да постигнете целите си, в
процеса можете да преосмислите ситуацията и да опитате различни подходи.
Поставянето на ясни цели в живота и актуализирането им в зависимост от
обстоятелствата е един от най-мощните начини да запазите мотивацията си през
целия Ви живот.

Лични цели
Важно е да запомните, че когато мислите за това, което искате да
постигнете в живота си, тази промяна е неизбежна.
Може да Ви бъде полезно да категоризирате целите в живота Ви:
√ Академични цели – какви знания и/или квалификации искате
да постигнете?
√ Професионални цели – къде бихте искали кариерата ви да ви
отведе, какво ниво бихте искали да достигнете?
√ Материални цели – Колко искаш да печелиш в даден момент от
живота си?
√ Етични цели – Искате ли да отделите доброволно част от времето
си за добра кауза или да се включите в местни събития, политика и
т.н.?
√ Творчески цели – как искате да напредвате творчески или
артистично?
√ Семейни цели – какъв бихте искали вашият семеен живот да
бъде в бъдеще?
√ Физически цели – Искате ли да развиете уменията си в
определен спорт или друга физическа активност?
Източник: https://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html
Лично овластяване
Лично овластяване е да осъзнаеш кой си всъщност и бъдеш по-наясно
със себе си и твоите личностни характеристики. По този начин ти
наблягаш върху развитието на своите страни и самочувствие и си
поставяш реалистични цели. От друга страна, това може да засили
истинския ти потенциал, както като личност, така и като ментор.
Хората много често подкопават способностите си и не оценяват своите
силни и слаби страни.
Човек, който се стреми към овластяване, е в състояние да поеме
контрола върху живота си, взимайки положителни решения и
поставяйки си
цели.
Развитието на самосъзнание, както и
разбирането за вашите силни и слаби страни - знаейки собствените ви
ограничения, е от ключово значение за лично овластяване.

Предприемането на стъпки за набелязване и постигане на
краткосрочни и дългосрочни цели и развитието на нови умения
допринася за повишаване на доверието, което само по себе си е от
съществено значение за личното овластяване.
Какво е лично овластяване?
На базисно ниво, терминът "овластяване" означава "да стана силен".
Това е процес, който се отразява на вашите лични ценности, умения и
цели и които често изисква коригиране на вашето поведение, в
зависимост от вашите цели в живота. Бъдете наясно, че по време на
този процес хората имат свой собствен набор от ценности и цели,
които могат различни от нашите.
Съществуват много други, по-детайлни дефиниции. Те обикновено
са съсредоточени върху идеята, че личното овластяване дава
възможност на индивида да:
• поеме контрол над обстоятелствата, за да постигне свои собствени
цели в личния и професионалния си живот;
• бъде наясно със своите силни и слаби страни, като по този начин е
по-добре подготвен да се справи с проблемите и да постига цели;
• увеличи приноса, който прави, както като индивид, така и като член
на екип;
• се възползва от възможностите, засилвайки личния си растеж и
чувството за удовлетворение.
Развиването на лично овластяване обикновено включва някои основни
промени в живота, което го прави не винаги лесен процес. Степента на
необходимите промени ще се диференцира за различните хора, в
зависимост от индивидуалната начална точка.
Източник: https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-empowerment.html

