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Проект „BOOST: Boosting Outstanding Omnicompetent Suc-
cessful Talents“ е 24-месечно стратегическо партньорство, 
съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз. 
Проектът има за цел да създаде иновативни възможности за 
обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като 
предостави интерактивни образователни формати и методи, 
базирани на развитието на трансверсални умения.

Във все по-сложната реалност в наши дни, развитието на набор 
от основни и трансверсални умения е от голямо значение, за 
да се покрият изискванията на работодателите и императив 
за упражняване на гражданските права, както е посочено 
от Европейската комисия /ЕК/ в „Нова Европейска Програма 
за Умения“ (2016г.). Бързо променящото се общество и 
световната трансформация, наблюдавани през последното 
десетилетие, са въвели нови образователни тенденции, по-
високи изисквания на пазара на труда и адаптивност на 
образователните възможности, особено по време на извънредни 
ситуации в областта на биосигурността, като пандемията от 
COVID-19. Новата реалност изисква умения и знания, които са 
извън конкретна професия и се появява нуждата от високо 
ниво на трансверсални умения, особено при младите хора. 
„Трансверсалните умения са тези, които обикновено не се 

считат за свързани с определена работа, задача, академична 
дисциплина или област на знанието, те са умения, които могат да 
бъдат използвани в разнообразни ситуации и работни условия“ 
(МБО 2013 г.). „Тези умения са все по-важни за учащите, за 
да се адаптират успешно към промените и да водят смислен и 
продуктивен живот“ (ЮНЕСКО UNEVOC). Специфичен проблем, 
който проект BOOST засяга, е развитието на трансверсални 
умения чрез специално разработени инструменти, които 
подчертават значението им за ефективното и целенасоченото 
личностно и професионално развитие на младите хора в 
ЕС. BOOST функционира чрез подход на международно 
сътрудничество, който включва организации, които си 
взаимодействат с целевите групи по проекта, а консорциумът 
включва неправителствени и младежки асоциации с богат опит и 
призната активна младежка дейност.

Проект BOOST е приведен в съответствие с 
целите на Еразъм+ за:

 Повишаване на уменията и възможностите за заетост;

 Модернизиране на образованието, обучението и младежката 
работа;

 Фокус върху младите хора.

Резюме на проект #BOOST 

Официално наименование на проекта
BOOST: Boosting Outstanding 

Omnicompetent Succesful Talents

Продължителност на проекта
04/2021 – 03/2023

Уебстраница на проекта
www.boostskills.eu

Абревиатура на проекта
#BOOST

Номер на проекта
2020-1-BG01-KA227-YOU-094974

Facebook страница на проекта
www.facebook.com/BoostSkillsEU
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Основните нужди, които проект BOOST 
обезпечава са:

 Овластяване на млади хора и младежки работници чрез 
всички дейности и резултати по проект BOOST;

 Практическа, подходяща за младежи електронна платформа 
за обучение – МООС, за развитие на трансверсални умения на 
младите хора;

 Наръчник BOOST за младежки работници.

Проект BOOST достига до две основни целеви 
групи:

 Млади хора от партньорските държави;

 Младежки работници от партньорските страни, които могат 
да ползват настоящият иновативен наръчник, предоставящ 
възможност за развитие на трансверсалните умения на 
младите хора, с които работят.

Резултати:
 Качествени образователни и изследователски дейности, 

фокусирани върху развитието на трансверсални умения на 
младите хора;

 Разработване, тестване и популяризиране на онлайн 
обучителна платформа – BOOST МООС, целяща да развие 
трансверсални умения на младите хора. Платформата 
за електронно обучение е онлайн ресурсен център за 
трансверсални умения, който включва различни ресурси, 
подходящи за младите хора и е наличен на адрес: www.boost-
skills.eu;

 Практически наръчник BOOST за младежки работници, който 
да улесни развитието на трансверсални умения на младите 
хора, с които работят;

 Международни срещи по проекта – дейности по управление и 
разработване на съдържание и събития за разпространение 
на резултатите във всяка държава;

 Осигуряване на устойчивост на резултатите, поради 
значението на темата, устойчиви резултати за младежко 
развитие и широко разпространение на неговата 
използваемост и значение в страните партньори и в целия ЕС.

Чрез набор от резултати и дейности, проект BOOST силно 
допринася към развитието на младежкия сектор и развива 
трансверсалните умения на младите хора в настоящата 
предизвикателна ситуация. Чрез интерактивни инструменти, 
бе подготвено съдържание, което помага на младите хора 
да повишат нивото си на личностно развитие и предоставя 
съвети и идеи за по-нататъшно развитие в следните 
области: критично и иновативно мислене, презентационни, 
комуникационни и организационни умения, способности за 
работа в екип, самодисциплина, ентусиазъм, постоянство, 
самомотивация, толерантност, откритост, зачитане на 
многообразието, междукултурно разбирателство, медийна 
и информационна грамотност, способност за откриване и 
достъп до информация, способност за анализ и оценка на 
медийно съдържание, физическо здраве, религиозни ценности 
(дефиниция на ООН), които са от изключително важно значение 
за устойчиво професионално и личностно развитие, ако бъдат 
усъвършенствани.

Дългосрочните ползи са осигурени от устойчивостта на 
резултатите на проект BOOST, фокусирани върху важната тема за 
развитие на трансверсалните умения, която е още по-актуална 
при възстановяването след пандемията от Ковид-19, чрез 
използването на електронната платформа за обучение – МООС и 
практичен наръчник и след приключване на проекта.

Партньори в проекта:  
Координатор:  

 Асоциация за развитие на българския спорт (България),  
www.bulsport.bg 

Партньори: 

 Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities 
(Босна и Херцеговина), www.bravo-bih.com 

