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Въведение 

Поздравления за това, че ползвате работния комплект на Курса за обучение на 

Ментори към проект ЕМСГ (Европейско менторство в социалните грижи). Той 

включва всичко необходимо на обучаващия, за да подготви бъдещи Mентори. 

Преминаването през този курс осигурява следните резултати от обучението 

(Р.О.): 

1. Разбиране на ролята на Ментора в проекта ЕМСГ 

2. Въвеждане на менторската програма 

3. Оказване на менторска подкрепа 

4. Оценка на успеха и прогреса на Наставляваните 

5. Поглед върху собствената работа като Ментор 

+ 

6. Въведение в ИОМ (Инструмента за оценка на менторството) и как да се 

използва с Наставляваните 

Този комплект за обучение е разработен на ясен и разбираем език и в лесен за 

използване формат. Той включва: 

 План на лекциите 

 Списък с необходимo оборудване 

 Ясно ръководство за обучаващите 

 Материали за раздаване 

 Изображения на Пауърпойнт (слайдове) 

Обучителният комплект е оформен така че да преведе обучаваните през 5 Р.O. 

+ използването на ИОМ, като са включени дейности, сценарии, групова работа, 

работа по двойки и индивидуална работа, които да помогнат на обучаваните да 

направят връзка между това, което научават, и собствената си практика 

(работно място, опит). Материалите са проектирани с визия за всякакви видове 

обучавани (с всички модалности на учене – аудиали, визуали, кинестетици). 

 

Как да се използва този комплект 

Всяка част е с подробни насоки за обучаващите, PowerPoint слайдове и 

съпровождащи ги листи с Дейности и коментари, които могат да се 

фотокопират. Комплектът дава на обучаващия цялата необходима 
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информация за провеждане на сесиите, покриващи 5 менторски Р.О. 

(резултата от обучението) + използване на ИОМ; и заедно с Дейностите се 

гарантира, че всеки Р.О. е покрит в детайли. Опитният обучаващ може да 

добави примери от собствения си опит, законова база за страната, анекдоти с 

цел да затвърди разбирането за менторството и ролята на Ментора. 

 

Предвидените времена са изчислени за средна група от 8 до 10 човека, и се 

препоръчва групата на обучаваните да не надхвърля 12 човека. Група от по-

малко от 4 човека може да ограничи дискусиите и взаимодействието. 

Времената за отделните занимания могат да се нагласят, така че да са 

подходящи за по-големи или по-малки групи. Възможно е също така включване 

на някои допълнителни Дейности, които считате за подходящи (в зависимост от 

конкретното работно място или конкретната услуга на групата), но при условие 

че се покриват всички планирани Р.О. от курса. 

 

Запомнете: 

 Всеки, който иска за завърши този курс и да стане Ментор като част от 

ЕМСГ проекта, трябва успешно да положи изпит за ЕСГ. 

 В основата на този курс за обучение на Ментори и ЕСГ, който обучаваните 

ще придобият, както и на подхода на работа с лица в неравностойно 

положение, стоят принципите на човешките права и идеите, съдържащи 

се в Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Важно е 

тези принципи да се изведени на преден план по време на цялото 

обучение, което провеждате! 

 

Когато провеждате обучението: 

 Започваме курса с „Разчупване на леда“ - кратка дейност или игра, която 

обучаващите ползват, за да намалят напрежението, което понякога 

съществува в общо помещение с хора, които може да не се познават. 

Дейността за „размразяване“ е начин да се накарат хората да говорят 

един с друг, да се отпуснат и да се чувстват по-свободно в обстановката и 

с другите. 
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Важно е да изберете кратка и лесна за изпълнение дейност, която не кара 

участниците (особено по-стеснителните) да се чувстват във фокуса на 

вниманието – обсъждани или “съдени“ по някакъв начин. Най-често 

размразяването е с представяне на участник на този до него и обмяна на 

основна информация като име, месторабота, професия/длъжност или 

как са пристигнали на обучението днес. Понякога хората може да 

разговарят с повече от един човек, а не само с този до тях, напр.: на всички 

в помещението се дава по едно листче с дума, която е свързана с друга 

дума от друго листче, напр. „хляб“ и „масло“, „черно“ и „бяло“, „2х2=“ и 

„4“; или пък двойки от индентични номера. След получаване на листчето, 

всеки трябва да стане и да говори с останалите в помещението – да се 

представи и да търси кой притежава съответното му листче. Този начин 

позволява на хората да контактуват с повече от един и да започнат (чрез 

игра) да се чувстват по-спокойни в средата. 

В този курс е включен пример, но можете да ползвате „размразяване“, 

което вече сте прилагали. Запомнете, че „размразяването“ не трябва да 

внася още стрес в участниците, а да ги освобождава и да ги кара да се 

чувстват по-удобно. 

 Често помага, ако на участниците в курса се даде възможност да кажат 

на глас от какво се страхуват или пък да споделят интереси или очаквания, 

които имат за курса. Могат да бъдат записани на самозалепващи 

бележки и да бъдат поставени на стена или флип чарт. След това 

възможните страхове могат да се адресират/успокоят, като се обясни на 

участниците какво включва обучението. Ако правите това, вие управлявате 

техните очаквания. Много полезно е в края на курса да се върнете 

обратно към записаните мнения - да проверите дали по време на курса 

всички притеснения са били отстранени, или интересите/очакванията - 

удовлетворени. При изготвянето на първоначалния списък следва да 

обърнете внимание, когато някой изразява неразумни очаквания, за които 

вие знаете, че са непостижими. Ще трябва да обсъдите и обясните защо 

това е така. Можете да включите такива обяснения като част от 

„размразяването“.  
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 Можете да използвате примери и сценарии от вашата практика, за да 

подкрепяте обучаваните в процеса на обучение. Примери от вашата 

страна или вашата професионална област помагат на хората да 

разбират по-ясно това, което трябва да се научи. 

 В края на всяка обучителна сесия е важно да поканите обучаваните да 

обобщят наученото. Това може да стане като: 

- проведете дискусия с въпроси и отговори в началото на следващата 

сесия, като включите всичко научено и разбрано от предходната 

обучителна сесия. 

- зададете задачи на обучаваните, които да изпълнят самостоятелно. 

Ние сме предложили примерни Дейности в края на ръководството за 

обучаващите. Можете да ги зададете на обучаваните, когато счетете за 

необходимо, напр. в края на всеки раздел за постигане на определен 

Р.О.; в края на всяка сесия от курса; или в началото, когато обобщавате 

резултатите от предходните сесии. Трябва да отчетете времето за обратна 

връзка по допълнителната работа, която сте възложили, при започване на 

следващата сесия от обучението, тъй като такова не е предвидено в 

основния график на курса.  

 В края на всяка сесия напомнете на обучаваните какво се очаква от тях за 

началото на следващата сесия. 

 Вашите обучавани са нови в менторството и като такива, те се намират в 

стръмната част от обучителната крива, поради което трябва да сте 

търпеливи и подкрепящи спрямо тях, за да може да получите най-добри 

резултати и те да получат най-доброто от вас. 

 Насърчавайте обучаваните да затвърждават наученото след всяка сесия и 

да преглеждат помощните материали, когато се завърнат на работното 

си място. 

 При използването на този пакет вие и съответните Ментори и Наставлявани 

да сте наясно с необходимостта от достъп до „начините за работа“ на 

работодателите („политики и процедури“/“правилник на организацията“) 

що се отнася до областите, покрити от този менторски курс и BESCLO - 

например политиките и процедурите на работодателя по отношение на 
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поверителност, реагиране при насилие и небрежност, безопасност при 

работа и др. 

 При представяне на този курс е важно да сте гъвкави и да имате подход 

(приятелски, достъпен, отзивчив), като насърчавате въпросите и се 

стараете да се адаптирате към потребностите на групата. 

 Много от сесиите могат да служат като опресняващи курсове за заетия 

персонал. 

 Важно е да оценявате и уважавате вашите ученици. Не можете да бъдете 

груб, неуважителен или безцеремонен с обучаваните, само защото те не 

разбират или не са съгласни с това, което казвате. Тези въпроси ще бъдат 

разгледани в повече подробности по време на курса. 

 

Необходимо оборудване за провеждане на този курс 

За да представите материала, съдържащ се в този комплект, ще е 

необходимо оборудване, както и малка подготовка на дейностите - 

фотокопиране, изрязване на карти и др. Препоръчваното оборудване е: 

 Листи голям формат (флип чарт) и маркери 

 Проектор/мултимедия за ПауърПойнт презентация  

 Самозалепващи листчета  

 Моливи или писалки за обучаваните 

 Празни листи за отпечатване на Материалите за раздаване и Дейности. 

 

Оценка 

Вие ще прилагате два вида оценки: 

 Формативни - когато вие оценявате обучавания в процеса на провеждане 

на курса, за да да сте сигурни, че даден човек получава знание и разбира 

материала. Тези оценки се правят като се извършва наблюдение, задават 

се въпроси и се получават отговори, провеждат се дискусии. 

 Сумативни - такива, които обикновено се извършват в края и включват 

тестове, изпити или оценявания, които показват дали човек е разбрал и 

получил необходимото познание. 
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При извършване на обучението трябва да прилагате умения за формативно 

оценяване, за да сте сигурни, че ангажираните в курса разбират съдържанието 

му и са покрити изискваните области от знание. 

Ние сме разработили ИОМ система за сумативна оценка, която Менторите 

могат да използват с техните Наставлявани. В рамките на това обучение има цял 

раздел, който обяснява на Менторите как се работи с ИОМ и им позволява да го 

използват пълноценно. 

 

Как можете да проведете това обучение 

По наша оценка средното време за този курс е между един пълен ден и ден 

и половина, но вие можете да проведете този курс по различни начини: 

 Можете да решите да представите курса в даден брой сесии 

(например 6 за петте Р.О. + начини за ползване на ИОМ).  

 Може да преподавате всеки един Р.О. в даден период от време. Трябва 

да имате предвид, обаче, че някои резултати изискват повече време и 

се постигат по-трудно от други.  

 Ще установите обаче, че избраното/обявеното време зависи от 

знанията и опита на обучаваните и броя им в групата. Ще трябва да 

изберете най-добрия план за представяне на курса в зависимост от 

участниците в него. 

 Запомнете, че може да включите „допълнителна работа“ за 

обучаваните, която те да извършат самостоятелно, и да добавите 

достатъчно време към графика, за да представят обратна връзка за 

това по време на курса. 

 

Предложения за извършване на групови дискусии 

Няколко начина, по които можете да разделяте обучаваните в групи за 

дискусии: 

 да поканите обучаваните да сформират двойки с хората, седящи до 

тях 

 да обиколите и дадете номер (1, 2, 3, или 4) на всеки, който става 

неговия групов номер 
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 да поканите обучаваните да се групират с определен брой хора, които 

не познават 

 да поканите обучаваните да водят бележки самостоятелно 

 да дадете на обучаваните определено време да обиколят и да 

съберат мнения от другите, които са в или извън услугите, за които те 

работят. 

 

Предложения за получаване на обратна връзка 

Ето няколко различни начина, по които може да се получи обратна връзка: 

 Групите пишат и/или рисуват върху лист голям формат (флипчарт), за 

да обобщят резултатите от дискусиите и го окачват на стената. 

Впоследствие групите презентират/ отговарят на въпроси върху 

написаното или нарисуваното. 

 Групи или индивиди записват всяка идея или предложение върху 

листчета. След това листчетата се залепят на флип чарт или на стената. 

Този метод позволява идеите да бъдат обобщавани или групирани по-

лесно на стената. 

 Отделните участници могат да се преместват физически в различни 

части от помещението или да се подреждат в непрекъсната линия, за 

да изразят подкрепа за идея или предложение (напр. ако сте напълно 

съгласен с идея заставате от единия край, ако пък сте напълно 

несъгласен с нея - на другия край на редицата, ако мнението ви е 

между двете крайности – заставате в средата). 

 Помолете малките групи да номинират един или двама човека, които 

да дадат обратна връзка за дискусията си към цялата група. Този 

подход изисква строго следене на времето за даване на обратна 

връзка, за да се гарантира, че отделен човек няма да го монополизира 

или надхвърли. Ако установите, че обратната връзка от групите става 

подобна или започва да се повтаря, трябва да сте готови да прекъснете 

упражнението и да продължите. 

 

Да започнем с обучението!! 
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След като се запознахте с това въведение, ви препоръчваме да отделите 

известно време преди обучението, за да прочетете всички материали. Така ще 

си гарантирате, че сте разбрали какви са очакваните резултати от всеки раздел 

или сесия. 

 

Когато преглеждате материалите, ще забележите, че там където текстът е 

почернен, това означава, че този текст е и върху ПауърПойнт Изображение 

(слайд). Когато текстът е с наклонен/курсивен шрифт, това означава, че той се 

отнася до Дейност. 

 

Включили сме също така и препоръчителни моменти за работа с Материалите 

за раздаване. Материалите са групирани по раздели, така че ако желаете 

можете да ги раздавате наведнъж - когато смятате за необходимо. Колкото по-

добре сте запознати с работните материали, толкова по-добре сте подготвени 

за провеждане на обучението. 

 

Най-важното – бъдете уверени и се забавлявайте! Това значи, че не само вашите 

слушатели ще се забавляват докато учат, но и също така ще запомнят всичко, 

което сте им помогнали да научат. 
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ГРАФИК ЗА КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ 

(ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

Раздел, който е покрит Продължителност Страници 

Въведение 

Разчупване на леда 

Излагане на резултатите от 

обучението (Р.О.) 

60 минути 2-4 

 

Р.О. 1: Разбиране на ролята на 

ментора в проекта ЕМСГ. 

Включва Дейности 1 до 4  

2 ч. 10 мин. 4-9 

 

Р.О. 2: Въвеждане на менторската 

програма 

Включва Дейности 5 до 7 

1 ч. 20 мин. 10 -14 

 

Р.О. 3: Оказване на менторска 

подкрепа 

Включва Дейности 8 до 13 

3 ч. 30 мин. 14 -23 

 

Р.О. 4: Оценка на успеха и прогреса 

на Наставляваните 

Включва Дейности 14 до 19 

3 ч. 15 мин. 23-36 

 

Р.О. 5: Преглед на собствената 

дейност като Ментор 

Включва Дейност 20 

35 мин. 36-38 

 

Обобщение 20 мин. 38 

 

Общо време 12 ч. 10 мин. 
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Времетраене Упътване за обучаващите Оборудване  

Въведение 

5 минути Въведение:  

 Представете се като кажете кой сте, от къде сте и 

какъв е опитът ви в дадения сектор на социалните 

грижи. 

 Обща информация за реда: тоалетни, почивки, 

противопожарна безопасност и др. 

Изображение 

1 

40 минути 
Варира в 

зависимост 

от групата; 

дайте 3-5 

мин на 

всеки да се 

включи в 

дискусията, 

последвани 

от около 

минута за 

представяне 

пред  

групата 

Разчупване на леда: 

На този етап може да използвате подход за „разчупване 

на леда“, за да може всеки участник да се представи 

пред останалите. Ако имате добър опит с 

„разчупването на леда“, го използвайте.  

Ако не - може да ползвате следната дейност: 

Помолете всеки един от групата да се представи на 

човека до себе си като каже: 

Как се казва? 

Какво работи? 

От къде е? 

В какъв вид услуги работи? 

От колко време е на тази позиция?  

Защо иска де е Ментор? 

Има ли притеснения за тази си бъдеща роля? 

 

Дайте 5 минути за обмен на информация. След това 

всеки участник може да представи своя колега пред 

групата. 

 

10 мин Основни правила: 

Приемете набор от основни правила за сесиите. Те 

трябва да включват: 

• Уважаване мнението на другите 

• Изслушване 

• Спазване на поверителност 

• Придържане към определения график 

• Процедури за почивка 

• Спазване на времето; 

Добавете и други неща, които групата смята за важни. 

Припомняйте основните правила по време на всяка 

сесия, така че групата да е наясно с тях, да не ги 

забравя, а и всеки участник да съзнава, че тези правила 

са били приети от всички. 

Листи голям 

формат  

(Флип чарт) 

и маркери 

 
Времетраене Упътване за обучаващите Оборудване 

Резултати от обучението в курса 

5 мин Този курс покрива 5 ясно обособени резултата от 

обучението (Р.О.), както и начина за ползване на 

Инструмента за оценка на менторството (ИОМ).  

Резултати от обучението в настоящия менторски курс 

са:  

 

1. Разбиране на ролята на Ментора в проекта ЕМСГ 

 

 

 

Изображение  

1 
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(Европейско менторство в социалните грижи, 

European Mentoring in Social Care - EMiSC)  

1.1. Разбиране на целите на ЕМСГ проекта 

1.2. Разбиране на ключовите ценности и принципите 

на менторството в ЕМСГ проекта 

1.3. Разбиране на ролята и отговорностите на 

Ментора в ЕМСГ проекта 

1.4. Определяне на границите на менторството в ЕМСГ 

проекта 

1.5. Разбиране на BESCLO (Basic European Social Care 

Learning Outcomes/ Основни резултати от 

Европейското обучение за социални грижи). 

 

2. Въвеждане на менторската програма 

 

2.1. Изучаване на целите на ЕМСГ проекта заедно с 

Наставляваните  

2.2. Изготвяне на менторски план  

2.3. Съгласуване на споразумение за менторство с 

Наставлявания, като за целта се ползва 

стандартизиран образец  

2.4. Идентифициране на потенциални пречки пред 

прогреса на обучение, както и възможни решения 

  

3. Оказване на менторска подкрепа 

 

3.1. Отчитане на това, как други биха били повлияни от 

менторския процес  

3.2. Използване на набор от стилове за обучене  

3.3. Използване на набор от умения за комуникиране  

3.4. Подпомагане на Наставлявания да покрие 

изискванията на BESCLO на работното си място  

3.5. Oсигуряване на конструктивна обратна връзка 

към Наставлявания 

 

4. Оценка на успеха и прогреса на Наставляваните 

4.1. Разбиране за това как се ползва ИОМ 

(Инструмента за оценка на менторството)  

4.2. Оценяване на успеваемостта на Наставлявания 

като се използва набор от методи  

4.3. Осигуряване на обратна връзка към 

Наставлявания по отношение на покриването на 

изискванията на BESCLO 

4.4. Изготвяне на предложения за подобряване на 

работата и успеваемостта  

4.5. Записване на менторските сесии 

 

5. Поглед върху собствената работа като Ментор  

5.1. Отразяване на собствената практика като 

Ментор  

Ще включим също така: 
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Въведение в ИОМ и как да се използва той с 

Наставляваните  

 

Всеки резултат от обучението/раздел е разделен на 

подчасти и ние ще работим по всяка една от тях.  

Резултат от обучението 1. Разбиране на ролята на ментора в ЕМСГ проекта 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Разбиране на целите на ЕМСГ проекта  

Целите на проекта Европейско менторство в 

социалните грижи са ясно определени и те са:  

 Утвърждаване на човешките права и 

фундаменталните свободи в услугите по 

полагане на грижи в ЕС; 

 

 Ефективна промяна в отношението/нагласите 

на персонала при полагане на социални грижи в 

страните-членки, което ще подкрепи 

предлагането на услуги основани на 

принципите на Конвенцията на ООН за правата 

на хората с увреждания; 

 

 Осигуряване на инструменти за промяна на 

стария медицински подход към хора в 

неравностойно положение и преминаване към 

социален модел чрез обучение и менторстване 

на персонала по време на ежедневната им 

работа (само обучение не е достатъчно като се 

има предвид изисквания мащаб на промяната); 

 

 Установяване на капацитет и възможности в 

страните-членки за осъществяване на 

менторство на персонала  в социалната грижа; 

 

 Използване на менторството за подкрепа на 

персонала чрез личностно ориентирания 

подход по време на работа, като се използват 

обяснения, напътствия и демонстрации; 

 

 Популяризиране на BESCLO и ЕСГ (Европейски 

сертификат за грижа) в целия Европейски съюз. 

 
Включете Изображение 5, за да се уверите, че 

обучаваните от вас бъдещи ментори разбират 

важността на Конвенцията на ООН.  

 

Целта на Конвенцията на ООН е:  

да утвърди, защитава и гарантира пълно и равно 

упражняване на човешките права и фундаментални 

свободи от всички хора с увреждания и да промотира 

уважение към тяхното вътрешно присъщо 

достойнство. 

 

 

 

Изображения 

2-4 
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25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществуват 8 принципа на Конвенцията, фокусирани 

върху третирането на хората с достойнство, уважение, 

право на избор, право на включване, даване на 

възможности и третиране като равни. Използвайте 

Изображения 6 и 7.  

Има осем ръководни принципа в Конвенцията на ООН: 

1. Уважаване вътрешното присъщо достойнство, 

лична автономност, включително свободата да 

се прави собствен избор, и независимост на 

личността  

2. Недопускане на дискриминация 

3. Пълноценно, ефективно участие и включване в 

обществото 

4. Уважение към различния и приемане на хората 

с увреждания като част от човешкото 

многообразие и човечеството. 

5. Равни възможности 

6. Достъпност 

7. Равенството между мъже и жени 

8. Зачитане на развиващите се умения на децата 

с увреждания, зачитане на правото на децата с 

увреждания да запазят своята идентичност 

Дейност 1 

В малки групи от по 3-4 внимателно обсъдете каква 

част от ролята на всеки Ментор на работното му/й 

място може да подпомогне постигането на целите на 

ЕМСГ проекта.  

Нека всяка група даде един или два примера, за които 

се сещат, като уточните, че ще разгледате техните 

менторски роли в повече подробности по-нататък в 

курса.  

Тук ще има нужда да насочите обучаваните в целите на 

проекта и да ги насърчите да мислят за това как могат 

да подпомогнат промяната в отношението на 

работното си място. Това е с цел да накарате 

обучаваните да започнат да мислят за ролята си при 

оказване на влияние върху изпълнението на задачите на 

работното място, напр. чрез даване на добър личен 

пример, действайки като добър модел за подражание, 

подпомагайки останалия състав да мисли за работата 

по различен начин и пр.  
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Изображения  

6 и 7 
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20 мин 1.2. Разбиране на ключовите ценности и принципи на 

менторството в проекта ЕМСГ  

Дейност 2. Нека всеки си представи, че започва нова 

работа и в първия си ден ‚получава‘ ментор, който да 

го наставлява в новата му роля.  

 

Сценарий: Харесвате ментора си, който очевидно 

знае доста за работата, тъй като е в тази роля повече от 

5 години. В една вечерна смяна, обаче, менторът 

Материал за 

раздаване  4 
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изглежда малко напрегнат и отговаря с неохота на 

въпросите ви, тъй като е зает със собствената си 

работа. По-рано през деня мениджърът ви е показал 

как се въвеждат данните от личните досиета на 

клиентите. Той е подчертал, че това трябва да се прави 

два пъти на ден – в края на сутрешната смяна и в края 

на следобедната/нощната смяна - с цел да се 

гарантира, че записите в досиета са винаги актуални. 

 

В края на вечерта вие молите ментора да ви помогне, 

тъй като не можете да си спомните къде се намират 

досиета на клиентите. Менторът заявява, че мениджърът 

е преувеличил и той винаги правел това с нови 

служители; а всъщност записите се обновявали на 

всеки два дни или дори в края на седмицата; и това не 

било проблем. 

 

Обсъдете в групата какво мислите за това как се държи 

менторът в този сценарий. 

 а) Това добре ли е? 

 б) Има ли нещо, което вие като бъдещ Ментор 

бихте променили? 

 в) Изгответе списък с поне три ключови ценности 

и принципи, които бихте следвали ако бяхте ментори 

 г) Има ли други ценности и принципи, които 

чувствате, че трябва да се включат като част от ЕМСГ 

проекта? 

Изберете по един човек от всяка група, който да даде 

обратна връзка от името на цялата група. 

 

Използвайте тази дейност, за да поговорите по-

подробно за очакванията относно това как би трябвало 

да се държи добрият ментор, като се убедите, че 

помагате на обучаваните да покрият следното:  

 Менторите трябва да бъдат за пример, т.е да 

работят в съответствие с принципите на BESCLO и да 

показват подход, базиран на човешките права.  

 Те – като бъдещи Ментори, трябва да покажат, че са 

чувствителни и проявяват симпатия и уважение към 

своите Наставлявани (а и към другите), като са в 

състояние да разпознават, подкрепят и развиват 

потенциала им.   

 Трябва да са открити и честни с Наставляваните, без 

да са съдници; да са винаги етични.  

 Трябва да са отговорни към себе си и да могат да 

преоценяват собственото си разбиране, 

допускания, вярвания и ценности.  

 Всички ментори трябва да ценят разнообразието във 

всичките му форми: това включва възраст, пол, 

етнически произход, сексуална ориентация и опит. 

Никога не бива да действат по начин, който може да 
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бъде възприет като подкопаващ силата на 

менторската роля.  

25 минути 1.3. Разбиране на ролята и отговорностите на ментора 

в ЕМСГ проекта  

Дейност 3. В същите групи, както Дейност 2. Поискайте 

от групите да направят списък с това, което смятат, че 

се включва в ролята им на ментори в този проект. 

Поискайте всяка група да запише вижданията си на 

самозалепващи се листчета. В края на сесията 

съберете и залепете листчетата на флип чарт, като 

групирате дублираните предложения едно до друго.  

 

Дайте време на всяка от групите да се запознае с така 

разлепените идеи, след което поискайте обратна 

връзка дали те чувстват, че това са пълните 

отговорности и роли, към които те биха се придържали. 

Бележка: внимавайте да не пропуснете да допълните 

нещо, което е било изпуснато до този момент.  