Оценка и подготовка за процеса на менторстване
Преди да започнеш да замисляш определено планово преминаване, за
да помогнеш на неактивните младежи да навлязат на пазара на труда,
трябва да имаш предвид няколко аспекта. Търсенето на работа е като
планиране на пътуване. Първо, младите хора трябва да определят
какво искат да направят и къде искат да работят. Самооткриването е
първата стъпка, която помага на младите хора да изяснят живота си,
кариерните си цели и да направят избор. Това им помага да
идентифицират нагласи, ценности, свързани с работата, както
интереси, умения и как те са свързани със света на труда. Преходът
им се основава на следните основни стъпки, така че накарайте
неактивните младежи да мислят и да отговарят на следните въпроси...
Опознай себе си:
Младите хора, които навлизат на пазара на труда трябва да знаят
собствените си умения и трябва да могат да ги комуникират. Актуални
практики доказват, че младите хора могат да представят своите
образователни и практически умения, но не са наясно с техните
социални, комуникационни и други умения. Голям брой млади хора
нямат ясна представа за това, каква кариерна пътека биха искали да
следват и как това ще повлияе на живота им. Ето защо е важно да си
зададете някои основни въпроси...
Какво искам да правя от тук нататък? Към какво съм наистина
увлечен? И как да започна да търся отговори на тези въпроси?
Да мислиш за това, което искаш да направиш в кариерата си и да
започнеш планирането, е само една от наличните стратегии. Понякога
това, което първоначално е било планирано, няма необходимите
резултати. Да опитате това което ви привлича и да опитвате различни
аспекти на работа, са две други валидни стратегии. Идентифицирайте
вашите качества и умения и как те могат да бъдат комбинирани, за да
се впишат в различни работни места. Самосъзнанието е от основно
значение, за да бъдете успешен във вашата кариера и във вашия
живот.

Преди да започнете планирането на процес за преминаване от
образованието към пазара на труда, има няколко важни аспекта, които
трябва да вземете предвид:
 Липсата на информация и връзки сред младите хора, особено
младежите от семейства, които нямат значителен социален
капитал. Много млади хора нямат познания за реалния свят и
пазара на труда, и дори пренебрегват собствения си потенциал.
Някои от тях не са достатъчно подготвени за реалистични
кариерни пътеки. Повече как можете да ги напътствате в тази
посока и тяхната кариера можете да научите в Модул 2:
"Управление на процеса на консултиране и планиране на
прехода".
 Менторите трябва да са наясно, че младите хора не притежават
умения, които са свързани с работното място. Те трябва да се
съсредоточат върху развитието на уменията на младите хора,
дори на тези, които са преминали академична степен или
някакво
образователно
постижение.
Понякога
тези
образователни квалификации със специфична кариерна цел са
само теоретични по отношение на дизайна и не подготвят
младите хора за реалните задачи, които те ще срещнат на
работното място. Това се случва, също поради несъответствие
на квалификациите с потребностите на пазара на труда, както и с
лошия дизайн на учебните програми, който не е съобразени на
нуждите на пазара на труда. Младите хора също не притежават
специфични важни умения като работа в екип, комуникация,
критично мислене, креативност и фокус върху нуждите на
компаниите. Можете да научите повече как да развиете меки
умения у неактивните младежи в Модул 3: „Изграждане на меки
умения при неактивните младежи“ и Модул 4: „Социални и
граждански компетенции за лично развитие."
 Много работодатели са скептични относно уменията и
способностите на младите хора да прилагат практически своите
знания в реална работна среда. Те също така поставят под
въпрос социалните умения и етиката на младите хора. Друга
бариера е неопитността на младите хора, като се има предвид
големия брой на безработни и опитни работници, които са на
разположение за наемане. В някои случаи няма интерес да се
инвестира в младите хора.

 Липсата
на
начални
работни
места
както
за
висококвалифицирани, така и за неквалифицирани млади хора,
които водят до значима кариера. Работните места на входно
ниво (стаж) може да са в неофициални или слабо развити
отрасли или преместването е много трудно. Възможно е да има
сериозен недостиг на начални позиции, достъпни на местно
ниво, но които все още водят до смислена кариера. В резултат
на тези фактори много млади хора се сблъскват със значителни
пречки за получаване на достойна работа и за процъфтяване на
първите им работни места. Освен това, в трудни икономически
времена, младите хора често са първите, които са били
съкратени, което ги прави още по-трудно за тях устойчиво да
изграждат своите умения и опит. Следователно, много млади
хора, в крайна сметка са изправени пред продължителен период
на безработица, или значителен период на безработица в
професии, които не успяват да им предложат възможности за
кариера (Manpower Group, 2012), това прави прехода им от
образование към пазара на труда трудна задача.
Като ментор, е ценно да разбереш нуждите на неактивните младежи:
Преди да започнете да планирате прехода от образование към заетост
на неактивните младежи, трябва да прецените техните нужди и да
планирате техните дейности. Трябва да преведете неактивните
младежи през процеса на себеоткриване и да развиете основните
инструменти, които ще им помогнат да идентифицират силните и
слабите им страни, но също така ще подчертаят потенциала им. Трябва
да определите инструментите, които се използват най-често в
национално ниво, например, службите по заетостта / бюрата по труда
или институции за образование и обучение. Наличните личностни
тестове позволяват да се изследват нагласите, ценностите и уменията,
които ще помогнат на неактивните младежи да изяснят идеи свързани
със самите тях.