 Vere Montis (Хърватия), www.veremontis.com

 L’ORMA (Италия), www.ormasite.it/en

Проект „BOOST: Boosting Outstanding Omnicompetent Success-
ful Talents“ (BOOST) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на 
Европейския Съюз, управлявана в България от Националната 
агенция Еразъм+/Център за развитие на човешки ресурси.
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Младежката стратегия на ЕС, 2019–2027г. признава, че младите 
хора са архитекти на собствения си живот и допринасят за 
положителна промяна в обществото. Тя също отбелязва, че 
политиката за младежта може да допринесе за създаването 
на пространство, в което младите хора да се възползват от 
възможностите и да бъдат съпричастни с европейските ценности. 
В контекста на променящата се предизвикателна ситуация на 
заетост, Европейският съюз следва да подкрепя личностното 
развитие и израстването на младите хора, да изгражда устойчивост 
и да предоставя необходимите ресурси за участие в обществото, 
като по този начин допринася за изкореняване на бедността 
сред младите хора и всички форми на дискриминация, както и 
да насърчава социалното приобщаване. „Бъдещето на труда“ е 
обобщаващ термин, който описва развитието на работните места 
в средносрочен и дългосрочен план, повлияни от определени 
тенденции. В разнообразния контекст на ЕС в сферата на младежта, 
„бъдещето на труда“, се ръководи от търсенето на по-високи 
умения на пазара на труда. Вече са налице предизвикателства 
пред работодателите да запълнят свободните работни места при 
високо и средно квалифицираните кадри, докато в същото време 
работната сила се състои от три пъти повече нискоквалифицирани 
работници, за които няма налични работни места. Тъй като 
търсенето на нискоквалифицирани работници продължава да 
намалява с различна скорост в държавите членки, младите хора, 
които навлизат на пазара на труда, се нуждаят от по-високи нива 
на образование и обучение, които да им предоставят ключови 
умения за учене през целия живот, както и специфични цифрови, 
професионални и личностни умения, спомагащи да управляват 
бъдещото си професионално развитие. За да успеят младите хора 
да навлязат в пазара на труда и да изградят успешна кариера, са 
необходими солидни знания и умения, както и подходящи насоки, 
подкрепени от качествени аналитични данни за тях и приспособими/
отзивчиви системи за образование и обучение с високо качество, 
включително насърчаване на ученето през целия живот. Когато 
увеличават способностите си, за да се възползват ефективно от 
променящото се естество на труда, младите европейци следва 
също така да разполагат с ключови компетентности, включващи 
меки умения, свързани с решаването на проблеми, комуникация, 
предприемачески умения, критично и творческо мислене, 
индивидуално представяне, себеизразяване и умение за преговори. 
(Съвет на ЕС, Заключения относно младите хора и бъдещето на 
труда, 2019 г.)

Благодарение на Индустриална революция 4.0, целият свят се 
адаптира към промените, и ситуацията в младежкия сектор не 
е по-различна. Основната цел на наръчник #BOOST, е да даде 
възможност на младежките работници да повишат осведомеността 
сред младите хора, относно това, че развитието на умения е 
от решаващо значение за навлизането на пазара на труда и 
качественото личностно развитие, в рамките на техния живот.

Освен младежките работници, всички организации, работещи 
с млади хора, като образователни институции, организации за 
кариерно ориентиране, спортни организации и дори органите на 
формалната образователна система, също са част от основната 
целева група на наръчник BOOST.

Иновация: Новаторския характер на наръчник BOOST гарантира 
иновативните ползи, които той има за младежкия сектор и 
значително допринася за качеството на структурираните младежки 
дейности и политики, в страните партньори и в цяла Европа. Освен 
това, BOOST, се фокусира върху „уменията и знанията на бъдещето“ 
и как можем да подпомогнем организациите, които реализират 
младежки дейности, при разпознаването и изграждането на 
тези умения у целевите групи, с които работят. Индустриалната 
революция 4.0, както и нейното въздействие върху младежкия 
сектор, все още е нов подход с увеличено внимание от различни 
икономически области в рамките на ЕС; тъй като резултатите от 
проекта са базирани на ООР (Отворени Образователни Ресурси), те 
лесно ще достигнат до всички младежки работници, включително 
тези, които работят с младежи с по-ограничени възможности. 

Въздействие: Настоящата публикация представлява един 
от първите наръчници в областта на развитието на трансверсални 
умения и се фокусира върху практическото им приложение от 
младежки работници и заинтересовани страни на различни нива. 
Предоставените печатни копия, както и електронната версия на 
изданието ще послужат като ръководство, което младежките 
организации могат да използват, за да подобрят своята дейност, 
като в същото време им дадат възможност да приоритизират 
развитието на трансверсални умения. Спортните училища и 
университети, също могат да се позовават и използват този 
образователен материал.

Приложимост: Информацията в наръчник BOOST, е 
приложима и в други сектори, като социален, културен, 
образователен, спортен и всички, работещи с млади хора; наличието 
на конкретен продукт, насочен към действителните нужди 
на целевата група, ще позволи на тези сектори да извършват 
дейности, с ясен фокус върху точния набор от умения, необходими 
за развитието на младите хора. В същото време, подходът е 
приложим на всички нива на младежката политика, които обхващат 
местните младежки организации и националните или европейските 
младежки структури. Наръчникът може да служи и като полезен 
инструмент за отделите „Човешки ресурси“ на частните компании, 
които могат да използват събраните знания, за да насърчат 
професионалното и личностно развитие на своите служители.

Наръчник BOOST, служи като практически инструмент за всяка 
младежка организация, младежки работник и образователен 
експерт, занимаващи се с овластяване на младите хора, както в 
Европа, така и по света. Наръчникът предоставя ценна информация 
и за бизнес организации в различни икономически сектори, които 
искат да развият трансверсалните умения на техните настоящи 
или потенциални служители. Наръчникът е достъпен в онлайн 
версия (в PDF-формат), на електронната платформа BOOST, с 
адрес www.boostskills.eu (на английски, български, босненски, 
хърватски и италиански) и на хартиен носител (на английски 
език), предназначен за разпространение сред заинтересованите 
участници, както на местно, така и на международно ниво. Като 
едно от първите издания, насочени към младежкия сектор, 
наръчникът е посветен на трансверсалните умения – както по 
отношение на тяхното цялостно значение, така и по отношение на 
това как младите хора могат да ги развият допълнително.

Наръчник BOOST 
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Ситуацията в Европейския Съюз 
Трансверсалните умения, развити на високо ниво предоставят 
възможности за намиране на работа и постигане на материално 
благополучие. Хората, притежаващи необходимите умения 
имат повече възможности да бъдат добри специалисти и 
могат да развият своя пълен потенциал на уверени и активни 
граждани. В динамично променящите се условия на глобалната 
икономика, те са тези, които до голяма степен определят 
кой е конкурентоспособен и има капацитет да играе водеща 
роля в сферата на иновациите. Те привличат инвестиции и са 
катализатор за създаване на работни места. Уменията са от 
решаващо значение за социалното сближаване.

Сегашното положение в Европа изисква подходящи действия. 
Седемдесет милиона европейци не притежават адекватни 
умения за четене и писане, а тези, които не умеят да смятат и да 
си служат с дигиталните технологии са още повече, което води 
до риск от безработица, бедност и социална маргинализация. 
Повече от половината от 12-те милиона дългосрочно безработни 
се смятат за лица с ограничени умения. Висшите училища трябва 
да гарантират, че предоставят на висшистите подходящи и 
съвременни умения.

Недостигът и несъответствията в уменията са поразителни, 
тъй като много хора работят на позиции, които не отговарят 
на техните способности. Същевременно 40 % от европейските 
работодатели трудно намират кадри с необходимите им за 
растеж и иновации умения. Предоставящите образование, 
от една страна и работодателите и обучаващите се от друга, 
имат различни виждания относно степента на подготвеност 
на дипломантите за пазара на труда. Твърде малко хора имат 
предприемаческото мислене и умения, които са необходими за 
започване на собствен бизнес.

Макар съдържанието на учебния материал и организацията 
на образователните системи и системите за обучение да са от 
ресора на всяка държава членка, значими и трайни резултати 
могат да се постигнат само със съгласувани усилия. Европейския 
семестър, Стратегията „Европа 2020“ (със своята двойна 
цел в областта на образованието), Плана за инвестиции за 
Европа, Стратегическата рамка за сътрудничество в областта 
на образованието и обучението „Образование и обучение 
2020“ и Европейските инвестиционни и структурни фондове, 
значително допринасят за укрепването на базата от умения в 
Европа. В периода 2014—2020г., Европейския социален фонд 
и Европейския фонд за регионално развитие ще инвестират над 
30 млрд. евро за развитието на умения, а програмата „Еразъм+“ 
подпомага развитието на умения в образованието и обучението 
допълнително с близо 15 млрд. евро.