 

В този момент трябва да се убедите, че групите са 

усвоили:  

Дефиницията за ментор, използвана в този проект, 

която е: "Менторът е опитен човек, който използва 

връзки, основани на позитивност и доверие, за да 

помогне на тези с по-малко опит да развият познанията 

си, тяхното разбиране и ценности в ежедневната си 

практика". 

 Да помогне за развитието и обучението на 

Наставлявания; 

 

 Да подкрепя Наставлявания при разпознаване и 

максимизиране на неговия потенциал; 

 

 Да мотивира, насърчава и изгражда увереност в 

Наставлявания; 

 

 Да помага на Наставлявания да се фокусира върху 

специфични области от развитието си; 

 

 Да подпомага Наставлявания в разбирането на 

ценностите, които стоят в основата на подхода в 

социалните грижи, основан върху човешките права;  

 

 Да подпомага Наставлявания да разширява 

познанието си и разбирането на BESCLO; 

 

 Да насърчава Наставлявания да развива и работи с 

ценностите, отношенията и нагласите, стоящи в 

основата на BESCLO, и подхода в работата му, основан 

на човешките права; 

 

Листи голям 

формат  

(флип чарт), 

самозалепва

щи се 

листчета  
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 Да подпомага Наставлявания да открива проблемните 

места или трудности в работата си и да търси начини 

за намиране на решения за тези трудности, като по 

този начин се подобрява общото му разбиране и 

качеството на работа; 

 

 Да може да използва инструмента за оценка на 

менторството (ИОМ) и други стратегии, за да се убеди, 

че Наставляваният върви успешно към получаване на 

Европейски сертификат за грижа (ECГ). 
 

 Да подкрепя и въздейства за постигане на повече 

промени на работното място в посока на прилагане 

на подхода, базиран на човешките права. 

 

15 мин 1.4. Определяне на границите на менторството в 

контекста на ЕМСГ проекта.  

Дейност 4. Организирайте дискусия за цялата група:  

След като сте установили с вашите бъдещи ментори 

какви са техните роли и отговорности, проведете 

дискусия с цялата група какви би трябвало да са 

границите на менторството, така както е дефинирано 

в рамките на ЕМСГ проекта. Под „граници“ имаме 

предвид правила, напътствия и ограничения на ролята. 

 

По-голямата част от тези трябва да се разгледат още в 

началото на връзката ментор-Наставляван, когато 

менторът и неговият подопечен се срещнат за първи 

път и постигнат споразумение за това как ще работят 

заедно, какво може да се очаква, каква е времевата 

рамка и др.  

 

Тук трябва да се убедите, че обучаваните са наясно с 

границите, които се отнасят до следното:  

• връзката с ментора е ограничена в рамките на 

проекта ЕМСГ и след като Наставляваният 

премине успешно изпита за Европейски 

сертификат за грижа (ЕСГ) тази връзка 

приключва.  

• тази менторска връзка се базира единствено 

върху провеждането на BESCLO и подготовката за 

изпита за ЕСГ.  

• ролята на ментора може да е ограничена във 

времето, тъй като менторът често има други 

професионални ангажименти, които трябва да 

изпълнява, докато е в ролята на такъв. 

• изискванията към Наставлявания или към ментора 

не трябва да са прекалено големи. 

• необходимо е придържането към ролята на 

ментор, която не трябва да включва поемане на 

служебни задачи, проучвания, обучение и други в 
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полза на Наставлявания, а по-скоро трябва да е в 

подкрепа на Наставлявания, който да извършва 

тези дейности самостоятелно. 

• ролятата на ментора се отнася само до 

работата на Наставлявания и не включва неговия 

личен живот, връзки и др. 

• взаимодействието между Ментор и Наставляван 

не трябва да преминава в грубости или обиди 

(насилие или експлоатация). 

• Менторът и Наставляваният не трябва да приемат 

скъпи подаръци един от друг 

• границите във взаимоотношенията между Ментор 

и Наставляван са подобни на тези, които 

обикновено съществуват между служители, т.е. 

да не се прави каквото и да е, което може да 

застраши тях или други, или нещо незаконно или 

потенциално опасно, вредно за другата страна 

или трети страни. Трябва да се прилагат и 

обичайните принципи и норми, по отношение 

поверителност, т.е. поверителността трябва да се 

наруши, когато се прилагат неприемливи 

практики и/или съществува опасност от рискова 

ситуация или застрашаване на сигурността, 

здравето, благополучието.  

Можете да предложите на обучаваните да използват 

този списък, когато започнат работа като ментори.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал за 

раздаване  6 

5 мин.  1.5. Разбиране на BESCLO 

Успеваемостта по тази част от BESCLO става очевидна 

и се доказва при успешното завършване на курса за 

подготовка за Европейски сертификат за грижа ЕСГ, 

успешното преминаване на изпита за ЕСГ и 

получаването на ЕСГ.  
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Времетраене Упътване за обучаващите Оборудване 

Резултат от обучението 2. Въвеждане на менторската програма  

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Изучаване на целите на ЕМСГ проекта заедно с 

Наставляваните; 

2.2. Изготвяне на менторски план  

2.3. Съгласуване на споразумение за менторство с 

Наставлявания, като за целта се ползва 

стандартизиран образец  

В предния раздел бъдещите ментори се запознаха със 

своята менторска роля и отговорности в контекста на 

ЕМСГ проекта и сега трябва да работят по така 

установените роля и отговорности заедно с 

Наставляваните.  

 

Дайте споразумението за менторство на всеки 

участник и го оставете да се запознае с него за няколко 

минути.  

 

Дейност 5 - работа по двойки. 

Помолете двойките да отделят време и да помислят за 

това как ще разгледат този „учебен договор“ със 

своите Наставлявани. Провокирайте менторите да си 

помислят как ще подходят в този случай със своите 

Наставлявани.  

Напомнете на бъдещите ментори, че те могат да 

използват бележките си от този курс, както и работните 

материали, за да си помагат в процеса на 

менторство. Обърнете внимание също така, че ролите 

и отговорностите на всяка страна са отделени като 

подточки в споразумението.  

 

Убедете се, че всички обучавани започват да мислят за 

собствените си роли като ментори на работните си 

места, включително: кога ще могат да провеждат 

менторските си сесии, как ще съчетаят тази си роля с 

другите си отговорности, а също така и с тези на 

техните Наставлявани. Те трябва да имат готов 

примерен план за менторство, когато се срещнат с 

техните Наставлявани.  

 

Когато обучаваните планират работа със своите 

Наставлявани, може да им е от помощ да използват 

някаква несложна структура на плана, така че той да 

остава реалистичен и постижим.  

SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time-

related) (СИПРВ) планът е: 

 Специфичен   

Фокусира се върху специфична зона за подобрение 

 Измерим    

Прогресът трябва да може да се измери 

 Постижим   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали за 

раздаване 7 и 

8 

 

Образец на 

споразумени

ето за 

менторство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 

8 
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 25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С гаранция, че целта е постижима 

 Реалистичен   

С гаранция, че целите са реалистични за постигане 

 Времево обвързан  

Трябва да има съгласуван график за изпълнение. 

Дейност 6. 

Разпределете участниците в малки групи: всяка група 

преглежда отделните раздели на BESCLO и трябва да 

излезе с поне три потенциални възможности за работа 

на Ментор с неговите Наставлявани. Балансирайте 

групите така, че да има по една или две области от 

BESCLO на група (припомняме, че някои от раздели са 

по-обширни от други, т.е. в някои от случаите една 

област е достатъчно голяма за подготовка на исканите 

предложения). Всяка от отделните работни групи ще 

представя пред останалите това, което са подготвили.  

 

Насърчавайте дискусиите във всяка работна група, за 

да се огледа по-внимателно доколко са свързани 

подготвените примери и тяхната ефективност. 

Например за област 1 от BESCLO 

наблюдаването на Наставляваните и начина, по който 

те взаимодействат с обгрижваните при полагането на 

грижите, ще ви покаже как те разбират и привеждат в 

действие ценности.  

 

Важно е обучаваните ментори да осъзнаят, че 

възможност за личен пример и менторство може да 

изникне във всяка ситуация и те трябва да използват тези 

възможности, редом с другите планирани срещи.  

  

2.4 Идентифициране на потенциални пречки пред 

прогреса на обучение, както и възможни решения  

Дейност  7 

Отново работа по двойки: помолете всяка двойка да 

изброи три потенциални пречки, трудности и 

проблеми, които виждат в менторския процес. След 

това трябва да помислят и да предложат решения за 

тези бариери или трудности.  

 

Всяка двойка курсисти трябва да представи пред 

групата, като накрая се изготви всеобщ списък върху 

флип чарта: от едната страна запишете пречките, а 

срещу тях - решенията.  

 

Важно е да разберете дали вашите обучавани бъдещи 

ментори имат идея как ще разпределят дейността си 

във времето: ползвайте списъка по-долу, ако те имат 

трудности да си представят възможните пречки пред 

работата си, ги помолете да предложат възможни 

решения на така изброените пречки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал за 

раздаване от 

9 до 16 

BESCLO 
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25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Менторът или Наставляваният може да имат други 

служебни задачи, които ги отклоняват от 

менторския процес; 

 Наставляваният може да има лични проблеми, 

които да му пречат в работата;  

 Част от персонала може да създава проблеми 

поради усещане за фаворизиране или защото 

счита, че поради участието си в проекта 

настaвляваните не вършат пълноценно работата си; 

 Възможно е да възникнат проблеми с други хора от 

персонала, които работят по проект ЕМСГ, но не са 

менторствани - те могат да сметнат това за 

несправедливо; 

 Трудности при организирането на работата, така 

че менторът и Наставляваният да работят по едно и 

също време в една и съща смяна; 

 Липса на подкрепа от ръководството, в резултат на 

което времето за проекта е ограничено; 

 Наставляваният може да е зает с предходни 

задачи, така че да му е трудно да съвместява 

работа по BESCLO; 

 Наставляваният може да е бил в дадената роля в 

продължение на много години и поради това да 

има чувството, че е опитен служител, и да няма 

желание да прегърне идеята за менторство; 

 Наставляваният може да не е съгласен с подхода 

за грижа, базиран на човешките права, и да е 

привърженик на „медицинския“ модел за 

третиране на уврежданията; 

 Наставляваният може да има други трудности, 

които му пречат да учи, като напр. дислексия, друго 

увреждане или ограничение - трудности при четете 

или писане и др.; 

 Здравни проблеми за Наставлявания или ментора, 

поради което те могат да отпаднат от обучението.  

Вашите бъдещи ментори могат да имат нужда от 

подкрепа за намиране на решения на изброените 

проблеми, но е важно да усещат, че тези проблеми са 

решими. Ключова ценност на екипната работа е 

възможността за намиране на силните и слабите 

страни на всеки един от екипа.  

 Проблемите с ръководството, други членове на 

персонала, работните смени и др. следва да са 

решими чрез добра комуникация. При проблеми с 

персонала и мениджмънта е важно менторът и 

Наставляваният да са открити за работата, която 

вършат, като обяснят причините за нея и като убедят 

колегите си, че менторският процес няма да окаже 

влияние върху общата работа; или че ако това се 

случи, те ще обсъдят възникналия проблем с 

останалите. Необходимо е да се дадат доводи, че 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флип чарт и 

маркери  
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менторът и Наставляваният ще продължат да работят 

упорито, за да се гарантира, че работата ще бъде 

свършена. Трябва също така да се обяснят ползите, 

които тази работа може да донесе на другите, за 

потенциалното й въздействие върху лицата, които 

биват подпомагани, другите членове на екипа и 

организацията. 

 По отношение на управлението на времето – важно 

е както менторът, така и Наставляваният да отделят 

достатъчна отдаденост и един разумен срок на тази 

работа. Ако работата се раздели на малки редовно 

изпълнявани дейности, е по-лесно да се 

прогресира, отколкото да се планират значителни 

периоди от време. Преговарянето с мениджмънта и 

другите членове на екипа може да е от помощ, но 

простото приоритизиране на тази работа спрямо 

останалата, която се извършва в организацията, за 

краткото време на изпълнение на проекта, е нещо 

малко; дори и ако работата по менторството 

отнема 15 или 30 допълнителни минути в края на 

работния ден или в обедната почивка. 

 Всякакви трудности, свързани с или произтичащи от 

личния живот или обстоятелства, трябва да бъдат 

разграничени от работата и по такива въпроси 

Наставляваният трябва да бъде насочен за помощ 

към друго място. Подкрепата за решаване на 

въпроси от лично естество не е част от ролята на 

ментора и той трябва да е напълно наясно с това. 

 Трудности поради увреждания трябва да се 

дискутират открито и да им се търси решение; 

например ако обучаваният има дислексия може да 

е от полза информацията, свързана с BESCLO, да се 

отпечатва на различно оцветена хартия, или с по-

едър шрифт; или може да се отдели допълнително 

време за изпълнение на задачите. 

 Трудностите, произтичащи от нежелание на 

служителя да се учи, променя или приема нови 

начини на работа, са доста по-голям проблем за 

решаване, но все пак и те имат решение. Може да 

се окаже необходимо менторът да отдели повече 

време и да работи по-бавно с Наставлявания, като 

въвежда новите начини на мислене с постоянство и 

повторение, напр. чрез напътствие и съвет. Често 

най-успешният начин за разчупване на старите 

вкоренени навици е постепенно да се накара човек 

да вижда нещата от гледната точка на лицето, което 

се нуждае от неговата грижа. Как биха се чувствали 

Наставляваните тогава? Често отговорът, който 

служителите дават, е: „Е, различно е!“. Но защо 

тогава е различно!?  

В този случай може да се работи в посока да се 
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помогне на служителя да види нещата различно. Това 

обаче може да отнеме време. Може да е от помощ, 

ако използвате сценарии от реалния живот, които да 

предложите, за да се види разликата. Ако 

Наставляваният все още не възприема, може да се 

обясни промяната с новости в нормативната база, 

което да ги убеди (независимо от това дали неговите 

виждания се покриват с такива нормативни промени), 

че нещата ще се променят „със или без“ неговото 

желание. Ако нищо друго не помогне, то тогава 

някакво обсъждане с мениджъра или ръководителя на 

служителя може да се окаже единствения начин за 

придвижване напред, след което да се изготви план за 

действие за наставническата работа със служителя. 

Жизненоважно при дискутиране с обучаваните е те да 

излязат с усещането, че в ролята си на истински 

ментори те могат да преодолеят която и да е трудност.  

Колкото по-уверени са те в ролята си на ментори, 

толкова по-добре ще свършат работата си като такива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали за 

раздаване 17 

и 18 

 
Времетраене Упътване за обучаващите Оборудване 

Резултат от обучението 3 Оказване на менторска подкрепа 

5 

мин 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 мин 

 

 

 

 

3.1. Отчитане на това, как други биха били повлияни от 

менторския процес  

3.2. Използване на набор от стилове за обучение 

3.3. Използване на набор от умения за комуникиране 

Ролята на Ментор може да се окаже обсебваща и 

резултатът да е пренебрегването на други важни неща. 

Затова е добре бъдещите ментори да помнят и 

поддържат интерес към неща извън собствените си 

потребности или тази на Наставлявания. 

 

Дейност 8 

Задайте въпрос към цялата група: „Кой още може да 

бъде повлиян от менторския процес?“ Изгответе списък 

с отговорите върху флип чарта.  

Целта на упражнението е обучаваните да излязат извън 

тясната рамка на менторството си, като това може да 

стане и чрез допълнителни подпомагащи въпроси като 

например: „Как може това да засегне другите 

служители?“, „Може ли фактът, че те менторстват 

някого да предизвика у други загриженост или 

трудности?“ От групата се иска да изброи други 

членове на персонала, организацията, семействата 

им, индивидите, на които те оказват подкрепа, и др. 

 

Дейност  9 

В три групи разгледайте следните сценарии - по един 

за всяка група - и отговорете на ДВАТА въпроса в края 

на всеки сценарий!  

След завършване на самостоятелната работа по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флип чарт и 

маркери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали за 

раздаване и 

19, 20 и 21  
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групи, всяка група запознава останалите със своя 

сценарий и отговорите на въпросите. Следва обща 

дискусия по казаното. 

 

Сценарий 1 Стивън   

Сам е в ролята на Ментор на Джени. Джени е нов 

служител и отскоро е в сферата на социалните грижи. 

Преди това е работила интензивна офис работа с 

напрегнат график и авторитарен стил. 

 

Сам е отделил известно време, работейки с Джени по 

област 1 от BESCLO, като ѝ е помагал да разбере 

принципите на полагане на грижи. В тази конкретна 

смяна Сам и Джени работят заедно. Джени помага на 

Стивън, който има нужда от комплексни грижи поради 

множество увреждания; Стивън има ограничено 

общуване, но все пак разбира малко. Сам е 

забелязал, че Джени е започнала да премества Стивън 

с количката за мобилност от мястото за гледане на 

телевизия към столовата за обяд без да говори със 

Стивън. Сам вижда в това идеална възможност за 

менторство, за да покаже на Джени по-добър подход 

при полагането на грижи. Сам вижда друг клиент, който 

гледа телевизия - Джеймс, той също е на количка за 

мобилност и освен това има ограничени възможности 

за комуникиране. Сам отива до Джеймс, коленичи на 

нивото на Джеймс, поглежда го в очите и казва с доста 

силен глас (така че Джени да чуе): „Извини ме, 

Джеймс, обядът е готов и трябва да те преместя в 

столовата, може ли?“. Сам изчаква отговор от Джеймс, 

който поглежда малко объркано, но кимва 

утвърдително; Сам го премества в столовата. След това 

Сам и останалата част от персонала продължават да 

подпомага Джеймс и другите при обяда.  

 

По време на обяда Сам пита Джени дали е забелязала 

разлика в това как той подхожда към Джеймс, в 

сравнение с това как е бил обслужен Стивън. Сам 

обсъжда това, което тя е пропуснала да направи и 

прави позитивни предложения за това как да действа в 

бъдеще. Джени взима предвид казаното и е доволна, че 

може ясно да види промяната, която се изисква. Сам е 

удовлетворен, че е свършил добра работа като е 

използвал личен пример и рефлексия. 

 

Мислите ли, че Сем е свършил добра работа при това 

менторство? 

 

Ако сте в същата ситуация, има ли нещо, което бихте 

направили различно? Защо? 
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Цел на упражнението е обучаваните да видят как 

действията на ментора могат да повлияят както на 

клиентите, така и на другите членове на екипа.  Важно 

е, когато се ползва личен пример, по никакъв начин да 

не се компрометират индивидите, на които се помага:  

в този сценарий Сем нарочно говори на висок глас на 

Джеймс, така че Джени да чуе; това може да накара 

Джеймс да се чувства неудобно, а повторното 

коментиране на случая в столовата пред другите от 

персонала и клиентите е просто незачитане на 

достойнството на другите, включително и това на 

Джени. А и начинът, по който Сем говори на Джеймс не 

е толкова удачен; той следва да каже: „Обядът е готов, 

искаш ли да отидем на обяд?“ 

 

Сценарий 2 Мишел 

Мишел менторства Питър и те работят на горния етаж с 

още двама от персонала, като помагат на клиенти да 

се приготвят за закуска. 

 

Питър подпомага Дейвид, който стои твърде 

нестабилно на краката си, за да си вземе душ и да се 

облече. В плана за грижа на Дейвид е казано, че той 

може да взема душ самостоятелно, но има нужда от 

някой, който да е наблизо и да го наглежда, ако той 

започне да губи равновесие. Питър стои в банята, 

докато Дейвид си взема душ; Дейвид обича тази част от 

ежедневието си и се е съсредоточил върху миенето на 

косата си. 

 

Мишел подпомага Сузи в съседната баня. Мишел 

казва нещо тихо на Сузи, излиза от банята и застава 

отвън, като оставя вратата леко отворена. След това 

Мишел извиква Питър да дойде при нея извън банята. 

Питър се колебае, тъй като знае, че той отговаря за 

подпомагането на Дейвид, но усеща, че трябва да 

отговори на Мишел, защото тя е негов Ментор; той 

оставя банята и застава до Мишел пред нейната баня. 

 

Мишел отделя 5 минути да обясни на Питър, че тя е 

помогнала на Сузи при отиването ѝ до тоалетна и се е 

убедила, че Сузи е седнала сигурно, след което е 

излязла от помещението, за да осигури малко 

уединение на Сузи. Мишел чувства, че това е отличен 

пример за отнасяне с хората по начин, който ги 

уважава и пази достойнството им. Питър разбира какво 

е станало и благодари на Мишел за това показване и 

след това се връща в банята да помогне на Дейвид с 

душа. 

 

Мислите ли, че това е добра възможност за менторство 
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от страна на Мишел? Ако сте в ситуацията на Мишел, 

има ли нещо, което бихте направили различно и защо? 

 

С това упражнение се цели обучаваните да разберат, 

че Мишел не е трябвало да отклонява Питър от 

работата му, като по този начин поставя Дейвид в риск 

от потенциално нараняване. Дългът за грижа е 

приоритетен, поради което трябва да сте сигурни, че 

действията ви не застрашават с нещо другите.  

 

Сценарий 3 Клер 

Таня e Ментор на Клер, но те често са в различни 

смени и им е трудно да проведат менторски срещи. 

Днес Таня е в ранната смяна, а Клер - в следобедната. 

Таня си урежда да остане на работа след 

свършването на смяната и да се срещне с Клер в 

началото на нейната. 

  

Когато Клер пристига на работа, тя говори с 

мениджъра си и го пита дали би имала 30 минути да се 

срещне с Таня. Той се съгласява, но обръща внимание, 

че персоналът е малко и тя трябва да е експедитивна. 

Таня и Клер започват срещата си и след 30 минути са 

на по-малко от половината от дневния ред на срещата. 

Клер казва на Таня, че трябва да тръгва скоро, но Таня е 

подразнена и напомня за задълженията в Менторския 

процес. Клер се чувства притисната и иска да покаже 

колко е задължена за Менторството - тя чувства, че за 

Таня това е приоритет. Тя престава да се тревожи за 

смяната си. Срещата продължава още час, като е 

покрит целия дневен ред. И двете смятат, че срещата е 

минала много добре и са доволни от постигнатото. 

 

Когато Клер се връща на работа, тя е посрещната с 

известно напрежение от началника си и другия 

персонал. 

 

Мислите ли, че Таня е свършила добра работа по 

своето менторство? Ако сте в същата ситуация, бихте 

ли направили нещо различно? Защо? 

 

Целта на този сценарий е обучаваните да разберат, че 

трябва да уважават работата на колегите си, както и 

работата на организацията. Менторството към някого 

трябва внимателно да се съгласува с общите 

отговорности на работното място.  

 

В тези три сценария насърчете обучаваните да мислят 

отвъд ролята си на ментори и да виждат по-широката 

картина на работата, в която участват - как техните 

действия могат да окажат влияние върху други. Важно е 
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когато изпълняват ролята си на ментори, да са сигурни, 

че взимат предвид: 

 Задължението за грижа към някого и да не 

поставят когото и да е в потенциално опасна 

ситуация или да му навредят;  

 Да зачитат правото на уединение и 

достойнството на засегнатите от работата им ; 

 Менторската им работа да не влияе по 

негативен начин на другите от персонала или 

тяхната организация. 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Използване на набор от стилове за обучение 

 

Подпомагане на Наставлявания да покрие 

изискванията на BESCLO на работното си място 

Важно при работа като Ментор е да се осигури набор 

от методи за общуване с Наставлявания.  Това се 

прави, за да е сигурно, че се посрещат потребностите 

на всеки отделен Наставляван. Всеки от нас учи и 

общува по различен начин и всеки има предпочитания. 

 

Дейност 10 

Извършва се индивидуално: попълват се кратките 

въпросници в Материали за раздаване 22 и 23, 

посветени на начина, по който учим. След това се 

събират и преброяват отговорите A), Б) и В) поотделно.  

С помощта на Материали за раздаване и 24 и 25 се 

определя кой е предпочитаният стил на учене. 

Споделете резултата с човека до вас и установете 

разликите за двама ви. Важно е обучаваните да 

обмислят колко предизвикателно би било, ако 

информацията, която получават, е във вид, който те 

намират за труден. Това би им помогнало да 

организират по-добре времето си за учене.  

Запомнете, че макар да имате предпочитание към 

един определен стил на учене, най-добрият начин 

наистина да научите нещо е като използвате смесица 

от всички стилове за учене; винаги се научава най-

добре като се гледа, слуша и прави.  

 

Важно: когато вашите ученици влязат в ролята си на 

ментори, те следва да разпознават начините, по които 

техните Наставлявани учат, както и да могат да боравят 

с основните стилове на обучение. Така ще установят 

този подход, който най-добре подхожда на 

менторстваните от тях. Това може да стане чрез 

задаването на няколко прости въпроса или като се 

използва вече познатия въпросник. В интернет също 

има доста инструменти за това.  Важното е обаче да 

се запомни, че не може да се адаптира всичко в 

учебното съдържание така, че да съответства на един 

единствен стил, който подхожда на Наставлявания. Като 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали за 

раздаване 

22,23,24,25 
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20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познават собствения си стил на учене и този на 

менторстваните от тях, те могат да прилагат набор от 

начини на предаване на информацията, с което се 

гарантира, че Наставляваните ще имат най-добрата 

възможност да научат нещата.  