Помолете вашите неактивни младежи да идентифицират набор от
ценности, които са важни за тях в работата:

Упражнение

1

Оценете всяка от следните ценности по скалата от „1“ до „5“,
като „5“ отговаря на най-важната ценност свързана с работа
за теб, а „1“ тази с най-малка важност.
Ценност

Прогрес

Поемане на риск

Естетика

Принадлежност
Алтруизъм
(Помощ към
обществото)

Описание
Да
имате
готовност
да
напредвате
бързо,
като
извличате възможностите за
растеж от добре свършената
работа.
Да иматe задължения, които
включват често поемане на
физически, финансови или
социални рискове.
Да сте включени в изучаването
или оценяването на красотата
на нещата, идеите и т.н.
Да бъдете разпознат/а като
работник
от
съответна
организация.
Да вършите нещо стойностно,
което
допринася
за
подобряване на света или за
общото благо.

Баланс

Да имате работа която ви
позволява свободно време за
семейство,
почивка
и
дейности.

Предизвикателства

Да се ангажирате със сложни
въпроси и трудни задачи, както
и
с
отстраняване
и
разрешаване на проблеми.

Оценете от
“1” до “5”

Промяна и
разнообразие

Обществени
дейности
Конкуренция

Творческо
изразяване

Компетентност

Вълнение

Динамика

Финансова награда
Гъвкавост

Приятелства

Забавление

Хармония/
Спокойствие

Да имате широк спектър от
работни отговорности, често
променяйки се по съдържание,
настройката, актьори и / или
дейности.
Да
станете
активни
в
доброволчески, политически
или служебни проекти.
Да участвате в дейности,
които измерват способностите
ви срещу другите.
Да бъдете способен/а да
изразявате своите креативни
идеи в изкуството и в
комуникацията.
Да демонстрирате високо ниво
на експертиза и майсторство в
работните знания и умения.
Да можете да изживявате на
висока степен емоции от
срещана
новост
и/или
драматичност в работата.
Работа в обстоятелства, в
които работата се извършва
бързо и/или има малко място
за грешка.
Придобиване на по-голям от
средния размер на дохода.
Да имате възможност да
работите според своя времеви
график.
Развитие на лични
взаимоотношения с хората, като
резултат от трудовата дейност.
Да имате възможност да бъдете
игриви и хумористични по време
на работа.
Да имате възможност да
избягвате напрежението и
стреса на работното място
стремейки се към хармонични
взаимоотношения.

Помощ към другите

Независимост/
Автономия

Влияние върху
околните
Знания/ Проучване

Лидерство

Местоположение

Възможност за
вземане на решения

Морална/Духовна
задоволеност
Личностно развитие

Физическо
предизвикателство

Да участвате в подпомагането
или обслужването на хора
директно, индивидуално или в
групи.
Да бъдете в състояние да
определяте естеството на
работата
без
значителна
посока от другите; да не
трябва
да
следвате
инструкции
или
да
се
съобразявате с разпоредби.
Да бъда в позиция, от която да
повлияте на нагласите или
мнението на околните.
Да участвате в развитието на
нова информация, концепции
и идеи. Да бъдете включен/а в
проучвания.
Възможност за определяне на
посока,
управление
или
наставляване на работата
свършена от другите.
Да
живеете
на
място
благоприятно за вашия начин
на живот, отдих, учене и
професионален живот.
Да имате правомощия, с които
да
определяте курса на
действие и изпълнение на
политиките или да вземате
решения относно трудовата
дейност на другите.
Да чувствате, че вашата
работа
е консистентна с
вашите идеи или морал.
Да имате работа, която ви
позволява да израствате
личностно.
Да имате работа, която
изисква сила на тялото,
скорост, сръчност или ловкост.