Трансверсални знания, умения и компетенции

Много работни позиции и икономически сектори се възползват 
от трансверсалните знания, умения и компетенции. Известни 
също като фундаментални умения, основни умения или меки 
умения, те са в основата на личностното развитие на всеки 
човек: развиването на таланти и компетенции, които гарантират 
успех на пазара на труда.

Трансверсалните знания, умения и компетенции са йерархично 
структурирани в стълба на уменията и обхващат следните пет 
области:

 Мислене;

 Езикови умения;

 Приложение на знания;

 Социално взаимодействие;

 Ценности и нагласи.

По време на ESCO (European Skills, Competences, Qualifica-
tions and Occupations), Междусекторната референтна група 
разработва, както принципите, така и йерархичната структура на 
трансверсалните знания, умения и компетенции. Разработването 
е основано на преглед на различни национални и секторни 
категории, на информация от Европейския речник на уменията и 
компетенциите (DISCO) и други източници.

Препоръки за Подобрение
Програмата за трансверсални умения е начело в списъка 
със значими проекти на Работната програма на Комисията 
за 2016 г.: насърчаване на общите ангажименти и стремежа 
към споделено разбиране на стратегическото значение 
на уменията, за запазване на работните места, растежа и 
конкурентоспособността. Тази програма укрепва, и в някои 
случаи рационализира, текущите програми, за да подпомогне 
държавите-членки на ЕС при изготвянето на националните 
реформи и да насърчи хората и организациите да променят 
мисленето си. В няколко области, в които дейността на Съюза 
добавя най-голяма стойност, програмата търси общ ангажимент 
за реформи и работи в три основни направления:

Подобряване на качеството и приложимостта на развиването 
на умения.

За да достигнат пълния си потенциал, на работното място и 
в обществото, хората се нуждаят от разнообразен набор от 
способности.

Политиката на ЕС, фокусирана върху образователните 
постижения, има значителни резултати. С около 10 милиона 
повече, са хората завършили висше образование през 2014 
г., отколкото през 2010 г., като броят на незавършилите или 

Актуално развитие на трансверсалните умения 
в Европейския съюз и партньорските държави

 Европейски Съюз
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отказалите се младите хора е намалял до 4.5 от 6 милиона през 
2010 г.

Данните обаче все по-често сочат, че политиките за повишаване 
на постиженията сами по себе си са недостатъчни. Вниманието 
на обучаващите се е предимно заето от качеството и 
приложимостта на изучаваните предмети. И все пак, много 
млади хора завършват, без да са готови да навлязат в пазара 
на труда и не притежават уменията или мисленето, които са им 
необходими, за да започнат свой собствен бизнес.

Повишаване на видимостта и сравнимостта на уменията и 
препоръките

Квалификациите информират компаниите за това какво знаят 
и могат да правят техните служители, но те рядко притежават 
способности, придобити извън формалното образование, което 
от своя страна ги застрашава да бъдат подценени. Лицата с 
по-ниска квалификация, безработните, изложените на риск 
от безработица, хората които трябва да сменят кариерата си 
и мигрантите могат да се възползват от идентифицирането 
и признаването на тези умения. Пред хората се открива 
възможност да демонстрират и използват своите умения и опит, 
като в същото време се идентифицират допълнителните нужди 
от обучение и възможностите за преквалификация.

Работодателите се затрудняват, когато трябва да преценят 
знанията и уменията на служителите си, използвайки 
квалификации от нации, различни от техните, причина за което 
са различията в образователните системи в ЕС.

Трансграничните мобилности допринасят за по-доброто 
функциониране на пазарите на труда и могат да подобрят 
живота на хората. Въпреки това, тъй като техните квалификации 
често се разбират погрешно и подценяват, работниците от и 
извън ЕС, които мигрират в чужбина, изпитват трудности при 
намирането на работа или получават по-ниско заплащане, в 
сравнение с лицата с идентични квалификации, придобити в 
приемащата страна.

Подобряване на интелигентността и талантите

Университетите и програмите за професионално образование 
и обучение (ПОО) подготвят възпитаниците си, за да станат 
част от пазара на труда. В резултат на това, те трябва да бъдат 
информирани относно неговото развитието и до каква степен 
техните възпитаници намират работа, и при нужда да коригират 
програмите си. Студентите и техните семейства също се нуждаят 
от тази информация за да вземат правилни и информирани 
решения за това, къде да продължат академичното си развитие. 
Разработката или адаптиране на съществуващи учебни 
програми, от друга страна, отнема време и е сложна процедура.

Достъпът до пазара на труда, след завършване на висше 
образование и програми за ПОО, трябва да бъде по-лесен, 
като се разчита на качествени показатели, административни 
данни (данъци и социално осигуряване) и базирани на анкети 
методологии – чрез социални платформи и медии, където е 
възможно.

Редица държави-членки на ЕС са въвели мерки за 
проследяване на завършилите висше образование. Системите 
за широкомащабно проследяване на завършилите програми 
за ПОО са по-слабо развити и има възможност за подпомагане 

на държавите-членки, за да подобрят информацията си в тази 
област.

Заключения на Съвета на Европа относно подобряване на 
междусекторното сътрудничество в областта на политиката 
за ефективното преодоляване на социално-икономическите 
предизвикателства пред младите хора

Разработка, прилагане и оценка на системен подход по 
отношение на междусекторна политика за младежта

Засилване на институционалното сътрудничество, включително 
засилена комуникация и обмен на информация на национално, 
регионално и местно равнище, за да се гарантира, че въпросите, 
свързани с младежта, се отчитат изцяло при формулирането, 
прилагането и оценката на политиките в други области, 
напр. образование и обучение, заетост, здравеопазване и 
благосъстояние, социална политика, градоустройство, спорт и 
култура.

Използване на съобразен с конкретните потребности 
междусекторен подход по отношение на проектите, 
инициативите и програмите, които отговарят на социално-
икономическите предизвикателства пред младите хора

Засилване на партньорския подход в различните сектори, във 
връзка с прилагането на Гаранцията за младежта, другите мерки 
и обмена на добри практики, насочени към младежта.

Устойчиво финансиране за дългосрочно разработване и 
изпълнение на младежки програми, които понастоящем се 
финансират от инициативите на Гаранцията за младежта.

Увеличаване видимостта на стойността на работата 
с младежи и останалите инструменти в областта на 
политиката за младежта, както и нейната допълваща роля 
за ефективното преодоляване на предизвикателствата пред 
младите хора

Употреба на съществуващи или нови канали за ангажиране на 
младежите, като например структурирания процес на разговор, 
който включва младите хора във вземането на решаващи 
политически решения, които ги засягат.

Насърчаване на младежката работа и неформалното 
образование, както и конкретни инструменти, като „Youthpass“, 
наред с другите сектори като заетост, образование, обучение, 
култура и други ключови заинтересовани страни.