Ефективните и успешни обучители:  

• уважават индивидуалния стил на учене на техните 

ученици 

• могат да отговарят на различните стилове на 

учене 

• използват различни нива на сложност на 

задачите и дейностите 

 

Менторите трябва да си дадат сметка, че дадена 

област или предмет могат да се предадат само по 

определен начин. Напр. обяснението как се използва 

подемник/лебедка е най-добре да се направи чрез 

демонстрация и следващи наблюдения дали 

Наставляваният използва устройството правилно.  

 

След като обучаваните от вас бъдещи ментори 

започнат да разбират повече за собствения си стил на 

учене, те ще помислят и за усвояване на различни 

способи за преподаване, които да съответстват на 

различните стилове на учене.  

 

Дейност 11 

В три групи; с мисъл за дейността, която помага на 

обучаваните да определят предпочитания от тях стил 

на учене.  

Всяка от групите работи по един от стиловете за учене 

и записва на флип чарта начини, по които менторът 

може да обучава, така че да се съгласува със 

съответния стил на учене. 

  

След завършване на работата на групите, така 

попълнените листи се закачат на стената и се дава 

време всяка група да прегледа това, което другите са 

подготвили. 

  

В обща дискусия се обсъждат приликите и разликите 

на отделните подходи за преподаване. Всичко това 

помага обучаваните да разберат, че успешното 

предаване на знания изисква съчетаването на 

различни стилове, съответстващи на различните начини 

на учене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листи голям 

формат 

(Флип чарт), 

химикали и 

един лист от 

флип чарта 

на група  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

3.3. Използване на набор от умения за комуникиране  

 

Тук целта е обучаваните да осъзнаят различните стилове 

на общуване, които могат да ползват в ролята си на 

ментори.  
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15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

И така: какво е общуване? 

Общуването е това, което правим през повечето 

време, ако не и през цялото време. В Оксфордския 

речник на английския език общуването е дефинирано 

като: „Споделяне или обмяна на информация чрез 

говор, писане или използване на някакъв друг носител 

или друго средство за комуникация.“ 

 

Общуването не е просто предаване на информация 

от един човек на друг, а също така и убеждаване, че 

този, за когото е предназначена информацията, 

действително разбира какво му се предава. Това не е 

и просто даване на информация и забравяне за нея 

след това.  

Добрият комуникатор е също и добър слушател. Чрез 

умението си да слушате можете да предадете много 

неща на друг човек: интерес, разбиране, емпатия 

или… обратното на всичко това. Помислете си за 

случай, когато говорите с някого и му казвате новини, а 

той просто рее поглед из стаята, без да ви поглежда 

или задава въпроси – т.е. демонстрира формално 

участие. Можете бързо да установите, че в момента 

този човек не ви слуша.  

 

Когато сте в ролята на Ментор, уменията ви за 

общуване трябва да са отлични -особено тези за 

слушане. 

 

Дейност 12 

Работа по двойки 

Помолете обучаваните да обмислят различните начини, 

по които могат да комуникират със своите 

Наставлявани. Всяка двойка да изготви списък. След 

като са готови, да разменят своя списък с този на 

двойката до тях и да видят има ли нещо различно от 

това, което другите са измислили. Така всяка една 

двойка ще има сравнително изчерпателен списък от 

начини.  

 

Списъците, които са изготвили, ще трябва да включват: 

Говор - в разговор, дискусия, среща, лице в лице и др.; 

Писане в различни форми - меморандум, бележка, 

писмо, мейл, текстово съобщение, гласово 

съобщение и др.   

 

Дейност 12 - продължение 

В същите двойки нека обмислят начините, по които 

хората показват, че са разбрали съдържанието на 

общуването.  

Тук обучаваните трябва да изброят много начини, по 
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10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

които се получава потвърждение за разбиране. По-

долу е даден пример за набор от похвати на вербално 

общуване.  

 

Тип на комуникацията – вербално общуване  

Човек може да потвърди разбиране чрез: кимване, 

израз на лицето (напр. усмивка), като поддържа 

зрителен контакт, с което показва, че слуша; чрез 

задаване на въпроси; чрез повтаряне на чутото.  

 

За да провери разбирането, слушателят може да 

обобщи казаното в края на разговора и по този начин 

да убеди другия, че е разбрал. Но ако каже нещо, 

което е напълно грешно, изглежда объркано или излезе 

извън темата, без да е потвърдил разбиране, тогава ще 

знаете, че не сте бил разбран.  

  

Рефлективното питане е много полезен способ, когато 

сте в ролята на ментор. Той представлява задаване на 

въпроси от ментора, подготвени така, че да насърчават 

Наставлявания да обсъжда и анализира своята 

практика. 

Този способ помага на ментора да: 

• насърчава критичното мислене на 

Наставлявания. 

• насърчава Наставлявания да изследва своите 

идеи и да търси смисъл в тях. 

Рефлективните въпроси са: 

 такива с отворен край, базирани на 

непосредствения опит на Наставлявания 

 въпроси, които изискват повече информация или 

задълбочено мислене 

 въпроси, които насърчават Наставлявания да 

провери разбирането си 

Примери за рефлективни въпроси: 

 Кажете ми как бихте.....? 

 Кажете ми повече за ....? 

 Последния път вие ми казахте за..... промени ли 

се нещо оттогава? 

 Какво научихте за.....? 

Рефлективните въпроси имат за цел да предизвикат 

обмислени и лични отговори, които от своя страна да 

покажат на ментора нивото на разбиране на 

Наставлявания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал за 

раздаване  26 

 

 

 

40 мин. 

3.4 Подпомагане на Наставлявания да покрие 

изискванията на BESCLO на работното място  

 

Дейност 13 

Тази дейност е надграждане над Дейност 6, извършена 

по-рано. Участниците се разделят на групи от 3-4 и 

всяка група преглежда 1 или 2 раздела от BESCLO (в 

 

 

 

Виж 

Материали за 

раздаване от 

9 до 16 за 
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зависимост от големината им, тъй като някои са по-

обширни). Важно е това да са различни раздели от 

тези, които съответната група е разгледала в Дейност 6.   

Сега от тях се иска да помислят за поне още една 

допълнителна област от BESCLO, която могат да ползват 

като възможност за менторство. Ако е възможно всяка 

група да посочи 2 или повече.  

Разпределете групите така, че да имате 1 или 2 

области от BESCLO на група.  

Нека отделните групи да представят пред групата какви 

допълнителни възможности са видели. Насърчете 

всякакви обсъждания между групите по отношение на 

релевантността на примерите, които са избрали; 

доколко лесно и колко ефективно ще са избраните 

примери за Наставляваните.  

 

Важно е обучаваните ментори да осъзнаят, че 

възможност за личен пример и менторство може да 

изникне във всяка ситуация и те трябва да използват тези 

възможности, редом с другите планирани срещи. 

областите на 

BESCLO 

15 мин.  3.5 Даване на конструктивна обратна връзка към 

Наставлявания 

 

Конструктивната обратна връзка е важна, когато сте в 

ролята на Ментор. Малко вероятно е Наставляваният да 

напредва и научава нови неща, ако обратната връзка е 

само негативна: това (особено ако се повтаря) често 

предизвиква отрицателни резултати: демотивира и 

понижава увереността, човек се ‚затваря в себе си‘ и 

престава да бъде възприемчив към учене. Все пак 

обратната връзка трябва да е искрена – няма полза от 

това да не се подава обратна връзка към някого, който 

прави нещо „не както трябва“. Тогава как да се научи 

да прави нещата по-добре или правилно!?  

Конструктивната обратна връзка е честно мнение, но 

изказано по начин, който не обезкуражава човека 

срещу нас. Тя е конкретна информация, фокусирана 

върху проблем и базирана на наблюдение. Дава се в 

две части: похвала и критикуване. И двете са оценки за 

начина на работа на човека: какво е направил, как го е 

направил, неговото отношение и подход при 

извършването, усилието и резултата.  

 

Важно за конструктивната обратна връзка е, че 

критиката трябва да съчетае с похвала. Някои считат, че 

от полза е да изкажете (в този ред): похвала, критика и 

отново похвала, което да гарантира, че този, за когото 

се отнася, ще остане фокусиран върху позитивното, 

тъй като е коментирано последно. При предлагане на 

конструктивна критика е важно да се включат решения 

или указания за решаване на проблемни области или 
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ситуации, които да дадат възможност на критикувания 

да подобри или промени практиката си. 

 

За планове ползвахме акронима SMART, a за обратна 

връзка ползваме ‘BOOST’ (англ. boost - засилвам) – т.е. 

да помогнем да се засили увереността на 

Наставлявания: Balanced Observed Objective Specific 

Тimely, или Балансирана, Наблюдавана, Обективна, 

Специфична, Навременна. (Трудно е да се намери 

добър акроним/мнемотехника на български; може да 

ползвате ‘БНОСН’). 

 

Балансирана: Фокусът по време на сесиите за 

обратна връзка трябва да е балансиран и да покрива 

различни области от развитието и силните страни на 

Наставлявания. Той трябва да се концентрира върху 

това как силните страни да станат по-силни. При 

даване на „отрицателна обратна връзка“ трябва да сте 

сигурни да включите също и добри и конструктивни 

елементи.  

Наблюдавана: Базирайте обратната си връзка на това, 

което сте наблюдавали, а не толкова на това, което 

мислите за Наставлявания или чувствате по проблема. 

Обективна: При даване на обратна връзка не я 

свързвайте с личността на Наставлявания, а само с 

действията и резултатите му. Опитайте се да говорите 

описателно. 

Специфична: Постарайте се коментарите, които 

правите, да са подкрепени с примери за 

специфичните неща, за които говорите - общото 

говорене не помага. Например при даване на 

обратна връзка за работата, която е извършил колега, 

обяснете точно какво е направил/а добре. 

Навременна: Винаги се опитвайте да давате вашата 

обратна връзка колкото се може по-скоро след 

извършването на дейността. Като правите това, вие 

обхващате коментираната дейност максимално 

точно.  
 
Времетраене Упътване за обучаващите Оборудване 

Резултат от обучението 4 Оценка на прогреса на Наставлявания 

30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Разбиране за това как да се ползва ИОМ 

(Инструмента за оценка на менторството)  

 

Инструментът за оценка на менторството (ИОМ) е 

разработен като част от проекта Европейско 

менторство за социална грижа (ЕМСГ). Той е 

предназначен да подпомага менторите при оценката 

на служителите, които се подготвят за получаване на 

Европейски сертификат за грижи (ЕСГ).  

Има две оценки, включващи поне двама служители на 
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Ментор – един  (или повече) който е Наставляван и един 

(или повече) който не е  - и които трябва да се извършат 

като резултатите от тях се регистрират за нуждите на 

проекта: 

 Първата оценка трябва да се извърши преди 

служителите да са предприели обучение, базирано 

на BESCLO 

 Втората оценка трябва да стане след 

извършване на обучението, но преди те да се 

подложат на изпита за ЕСГ 

Менторът ще предложи 12 седмици менторство на 

служителите, избрани за това, но ще направи втора 

оценка на всички служители, идентифицирани като 

част от този проект (т.е. и така наречената „контролна 

група“). По този начин ще се види дали менторството 

подобрява разбирането на служителите за подхода, 

базиран на човешките права, при осигуряване на 

грижа и подкрепа, и дали се увеличава броят на 

успешно положилите изпита за ЕСГ – или не. 

 

Мениджърите и преките ръководители, които искат да 

оценят ценностната база на другите служители, за 

които те са отговорни, също могат да използват ИОМ 

по различен начин. 

 

Съдържание на Инструмента за оценка на 

менторството 

ИОМ и това ръководство са съставени така, че всеки от 

тях да покрива 8 области от „Основни резултати от 

Европейското обучение за социални грижи“ (ОРЕОСГ). 

ИОМ се състои от 5 листа (или таблици в Ексел) - по 

един за всяка област от BESCLO. 

 

1. Лист с въпроси и отговори по BESCLO 

Този лист предлага въпроси, които Менторът може да 

използва, за да улесни оценката си за разбирането на 

Наставлявания и прилагането на ценности и нагласи, 

които се покриват от всяка област на BESCLO. Той 

също така предлага списък с варианти на отговори, 

които могат да се очакват от Наставлявания. 

  

2. Лист с въпроси от BESCLO 

В него са включени само въпроси за всяка от 

областите на BESCLO, без дадени отговори и затова 

той може да се дава на Наставлявания като тестов 

лист - да спести време и да запази процеса на оценка 

опростен и ясен. Наставляваните могат да записват 

отговорите си или да ги съобщават устно на Ментора. 

Ако този лист се даде на ръка на Наставлявания, той 

трябва да се вземе обратно преди приключването на 

сесията; или пък Наставляваните могат да го ползват 
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за подобряване на резултатите си при второто 

оценяване. 

 

3. Ръководство за оценяване 

Този лист е разработен, за да подпомогне ментора 

при оценяването на отговорите на Наставляваните и 

да се направи преценка за нивото им на разбиране и 

прилагане на ценностите от всяка част от BESCLO. 

Точките (оценките), биват нанасяни в таблицата за 

автоматична оценка. 

 

4. Таблица за автоматична оценка 

Този лист е разработен, за да осигури визуален запис 

на прогреса, постигнат между първото и второто 

оценяване. Резултатите от първото оценяване са 

отразени в тъмносиньо, а тези от второто оценяване - 

в светлосиньо. Червено оцветяване се появява ако 

оценката при второто оценяване е по-ниска от тази 

при първото или когато оценката е „0“ („Още не е 

наясно“!). Точките за всеки въпрос за всяка област от 

BESCLO се въвеждат в жълтите клетки отляво. При 

използване на Ексел на компютър, отдясно се появява 

стълбовидна диаграма, която се запълва автоматично. 

 

5. Таблица за ръчна оценка 

Ако не е наличен компютър, може да се разпечата 

таблицата от лист 5 и оцветените клетки в нея да се 

попълват ръчно. Някои Ментори може да предпочитат 

да работят на ръка. Накрая обаче резултатите трябва 

да се изпратят по електронен път от Ментора на 

администратора на проекта за структуриране и 

преглед. Поради това е важно да се пази запис от 

оценките. 

 

Осемте области на BESCLO 

Това ръководство разглежда всяка от областите на 

BESCLO, като се дават някои примерни отговори, които 

покриват всеки от критериите за оценка. 9-балната 

система за оценка осигурява обхват и гъвкавост, така 

че да се отчитат и малки нива на напредък. Съществува 

също така и десета оценка – нула (0) – която означава, 

че кандидатът все още не е разбрал темата, не може 

да я свърже с работата си и/или е объркан по 

отношение на тази тема. Точките би следвало да са 

индикация за „усещане“ колко добър е отговорът. 

 

Оценяването неизбежно е субективно до известна 

степен в смисъл, че някои ментори са „по-щедри“ от 

други, но независимо от това, ние се надяваме да 

установим някаква последователност в рамките на 

диапазона от оценки. Когато отговорите на въпроси по 
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необходимост са кратки, е трудно да се извърши 

диференциране по 9 нива на положителна оценка. 

Тези особености ще бъдат взети предвид при събиране 

на резултатите за проекта. 

 

Служителите, които се включват във въвеждаща 

програма за обучение за получаване на ECГ се очаква 

да дадат отговори в диапазона „Достатъчно“ до 

„Добро“. На практика отговор за „Отличен“ може да се 

очаква от по-опитни служители. 
 

 

0/нула - Още не е наясно 

•Има само неясна представа и общо познание по 

темата 

•Не дава примери, съответстващи на работното 

място 

•Показва съвсем слабо разбиране на тематиката 

и/или е объркан по отношение на нея 

 

1, 2 и 3 - Достатъчно 

•Показва основно познание по темата 

•Дава поне един пример, свързан с работното място 

•Дава идеи и мнения в общ вид с близка до 

използваната терминология 

 

4, 5 и 6 - Добро 

•покзва солидно познаване и разбиране на 

тематиката 

•дава набор от примери, свързани с работното място 

•споделя идеи, въпроси и мнения по ясен, логичен 

начин като използва подходяща терминология 

 

7, 8 и 9 - Отлично 

•демонстрира задълбочено познание и разбиране на 

темата 

•дава набор от примери, съответстващи на 

работното място, както и други примери в контекста 

на социалните грижи 

•прави връзки между теория и практика  

•ефективно комуникира идеи, въпроси и мнения по 

ясен логичен и последователен начин като използва 

подходяща терминология 

 

 

Дейност 14 

Работи се с цялата група. Подгответе 4 листчета, всяко 

с едно от следните заглавия:  

- Още не е наясно 

- Достатъчно 

- Добре 
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40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отлично 

Обяснете, че ще извършвате оценка само в една от 

тези категории, без все още да ползвате точкуване.  

 

Поставете по един от листите в някоя част от 

помещението, напр. в ъгълите. Последователно - един 

по един - прочетете следните въпроси и отговорите към 

тях. След всеки въпрос и отговор участниците следва да 

застанат в ъгъла с оценката, която считат че съответства 

най-добре на дадения отговор. Това се повтаря за 

всяка част от BESCLO, т.е. 8 пъти. Въпросите се 

прожектират и на екран като се използват 

Изображения от 25 до 32.  

 

BESCLO 1. Въпрос: Начините, по които показвам 

уважение към културата и ценностите на другите, 

са…?  

Отговор: Показвам уважение към културата и 

ценностите на други  като не съм груб с хората, които 

имат различна от моята култура. (Предполаган 

отговор – Още не е наясно.) 

 

BESCLO 2. Въпрос: Ако други винаги взимат решение 

вместо даден човек, какъв ще бъде вероятният ефект 

върху този човек във времето?  

Отговор: Постепенно губене на увереност при 

вземане на решение, самоуважението му се 

понижава, може да се отдръпне, става сърдит или 

раздразнителен, трудно му е да прави дори и малки 

избори и решения, самоуважението му и увереността 

продължават да спадат, става слаб и пасивен. 

(Предполаган отговор – Отлично)  

 

BESCLO 3. Въпрос: Оценката на риска включва…?  

Отговор: Вглеждане в проблемите, които могат да 

възникнат и оценка колко опасни могат да са. 

(Предполаган отговор – Достатъчно)  

 

BESCLO 4. Въпрос: Важно е да се работи в 

партньорство с приятели/застъпници и значими други, 

защото…?  

Отговор: Защото те могат да допълнят информацията, 

с която разполага подкрепящият служител за клиента, 

и да са в състояние да дадат важен принос в живота 

на човека. (Предполаган отговор – Добре)  

 

BESCLO 5. Въпрос: Нещата, които хората могат да 

направят, за да се спре разпространението на пожар, 

са…?  

Отговор: Използва се пожарогасител, монтират се 

датчици за дим и пожар, държат се затворени 

 

 

 

 

 

 

Ръководство 

за ИОМ стр. 3 

до 18 
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противопожарните врати. (Предполаган отговор – 

Добре, макар че що се отнася до пожарогасителя – 

отговорът не е съвсем правилен тъй като той е за 

гасене; но не е и неправилен, тъй като това може да 

спре разпространението на пожара)  

 

BESCLO 6. Въпрос: Пречките пред общуването 

включват…?  

Отговор: Прекален шум, прекалено топло или 

мразовито студено, не се владее езика, няма време за 

слушане, прекалено бързо говорене, използване на 

прекалено сложен език за дадения човек, други 

говорят в това време, човекът има болка или някакъв 

друг дискомфорт. (Предполаган отговор – Отлично)  

 

BESCLO 7. Въпрос: Институционално насилие 

означава…?  

Отговор: Наличие на строг ред за ставане и лягане, 

както и за хранене, като този ред е направен така, че 

да е по-лесно за персонала и организацията, а не за 

потребителите. (Предполаган отговор – Отлично)  

 

BESCLO 8. Въпрос: Две от целите на надзора са…?  

Отговор: За работодателите да проверят дали си 

вършите работата правилно и да видят дали имате 

нужда от обучение. (Предполаган отговор – 

Достатъчно)  

  

Ще откриете, че обучаваните няма да са съгласни и ще 

се колебаят между оценките. Може да предложите 

като бъдещо полезно решение точковата система от 1 

до 9. Обсъдете използването на точковата система като 

даваща възможност за по-точна оценка, и 

предизвикателствата и преимуществата й. Можете да 

провокирате дискусия по въпроса, но тя може да се 

окаже времеемка. В края на тази дейност напомнете 

на обучаваните следното:   

Несъгласието в оценките е защото те са субективни. 

Всеки прави собствени допускания относно 

информацията, с която разполага, и може да даде 

леко различен приоритет на една част от отговора 

спрямо друга. Всички имаме различни схващания.  

 

В дадените примери пред себе си имаме ограничена 

писмена информация. Когато обучаваните заработят 

като ментори обаче, те ще са в по-близък контакт с 

техните Наставлявани и ще ги познават по-добре. 

Когато менторстваните служители дадат отговор на 

въпрос по BESCLO в процеса на използване на 

оценяване с ИОМ, за тях ще е по-лесно да определят 

всяко ниво на техния обучаван, тъй като ще имат 
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60 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представа от работата на Наставлявания. Освен това 

ще бъдат по-добре запознати с процеса на оценяване, 

както и с нивата му. При оценяването на Наставляван те 

ще вземат предвид прогреса по отделните части на 

BESCLO, кои от тези части са по-трудни за него/нея и т.н. 

като в края на краищата всичко е доста субективно.  

 

 

 

Дейност 15 

За извършване на оценяване  

Разделете групата в малки групи по трима, 

разпределете Материал за раздаване А (Насоки за 

оценяване), Материал за раздаване Б (Празна бланка 

за оценяване) и Материал за раздаване В (Списък с 

примерни отговори по BESCLO 1). Заедно с 

обучаваните преминете през област 1, след което 

оцветете съответните квадратчета от диаграмата за 

прогреса.  

 

Раздайте се Материал за раздаване Г (BESCLO 2 и 3). 

От обучаваните в малките групи се иска да вземат 

решение. Всяка група представя пред останалите 

своята оценка, сравнява се с оценките на другите 

групи, и се търси общ консенсус.  

 

Обяснете, че това е начинът по който се извършва 

стандартизирането. Никой отделен човек не дава верен 

отговор, групата е тази, която заедно отсъжда вярното 

решение. Обяснете също така, че стандартните 

отговори доста вероятно ще бъдат за малко по-ниска 

оценка от очакваното. Естествено е да се вземе 

решение, базирано на собствените ни възможности; 

Но нека бъдещите ментори помнят, че Наставляваните 

по-вероятно са нови и неопитни в занаята.  

  

Помолете всяка група да попълни съответните колони 

от листа за точкуване в Материал за раздаване Б.  

 

Разпределете Материал за раздаване Д (непълни 

области 4 и 5 на BESCLO) и помолете всяка група да 

запише отговорите, които може да очаква (добри или 

лоши) от обучаваните. Когато приключат с попълването, 

помолете ги да разменят листите с друга група, да 

направят преценка и след това да дадат обратна 

връзка. Питайте за коментари и след това поискайте от 

всеки участник да попълни съответната част от листа за 

точкуване от Материал за раздаване Б.  

 

Разпределете Материал за раздаване Е (BESCLO 6, 7 и 

8) и помолете всяка група да направи преценка на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал за 

раздаване и 

31 до 33 

 

 

 

 

 

 

Нови 

Материали за 

раздаване в 

Ексел 

формат А, Б, 

В, Г, Д и Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако няма 

достатъчно 

време, може 

да 

предоставите 

налично 

копие от този 

Материал за 

раздаване с 

примерни 
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тези примерни отговори. Това упражнение е доста по-

бързо, тъй като менторите вече са свикнали с 

правенето на преценки. Да се помни, че консенсусът 

е решаващ (и той трябва да бъде достигнат след бърза 

дискусия). Ако участниците се притесняват за точките, 

просто ги насочете да се фокусират върху областите 

за преценка (Още не е наясно, Достатъчно, Добро, 

Отлично).  

 

В края на тази сесия съберете участниците за преглед 

на ръководството за ИОМ. Сега би трябвало да могат 

да работят с таблицата с примерни въпроси като 

допълнителен инструмент, който да им помогне при 

взимането на решения.  

 

Да се помоли всеки ученик да прегледа внимателно 

ръководството за ИОМ.  

 

отговори в 

него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки 

участник 

получава 

копие от 

ръководството 

за ИОМ 

 

15 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Оценка на успеваемостта на Наставлявания като 

се използва набор от методи  

 

Обучаваните вече са имали малко време за 

запознаване с ИОМ, но това не е единственият начин, 

по който те могат да оценяват своите Наставлявани по 

време на менторската програма.  

Бъдещите ментори трябва да познават и други начини, 

по които могат да оценяват прогреса на 

Наставляваните.  

Какво имаме предвид под оценка? Определението в 

оксфордския тълковен речник за оценка е: „да се 

оцени или установи природата, възможностите или 

качествата на...“ 

 

Оценяването е важна част от всеки процес на 

обучение и то допринася за научаването, тъй като дава 

обратна връзка за това докъде е стигнал ученикът в 

процеса на обучение, как прогресира и 

идентифицира областите на затруднение или тези с 

отличен резултат.  

 

Съществуват два типа оценки: 

Формативна оценка и сумативна оценка. 

 

• Формативна оценка: 

Оценка, която се получава, докато ученикът учи. Тя 

помага на ментора и Наставлявания да преценят как 

прогресират, кои области имат нужда от допълнителна 

работа, кои области се оказват лесни. Тя помага както 

на ментора, така и на Наставлявания да планират 

какво да правят по-нататък.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 
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10 мин 

• Сумативна оценка  

Това е оценка, която се прави в края на обучението и 

помага да се провери дали обучаваният е постигнал 

очакваните резултати от курса/проекта. За този курс 

сумативната оценка подпомага ментора да разбере 

какъв е прогресът на Наставлявания в усвояването и 

разбирането на BESCLO.  