Публичен контакт
Признание

Сигурност

Стабилност

Статус/ Престиж

Работа в екип

Самостоятелна
работа

Да имате ежедневен контакт с
хора.
Да
получавате
позитивна
обратна връзка и публично
признание за добре свършена
работа.
Да имате стабилна работна
среда и адекватно финансово
възнаграждение за положения
труд.
Да имате работна рутина и
задължения, които са до
голяма степен предсказуеми и
няма
вероятност
да
се
променят за дълъг период от
време.
Да получете уважението на
приятелите, семейството или
общността поради естеството
на работата и/или степента на
отговорност на вашата работа.
Да имате близки работни
отношения с групата и да
работите
като
екип
за
постигането на общи цели.
Да разработвате проекти сам,
с малко контакт с околните.

Източник: (DU Career Center, Work Values, available at:
http://www.du.edu/career/media/documents/pdfs/workvalues.pdf)
Оценете петте ценности които считате за най-важни:
1.......................................................................................................................
2......................................................................................................................
3.......................................................................................................................
4.......................................................................................................................
5.......................................................................................................................
Упражнението ще помогне на неактивните младежи да разберат какъв тип работа биха искали
да извършват. След това те могат да направят списък с възможните кариерни пътища, които
отразяват стремежите, които преди това са приоритизирали. Например, човек който е
отбелязал „творческо изразяване“ като важна ценност, на неговите вдъхновения може да се
впишат в креативна работа, като например фотограф, графичен дизайнер, писател или
режисьор.
Тогава неактивните младежи може да направи списък с неща, в които мисли че се справя
добре или зле и неща които харесва или не харесва.
Личността е ключът, който ви помага да установите особеностите на всеки човек, на който сте
ментор. Тъй като всеки индивид има свои лични характеристики, менторите трябва да
адаптират своите инструменти и стратегии, за да задоволят специфичните нужди. За да
направите това, трябва да идентифицирате специфичните личностни типове.
В интернет можете да намерите няколко личностни тестове. Някои от най-важните теории при
избора на кариера, които се използват от кариерни консултанти, са:
Теория на Parson: всеки човек анализира своите умения, ценности, интереси и личност, а след
това ги съчетава с работни позиции, където се използват.
Програма, наречена Prospects Planner може да помогне на неактивните младежи да изберат
работно място след като са завършили своето образование.
Теория за избора на кариера на Холанд (Holland) разделя хората в 6 личностни типа:
реалистични, артистични, предприемчиви, социални, конвенционални и разследващи.
Има много източници, анализиращи неговата теория, която може да бъде адаптирана. Неговият
подход е най-често използван за идентифициране на личностните типове.
Типовият индикатор на Майерс-Бригс (MBTI): това не теория, отнасяща се стриктно до
избора на кариера. По-скоро това е начин за откриване на вашия тип личност, като
изследователите обособяват 16 различни комбинации, състоящи се от следните дихотомии
(противоположности).

Екстраверсия (E) и Интроверсия (I)
Сетивност (S) Интуиция (N)
Мислене (T) и Чувстване (F)
Съждение (J) и Възприятие (P)
Предоставяме ви препратка към добър тест, с който можете да
откриете вашия личностен тип според теорията на Майерс-Бригс.
www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp
Теорията на Случайността или наречена по друг начин, теорията
Krumboltz се основава на идеята за непланирани събития, които могат
да доведат до успешен избор на кариера. Той също така подчертава, че
нерешителността е желателна и разумна, когато така или иначе
късметът сам може да определи нещата.
(Източник: University of Kent, Theories of Career Choice,
https://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-choice-theories.htm)
Втората стъпка в процеса на самооценка е идентификацията на
умения. Има различни категории умения, които комбинирани, могат да
определят способностите на индивида.
Набор от умения развити от Международната организация на
труда:
Умението е способност, придобита чрез учене и/или практика, да се
предприемат ръчни или умствени дейности. Компетентността е поширока концепция и включва комбинацията от знания, умения и
нагласи, които индивидът използва, за да изпълнява адекватно в
работата си.
Основни умения: Това са умения, необходими, за да се гарантира,
че индивидите могат да работят продуктивно в трудовата заетост, в
общността и в личния си живот. Те включват както грамотност и
пресмятане, така и умения, които водят до разбиране както на
социалните права, така и на задълженията.
Професионални умения: Способност да изпълнява задачи и
функции, специфични за работата, професията или индустрията.
Наричани също така професионални умения и технически умения, те