Източници:
1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-

:52016DC0381

2. https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Transversal_knowl-
edge_44__skills_and_competences

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=O-
J:C:2015:172:FULL&from=ES



Наръчник за Младежки Работници

8

Ситуация в Държавата
Според Член 2 от Европейската конвенция за правата на човека, 
всеки човек има право на образование. Никой не може да 
бъде лишен от това право. Често обаче образованието не е 
качествено. Въпросът е дали сегашното ниво на образователната 
система е достатъчно добро, за да подготвя способни работници.

Вследствие на настоящото състояние на пазара на труда, 
Министерството на образованието и науката на Босна и 
Херцеговина, предприе действия, с които да изгради основните 
умения на младите хора, чрез качествена образователна 
система. Това дава възможност на младите хора да придобият 
знания и умения, чрез качествено формално и неформално 
образование, което ще им помогне да изпълнят дългосрочните 
си цели на пазара на труда.

Младежките стратегии, които се прилагат в Кантон Сараево 
(Босна и Херцеговина) в периода 2019–2023г., имат за цел да 
изградят система за подкрепа на млади и талантливи иноватори 
и творци, като същевременно подпомагат развитието на техните 
знания и умения. Основните дейности на една подобрена 
система за подкрепа на програмите за обучение на младежи, 
чрез неформално образование, са клубовете за проучване на 
работните места: дългосрочните ефекти, които подобряват 
компетенциите и бизнес уменията, както и уменията за 
независимо търсене на работа.

Агенцията за развитие на висшето образование и осигуряване 
на качеството има за цел да насърчава непрекъснатото 
развитие и повишаване на качеството на висшето образование 
в Босна и Херцеговина и да определя стандарти за качество, 
в съответствие с най-добрите европейски и международни 

практики, като осъществява това чрез различни работни 
програми и дейности.

Препоръки за Подобрение 
Програмата „Start-Up – 2021“ има за цел да насърчи най-малко 
2000 лица, от регистъра на безработните на Федерация Босна и 
Херцеговина, да намерят възможност за самостоятелна заетост, 
да започнат собствена дейност/компания и да наемат други лица 
от регистъра на безработните в своите предприятия. Въпреки 
че тази програма се приема положително, все още има много 
възможности за подобрение на нейната ефективност.

Програмата за опазване на младежите на Босна и Херцеговина 
(„Обща мобилизация“), подкрепя сътрудничеството между 
секторите, които все още не са се присъединили към дейностите 
за преодоляване на миграционните предизвикателства, пред 
които са изправени младите хора от Босна и Херцеговина, 
а именно младежките организации и предприемачи (т.е. 
работодателите). Общата цел на проекта е да засили капацитета 
на младежките НПО за участие в реформи в образованието и 
заетостта, които се стремят да задържат младите хора в Босна и 
Херцеговина.

Източници: 
1. https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/2021-03/

strategija_prema_mladima_kantona_sarajevo_za_peri-
od_2019.-2023._godina.pdf 

2. http://www.hea.gov.ba/Home.aspx?template_id=51&pageIn-
dex=1 

3. https://nestovise.org/en/programs-and-projects/

 Босна и Херцеговина
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Ситуация в Държавата 
През последните няколко години са факт редица дискусии 
относно базисните компетентности, които всеки един човек 
трябва да притежава. Резултатите от тези дискусии очертават 
комплекси от компетентности, които се считат за особено 
важни и значими за личностната и професионалната реализация 
на човек. България не прави изключение в това отношение 
и вниманието на обществото все повече се фокусира върху 
резултатите от образователната система. Съществува консенсус 
между гражданския, частният сектор и правителството за 
необходимостта от формиране на образователни компетентности 
за успешната реализация на учащите. По-конкретно, Законът 
за предучилищното и училищното образование регламентира 
включването на девет ключови групи компетентности като част 
от общото образование. Те включват дигитални компетентности, 
умения за учене, инициативност и предприемчивост, умения 
за общуване на чужди езици, социални и граждански 
компетентности и други. Това е фундаментална стъпка в 
правилната посока, водеща до значителни промени в почти 
всички други елементи на образователната система като 
държавни образователни стандарти, подготовка и квалификация 
на учителите, ролята и съдържанието на учебниците, 
механизмите за оценка на представянето на учениците и 
образователната система като цяло.

Пандемията от Ковид-19 ускори екологичният и цифров преход 
и постави нови предизвикателства пред професионалното 
развитие на много хора, които са принудени да усвоят нови 
умения или да усъвършенстват притежаваните, за да се 
приспособят към новите условия на пазара на труда. Развитието 
на умения е основна задача на Агенцията по заетостта, 
целяща подпомагането и подготовката на работната сила за 
след кризисния пазар на труда. Новите структурни тенденции 
изискват повишаване на квалификацията, преквалификация 
и подобряване на уменията, вкл. дигиталните, както на 
безработните, така и на заетите лица.

Проактивният подход включва прогнозиране на нужните умения 
и укрепването им, в тясно сътрудничество със заинтересованите 
страни на пазара на труда, идентифициране на разрастващите 
се сектори, търсените професии и осигуряване на подходящо 
професионално ориентиране на работната сила, вкл. чрез 
центрове за кариерно развитие.

Държавната организация „Българо-германски център 
за професионално обучение” предоставя възможност за 
провеждане на повече курсове с по-голяма продължителност по 
професии, от които има нужда. Освен обучения за придобиване 
на професионална квалификация и ключови компетентности, тя 
провежда и обучения за възрастни – учители в професионални 
гимназии, преподаватели в центрове за професионално обучение 
и наставници във фирми.

В контекста на новата Европейска програма за умения (European 
Skills Agenda) за устойчива конкурентоспособност, социална 
справедливост и устойчивост, която поставя акцент върху 
повишаването на уменията в областта на дигиталните технологии 

и създаването на условия за обучение по такива умения, през 
2021 г., се финансират и обучения по ключова компетентност 
„Дигитални умения”. Това ще подобри тези умения на 
безработните, чието наличие все по-често е решаващо 
условие за наемането им. През 2021 г., малки, микро и средни 
предприятия отново имат възможност да заявят включване 
на наетите от тях лица в обучения за придобиване на ключови 
компетентности. Работодателите имат ангажимент да запазят 
заетостта на лицата, успешно завършили обучението, за срок не 
по-кратък от 6 месеца.

Препоръки за Подобрение 
Осигуряването на условия и възможности за трудова заетост на 
продължително безработните лица е сред основните приоритети 
на активната политика на пазара на труда и е в изпълнение на 
Препоръката на Съвета на ЕС за интегриране на продължително 
безработните лица на пазара на труда. „Програмата за обучение 
и заетост на продължително безработни лица“ се реализира 
с цел повишаване на пригодността за заетост на лицата, чрез 
включването им в обучения, водещи до повишаване на техните 
знания и квалификация. Програмата е със срок на действие 
до 31.12.2021г., но въз основа на мониторинга и оценката на 
изпълнението ѝ, срокът на нейното действие може да бъде 
увеличен.