Обикновено, но не винаги, се прави в края на сесия за 

обучение/тренинг. Сумативната оценка служи да 

остойности постиженията. Често се използва да даде 

информация за успеха на конкретна сесия от 

обучението/тренинга. В този проект валидността и 

надеждността на сумативната оценка се ценят от 

ментора, менторствания и мениджърите на проекта, 

тъй като сумативните оценки могат да свидетелстват за 

цялостния успех на проекта.  

 

Дейност 16 

Работи се с цялата група, като върху флип чарт се 

записват примери за Формативна оценка и Сумативна 

оценка в менторския проект. 

 

Целта е обучаваните да изброят видове 

„формативни“ оценявания като: серии с въпроси и 

отговори в рамките на менторската сесия, 

наблюдение за това как Наставляваният изпълнява 

ролята си, разговори с Наставлявания, дискусии по 

време на срещи между ментора и Наставлявания, 

искане на рефлективен отчет от менторствания, 

възлагане на задачи за писмена работа или 

презентации и др.  

„Сумативното“ оценяване в този проект е оценка, 

дадена с помощта на ИОМ и след полагане на изпита 

за ЕСГ. В други области това може да е изпълнено 

задание, положен изпит и тест и др.  

 

Обучаваните бъдещи ментори трябва да използват 

всички тези оценявания, докато техните Наставлявани 

работят в рамките на този проект.  

 

Дейност 17 

В същите групи, както по-горе, помолете половината 

групи да прегледат Пример А, а другата половина -

Пример Б. Нека след това групите да отговорят на 

следните въпроси:  

Към коя от областите на BESCLO се отнася това? Колко 

добре мислите, че отговарят на изискванията на 

BESCLO?  

Какво бихте направили  да ги подкрепите, за да 

подобрят разбирането си в тази област от BESCLO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флип чарт и 

маркери  
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След завършване поискайте от всяка група да даде 

обратна връзка за степента, до която са постигнали 

съгласие, вероятно е всяка група да има някакви 

дискусии за това кое ниво е правилно. Всяка група 

може да е определила различно ниво, но не следва да 

се очаква много голямо разминаване между тях. Ако 

има такова, то те трябва да получат препоръка за 

повторно запознаване с ръководството.  

  

Пример А е от BESCLO 3 и e съвсем ясно, че 

Наставляваният няма добро разбиране за баланса 

между дълг за грижа и поемане на риск, нито за 

негативното въздействие при непозволяване да се 

поемат рискове. За 3.1. въпрос 3 и 3.3. въпрос 5 точките 

би трябвало да са по-малко, вероятно съответстващи 

на недостатъчно (=0), ако това е единствената достъпна 

информация.  

Пример Б е посветен на BESCLO 7 (7.8) и BESCLO 1, тъй 

като Наставляваният одобрява лоша практика, което е 

насилие и показва, че персоналът не работи с 

принципите и ценностите за полагане на грижа. 

Оценката за 7.8. ще е 0, а оценката за BESCLO 1 ще е 

2/3.   

40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Осигуряване на обратна връзка към Наставлявания 

по отношение на покриването на изискванията на 

BESCLO  

Дейност 18 

Като разделите участниците в три групи, предложете им 

да прегледат сценариите (по един на група) и да дадат 

обратна връзка за прогреса на лицата в сценариите.  

След като всички са готови, отделните групи трябва да 

запознаят останалата част от цялата група със своя 

сценарий и отговори. Провокирайте групови дискусии. 

 

Сценарий 1 

Вие сте Ментор и наставлявате служителка, която 

отскоро е на работа в сектора. Неотдавна е започнала 

курса по BESCLO – завършила е BESCLO 1„Ценности на 

социалната грижа“. Когато за пръв път сте приложили 

ИОМ - преди да е започнала обучението, резултатът ѝ 

за тази област е бил 0. 

 

След обучението и проведените разговори, имате 

чувството, че Наставляваната е 

‚прегърнала‘ ценностите на грижа. Когато работите в 

една смяна с нея, забелязвате Наставляваната да 

общува с клиент - виждате, че я подпомага да стане, да 

се облече и да се приготви за деня. Знаете, че 

потребителката на услугата високо цени външния си 

вид и винаги се е държала така. Когато Наставляваната 

служителка ѝ помага да се облече, тя е доста 

 

 

 

Материали за 

раздаване 34, 

35, 36 
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небрежна по отношение на избора на дреха за деня и 

казва: „Е, вие няма да излизате никъде днес, така че 

няма значение какво ще облечете, нали така!?“ Това 

предизвиква известно объркване у потребителката; тя 

също така е поискала помощ в оправянето на 

прическата си. При това Наставляваната просто 

сресва косата оттук-оттам и казва: „Така става!“. 

 

Каква обратна връзка бихте дали на Наставляваната и 

как ще отнесете това към прогреса й по област 1 от 

BESCLO? 

  

В този сценарий Менторът трябва да обърне внимание 

на факта, че Наставляваната не третира човека като 

личност и не уважава вижданията и исканията й - и по 

този начин не се придържа към ключова ценност за 

грижа. Обратната връзка към Наставляваната обаче 

трябва да бъде подадена внимателно и, както беше 

споменато и по-рано, трябва да е конструктивна и 

съчетана с положителна обратна връзка за други 

области, в които Наставляваната се е представила 

добре.  

Сценарий 2 

Вие сте Ментор и наставлявате служителка, която до 

този момент се развива добре и се придвижва през 

различните области от BESCLO доста бързо, въпреки че 

има малко предходен опит в този сектор. Инстинктът ви 

подсказва, че тя ‚препуска‘ през материята - понеже 

изпълнява задачите два пъти по-бързо от останалите. 

 

Сега тя работи по област 5 от BESCLO „Безопасност 

при работа“ и е завършила обучението. Заедно с 

работата си по BESCLO, кара и ред курсове, осигурени 

от работодателя ви, които са важни за ролята й на 

работното място. Не е минала само два курса - 

„Първа помощ на работното място“ и „Преместване и 

позициониране“. Тя е била предупредена, че докато не 

премине тези две обучения, не трябва да използва 

електрическо оборудване или да оказва първа помощ. 

Вие сте насрочили среща с нея, за да дискутирате 

прогреса ѝ до момента и питате за курсовете, 

осигурени от работодателя. Тя отговаря, че все още 

очаква да започнат. Но веднага допълва с коментар: 

„Знам, че не съм завършила обучението за работа с 

подемника/лебедката от курса „Преместване и 

позициониране“, но Томъс ми показа как се работи с 

него и считам, че сега няма да имам проблеми“. След 

това смеейки се добавя: „Но почти изпуснах Фреда 

тази сутрин - за малко да падне от подемника. Накрая 

всичко беше наред… Само Фреда малко се изплаши.“ 

Наставляваната наистина не вижда какъвто и да е 
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проблем с този коментар. 

 

Каква обратна връзка за прогреса по област 5 от 

BESCLO ще дадете на Наставляваната и как ще 

направите това? 

 

В този сценарий Наставляваната съвсем очевидно 

работи по небезопасен и потенциално застрашаващ 

начин, като поставя хората, с които работи, в риск от 

нараняване. Обратната връзка трябва да се даде бързо 

и направо. Запомнете обаче, че това трябва да се 

направи по конструктивен начин, като се даде 

положителна обратна връзка за неща, които тя прави 

добре.  

 

Сценарий 3 

Вие сте Ментор и наставлявате служител, който вече е 

преминал въвеждащото обучение в организацията и е 

изкарал курсовете за „Първа помощ“ и „Преместване 

и позициониране“. Той трябва да започне област 4 от 

BESCLO като част от менторството, а вие трябва да 

оцените прогреса му по BESCLO 1, 2 и 3. Избирате 

формат с въпроси и отговори и карате Наставлявания 

да ви обясни какви са ценностите за полагане на 

грижи. Той отговаря много добре - ясно изброява 

ценностите и какво означава всяка една от тях.  

 

Преминавате на въпросите по област 3 от BESCLO 

„Работа с риск“. Питате Наставлявания какво мисли за 

хората, които поемат рискове. Той отговаря: „Хората, 

които подпомагаме, трябва да се пазят по всяко време 

и наше задължение е да гарантираме, че те няма да 

пострадат“. Питате отново: „А какво мислите за тези, 

които поемат рискове?“. Наставляваният е 

категоричен: „На хората не трябва да се позволява да 

поемат рискове, за да не се наранят! Това е същото 

като при работа с деца - те не разбират опасността, 

така че ние трябва да ги предпазваме“. 

 

Каква обратна връзка ще дадете на Наставлявания за 

прогреса му по област 3 от BESCLO?     

  

Този Наставляван служител се справя добре, но е 

прекалено фокусиран върху „дълга за грижа“ да 

предпази клиентите и е по-малко фокусиран върху 

правото на клиента да поема риск. Така че ще е 

необходимо време да обясните за баланса между 

„дълг за грижа“ и право на поемане на риск, така че 

той да разбере, че клиентите трябва да поемат 

рискове; а там, където може да възникне потенциална 

щета/вреда, следва да се направи необходимата 
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оценка на риска. Обратната връзка трябва отново да 

се даде по конструктивен начин като се комбинира с 

положителна такава.  

 

 

 

 

 

 

 

20 мин 

4.4 Даване на предложения за подобряване на 

работата и прогреса в обучението  

Важно за обучаваните е да разберат, че освен че дават 

обратна връзка към техните Наставлявани, така и те 

трябва да могат да ги подкрепят да си подобрят 

работата и прогреса в обучението.  

Дейност 19 

Работи се отново в същите групи, както при 

предходната дейност, и се използват същите 

сценарии. Всяка група трябва да предложи начини, по 

които Наставляваните от всеки сценарий могат да 

подобрят работата си и да се развият. След 

завършване на работата по групи представят пред 

цялата група; насърчете дискусия и всякакви 

допълнителни предложения, като по този начин 

участниците ще обменят опит и познание.  

 

В това упражнение вашите обучавани трябва да 

предложат редица варианти включително: 

самостоятелна работа с Наставлявания, 

демонстриране на специфичен аспект от работата от 

ментора или друг по-старши служител, допълнителна 

информация и материал за четене от Наставлявания, 

предложение за наблюдение на работа, възможно 

посещаване на допълнителен курс, да се предложи 

конкретно проучване в интернет или в библиотека, да 

се предложи на Наставлявания по-задълбочена 

саморефлексия по въпросите от значение за работата 

му и др.  

 

 

 

 

 

 

 

Материали за 

раздаване и 

34,35 и 36 

10 мин 4.5 Записване на менторските сесии  

След като сте запознали обучаваните бъдещи ментори  

с оценяването на работата на Наставляваните, 

даването на обратна връзка, начините за подкрепа на 

развитието им и др., те също така трябва да свикнат да 

записват ставащото в провежданите менторски сесии.   

 

Важните неща, които трябва да се запомнят при 

попълването на протоколи от менторските сесии, бяха 

вече споменати при дефинирането на основните 

характеристики на плановете за действие, наречени 

SMART: Specific, Measureable, Attainable, Realistic and 

Time related.  

Или Специфичен, Измерим, Постижим, Реалистичен, 

Времево обвързан. 

 

Обратната връзка може пък да следва принципите, 

определени в акронима BOOST:  

Примерeн 

протокол на 

сесиите  
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Изображения 
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Изображения 

35 и 36 
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Balanced, Observed, Objective, Specific and Timely; или 

Балансирана, Наблюдавана, Обективна, Специфична, 

Навременна.  

 

Важно е вашите записи да са: 

• Ясни и стегнати 

Записът да е лесен за четене и точно по въпроса. 

• Точни 

Цялата информация трябва да е вярна. 

• Четливи 

Когато е възможно, избягвайте писане на ръка, за да 

няма трудности при разчитането на ръкописа. 

• Разбираеми на лесен език 

Старайте се да не използвате съкращения и жаргон. 

• Да са приети от всички страни 

Както менторът, така и обучаемият трябва да са 

съгласни с това, че записаното отразява срещата 

точно. 

• Датирани и подписани 

Това помага да се формализира документацията, 

записа и всеки план за действие. Помага също така и 

при последващо позоваване в бъдещи срещи. 
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39 и 40 

 

Резултат от обучението 5 Поглед върху собствената работа като Ментор  
Времетраене Упътване за обучаващите Оборудване 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Преглед на собствената практика като Ментор 

Важно е участниците в курса да правят преглед на 

собствения си прогрес и практика като ментори. Това 

може да е нещо, с което не са свикнали, и затова тук 

ще дадем някои насоки:  

Практиката за собствен преглед се насърчава в 

секторите на здравните и социалните грижи и може да 

е полезна там, където прилагащите я искат или трябва 

да учат непрекъснато. Известен още като 

„саморефлектиране“, собственият преглед е чисто и 

просто обмисляне на това какво правите и оценка на 

това, дали във вашата дейност има области, в които сте 

научили нещо или които може да подобрите.  

 

Това изображение е с Цикъла на рефлектиране (виж 

Gibbs, 1988), който представлява бърз и лесен начин за 

анализ на собствената дейност. Цикълът включва:  

• Оглед на това, което се е случило? 

• Какво си помислихте или почувствахте? 

• Какво беше добро/лошо при този опит? 

• Какъв извод може да се направи от този опит?  

• Какво още бихте направил?  

• Ако се случи отново, какво бихте направили 
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20 мин 

различно?  

Някои хора правят въпросния преглед в главата си, но 

често срещано е и използването на дневник или 

журнал. По този начин могат да бъдат записвани 

инциденти или ситуации: какво е станалото, какво сте 

почувствали, научили ли сте нещо от станалото, бихте 

ли направили нещо различно и ако да - как ще 

постъпите следващия път. Този дневник е за собствени 

нужди и поради това пишещите в него трябва да са 

открити и искрени по отношение на констатациите си.  

Ако нещо ги е разсърдило или направило тъжни, то 

запишете защо и как това би могло да се избегне 

следващия път. Обратно - нещо може да се е получило 

наистина добре, е хубаво да отбележите добре 

свършената работа.  

Поддържането на рефлективни практики на 

собствената дейност може да помогне на курсистите 

да развият добре ролята си на Ментор и да подобрят 

разбирането и практиката си.  

 

Освен собствените си виждания, е важно да се 

отразяват и тези на другите относно ролята и работата 

на менторите.  

 

Дейност  20 

Работейки с цялата група, задайте въпрос към 

участниците как могат да узнаят как се справят? 

Запишете отговорите на флип чарта.  

Тук курсистите следва да помислят за: 

• Получаване на обратна връзка от Наставляваните 

от тях; 

• Съставяне на кратък въпросник или лист за 

обратна връзка от Наставляваните; 

• Ако започват менторските сесии с отбелязване 

на очакванията и стремежите на Наставляваните, 

менторите могат да се върнат към тези бележки 

в края на менторския процес и да видят какво е 

постигнато и т.н.;  

• Получаване на обратна връзка от прекия 

мениджър;  

• Да потърсят мнението на колеги в работа;  

• Преглеждане на протоколите от менторските 

сесии;  

• Сравняване на оценките от ИОМ 1 и ИОМ 2, за да 

се види дали Наставляваните са напреднали;  

• Анализ на процента, преминали изпита за ЕСГ 

сред Наставляваните.  

Всички тези фактори ще помогнат на обучаваните да 

рефлектират върху собствената си работа като 

Ментори. Може да е от помощ да си поставят ясни 

цели за това какво искат. Например: търсен резултат 
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Флип чарт и 

маркер  
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би могло да е успешното преминаване на 

Наставляваните през BESCLO - съответно успешно 

получаване на ЕСГ; или дори нещо повече от това: 

подобряване на начините на грижа, базирани на 

човешките права, за хората с увреждания в рамките на 

тяхната организация. 

След като е направил този преглед, менторът може да 

състави собствен план за действие за това как да 

продължи добрата си практика и/или да подобри 

ролята си.  

Резюме 

20 мин Вече покрихме всички резултати от обучението в този 

курс, ако има някакви въпроси сега е времето да се 

зададат. Някакви въпроси? 

 

Важно е обучаваните да отделят време, за да се 

запознаят внимателно с работните материали, ИОМ и 

ръководството за работа с ИОМ. Това ще им позволи 

да са запознати с всичко, което им е необходимо, за 

да влязат в ролята си на ментор.  

 

Благодаря на всички за участието и желаем успех на 

всеки в ролята му на ментор! 
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Допълнителни дейности 

 

Ние сме подготвили набор от допълнителни дейности, които са предназначени да 

помогнат на курсистите да консолидират познанията си чрез изпълняването на тези 

дейности в свободното си време.  

Като обучаващ трябва внимателно да обмислите кога да предложите тези 

допълнителни дейности на курсистите си, тъй като трябва да се предвиди допълнително 

време в обучението, за да получите информация за това как са се справили и да им 

предложите обратната си връзка. 

 

Препоръчваме да представите тези допълнителни дейности в края на всяка обучителна 

сесия и да бъдат представени и обсъждани на следваща сесия. Важно е да се 

предвидят сесии за обратна връзка: вие следва да измерите познанията на 

обучаваните и разбирането им, а освен това така ги насърчавате да завършат 

работата. 

В следващите страници са предложени дейности, базирани върху всеки един от 

резултатите от обучението.  
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Допълнителна дейност 1 

Свързана с Р.О. 1 Разбиране на ролята на ментора в проекта ЕМСГ 

Първият резултат от обучението, който покрихте, ви е превел през детайлите на ЕМСГ 

проекта и ролята ви като Ментор в проекта. Във вашите материали има подробна 

информация, която може да използвате.  

 

Отделете малко време, за да обмислите новата си роля като Ментор в ЕМСГ и да 

отговорите на въпросите по-долу:  

Какви са ключовите качества, които са съществени за вас, за да бъдете Ментор в 

този проект? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какви са съществените познания и умения, необходими, за да приемете ролята на 

Ментор в този проект? 
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Допълнителна дейност 2 

Свързана с Р.О. 2 Въвеждане на менторската програма 

Този резултат от обучението се отнася изцяло до съставянето на менторската 

програма. Ще правите това на работното си място, така че е необходимо да 

помислите как ще протече процесът във вашата конкретна ситуация. За целта е 

необходимо да планирате и се подготвите. Обмислянето на следните въпроси ще ви 

помогне да се подготвите: 

 

Отделете известно време, за да помислите върху потенциалните пречки, които 

можете да срещнете, проблемите или въпросите, които възникват на вашето 

специфично работно място при започването на менторски проект, и ги избройте 

по-долу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изброили сте възможните пречки - как ще решите проблемите, така че уверено да 

подпишете споразумение за менторство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Има ли области от работата, за които ще има нужда да поговорите с мениджъра 

си? 
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Допълнителна дейност 3 

Свързана с Р.О. 3 Оказване на менторска подкрепа 

Този резултат от обучението в курса покрива въпросите, свързани с това как да се 

предложи менторска подкрепа в рамките на този проект. 

 

Досега говорихме за начините, по които можете да подпомогнете своите 

Наставлявани да преминат през различните области на програмата на BESCLO и 

как да дадете обратна връзка за прогреса по тази програма. 

 

Прочетете сценария по-долу и отговорете на въпросите. 

Наставлявана - Бърни 

Ментор - ВИЕ 

 

Вашият Наставляван е Бърни. Преди да дойде на работа при вас, тя е работила като 

подкрепящ персонал на възрастни хора с деменция в продължение на повече от 10 

години. Вашата организация оказва подкрепа на възрастни хора с увреждания: те 

имат нужда от помощ за почти всичко, свързано с ежедневните им потребности, и 

всички са с проблеми, свързани с тяхната мобилност. Около 1/3 от всички клиенти 

имат интелектуални увреждания. 

 

Бърни е работила във вашата организация около 6 седмици и отскоро проявява 

интерес за участие в проекта и получаване на ЕСГ. Тя е преминала първата област 

и е започнала работа по втората област от BESCLO. Не е задавала въпроси или 

искала разяснения по областите на BESCLO, които е покрила досега. 

Последната седмица Бърни е завършила част 1 от курса на вашата организация по 

здравеопазване и сигурност. 

 

Днес Бърни е в същата смяна като вас и вие имате възможност да наблюдавате как 

се справя на работното място. Наблюдавайки я вие забелязвате, че макар че е 

учтива като разговаря с тези, които подпомага, често ползва наставнически тон. 

Понякога изглежда като че ли тя говори на по-малки деца, което вие считате за 

неподходящо. Също така сте забелязали, че няколко от клиентите се споглеждат 

смутено, когато тя говори с някой от тях. Вие сте притеснен, че начинът, по който тя 

говори, всъщност отразява отношението, което изпитва към клиентите. 

 

Вашите притеснения се задълбочават, когато я чувате да казва на колега от 

персонала „Обичам да работя с „тях“ и „те“ имат нужда от грижа, нали така?! Но 

това е толкова жалко… Все пак тук ми харесва.“ 

Независимо от това, работата на Бърни е удовлетворителна, тя е дружелюбна и 

работи здраво. 

 

Имате менторска среща с Бърни. Направете бележки на следващата страница за 

това как ще дадете обратна връзка към Бърни по време на срещата, като 

отбележите всички важни точки, и като се опитате да предложите на Наставляваната 

всякаква възможна подкрепа.  
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Менторски бележки за работната среща с Бърни:  
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Допълнителна дейност 4 

Свързана с Р.О. 4 Оценка на успехите и прогреса на Наставлявания 

Този резултат от обучението е посветен изцяло на оценяването на Наставлявания по 

отношение на напредъка му и на това как се ползва ИОМ. 

 

Искаме да упражните техниките и уменията си за оценяване и затова ви 

приканваме да зададете въпроса по-долу на поне трима от колегите си и да 

отбележите техните отговори в лявата колона от таблицата. След това отделете 

малко време, за да определите нивото на оценка на техните отговори. (Можете да 

уверите вашите колеги, че отговорите им ще бъдат запазени в анонимност.)  

Въпрос: 

 

Примерите за негативни ефекти върху човек, който не поема рискове, са:  

 

 Отговор Ниво на оценка 

Колега 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колега 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колега 3 
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Допълнителна дейност 5 

Свързана с Р.О. 5 Поглед върху собствената работа като Ментор 

Този Р.О. е насочен към това Менторът да е способен да прави оценка на собствените 

си учение и работа. Като използвате кръговата диаграма по-долу, си помислете за 

дейност, която сте предприели тази седмица, и направете бележки, които да отразяват 

всеки аспект от диаграмата.   

  

   

Позиция от кръговата диаграма Вашите коментари 

Какво се случи?  

 

 

 

Какво си помислихте или 

почувствахте? 

 

 

 

 

 

Какво беше добро/лошо при 

този опит? 

Какво друго може да се извлече 

от този опит? 

 

 

 

 

 

Какво още бихте направили?  

 

 

 

 

 

Ако се случи отново, какво бихте 

направили различно? 
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Материал за раздаване 1 

 

Този курс покрива 5 ясно обособени Резултати от обучението* (Р.О.)  и представя 

Въведение към Инструмента за оценка на менторството (ИОМ), включващо достъпно 

ръководство как да се използва той с Обучаваните и/или Наставляваните*. Резултатите 

от обучението (Р.О.) са: 

 

1. Разбиране на ролята на Ментора в проекта ЕМСГ (Европейско менторство в 

социалните грижи/ European Mentoring in Social Care - EMiSC) 

1.1 Разбиране на целите на проекта ЕМСГ; 

1.2 Разбиране на ключовите ценности и принципи на менторството в проекта EМСГ; 

1.3 Разбиране на ролята и отговорностите на Ментора в ЕМСГ проекта; 

1.4 Очертаване на границите на менторството в ЕМСГ проекта; 

1.5 Разбиране на BESCLO(Basic European Social Care Learning Outcomes/ Основни 

резултати от Европейското обучение за социални грижи). 

 

2. Въвеждане на менторската програма 

2.1 Изучаване на целите на проекта EМСГ с Наставляваните; 

2.1 Подготовка на менторския план;  

2.3 Съгласуване на учебен договор с наставляваните като се ползва стандартен 

формат; 

2.4 Идентифициране на потенциалните препятствия пред прогреса в менторството, 

както и на потенциалните решения. 

 

3. Оказване на менторска подкрепа 

3.1 Отчитане на това, как другите биха били повлияни от менторския процес; 

3.2 Използване на набор от стилове за обучение; 

3.3 Използване на набор от умения за общуване; 

3.4 Подкрепа на наставлявания, за да покрие изискванията на BESCLO на работното си 

място; 

3.5 Даване на конструктивна обратна връзка  към наставлявания. 

 

4. Оценка на успеха и прогреса на Наставляваните 

4.1 Разбиране на това как се ползва ИОМ; 

4.2 Оценяване на успеваемостта на Наставляваните чрез набор от методи; 

4.3 Даване на обратна връзка към Наставляваните за успеваемостта по отношение на 

BESCLO; 

4.4 Предложения за подобряване на работата и успеваемостта; 

4.5 Записване на менторските сесии. 

 

5. Поглед върху собствената работа като Mентор 

5.1 Отразяване на собствената ни практика като ментор 
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Материал за раздаване 2 
 

+ Въведение към ИОМ и как да се използва с Наставляваните 
 

Целите на проекта ЕМСГ са ясно очертани и те са: 

 

 Утвърждаване на човешките права и основнте свободи в услугите за полагане на 

грижи в ЕС; 

 

 Ефективна промяна в отношението и нагласите на персонала при полагане на 

социални грижи в страните членки, което ще доведе до предлагане на услуги, 

основани на принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания; 

 

 Осигуряване на инструменти за промяна на стария медицински подход* към 

хора в неравностойно положение и преминаване към социален модел* - чрез 

обучение и менторстване на персонала по време на ежедневната им работа 

(само обучение не е достатъчно като се има предвид сериозността на нужната 

промяна); 

 

 Установяване на капацитет и възможности в страните-членки за осъществяване 

на менторство на персонала в социалната грижа; 

 

 Използване на менторството за подкрепа на персонала чрез личностно 

ориентиран подход по време на работа, като се използват обяснения, напътствия 

и демонстрации; 

 

 Промотиране на BESCLO и Европейски сертификат за грижа (ЕСГ/ Еuropean Care 

Certificate/ ECC) в Европейския Съюз. 