включват способността да изпълняват задачи, свързани с професионалната
дейност. Някои работни места използват същите или подобни професионални
умения, но изискванията за работа може да са различни във различните

Наричани също така трудови умения и технически умения, те
включват способността да изпълняват задачи, свързани с
професионалната дейност. Някои работни места използват същите
или подобни професионални умения, но изискванията за работа
може да са различни във различните компании.
Основни умения за наемане на работа (или непрофесионални
умения): Необходими са професионални/ нетехнически умения за
изпълнение на работа и в обществото. Те се прилагат във всички
сфери, без да са специфични за дадена професия или индустрия.
Основните умения за наемане на работа включват: способността да
работите с други хора и в екип, да решавате проблеми, да
използвате технологиите, умения за общуване и учене.
Източник: Rosas G., Corbanese V., Glossary of key terms on learning
and training for work, ILO, 2006.

Важно е да се подчертае, че придобиването на умения може да се
осъществи чрез извънкласни дейности, доброволческа работа,
ангажиране в младежки организации, проекти на общността, платена
работа и други дейности.

Упражнение
2

Когато работите с вашия неактивен младеж трябва да му
предоставите примери с необходимите умения нужни за няколко
професии и съответно как те могат да развият тези умения.

Например, за да станете секретар, трябва да притежавате следните
умения:
1.самодисциплина (може да бъде придобита чрез включване в
спортни отбори)
2.организираност (може да бъде придобито през платена работа)
3.чувство за инициативност (може да бъде придобито чрез
доброволческа дейност)
4.умения за сътрудничество (могат да бъдат придобити чрез
участие в младежки клуб)

Винаги можете да избирате между група от умения:
Ръчни умения

Информационни умения

Междуличностни умения

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Изграждане или
поправяне на неща
Конструиране на неща с
ръце
Работа с инструменти,
машини
Използвайте сложно
оборудване
Поддържане на
превозни средства

▪
▪
▪
▪
▪

Творчески/артистични
умения
▪
▪
▪
▪
▪

Изразяване на
креативни идеи;
Създаване на нови
неща;
Да изразявам себе си
чрез музика, поезия или
изобразително изкуство;
Писане на кратки
истории или статии;
Създаване на
художествени
форми.

Обработка на стойности и
данни
Анализиране на данни и
поддържане на досиета.
Провеждане на изследване
и писане на доклади
Синхронизиране на данни
от различни източници
Документиране на факти и
класифициране на
информацията
Финансов капацитет и
управление на бюджета

▪ Process arithmetic and
Комуникационни
data
умения
▪ Analyse data and mainrecords
▪ tain
Да бъдете
комуникативен;
▪▪ Research
and
write
reДа се изразявате
ясно;
ports
▪ Да създавате и да
▪ говорите
Synthesize
за data
нови from
идеи;
different
sources
▪ Да се сработвате добре с
▪ останалите;
Record facts and classify
▪ Да
пишете ясно и
information
консистентно;
▪ Financial capacity and
▪ Да
говорите
пред публика;
budget
management
▪ Да се свързвате с други
▪

хора;
Да мотивирате другите
чрез реч

▪
▪
▪

Помощ на околните;
Развитие на връзки;
Да бъдеш търпелив и
разбиращ/емпатичен;
Управление на
конфликти;
Преговори с другите;
Разрешаване на
проблеми;

Лидерски умения
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Да бъдеш решителен;
Да сте директен с
останалите;
Да мотивирате хората;
Да разрешавате
проблеми;
Да показвате
самоувереност;
Да поемате рискове,
когато е необходимо
Да си уверен/а и да
взимате решения.