„Програмата за заетост и обучение на бежанци“ подпомага 
интеграцията на пазара на труда на чужденци, получили статут 
на бежанец или хуманитарен статут през текущата година или 
през предходните две календарни години, чрез повишаване 
пригодността им за заетост посредством включване в обучение 
по български език, обучение за придобиване на професионална 
квалификация и осигуряване на субсидирана заетост.

Програма „Старт в кариерата“ цели да бъдат осигурени 
възможности за придобиване на трудов стаж на безработни 
младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на 
прехода между образование и заетост, както и постигане на 
гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на 
изискванията на пазарната икономика.

Източници: 
1. http://edu2030.bg

2. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/
national-reforms-related-transversal-skills-and-employabili-
ty-9_bg

 България
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Ситуация в Държавата 
На национално ниво, Хърватия прилага различни стратегии и 
планове. Въпреки това изпълнението им не е задоволително.

През 2014г., хърватският парламент приема „Стратегия за 
образование, наука и технологии“, като част от предложението 
на Министерството на науката, образованието и спорта.

Министерството на науката, образованието и спорта приема 
Стратегически план за периода 2020–2022г.

През октомври 2019г., по предложение на Министерството на 
науката, образованието и спорта, е приета „Учебна програма 
за развитие на основни дигитални, математически и четивни 
умения на възрастните”.

Хърватския национален съвет за развитие на човешкия потенциал 
е централен стратегически орган за развитието на класификацията 
на квалификациите в страната. Националният съвет оценява, 
утвърждава и координира публичните политики като 
образователната политика, политиката за заетостта, политиката 
за професионално ориентиране през целия живот и регионалната 
политика, като има предвид тяхното въздействие върху 
развитието на човешкия потенциал и способността на Хърватия 
да постига стратегически цели и да остане конкурентоспособна. 
Националният съвет наблюдава и утвърждава въздействието на 
класификацията на квалификациите, съответните квалификации 
и работата на отрасловите съвети. Въз основа на техните 
редовни доклади, Съветът предоставя препоръки за това как 
образователните възможности могат да се свържат по-добре с 
нуждите на пазара на труда. В съответствие със Стратегията за 
развитие на Република Хърватия, Националният съвет предоставя 
препоръки за планирането и развитието на човешкия потенциал, 
като предава на министъра на образованието и науката, 
своето становище относно препоръките на Секторния съвет, 
свързано с политиките и квотите за прием и финансирането на 
квалификациите от обществените източници.

Препоръки за Подобрение  
В програмата за международно оценяване на учениците (PISA), 
хърватските 15-годишни ученици имат средни резултати 
по езикова и математическа грамотност, което показва, че 
подходът в началните училища, използван за придобиване на 
знания и основни умения и (особено) тяхното приложение, 
трябва да бъде променен.

Важно е още от ранна възраст да се придобият както 
трансверсални, така и основни знания и умения в областта на 
науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). 
Те служат като солидна основа за учене през целия живот и са 
необходими, както за да се справят учениците в технологично 
зависимото общество, така и за по-късни дейности в областта на 
научните изследвания и технологичното развитие.

В учебните програми на хърватските университети продължават 
да липсват методи, насочени към развиване на трансверсални 
умения като комуникационни, презентационни, управленски 
и предприемачески умения. Резултатите от обучението често 
се оценяват въз основа на запомнените знания на учениците, 
вместо според техните придобити знания и умения.

Източници: 
1. https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/

Strategija%20obrazovanja,%20znanosti%20i%20tehnologije.pdf

2. http://www.kvalifikacije.hr/hr/nacionalno-vijece

3. https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/PristupInfor-
macijama/Provedbeni-program//Provedbeni%20program%20
Ministarstva%20znanosti%20i%20obrazovanja%202021.%20
-%202024..pdf

 Хърватия
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Ситуация в Държавата  
Как се упражнява креативността? Отговорът е прост: 
в училищата. През 2018г., чрез препоръка, Съветът на 
Европейския съюз, подчертава необходимостта всички 
граждани да придобият ключови компетентности: „Тези, от 
които всеки човек се нуждае за лична реализация и развитие, 
пригодност за заетост, социално включване, устойчив начин на 
живот, ползотворен живот в мирно общество, здравословно 
управление на живота и активно гражданство.” Тази препоръка 
бе изпълнена чрез въвеждането на „Програми за трансверсални 
умения и ориентация“ (или ПТУО) в училищата. Тези програми, 
по-рано определяни като „прехода от училище към работа“, 
дават възможност на гимназистите да придобият професионален 
опит, който им позволява не само да придобият уменията, 
присъщи на тяхната област на обучение, но и да развият меки 
умения. Те предоставят важни обучителни елементи, които 
обогатяват подготовката на учениците, учебни материали и 
преди всичко, помагат учениците да направят първите стъпки 
към света на труда. Някои умения са вродени като особености, 
които са част от природата на човека. Докато някои хора са 
особено практични и могат да намерят ефективни решения на 
сложни проблеми за кратко време, то други са дипломатични по 
природа и могат да разрешат всеки конфликт. Меките умения се 
придобиват, чрез натрупване на опит, комуникация с колеги и 
изграждане на бизнес отношения. И все пак, това не означава, 
че трансверсалните умения не могат да се развият, да се научат 
или подобрят чрез целенасочени програми за обучение. Ако не 
сте имали възможност да участвате в курсове за „алтернативна 
училищна работа“, винаги можете да се обучите, с цел 
придобиването на тези умения.

Препоръки за Подобрение
Основната цел на програмите за трансверсални умения и 
ориентация (ПТУО) е да помогнат на ученика да придобие 
функционални умения, които ще му помогнат в образователния 
процес, и трансверсални умения, които ще го ориентират в 
света на труда или продължаващото му висше образование. 
Те обхващат учебните програми, взимайки предвид опита и 
ориентацията. Изхождайки от тази основна предпоставка, 
ПТУО могат да се прилагат в различни организационни форми: 
не само въз основа на учебната програма или териториалната 
специфика на училището, но и според личните нужди на 
всеки ученик. Персонализирането на програмата е съществен 
аспект, защото позволява на ученика да осъзнае и да се 
ориентира според своите желания за личностно израстване. 
Възможно е да се разработят различни типове ПТУО в рамките 
на един и същи клас. Освен това, трябва да се обмисли 
възможността програмата да бъде завършена в чужбина. 
Именно поради тази причина, програмата предоставя множество 
опции, по отношение на институцията, с която училището 
може да си сътрудничи. В допълнение към публичните 
и частните организации, реалностите на третия сектор и 
предприемачеството стават все по-важни. Следователно, 

ПТУО трябва да бъде гъвкава и да влезе в ролята на основен 
организационен критерий в рамките на добре дефинирана 
регулаторна рамка. Образователната институция, например, 
може самостоятелно да избере продължителността на курса, 
но трябва да спазва ограниченията за минимален брой часове, 
проведени през последните три години:

 90 часа за гимназиите;

 150 часа за техническите институти;

 210 часа за професионалните институти.