 

 

Резултати от обучението (Р.О.) – навсякъде в материалите на ЕСГ термините „Резултати 

от обучението“ или „Учебни резултати“ се отнасят до това какво Обучаваният следва да 

знае, умее, осъзнава или разбира в края на курса. Т.е. курсът има за цел да „научи“ 

или да предаде определен брой Р.О.; в този случай те са 5. (Може да срещнете думите 

раздел или област, например “област на BESCLO”, което също се отнася за желан 

Резултат от обучението). 

 

Обучавани – хората, които участват в настоящия курс, са Обучавани; след като го 

завършат успешно, те могат да бъдат Ментори на работното си място, а колегите, за 

които отговарят, са Наставлявани. 

 

Медицинският модел разглежда човека с увреждания като зависимо същество, което 

не може да се грижи за себе си, не може да взима решения - възможностите за избор 

на индивида са ограничени до одобрени от "помощния" експерт. Социалният модел се 

цели да разклати институционалната дискриминация и да спомогне хората с 

увреждания да живеят пълноценен и активен живот чрез: достъпни сгради, достъпна 

информация, спазване на законовите права, осигуряване на правото на избор и 

поемане на рискове. 
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Материал за раздаване 3 
 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се базира на осем ръководни 

принципа. Те са: 

 

1. Зачитане на присъщото достойнство, самостоятелността на индивида, включително 

свободата на личен избор, и независимостта от лица; 

 

2. Недопускане на дискриминация;  

 

3. Пълноценно, ефективно участие и включване в обществото;   

 

4. Уважение към различния и приемане на хората с увреждания като част от човешкото 

многообразие и човечеството; 

 

5. Равни възможности; 

 

6. Достъпност; 

 

7. Равенството между мъже и жени;  

 

8. Зачитане на развиващите се способности на децата с увреждания, зачитане на 

правото на децата с увреждания да запазят своята идентичност. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility
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Материал за раздаване  4 
 

Дейност 2. В малки групи от 3 до 4 човека 

 

Нека всеки си представи, че започва нова работа и в първия си  

ден ‚получава‘ ментор, който да го наставлява в новата му роля.  

 

Сценарий: Харесвате ментора си, който очевидно знае доста за работата, тъй като е в 

тази роля повече от 5 години. В една вечерна смяна, обаче, менторът изглежда малко 

напрегнат и отговаря с неохота на въпросите ви, тъй като е зает със собствената си 

работа. 

 

По-рано през деня мениджърът ви е показал как се въвеждат данните от личните 

досиета на клиентите. Той е подчертал, че това трябва да се прави два пъти на ден – в 

края на сутрешната смяна и в края на следобедната/нощната смяна - с цел да се 

гарантира, че записите в досиета са винаги актуални. 

 

В края на вечерта вие молите ментора да ви помогне, тъй като не можете да си 

спомните къде се намират досиета на клиентите. Менторът заявява, че мениджърът е 

преувеличил и той винаги правел това с нови служители; а всъщност записите се 

обновявали на всеки два дни или дори в края на седмицата; и това не било проблем. 

 

 

Обсъдете в групата какво мислите за това как се държи менторът в този сценарий. 

 

 а) Това добре ли е? 

 

 б) Има ли нещо, което вие като бъдещ ментор бихте променили? 

 

в) Изгответе списък с поне три ключови ценности и принципи, които бихте следвали 

ако бяхте ментор! 

 

г) Има ли други ценности и принципи, които чувствате, че трябва да се включат като 

част от ЕМСГ проекта? 

 

Изберете по един човек от всяка група, който да даде обратна връзка от името на 

цялата група. 
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Материал за раздаване 5 
 

Роля и отговорности на ментора в проекта ЕМСГ 
 

Определението за Ментор, което се използва в този проект, е „опитен човек, който 

използва връзки, основани на позитивност и доверие, за да помогне на тези с по-

малко опит да развият познанията си, своето разбиране и ценности в ежедневната си 

практика“. 

 

Ролята и отговорностите на ментора в EМСГ проекта са: 

 

 Да помогне за развитието и обучението на Наставлявания; 

 

 Да подкрепя Наставлявания при разпознаване и максимизиране на неговия 

потенциал; 

 

 Да мотивира, насърчава и изгражда увереност в Наставлявания; 

 

 Да помага на Наставлявания да се фокусира върху специфични области от 

развитието си; 

 

 Да подпомага Наставлявания в разбирането на ценностите, които стоят в 

основата на подхода в социалните грижи, основан върху човешките права;  

 

 Да подпомага Наставлявания да разширява познанието си и разбирането на 

BESCLO; 

 

 Да насърчава Наставлявания да развива и работи с ценностите и отношенията и 

нагласите, стоящи в основата на BESCLO и на подхода в работата му, основан на 

човешките права; 

 

 Да подпомага Наставлявания да открива проблемните места или трудности в 

работата му и да търси начини за намиране на решения за тези трудности, като 

по този начин се подобрява общото му разбиране и качеството на работа 

 

 Да може да използва ИОМ и други стратегии, за да се убеди, че Наставляваният 

върви успешно към получаване на ECГ. 

 

 Да подкрепя и въздейства за постигане на повече промени на работното място в 

посока на прилагане на подхода, базиран на човешките права. 
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Материал за раздаване 6 

 

Граници на ролята на ментора 

 

С тази част от курса се проверява дали обучаваните са наясно с границите, в които се 

помества тяхната роля като Ментори, като се отчитат следните неща: 

 

 Връзката с Ментора е ограничена в рамките на проекта ЕМСГ. След като 

обучаваният положи изпита за ECГ тази връзка приключва. 

 

 Връзката Ментор/Наставляван е основана единствено на преминаване на 

BESCLO и подготовката за изпита за ЕСГ на обучавания.  

 

 Ролята на Ментора може да е ограничена във времето, тъй като той/тя често има 

други професионални ангажименти, които трябва да изпълнява, докато е в 

ролята си на Ментор. 

 

 Изискванията към Наставлявания или към Ментора не трябва да са прекалено 

големи. 

 

 Необходимо е придържането към ролята на Ментор: тя не трябва да включва 

поемане на служебни задачи, проучвания, обучение и други в полза на 

Наставлявания, а по-скоро трябва да е в подкрепа на Наставлявания, който да 

извършва тези дейности самостоятелно. 

 

 Ролятата на Ментора се отнася само до работата на Наставлявания и не 

включва неговия личен живот, връзки и др. 

 

 Взаимодействието между Ментор и Наставляван не трябва да преминава в 

грубости или обиди (насилие или експлоатация). 

 

 Менторът и Наставляваният не трябва да приемат скъпи подаръци един от друг. 

 

 Границите във взаимоотношенията между Ментор и Наставляван са подобни на 

тези, които обикновено съществуват между служители, т.е. да не се прави 

каквото и да е, което може да застраши тях или други; незаконно или 

потенциално опасно действие, вредно за другата страна или трети страни. 

Трябва да се прилагат и обичайните принципи и норми, по отношение на 

поверителност, т.е. поверителността трябва да се наруши, ако/когато се 

прилагат неприемливи практики и/или съществува опасност от рискова 

ситуация - застрашаване на сигурността, здравето, благополучието. 
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Материали за раздаване 7/8 

Образец на „учебен договор“ 

 

Този документ (след като е подписан) е споразумение между Ментора и 

Наставлявания. Той очертава ролите и отговорностите на всеки в контекста на 

менторската програма. Договорът е на разположение на екипа на проекта EMСГ, 

включително на: европейските партньори и на прекия мениджър на Ментора и 

Наставлявания в организацията. Ще бъде спазвана поверителност, освен ако не се 

открият некоректни и опасни практики, които могат да застрашат Ментора, 

Наставлявания или други лица. 

Важно: всяко споменаване на клиент в този документ трябва да бъде анонимизирано 

(напр. г-н А, г-н Б или г-жа В), така че тя/той да не могат да бъдат идентифицирани по 

какъвто и да е начин. Запазването на поверителността на хората, с които работите и 

които подкрепяте (вкл. техните приятели и семейства), е важна част от този проект! 

Организация:  
Споразумение между: 

Ментор: 

Наставляван: 

 
Длъжност: 

Длъжност: 
Цели: 

Целите на Менторската програма са следните: 

 да утвърждава човешките права и основните свободи при 

предоставяне на услугите на организацията;  

 да помага на Наставлявания да развие отношение и нагласи, 

необходими за предоставяне на услуги, основани на Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания; 

 да подпомага Наставлявания да подобри начините си на работа като 

прилага социалния модел на отношение към хора с уврежданията; 

 да подпомага Наставлявания да работи чрез прилагане на личностно 

ориентиран подход чрез обясняване, напътствие и демонстриране; 

 да популяризира BESCLO (Basic European Social Care Learning 

Outcomes/Основни резултати от Европейското обучение за социални 

грижи) и ECГ - Европейски сертификат за грижа / ECC /European Care 

Certificate. 

Ролята и отговорностите на Ментора са: 

 да даде възможност на Наставлявания да се учи и развива чрез 

предоставяне на информация, съвети и напътствия;  

 да даде възможност на Наставлявания да открие и развие потенциала 

си;  

 да помогне на Наставлявания да развие познанията и уменията си в 

сферата на BESCLO; 

 да помогне на Наставлявания да развие ценности и отношение и 

нагласа, свързани с подхода за предоставяне на услуги, основан на 

човешките права;  

 да подкрепя Наставлявания да подобрява качеството на работата си; 

 да даде възможност на Наставлявания да открие вероятни пречки по 

пътя към усъвършенстването му и да работи за отстраняването им;  

 да оцени успеха и прогреса на Наставлявания по отношение на 

целите на BESCLO, използвайки „инструмента за оценка на 

Менторството (ИОМ)“ и ръководството към него; 

 да спазва поверителност в приетите граници;  

 да е на разположение за Менторските сесии според уговореното 



9 

 

време; 

 да попълва и подписва протоколите, свързани с всяка Менторска 

сесия, като използва стандартна форма за отразяване. 

Ролята и отговорностите на Наставлявания са: 

 да е на разположение за сесиите за Менторство и оценяване, според 

уговореното време; 

 да работи за постигане на целите на BESCLO и да подобри качестовото 

на работата си;  

 да осмисля и следва напътствията, които получава от Ментора;  

 да иска съвет, помощ или разяснения, когато е необходимо;  

 да работи за отстраняване на възможни пречки пред Менторството;  

 да е отговорен за собственото си обучение и работа;  

 да записва и подписва записките си като наставляван от всяка 

Менторска сесия като използва мястото, осигурено на стандартните 

форми за записване. 

Дата на започване на 

Менторството: 

Дата на приключване на Менторството: 

План за Менторство: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дати на Менторските сесии: 

 

 

 

Дата на първа 

оценка: 

Дата на втора оценка: Дата на изпита за ЕСГ: 

Подпис на Ментора: 

Дата: 

Подпис на Наставлявания: 

Дата: 

Подпис на мениджъра: 

Дата: 
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Материали за раздаване 9 до 16 

8 Раздела на BESCLO 

 

Обучителни резултати (О.Р.) по съдържанието на BESCLO – Обучаваният е постигнал 

нужните Обучителни резултати, когато той/тя може да: 

 

1. Ценностите на социалната грижа 

 

1.1 Разбира необходимостта през цялото време да се популяризират следните 

ценности: самостоятелност, права, избор, право на неприкосновеност на личния 

живот и лично пространство, независимост, достойнство, уважение и партньорство. 

Описва какво означава всеки един от следните термини при подпомагане на хора: 

 Самостоятелност  

 Права 

 Избор 

 Право на неприкосновеност на личния живот и лично пространство 

 Независимост 

 Достойнство 

 Уважение 

 Партньорство 

 Самоопределение 

 Участие 

 Включване 

Обяснява защо е важно да се популяризират тези ценности в ежедневната работа, 

свързва тези ценности с текущата политика и правна рамка (напр. Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания) и дава примери за начини, по които това 

може (и трябва) да се направи. 

 

1.2 Разбира необходимостта от прилагане на принципа за равните възможности за 

хората, които подпомага 

Отчита значението на равни възможности, по отношение на хората, които той/тя 

подпомага. Обяснява защо е важно да се популяризират равните възможности в 

ежедневната работа и дава примери как може да стане това. 

Бележка за насока: учебното съдържание трябва да обяснява как включването на 

технологиите улеснява равните възможности. Например: хората използващи компютри 

и специален хардуер и софтуер за обучение, работа, общуване; електрически 

колички за мобилност и други средства за свободното придвижване в общността. 

 

1.3 Разбира необходимостта да помага и уважава многообразието и различните 

култури 

Обяснява необходимостта да помага и да се отнася с уважение към човешкото 

разнообразие, включително: 

 аспекти от ежедневния живот, които изискват различен подход, според  личната 

история, минало, произход, среда, култура и др.; 

 защо е важно да се подпомагат хора по начин, който уважава техните различия; 

 примери от различни практики, за да се покаже на хората, че тяхната култура и 

ценности се уважават. 

 

1.4 Разбира важността на поверителността 

Очертава следното: 

 защо поверителността е важна при подпомагане на хората; 
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 добри практики за спазване на поверителност, които той/тя може да използва в 

ежедневната си работа. 

Бележка за насока: напр. как новите медии (като фейсбук, туитър, изпращане на 

снимки чрез мобилните телефони и др.) снижават препятствията пред общуването, но 

увеличават шансовете за нарушаване на поверителността. Например: подкрепящ 

служител, който публикува снимки на потребителите на услугите му на собствената си 

фейсбук страница, без съгласието на потребителите. 

 

1.5 Разбира границите на поверителността 

Обяснява защо и кога трябва да се споделя конфиденциалната информация, като 

дава примери. 
 

2. Повишаване на качеството на живот на клиентите  

 

2.1 Разбира важността от познаването на историята, предпочитанията, желанията, 

потребностите, уменията и възможностите на хората, които подпомага. 

Обяснява защо е важно познаването на историята, предпочитанията, желанията и 

потребностите и др. на хората, които той/тя подпомага. 

 

2.2 Разбира необходимостта да се увери, че всичко което прави, е съобразено с 

личността на подпомагания. 

Обяснява защо подпомаганият трябва да е в центъра на всички взети решения и 

предприети действия.  

Обяснява защо е важно да се прилагат ценности на социалната грижа, за да се 

подкрепят правата на клиентите. 

Обяснява защо не е подходящо да се вземат решения и предприемат действия, които 

са по-скоро в полза на организацията или служителя, отколкото на клиента. 

 

2.3 Разбира необходимостта да се подкрепят клиентите да управляват собствения си 

живот и да правят информирани избори за услугите, които получават. 

Обяснява защо е важно да се даде право на клиента да контролира собствения си 

живот и как това има връзка с подхода, основан на Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания и свързаните с нея документи. 

Бележка за насока: например Европейската стратегия за уврежданията 2010-20, 

Европейския съвет по плана за действие по уврежданията.  

Дава примери как в ежедневната си работа той/тя дава възможност на клиентите да 

управляват собствения си живот.  

Обяснява значението на информиран избор. 

Описва начини за подпомагане на хората, за които се грижи, да направят 

„информиран“ избор за услугите, които получават. 

 

2.4 Наясно е с въздействието на помощните устройства върху участието на 

индивидите, които подпомага, и качеството им на живот. 

Обяснява ползите от информационните и комуникационните технологии и 

адаптирането на средата към овластяването, включването и участието на 

подпомаганите хора и последствията от неподходящо, неизправно или повредено 

помощно устройство, напр. скутер или количка за мобилност, слухов апарат, 

компютър и др. 

Обяснява правото на подпомаганите хора да имат достъп до помощно/“овластяващо“ 

оборудване. 
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3. Работа с риск 

 

3.1 Дава си сметка, че подпомаганите лица имат право да рискуват и да поемат 

риск. Обяснява значението на понятието риск. 

Разбира защо хората имат право да рискуват;  

Разбира негативните ефекти върху подпомаганите, ако те никога нямат възможност да 

поемат риск; 

Разбира защо на хората, които използват услугите за социални грижи, често не се 

разрешава да поемат рискове, или биват обезкуражени да го правят. 

Описва ситуация, в която поемането на риск е донесло ползи за даден индивид. 

 

3.2 Идентифицира основните принципи, свързани с оценката на риска 

 

3.3 Наясно е с дилемата между „дълга за грижа“ и даването възможност на 

потребителите на услуги да поемат рискове. 

Обяснява значението на „дълг за грижа“ (вкл. задължението да се пазят другите). 

Описва как дългът за грижа може да влезе в конфликт с правото на клиентите да 

поемат рискове. 

 

3.4 Разбира собствените отговорности по отношение на управлението на риска. 

Описва собствените си отговорности по отношение на управлението на риска, напр. 

необходимостта да е наясно със и да следв направената оценка на риска.  

 

3.5 Знае как да информира съответните хора за идентифицирани рискове. 

Обяснява как се докладват идентифицирани рискове. 

 

4. Разбиране ролята на подкрепящ служител 

 

4.1 Разбира ценността и важността за работа в партньорство с неплатени 

помощници, застъпници и други важни лица. 

Обяснява ценността и важността на работата в партньорство с тези хора, които имат 

значима роля в живота на подпомаганите от него/нея индивиди. Дава пример за 

ситуация, в която е важно да се работи в партньорство с такива хора. 

 

4.2 Разбира важността на добрата екипна работа 

Описва нещата, които подпомагат добрата екипна работа. Обяснява защо добрата 

екипна работа е важна за подкрепящите служители. Дава пример за ситуация, в която 

се изисква подкрепящите служители да работят в екип. 

 

4.3 Разбира защо е важно да се следват политиките, процедурите, правните рамки и 

целите на организацията, за която работи. 

Обяснява причините, поради които е важно служителите да следват политиките, 

процедурите, правните рамки и целите на организацията, за която той/тя работи. 

 

4.4 Разбира отговорностите и границите на връзката с хората, които подпомага. 

Очертава отговорностите и границите на връзката на служителя с подпомагания 

индивид от него/нея, включително: 

 неговите/нейните отговорности към подпомаганите от него/нея индивиди; 

 начините, по които взаимоотношенията между подпомагания от него/нея 

индивид и него/нея са различни от други видове взаимоотношения. 
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4.5 Разбира необходимостта да е надежден и отговорен. 

Обяснява защо е важно да бъде надежден. Дава пример за ситуация, в която е важно 

служителят да е надежден и да може да се разчита на него. 

 
5. Безопасност при работа 

 

5.1 Знае как безопасно да съхранява, складира и изхвърля вещества и предмети, 

които са опасни за здравето. 

Изброява потенциално опасни вещества, които могат да са налични на работното 

място, напр. телесни течности, неизползвани медикаменти, домашни принадлежности 

и препарати като дезинфектанти. 

Описва основните рискове за здравето, свързани с тези вещества и предмети. 

Изброява методи за безопасно съхраняване и изхвърляне на опасни вещества. 

 

5.2 Знае как да прави оценка на рисковете, свързани с преместване и позициониране 

на хора и/или обекти. 

Обяснява как се оценяват рискове, свързани с преместване или позициониране. 

 

5.3 Познава техниките за безопасно преместване и позициониране на хора и/или 

обекти. 

Обяснява (не демонстрира) как се преместват и позиционират хора и/или обекти 

безопасно като се запазва и зачита достойнството на участващите индивиди.  

Обяснява предимствата от използването на помощните средства (технологии, 

устройства, оборудване) за преместване на хора, като асансьори, 

подемници/лебедки, моторизирани или регулируеми легла и др. 

 

5.4 Знае как и какво не е позволено по отношение на преместването и 

позиционирането на този етап от обучението. 

Описва задачите, свързани с преместването и позиционирането, които той/тя няма 

право да изпълнява без специално обучение. 

Насочващ пример: служителите не трябва да използват оборудване за преместване 

или позициониране, докато не са специално обучени за това. 

 

5.5 Разбира как да повиши противопожарната безопасност на работното място 

Описва начини за повишаване на противопожарната безопасност, включително: 

 практики за предотвратяване на възникването на пожари; 

 практики за предотвратяване разпространението на пожари; 

 знае как да евакуира сграда безопасно. 

 

5.6 Знае какво да прави при болестно състояние, инцидент или злополука 

Описва как ще реагира при инцидент или внезапно заболяване, включително знае: 

 за различни видове злополуки и внезапни прояви на болест, които могат да се 

проявят на работното място; 

 кoи са най-честите причини за инциденти на работното място; 

 как да реагира на по-маловажни инциденти и заболявания; 

 как да реагира на значителни инциденти и сериозни заболявания. 

 

5.7 Разбира основните техники за първа помощ 

Описва (не демонстрира) основните техники за оказване на първа помощ за следните 

случаи: 

 проверка на дишането; 
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 кога и как да се постави някой във възстановителната позиция; 

 как да се реагира при кървене; 

 как да се реагира при задушаване; 

 как да се реагира при припадък; 

 как да се свърже със службите за бърза помощ. 

 

5.8 Разбира какво не е позволено да се прави във връзка с оказването на първа 

помощ на този етап от обучението. 

Дава примери за дейности, свързани с първа помощ, които той/тя няма право да 

извършва без специално обучение.  

 

5.9 Разбира основните пътища за предаване на инфекция 

Описва основните пътища, по които може да се предаде инфекция в тялото. 

 

5.10 Знае как да предотврати разпространяването на инфекция 

Обяснява как да се намали разпространяването на инфекция, включително: 

 как да се поддържа здравето и хигиената, така че да не се поставят в риск 

хората, които той/тя подпомага;  

 как да се направи така, че аспекти на неговата/нейната хигиена или здраве да 

не представляват риск за тези, за които той/тя се грижи или за други хора на 

работа; 

 привежда примери за общо лично защитно облекло или оборудване и кога 

могат да се използват. 

 

5.11 Знае как да мие ръцете си правилно 

Обяснява защо е важно ръцете да се мият добре и колко често трябва да се прави 

това. Описва най-добрият начин за измиване на ръцете. 

 

5.12 Разбира как да поддържа работното място обезопасено 

Обяснява защо е важно да се работи в партньорство с лицата, които той/тя подпомага, 

за постигане на сигурност на работното място. 

Описва мерките за сигурност в работната среда, включително: 

 как се проверява самоличността на всеки, който иска достъп до помещенията 

или информация; 

 начини да се осигури безопасността на сградата; 

 как се реагира при случай на изчезнал човек; 

 как се реагира в случаи на спешност, напр. бомбена заплаха. 

 

5.13 Разпознава възможни рискове, свързани с личната безопасност, здравето и 

благополучието на работа, както и предпазни мерки, за да редуцира тези рискове. 

Описва възможните рискове за своята сигурност на работното място (напр. работа 

сам през нощта; работа с лица, чието поведение може да е рисково; пренос на 

пари). 

Обяснява как да се минимизират рисковете във всяка от описаните ситуации. 

 

5.14 Познава повечето от най-разпространените средства, технологии и устройства 

за безопасност; дава примери за ползването им и ползите от тях. 

Изброява най-разпространените устройства/оборудване за предпазване и описва 

ползите от тях и областите на приложението им. 
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Насочваща бележка: примерите, избрани от кандидатите, могат да отразяват 

специфични за страната ситуации и практики - възможно е да няма много примери от 

„независимия живот“. 
  

6. Позитивно общуване 

 

6.1 Знае какво мотивира хората да общуват 

Идентифицира фактори, които влияят върху общуването, включително: 

 примери за това, защо хората общуват; 

 неща, които насърчават общуването. 

 

6.2 Разпознава основните пречки пред общуването 

Дава примери за неща, които могат да създадат пречки пред общуването. 

 

6.3 Разбира как поведението е начин на общуване 

Обяснява как поведението може да бъде начин на общуване, включително: 

 ситуации, които демонстрират как човешкото поведение може да  предава или 

съобщава за нужди, чувства, избор или виждания; 

 защо за някои поведението е важна форма на общуване. 

Обяснява как да разпознава ситуация, в която може да възникне конфликт, и как да се 

отговори адекватно в този случай. 

 

6.4 Разбира основните начини на вербална/невербална и алтернативна комуникация 

и как да се използват в работата. 

Описва как вербалното, невербалното и алтернативното общуване може да се 

използва, за да се подобри ефективността на комуникацията, включително: 

 какво означава вербално общуване като дава примери; 

 какво означава невербално общуване като дава примери; 

 какво означава алтернативно общуване като дава примери (напр. език на 

знаците, използване на картини или символни системи, лесно четими/ 

разбираеми документи и др.); 

 използването на ниско- и високотехнологични устройства за улесняване на 

общуването; 

 аспекти на вербалното и невербалното общуване, които могат да се различават 

в отделните култури; 

 как ефективно да използва активно слушане и да разбира нуждата на някои 

хора от повече време, в което да следват собствено темпо за разговор.  

Насочваща бележка: обърнете внимание на общуване, основано на асоциации: 

символи, използвани за ориентиране в сгради; икони на електронни устройства. 

Например: общуване, основано на асоциации може да е докосването с мека кърпа = 

означава, че е време за баня). 