(Източник: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people, facilitators’ guide and toolkit)

Като ментор, ти трябва да помолиш твоя неактивен младеж да избере две
длъжностни характеристики и да идентифицира компетенциите, които се
изискват в тях. След това младежът е добре да извлече от описанието им
знанията, уменията и нагласите, които стоят в основата на изпълнението.
Помолете ги да направят таблица за всяка характеристика и да се
съсредоточат върху три важни елемента:

Знания

Умения

Нагласи

Проведете дискусия с младежа, който наставлявате относно нейните/неговите
социално-икономически предпоставки, които могат да ограничат избора на
съответна професия.

Упражнение Помолете младежите, с които работите, да направят списък на
работните места, в които биха искали да се реализират, както и
3

основните задължения и умения, които е необходимо да
притежават. След това направете списък на възможните
дейности, които биха могли да помогнат на вашите хора да
придобият тези умения.
Предложете възможни партньорства с публичните органи и
служби, които вече съществуват на национално равнище, за
които неактивните младежи може да не са наясно. Освен това,
нека неактивните младежи опишат дейности, в които са
участвали в миналото по време на формалното си образование,
както и придобитите умения.
Например, ако са участвали е училищен проект и това включва
работа в екип или ако е трябвало да създадат интелектуален
продукт при изпълнение на конкретна задача.
Всички тези умения могат да бъдат документирани, за да бъдат
използвани на по-късен етап при изграждането на
автобиография.

Формуляри и Шаблони
В тази секция, ще откриете формуляри и шаблони, които ще ви
помогнат да разберете уменията, нагласите и възможностите на
младежа, с когото работите. Чрез различни упражнение ще бъдете
способен да идентифицирате възможностите за менторство и
развитието на уменията.
Разбиране на моето отношение при приоритизирането на
работните ценности
Това упражнение има за цел да идентифицира работните ценности на
неактивния младеж, както и слабите и силните му страни, свързани с
работата. Вие имате нужда от тях, за да разработите планиране на
прехода, което да помогне на наставлявания да преодолее
специфични препятствия, които могат да променят неговото/ нейното
отношение и нагласи.

Имам си доверие.
Търся положителната страна в
ситуациите.

1

2

Почти
никога
3

1

2

3

Познавам силните си страни.

1

2

3

Аз идентифицирам слабите си области и
ги виждам като предизвикателства, върху
които да работя.

1

2

3

Уча се от грешките си.

1

2

3

Убеден съм в това, което мога правя.

1

2

3

Знам какво искам от живота.

1

2

3

Мога да изразя желанията си с думи.

1

2

3

Мога да определя граници, така че другите
да ги зачитат.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Винаги Понякога

Говоря, когато не съм съгласен/а с някого,
или когато вярвам, че нещо не е наред.
Слушам и се опитвам да разбера гледната
точка на другите хора.
Справям се с гнева конструктивно.

Контролирам темперамента си.
Мога да се справя добре с критиката.

1
1

2
2

3
3

Обикновено се виждам като човек, който
искам да бъда.
Мога да разреша конфликти както в себе
си, така и с другите.
Сравнявам поведението си днес с това,
което направих в миналото, вместо с
поведението на други хора.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Общо

Резултат

Поведение

17-24

Добро

25-43

43-54

Приемливо

Негативно

Какво трябва да направите
Имате положително отношение;
не се изисква действие.
Вашето отношение е добро, но
трябва да се съсредоточите повече
върху позитивната си страна.
Трябва да обърнете внимание на
Вашето отношение, за да се
съсредоточите върху неговите
положителни и конструктивни
аспекти.

(Източник: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people,
facilitators’ guide and toolkit)

Отбележете полетата, които смятате, че са валидни за вашата
личност. Въз основа на най-високите резултати, които сте
събрали, проверете какъв тип личност сте.
Това упражнение ще ви помогне да разберете личността на неактивния
младеж, с когото работите, фокусирайки се върху конкретни
характеристики. Това е първата стъпка за изясняване на
възможностите за кариера, които можете да му/й препоръчате.
ВЯРНО
1. Предпочитам да направя нещо, отколкото да чета
книга.
2. Харесвам игри, които включват решаване на
проблеми.
3. Обичам да помагам на хората.
4. Харесва ми да чета и да научавам нови теми.
5. Обичам да работя с ръцете си.
6. Харесва ми да съм лидер в групата.
7. Предпочитам да знам всички факти, преди да се
справя с проблема.
8. Обичам да се грижа за други хора.
9. Обичам да проектирам, изобретявам и/или
създавам неща.
10. Харесва ми да се изразявам чрез изкуство, музика
или писане.
11. Бих искал работа, където мога да комуникирам с
хората през целия ден.