Дисциплинарните отдели имат основа роля, за да бъдат успешни 
ПТУО – те осигуряват последователност чрез тригодишен 
план за обучение. Въпреки това, училищните съвети са тези, 
които планират курса (сами или в сътрудничество с трети 
страни), управляват дейностите и извършват оценката. Първо, 
училищния съвет избира уменията за даден клас, преди всеки 
отделен учител да определи специфичните умения, които той 
смята за функционални в своето преподаване. Този внимателен 
подбор на уменията за развитие е важен и трябва да даде 
възможност на ученика да се ориентира сам, да го включи в 
планирането на дейности и да стимулира неговия размисъл 
и активно участие. По същия начин, комуникацията със 
семействата, документирането на всички етапи на програмата 
и споделянето на резултати и опит са от решаващо значение за 
успеха на ПТУО. И накрая, в случай че проектът се осъществява 
в сътрудничество с трети страни, от съществено значение е 
образователната институция да работи по метода на съвместното 
планиране и да включва външни организации при дефинирането 

 Италия
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на целите и образователните методи.

Координацията между участващите страни е отговорност на 
преподавателя, определен от училището да ръководи цялата 
програма. В допълнение към координацията между училището, 
третите страни и семейството, преподавателят постоянно трябва 
да следи за развитието на дейностите, да подпомага ученика и 
да информира училището относно всички предизвикателства, 
които могат да възникнат.

Оценяването в края на ПТУО трябва да включва дейности за 
оценка на процеса и крайния резултат. Следователно, чрез 
структурирано наблюдение се оценяват не само постигнатите 
цели, но и целия процес и придобиването на трансверсални 
умения, като по този начин се дава оценка на характера и 
мотивационните аспекти. Най-използваните инструменти 
за наблюдение до момента са рубрики, дневници, дигитални 
портфолиа и карти за наблюдение. Крайните резултати, от 

друга страна, се оценяват в различни фази, вариращи от 
идентифициране на целите до проверка на съдържанието, 
усвоено по време на програмата. Очевидно е, че наблюдението 
на целия процес (извършено от преподавателите), влияе 
върху оценката на крайните резултати, която се предоставя 
от учителите в училищния съвет и влияе върху поведението 
и крайната оценка. И накрая, важно е да се подчертае, че 
след като документът, удостоверяващ уменията, придобити от 
ученика по време на обучението, се прилага към дипломата, 
учебната програма трябва да включва дейности, свързани с 
ПТУО.

Източници: 
1. https://www.federica.eu/competenze-trasversali-la-marcia-in-

piu-nel-mondo-del-lavoro/

2. https://asnor.it/it-schede-40-percorsi_per_le_competenze_
trasversali_e_per_lorientamento_cosa_cambia
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В тази част от наръчника ще намерите информация относно 
всички необходими и релевантни трансверсални умения. Какво 
представляват те? Защо са важни и как можем да ги развием, 
за да успеем в XXI век? Това са компетентности, които хората 
притежават, свързани с работни места и професии, различни 
от тези, в които работят понастоящем. Тези компетенции могат 
да бъдат придобити, чрез развлекателни дейности, които не са 
свързани с работата или чрез допълнително образование или 
обучение. Тези компетентности се придобиват в даден контекст 
или се използват, за да бъде овладяна специфична ситуация/
проблем, но могат да бъдат придобити и в друг контекст.

Въпреки безпрецедентните нива на безработица в европейските 
страни, 32% от работодателите се сблъскват с трудности при 
наемането на служители, благодарение на т.нар. „пропуск в 
компетентностите“. Следователно, в момента в европейския 
ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) сектор има 
регистрирани около 509 000 свободни работни места. Силно 
конкурентният европейски пазар на труда изисква високи 

трансверсални компетентности (ТК), които са от особено значение 
за пригодността за заетост. И все пак, повечето младежи, 
възрастните, търсещите работа и професионалистите не са наясно 
с това, нито знаят как да ги развият, за да подобрят потенциала си 
за заетост.

Компетентностите, за които ще прочетете в следващите страници 
на този наръчник, са включени в списъка на ЮНЕСКО и се считат 
за ключови области, които работят за цялостното развитие в 
рамките на ориентирано към знанието общество. 

Тези умения са:

Критично мислене, иновативно мислене, презентационни 
умения, комуникационни умения, организационни умения, 
способност за работа в екип, самодисциплина, ентусиазъм, 
постоянство, самомотивация, толерантност, откритост, зачитане 
на многообразието, междукултурно разбирателство, медийна 
грамотност, информационна грамотност, способност за откриване 
и достъп до информация, способност за анализ и оценка на 
медийно съдържание, физическо здраве и религиозни ценности.

Концепция за трансверсални умения и идеи за 
развитие
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Как можете да развиете уменията си за 
критично мислене?

 Старайте се да слушате активно, което означава внимателно 
да четете, слушате и наблюдавате всичко, което се случва 
около Вас;

 Анализирайте наблюденията, за да обмислите и оцените 
твърденията, които чувате или четете;

 Задавайте основни въпроси, като се стремите да 
дешифрирате какви са причините, дадено нещо да бъде 
казано, по какъв начин е казано, кога и къде е казано;

 Много е важно да взимате отношение към всичко, което 
чувате или прочитате;

 Опитайте да обръщате елементите във всеки даден 
сценарий, което е чудесен начин да се справите в 
определени ситуации, когато се сблъскате с труден проблем. 
Може да е очевидно, че „X е причината за Y“, но какво ще 
стане, ако вместо това „Y е причината за X“?;

 Самооценка. Запитайте се: „Бях ли предубеден, докато 
търсех тази информация?“

 Решете кои аргументи са значими за вашия проблем, като 
маркирате най-важната информация.

Какво представлява критичното мислене?
Критичното мислене е сравнително стар термин, който 
всъщност е бил обект на интерес, както сред Платон и 
Сократ, така и сред съвременните философи като Лок, 
Бейкън и Блум. Има много обширни дефиниции, но една от 
тях обобщава добре всички останали: „внимателно мислене, 
насочено към определена цел“. Критичното мислене е начин 
на ясно и рационално мислене в пълен капацитет, с цел 
логически връзки между идеи. Без значение с какво се 
занимавате (напр. маркетинг, производство, образование, 
право и др.), критичното мислене е умение, което трябва да 
притежавате в XXI век. Този начин на мислене ни насърчава 

да мислим аналитично и без предразсъдъци, за да намерим 
най-доброто решение на конкретен проблем. Такова 
мислене е от решаващо значение за разграничаването на 
релевантните от нерелевантните източници на информация 
и за намиране и оценка на уместни аргументи. „По същество 
критичното мислене изисква да използвате способността си 
да разсъждавате. Става въпрос за активен процес, а не за 
пасивно получаване на информация“. В най-добрия си вид то 
се основава на универсални интелектуални ценности, които 
надхвърлят самата тема, а именно: яснота, точност, прецизност, 
последователност, уместност, солидни доказателства, 

основателна причина, дълбочина, обхват и честност.