 

6.5 Разбира как да използва докосването, за да подобрява общуването 

Дава примери за това, как той/тя използва допира за подобряване на общуването.  

 

6.6 Разбира кога допирът не е подходящ 

Дава примери за: 

 видове докосвания, които не са уместни с хората, които той/тя подпомага; 

 ситуации, в които докосването не е подходящо да се използва с хората, които 

той/тя подпомага. 
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6.7 Знае как да записва информация, която е лесна за разбиране, подходяща за 

случая, ясна, стегната, фактологична и проверима. 

Обяснява принципите на доброто записване и разликата между факт и мнение; дава 

примери. Обяснява защо е важно да се гарантира, че записите са: 

 фактологично обвързани 

 релевантни за предназначението си 

 ясни, стегнати и лесни за разбиране 

 подписани и датирани 

Насока: когато информацията е в писмена форма, тя трябва да е четима; когато тя е 

звуково записана, трябва да се чуваема/ ясна. 

 

6.8 Разбира важността на и ролята си при воденето и съхраняването на записите. 

Обяснява как поддържането на записи помага за оказването на помощ на лицата, 

които използват услугите му/й, включително: 

 важността на записване при работа в социалните грижи 

 защо той/тя трябва да използва и допълва записите и докладите, за да може да 

се подпомагат ефективно лицата от него/нея. 

 

7. Разпознаване и реагиране на насилие и небрежност 

 

7.1 Знае какво означават следните термини: физическо насилие, сексуално насилие, 

психически тормоз, финансова злоупотреба, институционално насилие, 

самопренебрегване, небрежност от страна на другите. 

Очертава какво означават следните термини: 

 Физическо насилие 

 Сексуално насилие 

 Емоционален/психически тормоз 

 Финансова злоупотреба 

 Институционално насилие 

 Самопренебрегване 

 Небрежност от страна на другите 

 Злоупотреба с медикаменти 

Насочваща бележка: обучението трябва да включва въпроси, свързани със злоупотреба 

(напр. психическа, сексуална или финансова), която може да се случи в интернет. 

 

7.2 Разпознава знаците и симптомите, свързани със следното: физическо насилие, 

сексуално насилие, психически тормоз, финансова злоупотреба, институционално 

насилие, самопренебрегване или други. 

Идентифицира знаците и симптомите, свързани с всеки от видовете насилие. 

 

7.3 Разбира необходимостта да се докладва всяко подозрение за насилие или 

небрежност. 

Обяснява защо е важно да се докладва всяко подозрение за насилие или небрежност, 

свързани с лицата, които той/тя подпомага. 

 

7.4 Знае кога и на кого да докладва, в случай на подозрения за насилие/ небрежност. 

Обяснява в кой момент и на кого той/тя ще докладва подозрения за насилие/ 

небрежност. 

 

7.5 Разбира как да отговори на разкриване на насилие от лице, което той/тя 

подпомага. 
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Идентифицира следното: 

 ключови неща, които той/тя трябва да направи или каже, ако лицето разкрие 

насилие/ небрежност; 

 ключови неща, които той/тя не трябва да прави или казва, ако лицето разкрие 

насилие/ небрежност. 

 

7.6 Разбира, че първостепенна задача е безопасността и добруването на 

подпомаганите. 

Обяснява защо благополучието на подпомаганите от него/нея лица е преди всички 

други съображения. 

 

7.7 Знае как и кога да докладва за ресурсни или оперативни затруднения, които биха 

могли да окажат влияние върху полагането на грижи. 

Насочващ пример: неадекватно обезпечаване с персонал. 

Обяснява на кого и в кой момент той/тя ще докладва всякакви ресурсни или 

оперативни затруднения, появили се на работното място. 

 

7.8 Знае как и кога да докладва за практики на колеги, които може да не са 

безопасни. Насочващ пример: неследване на утвърдени процедури или план за 

грижа. 

Обяснява защо е необходимо да се докладват практики на колегите, които той/тя счита 

за небезопасни. 

 

7.9 Знае какво да прави, ако съгласно организационната политика са докладвани 

заподозряно насилие, небрежност, оперативни трудности или небезопасни практики, 

и не е било предприето никакво действие за отстраняване. 

Обяснява какво той/тя трябва да направи, ако той/тя е докладвал/а небезопасни 

практики по подходящия начин и не е последвало нищо по въпроса. 

 

8. Развитие като служител 

 

8.1 Разбира необходимостта да придобива умения в оказването на грижи, за да се 

развива в работата си. 

Обяснява необходимостта от постоянно развитие като служител, включително: 

 защо е важно да се придобива познание и умения и да се развива в своята 

работа; 

 как да работи със своя пряк началник или мениджър, за да се съгласува и 

следва план за личностно развитие. 

 

8.2 Знае как да използва супервизия, интервизия, надзор и мониторинг от страна на 

работодателя по ефективен начин. 

Обяснява целта на вътрешната („интервизия“) и/или външна супервизия. 

Описва начините, по които той/тя може да помогне вътрешната и/или външната 

супервизия да стане максимално ефективна. 

 

8.3 Познава симптомите на стреса 

Обяснява значението на стреса, включително неговите ефекти, както позитивни, така и 

негативни. 

Описва симптомите на негативния стрес. 

 

8.4 Разбира начините за избягване или справяне с негативния стрес на работа. 
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Описва начините, по които негативният стрес може да се появи в работна ситуация. 

Описва начините за избягване на негативен стрес на работа. 

Описва начините за намаляване на негативния стрес на работа. 



19 

 

Материал за раздаване 17 

 

Потенциални пречки пред Менторския процес 

 

 

 Менторът или Наставляваният могат да имат други служебни задачи, които ги 

отклоняват от Менторския процес; 

 

 Наставляваният може да има лични проблеми, които да му пречат в работата;  

 

 Част от персонала може да създава проблеми поради усещане за фаворизиране 

или защото счита, че поради участието си в проекта Настaвляваните не вършат 

пълноценно работата си; 

 

 Възможно е да възникнат проблеми с други хора от персонала, които работят по 

проект ЕМСГ, но не са менторствани - те могат да сметнат това за несправедливо; 

 

 Трудности при организирането на работата, така че Менторът и Наставляваният да 

работят по едно и също време в една и съща смяна; 

 

 Липса на подкрепа от ръководството, в резултат на което времето за проекта е 

ограничено; 

 

 Наставляваният може да е зает с предходни задачи, така че да му е трудно да 

съвместява работа по BESCLO; 

 

 Наставляваният може да е бил в дадената роля в продължение на много години и 

поради това да има чувството, че е опитен служител, и да няма желание да 

прегърне идеята за Менторство; 

 

 Наставляваният може да не е съгласен с подхода за грижа, базиран на човешките 

права, и да е привърженик на медицинския модел за третиране на уврежданията; 

 

 Наставляваният може да има други трудности, които му пречат да учи, като напр. 

дислексия, друго увреждане или ограничение - трудности при четете или писане и 

др.; 

 

 Здравни проблеми за Наставлявания или Ментора, поради което те могат да 

отпаднат от обучението.  
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Материал за раздаване 18 

 

Възможни решения за пречките в Менторския процес: 

 

 Проблемите с ръководството, други членове на персонала, работните смени и др. 

следва да са решими чрез подобрена комуникация. Важно е Менторът и 

Наставляваният да са открити за работата, която вършат – да обяснят причините за 

нея и убедят колегите си, че менторският процес няма да обърка общия график; и 

ако това се случи, възникналият проблем ще бъде обсъден открито. Необходими са 

доводи, че Менторът и Наставляваният ще работят упорито и общата работа да бъде 

свършена! Трябва да се обяснят ползите от новите начини на работа за всички: 

щастливи и спокойни клиенти помагат за спокойни служители, по-благоденстващи 

членове на екипа и по-добра организация. 

 

 При управлението на времето – важно е както Менторът, така и Наставляваният да 

предложат на тази работа отдаденост и разумен срок. Ако работата се раздели на 

малки редовно изпълнявани дейности, е по-лесно да се прогресира, отколкото да 

се планират значителни периоди от време. Простото приоритизиране на тази 

работа сред останалата, която се извършва в организацията, е значимо, дори ако 

менторството отнема 15 или 30 допълнителни минути в края на работния ден или в 

обедната почивка. 

 

 Всякакви трудности в личния живот или обстоятелства, трябва да бъдат разграничени 

от работата и Наставляваният трябва да бъде насочен за помощ към друго място. 

Въпроси от лично естество не са част от ролята на Ментора и той трябва да е 

напълно наясно с това. 

 

 Трудности поради увреждания трябва да се дискутират открито и да се търси 

решение; например ако Обучаваният има дислексия, може информацията, 

свързана с BESCLO, да се отпечатва с по-едър шрифт, на различен цвят хартия, или 

да се отдели допълнително време за изпълнение на задачите. 

 

 Трудностите, произтичащи от нежелание на служителя да се учи, променя или 

приема нови начини на работа, са по-голям проблем, но все пак има решение. 

Менторът може да отдели повече време и да работи по-бавно с Наставлявания, като 

въвежда новите начини на мислене с постоянство и повторение. Често разчупването 

на вкоренените навици е като сменим гледната точка: нека Наставляваният погледне 

през очите на лицето, което се нуждае от грижа. Как би се чувствал/а на мястото на 

клиента? Често отговорът на служителите е: „Е, различно е!“… но защо!? Да се 

помогне на служителя да види нещата различно (напр. със сценарии от реалния 

живот) може да отнеме врем. Ако Наставляваният все още не възприема новите 

начини на работа, промяната може да бъде обяснена с новости в нормативната 

база: промяната в начина на работа трябва да се случи независимо от това дали 

личните виждания се покриват с професионалните стандарти.  

Ако нищо друго не помогне, то единствен начин за придвижване напред е 

обсъждане с мениджъра или ръководителя на служителя, след което да се изготви 

план за действие за менторската работа със служителя. 
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Материал за раздаване 19 

 

3.1 Отчитане на това как другите могат да бъдат повлияни от Менторския процес 

 

Сценарий 1 Стивън  

Сам – Ментор 

Джени – Наставлявана 

Стивън – потребител на услугата 

Джеймс – потребител на услугата 

 

Сам е в ролята на Ментор на Джени. Джени е нов служител и отскоро е в сферата на 

социалните грижи. Преди това е работила интензивна офис работа с напрегнат 

график и авторитарен стил. 

 

Сам е отделил известно време, работейки с Джени по област 1 от BESCLO, като ѝ е 

помагал да разбере принципите на полагане на грижи. В тази конкретна смяна Сам и 

Джени работят заедно. Джени помага на Стивън, който има нужда от комплексни 

грижи поради множество увреждания; Стивън има ограничено общуване, но все пак 

разбира малко. Сам е забелязал, че Джени е започнала да премества Стивън с 

количката за мобилност от мястото за гледане на телевизия към столовата за обяд без 

да говори със Стивън. Сам вижда в това идеална възможност за менторство, за да 

покаже на Джени по-добър подход при полагането на грижи. Сам вижда друг клиент, 

който гледа телевизия - Джеймс, той също е на количка за мобилност и освен това има 

ограничени възможности за комуникиране. Сам отива до Джеймс, коленичи на нивото 

на Джеймс, поглежда го в очите и казва с доста силен глас (така че Джени да чуе): 

„Извини ме, Джеймс, обядът е готов и трябва да те преместя в столовата, може ли?“. 

Сам изчаква отговор от Джеймс, който поглежда малко объркано, но кимва 

утвърдително; Сам го премества в столовата. След това Сам и останалата част от 

персонала продължават да подпомага Джеймс и другите при обяда.  

 

По време на обяда Сам пита Джени дали е забелязала разлика в това как той 

подхожда към Джеймс, в сравнение с това как е бил обслужен Стивън. Сам обсъжда 

това, което тя е пропуснала да направи и прави позитивни предложения за това как да 

действа в бъдеще. Джени взима предвид казаното и е доволна, че може ясно да види 

промяната, която се изисква. Сам е удовлетворен, че е свършил добра работа като е 

използвал личен пример и рефлексия. 

 

 

Мислите ли, че Сам е свършил добра работа при това Менторство? 

 

Ако сте в същата ситуация, има ли нещо, което бихте направили различно? Защо? 
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Материал за раздаване 20 

 

3.1 Отчитане на това как другите могат да бъдат повлияни от Менторския процес 

 

Сценарий 2 Мишел 

Мишел – Ментор 

Питър – Наставляван 

Дейвид – потребител на услугата 

Сузи – потребител на услугата 

 

Мишел менторства Питър и те работят на горния етаж с още двама от персонала, като 

помагат на клиенти да се приготвят за закуска. 

 

Питър подпомага Дейвид, който стои твърде нестабилно на краката си, за да си вземе 

душ и да се облече. В плана за грижа на Дейвид е казано, че той може да взема душ 

самостоятелно, но има нужда от някой, който да е наблизо и да го наглежда, ако той 

започне да губи равновесие. Питър стои в банята, докато Дейвид си взема душ; Дейвид 

обича тази част от ежедневието си и се е съсредоточил върху миенето на косата си. 

 

Мишел подпомага Сузи в съседната баня. Мишел казва нещо тихо на Сузи, излиза от 

банята и застава отвън, като оставя вратата леко отворена. След това Мишел извиква 

Питър да дойде при нея извън банята. Питър се колебае, тъй като знае, че той отговаря 

за подпомагането на Дейвид, но усеща, че трябва да отговори на Мишел, защото тя е 

негов Ментор; той оставя банята и застава до Мишел пред нейната баня. 

 

Мишел отделя 5 минути да обясни на Питър, че тя е помогнала на Сузи при отиването ѝ 

до тоалетна и се е убедила, че Сузи е седнала сигурно, след което е излязла от 

помещението, за да осигури малко уединение на Сузи. Мишел чувства, че това е 

отличен пример за отнасяне с хората по начин, който ги уважава и пази достойнството 

им. Питър разбира какво е станало и благодари на Мишел за това показване и след 

това се връща в банята да помогне на Дейвид с душа.  

 

 

Мислите ли, че това е добра възможност за менторство от страна на Мишел? 

 

Ако сте в ситуацията на Мишел, има ли нещо, което бихте направили различно и 

защо? 
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Материал за раздаване 21 

 

3.1 Отчитане на това как другите могат да бъдат повлияни от Менторския процес 

 

Сценарий 3 Клер 

Таня – Ментор 

Клер – Наставлявана 

 

Таня e Ментор на Клер, но те често са в различни смени и им е трудно да проведат 

менторски срещи. Днес Таня е в ранната смяна, а Клер - в следобедната. Таня си 

урежда да остане на работа след свършването на смяната и да се срещне с Клер в 

началото на нейната. 

  

Когато Клер пристига на работа, тя говори с мениджъра си и го пита дали би имала 30 

минути да се срещне с Таня. Той се съгласява, но обръща внимание, че персоналът е 

малко и тя трябва да е експедитивна. Таня и Клер започват срещата си и след 30 

минути са на по-малко от половината от дневния ред на срещата. Клер казва на Таня, 

че трябва да тръгва скоро, но Таня е подразнена и напомня за задълженията в 

Менторския процес. Клер се чувства притисната и иска да покаже колко е задължена 

за Менторството - тя чувства, че за Таня това е приоритет. Тя престава да се тревожи за 

смяната си. Срещата продължава още час, като е покрит целия дневен ред. И двете 

смятат, че срещата е минала много добре и са доволни от постигнатото. 

 

Когато Клер се връща на работа, тя е посрещната с известно напрежение от 

началника си и другия персонал. 

 

 

Мислите ли, че Таня е свършила добра работа по своето Менторство? 

 

Ако сте в същата ситуация, бихте ли направили нещо различно? Защо? 
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Материали за раздаване 22/23 

 

3.2 Използване на набор от стилове за учение и обучение 

Какъв тип учащ сте? 

 

1. Ако ви е трудно да изговорите необичайна дума, бихте ли: 

А) я записали, така че като я видите и да разберете дали ви звучи правилно? 

Б) я казали буква по буква на висок глас или наум, за да видите дали ви звучи правилно? 

В) проследили буквите във въздуха с пръст? 

 

2. Ако имате предстоящ важен изпит или тест, как бихте се подготвили за него? 

А) като четете от учебник или записки и преглеждате картини или графики; 

Б) като помолите някого да ви зададе въпроси, на които можете да отговорите; 

В) като подготвите тесте с листчета за преглеждане; 

 

3. Ако имате да учите как да използвате нещо ново, напр. компютърна програма или 

игра, как бихте предпочели да направите това? 

А) ще помолите някой, който вече го е правил, да ви покаже как; 

Б) ще прочетете инструкциите;  

В) ще започнете да ползвате програмата и да се учите в процеса на работа 

самостоятелно; 

 

4. Вие пазарувате от магазин във вашия град и чакате на опашката да платите. Какво 

най-вероятно ще правите, докато чакате? 

А) ще оглеждате другите дрехи наоколо в магазина; 

Б) ще говорите с човека до вас; 

В) ще се въртите и ще пристъпвате напред-назад; 

 

5. Ако някой ви каже думата „куче“ какво бихте направили най-напред? 

А) ще си представите образ на куче; 

Б) ще си кажете думата „куче“; 

В) ще си представите, че сте с куче (като ‚прегръщате‘ и ‚погалвате‘ кучето); 

 

6. Ако трябва да дадете напътствия на някого на улицата как да стигне до офис на 

Еконт, по какъв начин най-вероятно ще му кажете? 

А) описвате сградите, особеностите на околностите, през които ще мине по пътя; 

Б) казвате имената на улиците, по които ще мине; 

В) молите го да ви последва, тъй като е най-лесно да му покажете; 

 

7. Ако сте били на парти, какво най-вероятно ще си спомняте на следващия ден? 

А) лицата на хората, които са били там; 

Б) музиката, която е звучала; 

В) танците, и храната, която сте яли; 

 

8. Когато сте на ново място, как се ориентирате? 

А) търсите карта или справочник за района; 

Б) търсите насоки от някого; 

В) просто започвате да се разхождате наоколо, докато откриете това, което търсите; 

 

9. Ако можете да избирате от следните дисциплини, какво бихте избрали? 

А) Изкуство; 
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Б) Музика; 

В) Тренировка по аеробика или танци; 

 

10. Какъв вид книга/списание предпочитате да четете за удоволствие? 

А) Книга/списание с много картини или фотографии; 

Б) Книга/списание, което е предимно с текст; 

В) Книга/списание със загадки, като кръстословици и търсене на думи; 

 

11. Ако избирате какъв тип семинар да посетите на конференция и има 3 с подобен 

предмет, но рекламирани различно, кой от следните бихте избрали? 

А) Такъв с Power Point презентация; 

Б) Такъв с лекция, изнесена от експерт в областта; 

В) Интерактивен семинар с дейности и упражнения за всеки, така че всеки да се 

чувства приобщен; 

 

 

Съберете колко отговори а), б) и в) имате. 
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Материали за раздаване 24/25 

 

Какъв тип учащ сте? 

 

Преобладаващи отговори „а” = визуален тип 

Ако повечето от отговорите ви са „а”, това означава, че вие сте по-скоро визуален тип 

учащ. Този тип има естествено предпочитание за учене чрез гледане и четене. Такива 

хора ще открият, че те често запомнят неща, които са видели, и учат най-добре като 

използват зрителното си възприятие. Понякога могат да затварят очи, за да си припомнят 

и визуализират наученото. Когато учат, те предпочитат да виждат какво трябва да научат 

първо. Нещата, които най-вероятно ще запомнят по-лесно, са онези, които създават 

ясен образ или картина в съзнанието им. 

 

За да си помогнат в ученето, този тип учащи се често предпочитат да: 

 научават неща като си ги записват, особено ключови идеи, фрази и др.; 

 ползват картини, диаграми, изображения, графики и таблици в подкрепа на 

това, което казват; 

 използват цвят и образност в работата си; 

 сядат по-напред в помещението, където се преподава, тъй като предпочитат да 

виждат какво се случва; 

 създадат ред в нещата, като ползват за целта напр. цветови кодове и т.н. 

 

Преобладаващи отговори „б” = слухов тип 

Слуховият тип учащи учат по-скоро като слушат и чуват нещата, отколкото като ги 

виждат. Често те запомнят неща, които са чули, много по-добре, отколкото ако са 

прочели за тях. Ако някой им каже как да направят нещо, те ще го запомнят и ще могат 

да си го спомнят по гласа. Слуховият тип учащи се откриват, че често си говорят сами 

или мърморят или тананикат със затворена уста, понякога дори изглежда, че не 

внимават, но те чуват всичко, което се казва.  

 

Този тип често може да се подпомогне като: 

 им се позволи да седят там, където могат да чуват най-добре; 

 по-скоро им се прочете информацията, отколкото да им се даде написана на 

хартия; 

 вместо да се иска от тях да четат сами, инструкциите им биват прочетени; 

 се насърчават да четат на глас, ако е възможно; 

 им се разрешава да слушат музика, тъй като те могат да запомнят времена и 

места като ги свързват с музиката в такива моменти; 

 

Преобладаващи отговори „в” = кинестетичен тип 

Този тип учaщи могат да бъдат наречени тактилни/осезателни учащи. (Като тактилен се 

отнася до потребност на човек да държи или докосва нещо, за което учи). 

Кинестетичният тип обича да се движи и да прави нещата. Учат много по-добре, когато 

действително изпълняват задачите, отколкото ако им се обяснява или ако четат как се 

прави това. Те обичат да местят, да изграждат, да чертаят, когато учат, често се 

изразяват с жестове, ползват ръцете си при говорене. Те са спортен тип и обичат 

физическите упражнения, игри и спортове. Понякога имат проблеми да стоят на едно 

място. Имат нужда от чести почивки. 

 

Кинестетичните учащи се често може да бъдат подпомагани чрез: 

 включване на дейности, които изискват движение или докосване на нещата; 
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 участие в упражнения, които изискват „ръчна“ работа и са с действени сценарии 

и примери; 

 разрешаване да се движат, поклащат/(неспокойно) махат с ръце и крака, 

въртят, мърдат, когато учат; да имат молив или писалка в ръка, с която да си 

играят, докато учат; 

 използване на „нещо-то”, тъй като предпочитат да го докосват, вместо да четат за 

него; 

 

Запомнете: макар да имате предпочитание към един определен стил на учене, най-

добрият начин наистина да научите нещо е като използвате смесица от всички 

стилове за учене - научава се най-добре, когато се гледа, слуша и прави. 
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3.3 Използване на набор от умения за общуване 

 

И така: какво е общуване? 

Общуването е това, което правим през повечето време, ако не и през цялото време. В 

Оксфордския речник на английския език общуването е дефинирано като: „Споделяне 

или обмяна на информация чрез говор, писане или използване на някакъв друг 

носител или друго средство за комуникация.“ 

 

Общуването не е просто предаване на информация от един човек на друг, а също 

така и убеждаване, че този, за когото е предназначена информацията, действително 

разбира какво му се предава. Това не е и просто даване на информация и забравяне 

за нея след това.  

 

Добрият комуникатор е също и добър слушател. Чрез умението си да слушате можете 

да предадете много неща на друг човек: интерес, разбиране, емпатия или… 

обратното на всичко това. Помислете си за случай, когато говорите с някого и му 

казвате новини, а той просто рее поглед из стаята, без да ви поглежда или задава 

въпроси – т.е. демонстрира формално участие. Можете бързо да установите, че в 

момента този човек не ви слуша.  

 

Когато сте в ролята на Ментор, уменията ви за общуване трябва да са отлични -

особено тези за слушане. 

 

Рефлективно питане 

Рефлективното питане е много полезен способ, когато сте в ролята на Ментор. Той 

представлява задаване на въпроси от Ментора, подготвени така, че да насърчават 

Наставлявания да обсъжда и анализира своята практика. 

Този способ помага на Ментора да: 

• насърчава критичното мислене на Наставлявания. 

• насърчава Наставлявания да изследва своите идеи и да търси смисъл в тях. 

Рефлективните въпроси са: 

 такива с отворен край, базирани на непосредствения опит на Наставлявания 

 въпроси, които изискват повече информация или задълбочено мислене 

 въпроси, които насърчават Наставлявания да провери разбирането си 

Примери за рефлективни въпроси: 

 Кажете ми как бихте.....? 

 Кажете ми повече за ....? 

 Последния път вие ми казахте за..... промени ли се нещо оттогава? 

 Какво научихте за.....? 

 

Рефлективните въпроси имат за цел да предизвикат обмислени и лични отговори, които 

от своя страна да покажат на Ментора нивото на разбиране на Наставлявания. 



29 

 

Материал за раздаване 27 

 

3.5 Даване на конструктивна обратна връзка на Наставлявания 

 

Конструктивната обратна връзка е важна, когато сте в ролята на Ментор. Малко 

вероятно е Наставляваният да напредва и научава нови неща, ако обратната връзка е 

само негативна: това (особено ако се повтаря) често предизвиква отрицателни 

резултати: демотивира и понижава увереността, човек се ‚затваря в себе си‘ и 

престава да бъде възприемчив към учене. Все пак обратната връзка трябва да е 

искрена – няма полза от това да не се подава обратна връзка към някого, който прави 

нещо „не както трябва“. Тогава как да се научи да прави нещата по-добре или 

правилно!?  

Конструктивната обратна връзка е честно мнение, но изказано по начин, който не 

обезкуражава човека срещу нас. Тя е конкретна информация, фокусирана върху 

проблем и базирана на наблюдение. Дава се в две части: похвала и критикуване. И 

двете са оценки за начина на работа на човека: какво е направил, как го е направил, 

неговото отношение и подход при извършването, усилието и резултата.  