П
A
С
A
П
С
A
С
П
A
С

12. Харесва ми работа с материали и оборудване.

П

13. Харесва ми да научавам нови факти и идеи.
14. Намирам, че сътрудничеството с други хора е
естествено за мен.
15. Харесва ми да разбера как работят нещата.
16. Бих искал/а по-скоро да работя с машини и неща,
отколкото с хора.
17. Обикновено мога да убедя хората да правят неща
по моя начин.

A

18. Харесва ми изграждането и поправянето на неща.

П

С
П
П
С

19. Харесва ми изследователската част на моите
проекти.
20. Харесва ми да съм сред хора.

A

21. Харесва ми да мисля за различни идеи и начини да
правя нещата.
22. Обичам да чуя мнението на другите хора.

А

23. Радвам се да се науча как да използвам различни
инструменти.
24. Смятам, че е лесно мога да следвам писмени
указания.

П

С

С

А
Общо А
Общо П

Вашият профил
Практичен: Вие сте човек на ръчния труд. Обичате да работите с
инструменти и машини, да правите нещата с ръцете си, да
фиксирате и поддържате оборудването, за да разберете как работят
нещата. Работни места, които може да ви заинтересуват, са тези,
свързани с производството, строителството, ремонта и сервиза,
търговията, технологиите и инженерството.
Аналитичен: Вие сте човек, ориентиран към информацията. Обичате
да търсите, да извършвате експерименти, да работите с цифри или да
решавате проблеми. Работните места, които биха могли да
представляват интерес, включват: право, правителство, финанси,
отчитане, транспорт и туризъм.
Социален: Ти си ориентиран към хората. Обичате да работите с
хора, да се грижите и да помагате на другите, да ги насърчавате, да
работите като член на екипа или да ръководите другите. Работните
места, които могат да бъдат подходящи за вас, включват
здравеопазване, образование и обучение, социална работа,
консултации и продажби и услуги.
(Източник: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people,
facilitators’ guide and toolkit)

Определете дейностите, които бихте искали да направите, и
отбележете в съответната клетка. Съберете общите резултати и
проверете какъв тип човек сте.
Това упражнение има за цел да помогне за идентифицирането на
личността на неактивния младеж въз основа на общия резултат. Тогава ще
можете да свържете неговите личностни черти с възможностите за работа.
Можете да започнете да го наставлявате към съответната професия, като
разработите план за преход.

Р

И

Правене на механични
ремонти

Намиране на решения на
сложни проблеми

Съдене на градина
Използване на инструменти
или машини

Прилагане на
математиката на
пратически проблеми
Преминаване на курс по
физика

Организиране на пътуване,
къмпинг или туризъм

Работа в изследователска
лаборатория

Работа върху кола

Решаване на технически
проблеми

Настройване на компютърна
програма

Проучване на научната
теория

Правене на практически
курс

Преминаване на курс по
статистика

ОБЩО
A

ОБЩО
С

Превръщане на идея/
история в пиеса/театъра

Работа за
благотворителност

Игра в група или оркестър

Посещение на курс за
самоусъвършенстване

Създаване на портрети или
снимки

Проучване на
психологическата теория

Четете или пишете поезия,
романи

Обучаване на другите, за
да придобият умения

Вземете курс в интериора
или друг дизайн

Решаване на спорове
между другите

Действайте в комедия или
игра

Преподаване в колеж или
обществени училища

ОБЩО

ОБЩО

П

К

Научаване на стратегии за
успех в бизнеса

Правене на
инвентаризация на
доставките и продуктите

Наблюдаване на работата
на другите

Работа с компютър

Участие в политическа
кампания

Проверка на документи или
продукти за грешки или
недостатъци

Използване на собствения
бизнес или услуга

Съхраняване на отчети за
разходи

Посещаване на среща за
продажби

Писане на бизнес писма

Вземане на решения

Извършване на счетоводни
изчисления

Влияние върху другите

Попълване на подробни
формуляри

ОБЩО

ОБЩО

Проверете типовете личности, които се отнасят до трите найвисоки резултата. Маркирайте всички профили на работа, които
биха могли да ви интересуват.
Matching personality types with jobs
Реалист