 1. КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ

Защо критичното мислене е важно?
 Критичното мислене подобрява гъвкавостта и капацитета за 

учене на учениците. То също така ни помага да мислим за 
нашите методи на обучение и насърчава самооценката;

 Критичното мислене прави образованието по-активно 
и интерактивно. Умението на учениците да подхождат 
критично към всяка тема я прави по-подходяща за тях. 
Критичното мислене насърчава по-доброто разбиране и 
фокуса върху дадена тема и нейното значение за техния 
живот, като ги кара да се чувстват като активни участници;

 Критичното мислене и уменията за разрешаване на 
проблеми повишават академичния успех. Вместо да 

разчитат на напътствия от учителите и знания, получени 
в класната стая, учениците, които притежават умения за 
критично мислене стават по-независими и ориентирани;

 Критичното мислене е в основата на науката и либерално-
демократичното общество. Науката изисква критично 
използване на разума в процеса на експериментиране 
и валидиране на теории. За да функционира правилно 
една либерална демокрация, гражданите трябва да 
могат да разсъждават критично върху социалните 
проблеми, за да вземат информирани решения относно 
правилното управление и да преодоляват пристрастията и 
предразсъдъците.
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Какво представлява иновативното мислене?
Иновативното мислене е способността да се измислят нови идеи 
и подходи към проблемите. Тъй като технологиите се развиват 
бързо, способността да останем гъвкави и да се адаптираме към 
промените е от решаващо значение, ако искаме да се насладим 
на успешна или дълга кариера.

Човекът, притежаващ иновативно мислене е този, който 
мисли креативно и позитивно, за да постигне смислен и ценен 
резултат, независимо какво изниква по пътя му. Той разрешава 
проблемите по творчески начин, мисли целенасочено и цялостно, 
за да направи собствения си живот и света едно по-добро място.

Хората, които притежават иновативно мислене, споделят редица 
творчески характеристики. Те са любопитни, непредубедени, 
гъвкави, самоосъзнати, постоянни, проницателни, фокусирани са 
върху възможностите, за тях не е проблем да поемат рискове, за 
да постигнат целите си и знаят как да управляват свързаните с 
този процес емоции.

Няма организация в света, която да не желае по-голяма 
производителност или растеж. Това обаче изисква иновации и 
реформи. Доказателство за това са иновативните пионери като 
Apple, Virgin и Toyota. Всички те са лидери на пазара и заемат 
нива, по-високи от тези на конкуренцията си. И все пак, как го 
правят? Като прилагат творчество и иновации и към всички свои 
нови продукти и услуги.

Сега е моментът хората да започнат да мислят новаторски. 
Иновативното мислене е високо ценено умение на работното 
място в наши дни. Лицата, които имат способността да 
мислят креативно, за да предоставят решения за бизнес 
предизвикателства, са много търсени от работодателите. 
Подхранването на умения, като критично мислене и креативност, 
може да ви помогне да развиете способностите си за 
Иновативно мислене и да внесете нови идеи на работното си 
място.

 2. ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ

Защо иновативното мислене е важно?

„Въображението е много по-важно от знанието“. Като един от 
най-разпознаваемите цитати на Алберт Айнщайн, тази сентенция 
относно въображението често се използва по време на дискусии 
за значението на иновативното мислене. Докато знанието 
е ограничено до това, което вече е известно, новаторското 
мислене може да разшири съществуващите концепции или да 
даде изцяло нови идеи.

Хората с творчески умове са много търсени на работното място. 
От една страна, те са иноватори, способни да стимулират мудната 
работна среда. Въпреки, че някои проблеми могат да озадачат 
колегите им, тези хора лесно намират творчески решения за тях.

Иновативното мислене е творчески мисловен процес, използван 
за генериране на идеи и решения. Това е сложна задача, която 
включва намиране на нови подходи към различни проблеми 
или процедури. Новаторското мислене дава резултати, които 
променят или оспорват статуквото. На работното място това 
означава различни начини на мислене, за да се създадат 
по-добри бизнес практики както за служителите, така и за 
клиентите.

Технологиите са заменили безброй човешки работни места през 
годините, а сложният изкуствен интелект само ускорява този 
процес. Сега машините се справят и с някои от най-сложните 
задачи, като всъщност го правят по-ефективно и с много по-
голяма точност от хората. Човешката грешка може да бъде 
причина за големи загуби за компаниите, докато компютрите 
не са склонни към същите проблеми. Изкуственият интелект 
обаче далеч не е съвършен. Независимо от това колко добре 
функционират тези машини, някой трябва да следи работата 
им. Дори и това да стане ненужно, съществуват някои области, 
в които човешката изобретателност винаги ще остане търсена. 
Например, машините не притежават капацитет за творчески 
анализ и развитие.

Иновативните служители се ценят заради активната им дейност, 
свързана с инициативи, които подобряват ефективността и 
предоставят нови предложения на клиентите. Новаторското им 
мислене често ободрява работната среда.

Това са чертите на иноваторите, които им помагат да измислят 
нови идеи: креативност, оригиналност, умение за разрешаване 
на проблеми, критично мислене, любопитство, сътрудничество и 

комуникационни умения. 
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Как можете да развиете уменията си за 
иновативно мислене?
Всеки човек има потенциала да бъде иноватор. Ето няколко 
начина да подобрите уменията си за иновативно мислене:

 Подхранвайте креативността си

Не спирайте да търсите креативни възможности в работата 
и личния си живот. Когато се сблъскате с предизвикателство, 
направете списък с решения. Използвайте въображението си, 
за да обмислите идеи, които започват с „Ами ако?“. Допитайте 
се до други креативни личности във вашата индустрия и в други 
области, които ви интересуват.

 Научете се да гледате на провала по позитивен начин

Много иноватори вярват, че провалът е най-добрия учител. 
Когато си оставите възможност за провал и след това 
оцените грешките, които сте допуснали, можете да подобрите 
творческото си мислене. Гледайте на неуспешните опити, като на 
тест на дадена идея и преминете към следващото решение.

 Вземете предвид всяка идея

Хората, които мислят иновативно оставят идеите си да текат 
без ограничения. Изградете свой начин на мислене, в който 
всяка концепция има потенциал по време на първоначалния 
процес на мислене. Приносът от другите също е важна част от 
формирането на идеи.

 Разширете базата си от знания

Иноваторите признават, че източниците на идеи могат да 
бъдат всякакви. Повишете знанията си чрез професионално и 
личностно развитие, намерете образователни възможности, 
чрез които да развиете уменията си.

 Научете се да разпознавате иновативното

Оценявайте иновативното мислене на другите хора. Запознайте 
се техните методи за творческо разрешаване на проблеми 
и разберете как генерират идеи, което ще вдъхнови вашата 
собствена креативност.
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Какво представляват презентационните умения?
Презентационните умения са „набор от способности, които 
позволяват на човек да: взаимодейства с аудиторията; предава ясни 
съобщения; ангажира аудиторията с презентацията си; тълкува 
и разбира мисленето на слушателите“. Терминът „презентация“ 
е доста неточен, защото включва всичко от приветствията до 
поздравленията, но е безопасно да се каже, че в днешно време 
всичко, включващо аудитория от повече от двама души, може да се 
счита за презентация.