 

Важно за конструктивната обратна връзка е, че критиката трябва да съчетае с похвала. 

Някои считат, че от полза е да изкажете (в този ред): похвала, критика и отново похвала, 

което да гарантира, че този, за когото се отнася, ще остане фокусиран върху 

позитивното, тъй като е коментирано последно. При предлагане на конструктивна 

критика е важно да се включат решения или указания за решаване на проблемни 

области или ситуации, които да дадат възможност на критикувания да подобри или 

промени практиката си. 

 

За планове ползвахме акронима SMART, a за обратна връзка ползваме ‘BOOST’ (англ. 

boost- засилвам) –т.е. да помогнем да се засили увереността на Наставлявания: 

Balanced Observed Objective Specific Тimely, или Балансирана, Наблюдавана, 

Обективна, Специфична, Навременна. (Трудно е да се намери добър 

акроним/мнемотехника на български; може да ползвате ‘БНОСН’). 

 

Балансирана: Фокусът по време на сесиите за обратна връзка трябва да е 

балансиран и да покрива различни области от развитието и силните страни на 

Наставлявания. Той трябва да се концентрира върху това как силните страни да станат 

по-силни. При даване на „отрицателна обратна връзка“ трябва да сте сигурни да 

включите също и добри и конструктивни елементи.  

Наблюдавана: Базирайте обратната си връзка на това, което сте наблюдавали, а не 

толкова на това, което мислите за Наставлявания или чувствате по проблема. 

Обективна: При даване на обратна връзка не я свързвайте с личността на 

Наставлявания, а само с действията и резултатите му. Опитайте се да говорите 

описателно. 

Специфична: Постарайте се коментарите, които правите, да са подкрепени с 

примери за специфичните неща, за които говорите - общото говорене не помага. 

Например при даване на обратна връзка за работата, която е извършил колега, 

обяснете точно какво е направил/а добре. 

Навременна: Винаги се опитвайте да давате вашата обратна връзка колкото се може 

по-скоро след извършването на дейността. Като правите това, вие обхващате 

коментираната дейност максимално точно. 
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4 Оценка на успеха и прогреса на Наставлявания 

4.1 Разбиране как да се ползва ИОМ (Инструмент за оценка на Менторството) 

  

Използване на формативна оценка 

Дейност 17 

Пример А 

Ментор – вие 

Наставлявана 

Джоузеф и Питър – потребители на услугата 

 

Вашият Наставляван работи при вас почти 3 месеца и е завършил курса за подготовка 

на ECГ, като изпитът му за сертифиат е следващата седмица. Вие сте доволен от 

Менторството, имали сте няколко срещи за оценка на прогреса му и сте разговаряли в 

подробности за някои от областите на работата; имате планове за действие и най-

общо имате усещането, че Наставляваният показва добро разбиране на основните 

области от BESCLO.  

Когато започвате работа, Наставляваният е бил в предишната смяна и на срещата за 

предаване на работата, съобщава за инцидент предишната вечер: „О... и между 

другото снощи Джоузеф и Питър казаха, че искат да отидат в местния бар за по бира и 

една игра на пулове. Аз им казах, че не могат да направят това, тъй като нямаме 

достатъчно персонал, за да отделим човек да отиде с тях. Тe наистина много ми се 

разсърдиха, но им казах, че аз нямам вина за това.“ 

Допълнителна информация, която вие, Менторът, знаете за Джоузеф и Питър и за 

предходната смяна: 

Вашата организация предоставя услуги на общо 5 човека; Джоузеф и Питър имат леки 

интелектуални увреждания, но те ходят в града без придружител да хапнат, на пазар, на 

кино или за боулинг. Те се нуждаят от подкрепа при управление на парите си (могат да 

се справят с малки суми джобни пари, но имат нужда от помощ при разпределяне на 

средства за сметките си и др.), при поддържането на хигиена – собствената или в 

квартирата, при готвене; но обикновено напомнянето за нещата е достатъчно, за да се 

справят. Те също така имат нужда от помощ при вземане на решение. Другите трима 

потребители на услугата имат нужда от подкрепа при общуването, личната хигиена, 

приемането на храна и напитки, мобилност и пр. 

И така вие питате: „Защо не им позволи да излязат сами?“ 

Наставляваната отговаря: „Е, как така, те няма да са в безопасност!“ 

Вие казвате: „Но те ходят в града сами през деня, дори пътуват сами с автобуса!“ 

Наставляваната отговаря: “Да, но става въпрос за бара, „те” не могат да ходят в бара, 

нали така?“ 

 

С коя област от BESCLO е свързан този случай? 

 

Колко добре считате, че Наставляваната отговаря на изискванията на BESCLO? 

 

Какво бихте направили, за да я подкрепите с цел повишаване разбирането ѝ за 

съответната област от BESCLO? 
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4. Оценка на успеха и прогреса на Наставлявания 

4.1 Разбиране как да се ползва ИОМ 

Дейност 17 

Използване на формативна оценка 

Пример Б 

 

Вие работите с член на персонала, която е работила в сектора на грижите до преди 

няколко години и е напуснала по семейни причини. Сега, след като децата ѝ са 

поотраснали, се е върнала на работа. В Менторската си среща вие сте стигнали до 

края на курса и проверявате дали тя има въпроси по някоя от областите на BESCLO. 

Обучаваната е завършила курса за обучение за ECГ и вие задавате въпроси, за да 

оцените разбирането на тези области. 

 

Получили сте доклад от някой от другите членове на персонала за инцидент, случил се 

предишната седмица, когато Наставляваната е била на смяна. Вие питате Н.: 

„Какво би направила, ако човек, който ползва услугите ни, ти каже, че твой колега е 

крещял на потребителите и им е казал, че ще ги ошамари, ако те пак употребяват 

лоши думи“ (те всъщност са псували)? 

 

Наставляваната отговаря: 

„Някои от хората, за които се грижим, постоянно използват такива лоши думи и без 

значение колко пъти им обръщаме внимание да не го правят, те продължават! Не е 

много приятно да слушате това по цял ден. Не виждам какво друго е можел да направи 

персоналът! Аз бих казала на човека да спре да употребява такива думи и смятам, че с 

това нещата ще се оправят. Сигурна съм, чи никой от персонала не би ошамарил 

когото и да е. Това е било казано, само за да се спре с лошия език.“ 

 

 

Към коя област от BESCLO се отнася това? 

 

Колко добре считате, че Наставляваната отговаря на изискванията на BESCLO? 

 

Какво бихте направили да я подкрепите, за да повиши разбирането си за 

съответната област от BESCLO? 
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4.1 Разбиране за това как се ползва ИОМ (Инструмента за оценка на Менторството) 

 

Какво представлява ИОМ? 

 

ИОМ е разработен като част от проекта за Европейско Менторство в социалната 

грижа. Той е направен така, че да подпомага Менторите в оценяването на служителите, 

които се готвят да получат ECГ. Има две оценки, които включват поне двама служители 

на Ментор – един (или повече), който е Наставляван, и един (или повече), който не е. 

Тези оценки трябва да се извършат и резултатите от тях да се записват за проекта. 

 

 Първата оценка трябва да се извърши преди служителите да са предприели 

обучение, базирано на BESCLO. 

 Втората оценка трябва да стане след извършване на обучението, но преди те да 

положат изпита за ЕСС. 

 

Менторът ще предложи 12 седмици Менторска подкрепа на служителя/служителите, 

избрани за Менторстване, но ще извърши втората оценка на всички служители, 

идентифицирани като част от този проект (= т. н. „контролна група“). Това е начин да се 

разбере/покаже дали Менторството може да подобри разбирането за човешките 

права, което е в основата на подхода при предоставянето на грижи и подкрепа; както и 

да увеличи успеваемостта при полагането на изпита за ЕСС. 

 

Мениджърите и преките ръководители, които желаят да оценят други служители, за 

които отговарят, също могат да използват ИОМ по различни начини. 
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4.1 Разбиране за това как се ползва ИОМ (Инструмента за оценка на Менторството) 

 

Съдържание на ИОМ 

ИОМ и това ръководство са съставени така, че всеки от тях да покрива 8 области от 

BESCLO. ИОМ съдържа 5 листа (таблици в Excel). 

 

 1. Лист с въпроси и отговори по BESCLO 

Този лист предлага въпроси, които Менторът може да използва, за да улесни оценката 

си за разбирането на Наставлявания и прилагането на ценности и нагласи, които се 

покриват от всяка област на BESCLO. Той също така предлага списък с варианти на 

отговори, които могат да се очакват от Наставлявания. 

 

 2. Лист с въпроси от BESCLO 

В него са включени само въпроси за всяка от областите на BESCLO, без дадени 

отговори и затова той може да се дава на Наставлявания като тестов лист - да спести 

време и да запази процеса на оценка опростен и ясен. Наставляваните могат да 

записват отговорите си или да ги съобщават устно на Ментора. Ако този лист се даде 

на ръка на Наставлявания, той трябва да се вземе обратно преди приключването на 

сесията; или пък Наставляваните могат да го ползват за подобряване на резултатите си 

при второто оценяване. 

 

 3. Ръководство за оценяване 

Този лист е разработен, за да подпомогне Ментора при оценяването на отговорите на 

Наставляваните и да се направи преценка за нивото им на разбиране и прилагане на 

ценностите от всяка част на BESCLO. Точките/оценките се записват в таблицата за 

автоматична оценка. 

 

 4. Таблица за автоматична оценка 

Този лист е разработен, за да осигури визуален запис на прогреса, постигнат между 

първото и второто оценяване. Резултатите от първото оценяване са отразени в 

тъмносиньо, а тези от второто оценяване - в светлосиньо. Червено оцветяване се появява 

ако оценката при второто оценяване е по-ниска от тази при първото или когато 

оценката е „0“ („Още не е наясно“!). Точките за всеки въпрос за всяка област от BESCLO 

се въвеждат в жълтите клетки отляво. При използване на Ексел на компютър, отдясно се 

появява стълбовидна диаграма, която се запълва автоматично. 

 

 5. Таблица за ръчна оценка 

Ако не е наличен компютър, може да се разпечата таблицата от лист 5 и оцветените 

клетки в нея да се попълват ръчно. Някои Ментори може да предпочитат да работят на 

ръка. Накрая обаче резултатите трябва да се изпратят по електронен път от Ментора на 

администратора на проекта за структуриране и преглед. Поради това е важно да се 

пази запис от оценките. 



34 

 

Материал за раздаване 32 

 

4.1  Разбиране за това как се ползва ИОМ (Инструмента за оценка на менторството)  

 

Осемте области на BESCLO 

 

Това ръководство разглежда всяка от областите на BESCLO, като се дават някои 

примерни отговори, които покриват всеки от критериите за оценка. 9-балната система 

за оценка осигурява обхват и гъвкавост, така че да се отчитат и малки нива на 

напредък. Съществува също така и десета оценка – нула (0) – която означава, че 

кандидатът все още не е разбрал темата, не може да я свърже с работата си и/или е 

объркан по отношение на тази тема. Точките би следвало да са индикация за 

„усещане“ колко добър е отговорът. 

 

До известна степен е неизбежно оценяването да е субективно, в смисъл, че някои 

Ментори са „по-щедри“ от други, но независимо от това, ние се надяваме да 

установим последователност в диапазона от оценки. Когато отговорите на въпроси по 

необходимост са кратки, е трудно да се извърши диференциране по 9 нива на 

оценка. Тези особености ще бъдат взети предвид при събиране на резултатите за 

проекта. 

 

Служителите, които се включват във въвеждаща програма за обучение за получаване на 

ECГ се очаква да дадат отговори в диапазона от „Достатъчно“ до „Добро“. На практика 

отговор за „Отличен“ може да се очаква от по-опитни служители. 
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Материал за раздаване 33 

 

4.1 Разбиране за това как се ползва ИОМ (Инструмента за оценка на Менторството) 

 

0/нула - Още не е наясно 

 Има само неясна представа и общо познание по темата 

 Не дава примери, свързани с работното място 

 Показва съвсем слабо разбиране на тематиката и/или е объркан по отношение 

на нея 

 

1, 2 и 3 - Достатъчно 

 Демонстрира основно познание по темата 

 Дава поне един пример, свързан с работното място 

 Дава идеи и мнения в общ вид с близка  до използваната терминология 

 

4, 5 и 6 - Добро 

 Показва солидно познаване и разбиране на тематиката 

 Дава набор от примери, свързани с работното място 

 Споделя  идеи, въпроси и мнения по ясен, логичен начин, като използва 

подходяща терминология 

 

7, 8 и 9 - Отлично 

 

 Демонстрира задълбочено познание и разбиране на темата 

 Дава набор от примери, съответстващи на работното място, както и други в 

контекста на социалните грижи 

 Прави връзки между теория и практика  

 Ефективно комуникира идеи, въпроси и мнения по ясен, логичен и 

последователен начин като използва подходяща терминология 
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Материал за раздаване 34 

 

4.3 Осигуряване на обратна връзка към Наставлявания за прогреса по отношение на 

BESCLO 

Дейност 18 

Сценарий 1 

 

Вие сте Ментор и наставлявате служителка, която отскоро е на работа в сектора. 

Неотдавна е започнала курса по BESCLO – завършила е BESCLO 1„Ценности на 

социалната грижа“. Когато за пръв път сте приложили ИОМ - преди да е започнала 

обучението, резултатът ѝ за тази област е бил 0. 

 

След обучението и проведените разговори, имате чувството, че Наставляваната е 

‚прегърнала‘ ценностите на грижа. Когато работите в една смяна с нея, забелязвате 

Наставляваната да общува с клиент - виждате, че я подпомага да стане, да се облече и 

да се приготви за деня. 

 

Знаете, че потребителката на услугата високо цени външния си вид и винаги се е 

държала така. Когато Наставляваната служителка ѝ помага да се облече, тя е доста 

небрежна по отношение на избора на дреха за деня и казва: „Е, вие няма да излизате 

никъде днес, така че няма значение какво ще облечете, нали така!?“ Това предизвиква 

известно объркване у потребителката; тя също така е поискала помощ в оправянето 

на прическата си. При това Наставляваната просто сресва косата оттук-оттам и казва: 

„Така става!“. 

 

 

Каква обратна връзка бихте дали на Наставляваната и как ще отнесете това към 

прогреса ѝ по област 1 от BESCLO? 
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Материал за раздаване 35 

 

4.3 Осигуряване на обратна връзка към обучавания за прогреса по отношение на 

BESCLO 

Дейност 18 

Сценарий 2 

 

Вие сте Ментор и наставлявате служителка, която до този момент се развива добре и 

се придвижва през различните области от BESCLO доста бързо, въпреки че има малко 

предходен опит в този сектор. Инстинктът ви подсказва, че тя ‚препуска‘ през материята 

- понеже изпълнява задачите два пъти по-бързо от останалите. 

 

Сега тя работи по област 5 от BESCLO „Безопасност при работа“ и е завършила 

обучението. Заедно с работата си по BESCLO, кара и ред курсове, осигурени от 

работодателя ви, които са важни за ролята й на работното място. Не е минала само 

два курса - „Първа помощ на работното място“ и „Преместване и позициониране“. Тя 

е била предупредена, че докато не премине тези две обучения, не трябва да използва 

електрическо оборудване или да оказва първа помощ. 

 

Вие сте насрочили среща с нея, за да дискутирате прогреса ѝ до момента и питате за 

курсовете, осигурени от работодателя. Тя отговаря, че все още очаква да започнат. Но 

веднага допълва с коментар: „Знам, че не съм завършила обучението за работа с 

подемника/лебедката от курса „Преместване и позициониране“, но Томъс ми показа 

как се работи с него и считам, че сега няма да имам проблеми“. След това смеейки 

се добавя: „Но почти изпуснах Фреда тази сутрин - за малко да падне от подемника. 

Накрая всичко беше наред… Само Фреда малко се изплаши.“ 

Наставляваната наистина не вижда какъвто и да е проблем с този коментар. 

 

 

Каква обратна връзка за прогреса по област 5 от BESCLO ще дадете на 

Наставляваната и как ще направите това? 
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Материал за раздаване 36 

 

4.3 Осигуряване на обратна връзка към Наставлявания за прогреса по отношение на 

BESCLO 

Дейност 18 

Сценарий 3 

 

Вие сте Ментор и наставлявате служител, който вече е преминал въвеждащото 

обучение в организацията и е изкарал курсовете за „Първа помощ“ и „Преместване и 

позициониране“. Той трябва да започне област 4 от BESCLO като част от менторството, 

а вие трябва да оцените прогреса му по BESCLO 1, 2 и 3. Избирате формат с въпроси и 

отговори и карате Наставлявания да ви обясни какви са ценностите за полагане на 

грижи. Той отговаря много добре - ясно изброява ценностите и какво означава всяка 

една от тях.  

 

Преминавате на въпросите по област 3 от BESCLO „Работа с риск“. Питате 

Наставлявания какво мисли за хората, които поемат рискове. Той отговаря: „Хората, 

които подпомагаме, трябва да се пазят по всяко време и наше задължение е да 

гарантираме, че те няма да пострадат“. Питате отново: „А какво мислите за тези, които 

поемат рискове?“. Наставляваният е категоричен: „На хората не трябва да се 

позволява да поемат рискове, за да не се наранят! Това е същото като при работа с 

деца - те не разбират опасността, така че ние трябва да ги предпазваме“. 

 

 

Каква обратна връзка ще дадете на Наставлявания за прогреса му по област 3 от 

BESCLO? 
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Материали за раздаване 37/38 

 

4.5 Записване на Менторските сесии 

Протокол на менторска сесия по проект ЕМСГ 

 

Менторът използва този формуляр за записване на всяка менторска сесия. 

Наставляваният трябва да включи собствените си мисли и наблюдения за всяка сесия в 

определни графи. За всяка сесия трябва да се използва отделна форма (протокол). 

Тези форми се предоставят на екипа на проекта EMСГ, включително и на европейските 

партньори, за да може да се извърши оценка на проекта. Те ще са на разположение и 

на преките ръководители на ментора и наставлявания, за да се подпомогне тяхното 

личностно развитие. Менторите трябва да използват формите при преглед на 

менторската практика. 

Важно: всяко споменаване на клиент в този документ трябва да е анонимизирано 

(напр. г-жа А, г-н Б или г-жа В), така че те да не могат да се идентифицират по какъвто и 

да е начин. Запазването на поверителността по отношение на хората, с които 

работим и които подпомагаме (и на техните семейства и приятели), е важна част от 

този проект. 

Организация:  

Дата на 

Менторската сесия: 

 

Име на Ментора: Длъжност: 

Име на Наставлявания: Длъжност: 

Характер на сесията 

(напр. наблюдавана 

работа, 

тема/материали, 

които са обсъждани, 

използвани 

сценарии, дадена 

информация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област от BESCLО, 

покрита с тази 

сесия: 

 

 

 

 

Коментари на 

Ментора по 

практиката на 

Наставлявания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвет и насоки, 

дадени от Ментора 
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Коментари на 

Наставлявания 

относно сесията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия, по които 

има съгласие от тази 

сесия 

Ментор: 

 

 

 

 

 

 

Наставляван: 

 

 

 

 

 

 

Подпис: 

Ментор: 

Дата: 

Наставляван: 

Дата: 
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Материал за раздаване 39 

4.5 Запис на Менторските сесии 

 

Важните неща, които трябва да се запомнят при попълването на протоколи от 

Менторските сесии, бяха вече споменати при дефинирането на основните 

характеристики на плановете за действие, наречени 

 

SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time-related) или СИПРВ планът е: 

 Специфичен   

Фокусира се върху специфична зона за подобрение 

 Измерим    

Прогресът трябва да може да се измери 

 Постижим   

С гаранция, че целта е постижима 

 Реалистичен   

С гаранция, че целите са реалистични за постигане 

 Времево обвързан  

Трябва да има съгласуван график за изпълнение. 

 

Обратната връзка може пък да следва принципите, определени в акронима BOOST: 

Balanced, Observed, Objective, Specific and Timely; или БНОСН: Балансирана, 

Наблюдавана, Обективна, Специфична, Навременна.  

 

Ще използваме ‘BOOST’ за да помогнем да се засили (boost – б. пр.) увереността на 

Наставлявания. 

 

Балансирана: По време на сесиите за обратна връзка, тя трябва да е балансирана и 

да покрива различни области от развитието и силните страни на Наставлявания. 

Обратната връзка трябва да се концентрира върху това как силните страни да станат 

по-силни. При даване на „отрицателна обратна връзка“ трябва да сте сигурни да 

включите също и добри и конструктивни елементи.  

 

Наблюдавана: Трябва винаги да базирате обратната си връзка на това, което сте 

наблюдавали, а не толкова на това, което мислите за Наставлявания или чувствате по 

проблема. 

 

Обективна: При даване на обратна връзка не я свързвайте с личността на 

Наставлявания, а само с действията и резултатите му. Опитайте се да говорите 

описателно. 

 

Специфична: Постарайте се коментарите, които правите, да са подкрепени с 

примери за специфичните неща, за които говорите - общото говорене не помага. 

Например при даване на обратна връзка за работата, която е извършил колега, 

обяснете точно какво е направил/а добре. 

 

Навременна: Винаги се опитвайте да давате вашата обратна връзка колкото се може 

по-скоро след извършването на дейността. Като правите това, вие обхващате 

коментираната дейност максимално точно. 
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Материал за раздаване 40 

 

4.5. Запис на Менторските сесии 

Важно е вашите записи да са: 

• Ясни и стегнати 

Записът да е лесен за четене и точно по въпроса. 

 

• Точни 

Цялата информация трябва да е вярна. 

 

• Четливи 

Когато е възможно, избягвайте писане на ръка, за да няма трудности при разчитането 

на ръкописа. 

 

• Разбираеми на лесен език 

Старайте се да не използвате съкращения и жаргон. 

 

• Да са приети от всички страни 

Както Менторът, така и Наставляваният трябва да са съгласни с това, че записаното 

отразява срещата точно. 

 

• Датирани и подписани 

Това помага да се формализира документацията, записа и всеки план за действие. 

Помага също така и при последващо позоваване в бъдещи срещи. 
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Материал за раздаване 41 

5. Преглеждайте собствената си практика 

 

Цикъл на прегледа (Виж Gibbs, 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво се случи?

Какво си помислихте 
или почуствахте?

Какво беше 
добро/лошо при този 

опит?

Какъв извод може да 
се направи от този 

опит?

Какво още бихте 
направили?

Ако се случи отново,
какво бихте направили 

различно?
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Материал за раздаване В 

 

За дейност 15 (виж и Ексел формат, лист В) 

 

 

о
б

л
а

с
т

No. Примерни въпроси Оценяване
Резулта

т (0-9)
Примерни отговори

a

Начините, по които ще насърчавам индивидуалността на хората, на които 

помагам, са:

като се уверя, че Тони може да отиде на църква/джамия, когато пожелае и му 

помогна да говори на срещите на потребителите на социални грижи за 

проблемите си с транспорта. Помагам му да разбере какво са казали на 

тези срещи.

Като подкрепям самостоятелното 

изразяване; 

Като запомня специалните интереси или 

притеснения на лицето;     

б

Насърчаване по въпросите на индивидуалността на потребителите е от 

значение, защото 

ние всички сме личности и индивидуалността е от значение за всеки от нас.

Развива чувство за идентичност;

Изгражда самочувствие;

Предпазва от институционален или 

стереотипен подход

1
. 

Ц
е

н
н

о
с

ти
те

 н
а

 

с
о

ц
и

а
л

н
и

те
 г

р
и

ж
и
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Материал за раздаване Б 

 

За дейност 15 (виж и Ексел формат, лист Б): 

Пример за таблица за оценка; BESCLO области 1, 2 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Област Още не е наясно!

2 3 1

3 2 2

6 6 3

6 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ключ

5. 

Безопасно

ст при 

работа

първо оценяване

второ оценяване

Дата на 

резултат 1

Дата на 

резултат 2

4. 

Разбиран

е ролята 

ви на 

подкрепя

щ 

служител

Достатъчно Отлично

1. 

Ценностит

е на 

социалнит

е грижи

2. 

Повишава

не 

качеството 

на живот 

на хората, 

които 

подкрепят

е 

3. 

Работата 

с риск

Добро

6. 

Позитивно 

общуване

7.Разпозна

ване и 

реагиран

е при 

насилие и 

небрежно

ст

8. Развитие 

като 

служител
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Материал за раздаване Г 

 

За дейност 15 (виж и Ексел формат, лист Г): 

 

 

о
б

л

а
с

т

No. Примерни въпроси Преценка
Резултат

(0-9) 
Примерни отговори

a

Мога да подкрепям лицето, което подпомагам, да направи информиран избор (за услугите, които получава) като:

предоставя информация и опиша възможни последствия по начин, по който хората могат да разберат. 

Например, като покажа на Рита извлечение от спестовната й сметка и как то може да се промени, ако реши да 

похарчи известна сума за екскурзия

Например, като използвам снимки, за да покажа на Петър какво се случва с него и какво може да предложи 

организацията, която го обгрижва, 

Като намеря начин да помогна на потребителите да участват в обсъждането и да допринесат за вземането на 

решения;

Например, като помогна на Джордж да вземе участие в своя ЛОП на принципа на светофара -  да покаже кога е 

съгласен, кога не е съгласен или не разбира нещо от това, което е казано.