Изследователски

Реалистичната личност има
механични и атлетични
способности. Той/тя се радва на
работа на открито, с инструменти и
машини. Той/тя обикновено
предпочита да работи с предмети
отколкото с идеи или хора.

Изследователите обикновено имат
математически и научни
способности, харесва им да
работят самостоятелно и обичат да
решават проблеми. Те обикновено
предпочитат да работят с идеи и
неща повече, отколкото с хора.

Компетенции: Ремонт на мебели;
използване на електрически
инструменти за дървообработване
като електрически триони,
стругове или шлифовъчни
машини; четене на чертежи;
извършват прости електрически
ремонти; извършват обикновени
ремонти на ВиК; смяна на маслото
или гумата на автомобила.

Компетенции: Използват
компютър, за да изучават научен
проблем; тълкуване на прости
химически формули; използват
алгебра за решаване на
математически проблеми; описват
функциите на белите кръвни
клетки; използват логаритмични
таблици; извършване на научен
експеримент или проучване.

Примерни позиции:
Дърводелец, Сервизен
специалист механика,
Електротехник, Водопроводчик,
Автомобилен механик, Текстилен
работник, Шивач, Зъболекар,
Пилот на самолета, Полицейски
служител, Инженер, Оператор на
електроцентрала, Геолог,
Ветеринарен лекар.

Примерни позиции: Компютърен
програмист, Биолог, Математик,
Радиолог, Фармацевт, Зъболекар,
Инженер по безопасност.

Артистичен
Този тип личност се радва на
създаване на оригинална работа и
има добро въображение.
Oбикновено се радва да работи с
идеи.

Социален
Човек със социални умения се
интересува от човешките
взаимоотношения и обича да
помага на другите. Той/тя обича да
работи с хора.

Компетенции: Писане на реч;
Скициране на хора, за да могат да
бъдат разпознати; Създаване на
реклама; Създаване на
художествено произведение;
Писане на пиеса; Украса на офиси;
Рисуване на картина (акварел) или
създаване на скулптура.

Компетенции: Помага на другите;
Обеснява нещата на другите;
Обучава други; Забавлява другите;
Дава съвети; Кара хората да се
чувстват спокойни; Умее да
общува със всякакви хора; Учи
другите; Води дискусии.

Примерни позиции: Писател,
Журналист, Реставратор, Готвач
Рекламодател, Художник,
Музикант, Учител по музика,
Илюстратор, Певец, Учител по
езици.

Примерни позиции: Медицинска
сестра, Полицай, Пожарникар,
Библиотекар, Социален работник,
Учител, Политолог, Съветник,
Психиатър,
Професионален
терапевт.

Предприемчив
Предприемчивите хора имат
лидерски способности, интересуват
се от икономиката и политиката и
искат да имат влияние. Те обичат
да работят с хора и идеи повече,
отколкото с нещата.

Конвенционален
Този тип личност има духовни и
аритметични способности,
предпочита работа на закрито и
обича да организират нещата.
Обичат да работят с думи и числа.

Компетенции: Води хората;
Измерва резултатите; Мотивират
другите; Способни са да се
справят с трудни хора;
Организират работата на
другите; Способни са да
продават; Говорят публично.

Компетенции: Събират
информация по телефона;
Архивират файлове,
кореспонденция и документи;
Поддържат информация за
плащанията или продажбите;
Използват компютър;

Примерни позиции: Спортен
инструктор, Продавач, Агент
недвижими имоти, Управител,
Експерт връзки с обществеността,
Адвокат, Съдия.

Примерни позиции: Офис
асистент, Счетоводител,
Секретар, Административен
асистент, Компютърен оператор.

(Източник: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people, facilitators’ guide
and toolkit)
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