Обясняване на варианти/опции и техните 

последствия; Представяне на 

информация по достъпен за лицето 

начин. Насърчаване на дискусия за избор; 

Разработване на ефективна 

комуникация;

Осигуряване на ясна система за 

общуване поне за изразяване на основни 

желания;

b

Ако другите винаги вземат решения вместо лицето, вероятният ефект ще бъде да се създаде:                                                                                                                                                                                                                                                

зависимост и загуба на независимост. Понякога това може дори да предизвика гняв, например Джозеф обича да 

пуши, но му казваме, че не може и той ни се сърди.

Чувство на неудовлетвореност; Гняв; 

Ограничени очаквания; Самоизолация; 

Намалено развитие на потенциала или на 

личността; Поощряване на зависимостта 

на лицето, пречки пред независимостта 

a

Ако на човек никога не му се дава възможност да поема риск, вероятният ефект върху него ще бъде:                                                                                                                                                                                                                                             

Джак ще бъде отегчен и ще се чувства стресиран.
Ограничен опит; Липса на избор; Липса 

на овластяване; Ниско самоуважение, 

ниско самочувствие, ниска 

самоувереност; Липса на реализация; 

Страх от взимане на решения и поемане 

дори на малък риск; Чувство на 

неудовлетвореност; Незаинтересованост; 

Апатия;

b

Хората, които трябва да информирам за всякакви рискове, които забележа, са:

Семейството често познава добре лицето и има разбиране за историята на неговия живот.

(Определят се подходящите хора)
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Материал за раздаване Д-1 

 

За дейност 15 (виж и Ексел формат, лист Д-1): 

 

 

о
б

л
а

с
т

No. Примерни въпроси Преценка

Резулт

ат

(0-9) 

Примерни отговори

a

Важно е да работите в партньорство с член на семейството, роднина или приятел, който се грижи за индивида, защото: Това осигурява най-добрата подкрепа на 

лицето.

Показва уважение, подкрепя споделянето 

на знания и информация за историята на 

живота на лицето.

Признава важната роля, която лица, 

грижещи се за член на семейството, 

роднина или приятел, играят в живота на 

много хора.

Дава възможност да се научи от опита на 

лица, грижещи се за член на 

семейството, роднина или приятел.

b

Нещата, които са неприемливи за/с някого, на когото помагам, са: Да приемам подаръци.

Да очаквам личните ми потребности да 

бъдат удовлетворявани; Да причинявам 

вреда;

Да имам сексуална взаимоотношения на 

работното място.

a

Примери за опасни вещества:
Белина и други почистващи течности;

Лекарства; Бензин; Антифриз; Нафта;

Мастило

b

Видове злополуки, които могат да се случат в обстановка на подпомагане или на работното място са:

Изгаряне; Опарвания; Порязвания; 

Натъртвания

Падания; Счупени кости; Задавяне

4
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Материал за раздаване Д-2 

 

За дейност 15 (виж и Ексел формат, лист Д-2): 

 

 

о
б

л
а

с
т

No. Примерни въпроси Преценка

Резулта

т

(0-9) 

Примерни отговори

a

Важно е да работите в партньорство с член на семейството, роднина или приятел, който се грижи за индивида, защото:

Това показва уважение към семейството и показва, че оценяваме техния принос. Това на свой ред подкрепя 

споделянето на знания и информация за историята на живота на лицето и помага на всички нас да се учим  един от 

друг.

Това осигурява най-добрата подкрепа на 

лицето.

Показва уважение, подкрепя споделянето 

на знания и информация за историята на 

живота на лицето.

Признава важната роля, която лица, 

грижещи се за член на семейството, 

роднина или приятел, играят в живота на 

много хора.

Дава възможност да се научи от опита на 

лица, грижещи се за член на 

семейството, роднина или приятел.

b

Нещата, които са неприемливи за/с някого, на когото помагам, са:

Да ударя някого или да му повиша тон по всякакъв начин

Да приемам подаръци.

Да очаквам личните ми потребности да 

бъдат удовлетворявани; Да причинявам 

вреда;

Да имам сексуална взаимоотношения на 

работното място.

a

Примери за опасни вещества:

Почистващи течности: белина, прах за съдомиялна, течен препарат за съдове.

Градинарски препарати: препарат за унищожаване на плевели, торове, препарат против мухи.

Лекарства на нашето работно място: парацетамол, лекарство против настинка

Белина и други почистващи течности;

Лекарства; Бензин; Антифриз; Нафта;

Мастило

b

Видове злополуки, които могат да се случат в обстановка на подпомагане или на работното място са:

Автомобилна катастрофа

Падане

Припадък, губене на съзнание

Изгаряне; Опарвания; Порязвания; 

Натъртвания

Падания; Счупени кости; Задавяне
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Материал за раздаване Е 

 

За дейност 15 (виж и Ексел формат, лист Е): 

 

 

о
б
л
а
с
т

№ Примерни въпроси от всяка област Преценка

Резулта

т

(0-9) 

Примерни отговори

a

Вербална комуникация означава:

Общуване чрез използване на думи и глас за предаване на съобщения, идеи, 

мисли и чувства .  

Използване на думи, глас, височина на 

тона (повишаване/понижаване на тона 

на гласа си), сила на звука, ударение и 

бързина за предаване на съобщения, 

идеи, мисли и чувства

б

Пречките за общуване включват:

Плюенето и удрянето на някого не помагат за общуването

Напрегната обстановка; Среда, в която е 

много горещо, много шумно, много 

студено; Липса на зрителен контакт; Език 

на тялото, изразяващ пренебрежение, 

незаинтересованост; Липса на вербална 

комуникация, или използване на чужд 

език; Демонстриране на липса на време 

или внимание от страна на слушателя; 

Използване на диалект, жаргон, 

технически термини;

Физически увреждания, неспособност да 

вижда, да чува, да учи; Влошено психично 

здраве.

a

Физическо насилие  означава:

Причиняване на вреда на индивида чрез нараняване на тялото, използване на 

позиция на силата за нараняване на тялото на индивида: пляскане, щипене, 

удряне, ритане.

Умишлено причиняване на вреда на 

индивида чрез нараняване на тялото, 

използване на позиция на силата за 

нараняване на тялото на индивида

Например: 

Например:удряне, шамари, юмруци, 

ритане, изгаряне или попарване,  

връзване или неуместни наказания, които 

да причинят, или да не причинят, 

физическа вреда. Насилственото 

изолиране или затваряне също са 

физическо насилие;

б

Знаците и симптомите, свързани с институционалното насилие,  са:

Персоналът работи повече за пари, отколкото в полза на потребителите.

Мястото, където са настанени потребителите, е мръсно.

Има недостиг на персонал и персоналът не е доволен.

Пасивно държание; Отдръпване; 

Отстъпчивост

Нежелание/Неохота да прави избор / да 

рискува

Депресия; Агресивно поведение, 

изразяващо чувство на неудовлетвореност 

и безсилие;

a

Целите на надзора, супервизията, мониторинг от страна на работодателя, като 

допълнение към управлението на стреса, са:

Да се получи обратна връзка, да се празнува успеха и да се обсъди какво можеше 

да се направи по друг начин 

Да се съгласуват личните цели

Да се съгласуват личните работни цели.

Да се получи обратна връзка за 

изпълнението.

Да се изразят притесненията или 

обратната връзка за 

надзора/супервизията/мониторинга.

Да се отпразнува успехa.

Да се уточнят потребностите за обучение 

и развитие.

Да се прегледа личния план за развитие.

б

Симптомите за стрес на работа включват:

Чувствате се неспособен да намерите решение за ежедневни проблеми.

Чувство за липса на помощ и подкрепа за проблеми в работата.

Липса на възможност да се говори за притеснения за работата.

Липса на стратегии или техники за справяне с натоварването.

Чувствате се погълнат от решения и проблеми в работата

Чувството, че не съм в състояние да 

намеря решение на ежедневни 

проблеми; Чувството, че съм лишен от 

помощ и подкрепа за проблемите в 

работата; Липса на възможност да говоря 

за проблеми на работа и за това, което 

ме безпокои; Липса на план или техники 

за справяне с натоварването в работата; 

Чувство за претовареност; Необяснимо 

чувство на умора или изтощение; Изблици 

на сълзливост, раздразнителност или гняв; 

Внезапно нежелание да отида на работа.
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Материал за раздаване А 

 

За дейност 15 (виж и Ексел формат, лист А): 

Ръководство за оценяване 

 

Ръководство Преценка Резултат

• Има само неясна представа и общо познание по темата

• Не дава примери, свързани с работното място

• Показва съвсем слабо разбиране на тематиката и/или е объркан 

по отношение на нея

Още не е наясно 0

• Демонстрира основно познание по темата

• Дава поне един пример, свързан с работното място

• Дава идеи и мнения в общ вид с близка  до използваната 

терминология

Достатъчно 1 до 3

• Показва солидно познаване и разбиране на тематиката

• Дава набор от примери, свързани с работното място

• Споделя  идеи, въпроси и мнения по ясен, логичен начин, като 

използва подходяща терминология

Добро 4 до 6

• Демонстрира задълбочено познание и разбиране на темата

• Дава набор от примери, съответстващи на работното място, както 

и други в контекста на социалните грижи

• Прави връзки между теория и практика 

• Ефективно комуникира идеи, въпроси и мнения по ясен, логичен и 

последователен начин като използва подходяща терминология

Отлично 7 до 9



0

ЕВРОПЕЙСКО МЕНТОРСТВО В 

СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ (ЕМСГ)

МЕНТОРСКИ КУРС

ЗА ОБУЧЕНИЕ



РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 1. Разбиране на ролята на ментора в ЕМСГ

 2. Въвеждане на менторската програма

 3. Оказване на менторска подкрепа

 4. Оценяване на успеха и прогреса на 
наставляваните

 5. Поглед върху собствената работа като ментор

 Въведение към Инструмента за оценка на 
менторството (ИОМ) и как да се използва с 
наставляваните

1



Р.O.1 Разбиране на целите на ЕМСГ 

 Утвърждаване на човешките права и 
фундаменталните свободи в 
социалните грижи в ЕС

Ефективна промяна в отношението на 
персонала в социални грижи в страните 
членки, което ще подкрепи 
предлагането на услуги, основани на 
принципите на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания

2



Р.O.1 Разбиране на целите на ЕМСГ

Осигуряване на инструменти за промяна на 
стария медицински подход към хора в 
неравностойно положение и преминаване 
към социален модел чрез обучение и 
менторстване на персонала по време на 
ежедневната им работа (само обучение не 
е достатъчно като се има предвид 
изисквания мащаб на промяната)

Установяване на капацитет и възможности в 
страните членки за осъществяване на 
менторство на персонала в социалната 
грижа.

3



Р.O.1 Разбиране на целите на ЕМСГ

 Използване на менторството за 
подкрепа на персонала чрез 
личностно ориентирания подход 
по време на работа, като се 
използват обяснения, напътствия  
и демонстрации

Промотиране на BESCLO и ЕСГ в ЕС

4



Цел на ООН конвенцията е: 

 Да утвърди, защитава и 

гарантира пълно и равно 

ползване на човешки права и 

фундаментални свободи за 

всички хора с увреждния и да 

утвърди уважение за тяхното 
лично достойнство. 

5



Има осем водещи принципа в 

Конвенцията на ООН: 

1. Уважаване на вътрешното присъщо достойнство, 

самостоятелността на индивида, включително и 

свободата да се прави собствен избор и 

независимостта на хората с увреждания.

2. Недискриминиране

3. Пълно и ефективно участие и включване в 

обществото

4. Уважаване на различията и приемане на хората с 

увреждания като част от човешкото разнообразие и 

човечеството.
6



Има осем водещи принципа в 

Конвенцията на ООН:
5. Равни възможности

6. Достъпност

7. Равенство между мъжете и жените

8. Уважение към развиващите се 

възможности на децата с увреждания и 

зачитане на правото на децата с 

увреждания да запазят идентичността си.

7



SMART (англ. smart – интелигентен)

(Specific, Measurable, Attainable, 

Realistic, Time-related) (СИПРВ) планът е:

 Специфичен: фокусира се върху специфична
зона за подобрение

 Измерим: прогресът трябва да може да се
измери

 Постижим: с гаранция, че целта е постижима

 Реалистичен: с гаранция, че целите са
реалистични за постигане

 Времево обвързан: трябва да има съгласуван
график за изпълнение

8



Запомнете, че макар да имате предпочитание 

към един определен стил на учене, най-

добрият начин наистина да научите нещо е 

като използвате смесица от всички стилове за 

учене. Винаги се научава най-добре като се 

гледа, слуша и прави!

9
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Общуването е:

Оксфордският речник на английския
език дефинира общуването като:

„Споделяне или обмяна на 
информация чрез говор, 
писане или използване на 
някакъв друг носител или 

друго средство“.
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Иструментът за оценка на 

менторството (ИОМ) 

ИОМ е разработен като част от 

Европейско менторство в 

социалната грижа (ЕМСГ). Той е 

направен така, че да подпомага 

менторите в оценяването на 

служителите, които се готвят да 

получат Европейски сертификат за 

грижи (ЕСГ).
11



ИОМ

 Първата оценка трябва да се 

извърши преди служителите да 

са предприели обучение 

базирано на BESCLO

 Втората оценка трябва да 

стане след извършване на 

обучението, но преди те да се 

подложат на изпита за ЕСГ

12



ИОМ

1. Лист с въпроси и отговори по 
BESCLO.

Този лист предлага въпроси, които менторът може 

да използва, за да улесни оценката си за 

разбирането на наставлявания и прилагането на 

ценности и отношения, които се покриват от всяка 

част на BESCLO. Той също така предлага  списък с 

варианти на отговори, които могат да се очакват от 

наставлявания.
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ИОМ

2. Лист с въпроси от BESCLO.

В него са включени само въпроси за всяка от 
областите на BESCLO, без дадени отговори и поради 
това той може да се дава на наставлявания като 
тестов лист, за да се спести време и се поддържа 
процеса на оценка опростен и ясен. 

Ако този лист се даде на ръка на наставлявания, той 
трябва да се вземе обратно преди приключването на 
сесията или пък наставляваните могат да го използват 
като инструмент за подобряване на резултатите си 
при второто оценяване.

14



ИОМ

3. Ръководство за оценяване.

Този лист е разработен, за да подпомогне 

ментора при оценяването на отговорите на 

наставляваните и да се направи преценка 

за нивото им на разбиране и прилагане на 

ценностите от всяка част на BESCLO. 

Точките/оценките се записват в таблицата за 

автоматична или ръчна оценка.
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ИОМ

4. Таблица за автоматична оценка.

Този лист е разработен, за да осигури визуален 
запис на прогреса, постигнат между първото и 
второто оценяване.

Резултатите от първото оценяване 
са отразени в тъмносиньо, 

а тези от второто оценяване - в 
светлосиньо.  
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ИОМ

Червено оцветяване се появява  ако 
оценката при второто оценяване е по-ниска 
от тази при първото или когато оценката е 
„0“ („Още не е наясно“!).

Точките за всеки въпрос за всяко 
BESCLO се въвеждат в жълтите клетки 
отляво.

При използване на Ексел на компютър, отдясно 
автоматично се появява стълбовидна диаграма, която 
се запълва автоматично.

17
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Арнолд Шварценегер КЛЮЧ

ОПОСГ 2

0 1 2 3

ТЕМА
Още не е 

наясно!
2.1. Откриване на 

историята, 

предпочитанията, 

желанията, нуждите и 

1 1

0 2

3 3

2 4

1 5

6

7

2.2.  Всичко се базира на 

индивида (индивидите), 

които подпомагате

2.3. Помагате на индивида 

(индивидите), които 

подпомагате да 

контролират живота си и 

2.4 Въздействие на 

помощните средства върху 

качеството на живот

Първо оценяване

Второ оценяване

Дата на 

оценка 1

Дата на 

оценка 2

Достатъчно
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Арнолд Шварценегер КЛЮЧ

ОПОСГ 2

0 1 2 3 4 5 6

ТЕМА Още не е наясно!

2.1. Откриване на 

историята, 

предпочитанията, 

желанията, нуждите и 

1 4 1

0 5 2

3 2 3

2 2 4

1 5 5

6 6

1 7

2.2.  Всичко се базира на 

индивида (индивидите), 

които подпомагате

2.3. Помагате на индивида 

(индивидите), които 

подпомагате да 

контролират живота си и 

2.4 Въздействие на 

помощните средства върху 

качеството на живот

Първо оценяване

Второ оценяване

Дата на 

оценка 1

Дата на 

оценка 2

Достатъчно Добро



ИОМ

5. Таблица за ръчна оценка

Ако не се разполага с компютър, може да 
се разпечата таблицата от лист 5 и 
оцветените клетки в нея да се попълват ръчно. 
Някои ментори може да предпочитат да 
работят на ръка. Накрая обаче резултатите 
трябва да се изпратят по електронен път от 
ментора на администратора на проекта за 
структуриране и преглед. Поради това е 
важно да се пази запис от оценките.
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ИОМ

ИОМ има 9-балната система за оценка. 
Съществува също така и десета оценка – нула (0).

21

0/нул

а

ОЩЕ НЕ Е НАЯСНО
• Има само неясна представа и общо 

познание по темата

• Не дава примери, свързани с 

работното място

• Показва съвсем слабо разбиране на 

тематиката и/или е объркан по 

отношение на нея



1

2

3

ДОСТАТЪЧНО

• Показва основно 

познание по темата

• Дава поне един пример, 

свързан с работното място

• Дава идеи и мнения в 

общ вид с близка  до 

използваната терминология
22

ИОМ
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ИОМ

4

5

6

ДОБРО

• Показва солидно познаване и 

разбиране на тематиката

• Дава набор от примери, 

свързани с работното място

• Споделя  идеи, въпроси и 

мнения по ясен, логичен начин като 

използва подходяща терминология
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ИОМ

7

8

9

ОТЛИЧНО
• Демонстрира задълбочено познание и 

разбиране на темата

• Дава набор от примери, 

съответстващи на работното място, както и 

други в контекста на социалните грижи
• Прави връзки между теория и 

практика 

• Ефективно комуникира идеи, въпроси 

и мнения по ясен, логичен и последователен 

начин като използва подходяща 
терминология



BESCLO 1.

Начините, по които показвам уважение 

към културата и ценностите на другите 

са?

Отговор:

Показвам уважение към културата 

и ценностите на други като не съм 

груб с хората, имащи различна 

култура от моята
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BESCLO 2.

Ако други винаги вземат решение вместо 

даден човек какъв ще бъде вероятният ефект 
върху този човек във времето? 

Отговор: постепенно губене на увереност при 

вземане на решение, самоуважението му се 

понижава, може да се отдръпне, става сърдит 

или раздразнителен, трудно му е да прави дори и 

малки избори и решения, самоуважението му и 

увереността продължават да спадат, става слаб 
и пасивен
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BESCLO 3.

Оценката на риска включва?

Отговор: 

вглеждане в проблемите, 
които могат да възникнат, и 
оценка колко опасни могат да 
са

27



BESCLO 4.

Важно е да се работи в партньорство с 

приятели/застъпници и други значими 

личности, защото?

Отговор:

Tе могат да допълнят информацията, с 

която разполага подкрепящият за 

клиента, и да са в състояние да дадат 

важен принос в живота на човека.
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BESCLO 5.

Нещата, които хората могат да 
направят, за да се спре 
разпространението на пожар са? 

Отговор: 

използва се пожарогасител, 
монтират се датчици за дим и 
пожар, държат се затворени 
противопожарните врати

29



BESCLO 6.

Пречките пред общуването 
включват?

Отговор: 

прекален шум, прекалено топло или 
мразовито студено, не се владее езика, 
няма време за слушане, прекалено 
бързо говорене, използване на прекалено 
сложен език за дадения човек, други 
говорят в това време, човекът има болка 
или някакъв друг дискомфорт
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BESCLO 7.

Институционално насилие означава?

Отговор: 

наличие на строг ред за ставане и 

лягане, както и за хранене, като този 

ред е направен така, че да е по-

лесно за персонала и организацията, 
а не за потребителите

31



BESCLO 8.

Двете цели на супервизия 
(интервизия, надзор, мониторинг) от 
страна на работодателя са?

Отговор: 

за работодателите да проверят дали 
си вършите работата правилно

и

да видят дали имате нужда от 
обучение

32



 Формативна оценка

 Сумативна оценка

33

Съществуват два типа оценка:



SMART (англ. smart – интелигентен)

(Specific, Measurable, Attainable, 

Realistic, Time-related) (СИПРВ) планът е:

 Специфичен: фокусира се върху специфична
зона за подобрение

 Измерим: прогресът трябва да може да се
измери

 Постижим: с гаранция, че целта е постижима

 Реалистичен: с гаранция, че целите са
реалистични за постигане

 Времево обвързан: трябва да има съгласуван
график за изпълнение

34



BOOST (англ. boost – засилвам) 

(Balanced, Observed, Objective, Specific 

and Timely) (БНОСН) обратната вързка 

e:

 Балансирана: Фокусът трябва да е балансиран и да 
покрива различни области от развитието и силните 
страни на наставлявания; да се концентрира върху 
това как силните страни да станат по-силни; при 
„отрицателна обратна връзка“ да включите и добри 
и конструктивни елементи.

 Наблюдавана: Трябва да базирате обратната си 
връзка на това, което сте наблюдавали, а не на това, 
което мислите за наставлявания или чувствате по 
проблема.
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BOOST (англ. boost – засилвам)

(БНОСН) обратната вързка e:

Обективна: Не свързвайте обратната си връзка с 
личността на наставлявания, а с действията и 
резултатите му. Опитайте се да говорите 
описателно.

 Специфична: Коментарите, които правите, да са 
подкрепени с примери за специфичните неща, за 
които говорите - общото говорене не помага. При 
даване на обратна връзка за работата, която е 
извършил колега, обяснете точно какво е направил 
добре.

 Навременна: Да давате вашата обратна връзка 
колкото се може по-скоро. Като правите това, вие 
обхващате коментираната дейност точно.
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Важно е вашите записи да са:

Ясни и стегнати

Точни

Четливи

Разбираеми на лесен език

Да са приети от всички страни

Датирани и подписани

37



Цикъл на прегледа
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Ref: Gibbs, 1988.



Благодарим ви

и бъдете

Добри Ментори!
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Образец за протокол на менторска сесия по проект ЕМСГ 
 

Менторът използва тoзи формуляр за записване на всяка менторска сесия. 

Наставляваният трябва да включи собствените си мисли и наблюдения за всяка сесия в 

определни графи. За всяка сесия трябва да се използва отделна форма (протокол). 

Тези форми се предоставят на екипа на проекта EMСГ, включително и на европейските 

партньори, за да може да се извърши оценка на проекта. Те ще са на разположение и 

на преките ръководители на ментора и наставлявания, за да се подпомогне тяхното 

личностно развитие. Менторите трябва да използват формите при преглед на 

менторската практика. 

 

Важно: всяко споменаване на клиент в този документ трябва да е анонимизирано 

(напр. г-жа А, г-н Б или г-жа В), така че те да не могат да се идентифицират по какъвто и 

да е начин. Запазването на поверителността по отношение на хората, с които 

работим и които подпомагаме (и на техните семейства и приятели), е важна част от 

този проект. 

 

Организация: Социален център за настаняване и чудесна подкрепа 

Дата на 

менторската сесия: 

9/12/17 

Име на ментора: Соня Менторска Длъжност: Старши социален 

работник 

Име на наставлявания: Искрен Доброшколов Длъжност: Социален работник 

Характер на сесията 

(напр. наблюдавана 

работа, тема или 

материали, които са 

обсъждани, 

използвани 

сценарии, дадена 

информация) 

Наблюдение на: подкрепа при домашните задължения 

 

Обсъждане на начина, по който Наставляваният се държи с 

клиентите г-жа К и г-жа В. С фокус върху ценности и 

комуникация. Обратна връзка за практиката. 

 

Също обсъждане на това как двете дами САМИ ползват 

Личностно-ориентираните планове за грижите си и как 

практиката на Наставлявания отразява тези планове.  

 

 

 

 

Област от BESCLO, 

покрита с тази 

сесия: 

Предимно BESCLO 1, 2 и 4 

 

 

 

 

 

 

Коментари на 

ментора по 

практиката на 

наставлявания 

Много добра комуникация с двете дами клиентки – с правилен и 

уважителен език и без припряност.  

Н. имаше тенденция да прибързва дейностите и понякога изземваше 
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функции, за да стане по-бързо. В практиката си не постигна напълно 

нивото на самостоятелност от индивидуалните планове на клиентките. 

Съвет и насоки, 

дадени от ментора 

 

Наставляваният да осмисли ценностите, особено 

«самостоятелност, избор, участие и само-определяне»; да 

осмисли как подкрепя тези ценности при ежедневните 

домашни задължения.  

Н. да преглежда Личностно-ориентиранип план – ЛОП, за да 

се увери, че го следва във всеки аспект.  

 

Коментари на 

наставлявания 

относно сесията 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисля, че тези коментари са справедливи. Доволен съм 

от напредъка си, особено в комуникационните си 

умения. Вярно е, че понякога съм по-фокусиран върху 

завършването на действието, а не върху това да 

ползвам действието като средство за 

самостоятелност и участие.  

 

Действия, по които 

има съгласие от тази 

сесия 

Ментор: 

 
Да съм на разположение по мейл за по-нататъшни съвети. 

Да предоставя още малко информация за Личностно-ориентиран план 

ЛОП. 

Наставляван:  

 

Да рефлектирам върху ценностите си и да се опитам 

да престана да бързам, за да свърша бързо. Да чета 

повече за ЛОП.  

Подпис: 

 

Ментор: 

Дата: 

 

Наставляван: 

Дата: 

 

 

Соня Менторска 

9/12/17  

 

И. Доброшколов 

9/12/17 

 