Добрата презентация има много общи черти с добрата книга: 
интересния избор на тема, ангажираната аудитория, лесната 
за проследяване структура, последователните изречения, 
ангажиращия подбор на думи и лесния достъп са само някои 
от критериите, по които оценяваме както добрите книги, така и 
добрите презентации. Въпреки това, най-важният фактор, водещ 
до успеха на книгата или на презентацията, е отношението на 
потребителя към съдържанието: съответно отношението на 
читателя или слушателя. Нагласите на публиката, отговорите, 
реакциите и нуждите по време на презентацията са от 
първостепенно значение, тъй като без публика, презентацията би 
била невъзможна. Насилственото подаване на ненужна, неуместна, 
неструктурирана и/или несмилаема информация е сигурен начин да 
загубите аудиторията си по възможно най-бързия начин.

Презентациите могат да варират, тъй като представянето им 
често зависи от повода. Това е една от причините, подходът за 
всяка презентация да бъде различен и да не съществува единен 
набор от правила, който да се прилага към всички презентации. 
Има обаче няколко общи черти, които включват следното: 

 Ефективна подготовка – Предаването на подходящата 
информация на точните хора, по правилния начин изисква 
време, интерес и организационни инвестиции;

 Ясно послание – Какво е вашето послание и кой е най-
добрият начин да го предадете?;

 Ограничено време – Колкото по-кратко е съобщението, 
толкова по-силен е ефектът върху аудиторията;

 Уважение към публиката – Повечето членове на публиката 
проявяват първоначален интерес, но работата на оратора е да 
ги държи ангажирани;

 Желание за адаптация – Ако презентацията не върви гладко, си 
струва да направите промяна по средата и да опитате нещо ново.

Хубаво е да запомните, че презентационните умения могат да се 
развият. Възможни са значителни подобрения, с малко труд и 
постоянство.

 3. ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Защо презентационните умения са важни?
Способността да представяме информация ясно, убедително и 
уверено е изключително ценна във всеки етап от живота ни. 
Това е трансверсално умение, което можем да използваме в 
бъдещето и което, вече развито веднъж, добавя стойност към 
останалата част от живота ни. Интеракцията е незаличима 
част от презентационните умения, а способността ни да 
убеждаваме и въздействаме на публиката служи като критерий, 
по който оценяваме представянето си. За да разберем защо 
презентационните умения са толкова важни за нашия успех, 
си струва да разгледаме факторите, които ги правят толкова 
значими:

 Индивидуален успех

Всеки път, когато изнесем успешна презентация, увеличаваме 
възможностите си за растеж. Членовете на екипа, които 
притежават изключителни презентационни умения, по-често са 
в светлините на прожекторите, ползват се със статут на търсени 
сред връстниците си и имат привилегията да получат признание 
от своите шефове или учители по-рано от другите, което бързо 
води до нови възможности.

 Добро управление на времето

Една добре организирана презентация, която се придържа 
към предварително зададен график, е пример за уважение 
към публиката. Презентиращите, които не губят време, често 
са предпочитани за бъдещи презентации, тъй като публиката 

оценява тяхната ефективност и ефикасност при предаването на 
информацията.

 Изграждане на увереност

Самочувствието се изгражда, когато презентацията е добре 
подготвена и изнесена по ефективен и уравновесен начин, 
което често благоприятства и други области. Лидерите винаги 
търсят хора, които допринасят към екипа с добри идеи и добавят 
стойност. Тайната се крие в това да имате увереността гласът 
ви да бъде чут и да споделите идеите си с останалата част от 
групата.

 Лидерство

Очаква се всички лидери, от всички сфери на живота, 
да предават посланията си по ясен и уверен начин. 
Презентационните умения се смятат за толкова неразделна част 
от лидерството, че без способността да изразявате идеите си по 
начин, който вдъхновява публиката, ще бъде много трудно да се 
утвърдите като лидер. 

 Изграждане на връзки и работа в мрежа

Хармонията с публиката предоставя мощно предимство на всеки. 
Запомнящите се и ангажиращи презентации оставят публиката 
вдъхновена, овластена и емоционално свързана. Никога не 
забравяйте, че всяка аудитория се състои от отделни слушатели, 
всеки от които представлява следващата възможност за работа 
в мрежа и потенциал за напредък в живота.
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Как можете да развиете презентационните си 
умения?
Ефективните презентационни умения изискват комбинация 
от усилия, ангажираност и правилно мислене. Много от нас, 
избягват да говорят пред публика и се притесняват само при 
мисълта да направят официална презентация пред началниците, 
или дори по-лошо, пред непознати. Смята се, че този страх 
от говорене пред публика, известен също като глософобия, 
засяга до 75% от всички хора, което го прави една от най-често 
срещаните фобии в света. За щастие говоренето пред публика 
е умение, което лесно може да се научи и развие с времето. 
Много са нещата, които можете да правите, за да можете 
постепенно да станете по-ефективен и уверен оратор. Ето 
някои от най-добрите съвети и трикове за усъвършенстване на 
презентационните умения:

 Проучете аудиторията си

Информацията за размера на групата, заедно с техния пол, 
професии, произход и образователен опит, ще ви позволи 
да разберете по-добре аудиторията и да развиете/насочите 
съобщенията си към техните нужди.

 Определете своите цели и очаквания

Първо трябва да се запитате какво цели да постигне вашата 
презентация. Предварителното определяне на вашите 
очаквания, ще ви помогне да изясните целите си и да поставите 
основата за това как да ги постигнете.

 Структурирайте презентацията си

Не позволявайте на публиката да се чувства некомфортно. 
Запознайте я с темата, причините които стоят зад презентацията, 
какво ще разгледате и какви са заключенията. Структурираната 
и подредена презентация значително подобрява цялостното 
впечатление.

 Упражнявайте се!

Рецитирането наизуст може да създаде впечатлението, че 
изнасяте реч и това ще ви накара да изглеждате механични 
и ще намали ангажираността на публиката. Вместо това, 
репетирайте до точката, в която смятате, че можете да 
контролирате безпокойството си и сте премахнали ненужния 
стрес, като същевременно оставяте място за обратна връзка от 
публиката под формата на въпроси, коментари и дискусии. Тези 
прекъсвания ще се оценят и ще останат в паметта на публиката, 
а не вашето перфектно предаване на предварително заучени 
изречения.

 Добавете страст и нещо от себе си

Никой няма да запомни презентацията ви, ако я изнесете 
без страст. За да бъде запомнена от повече хора трябва 
да ангажирате публиката. Можете да постигнете това чрез 
вплитане на лични истории, които са запомнящи се и свързани 
с темата. И не забравяйте, че хуморът винаги е плюс, ако се 
поднесе с внимание и уважение.

 Определете време за обобщение

Опитайте се да обобщите всички точки, които се надявате 
да оставят трайно впечатление у публиката. Това ще изясни 
посланието, които желаете да предадете и ще гарантира, 
че публиката няма да си тръгне, чудейки се защо изобщо е 
присъствала на презентацията. 

 Спазвайте определеното време

Ако има критерий, по който ще бъдете оценен най-строго, това 
е уважението, което проявявате към времето, което всеки 
присъстващ ви отделя, за да представите идеите си. Уверете се, 
че не прекалявате с монополизирането на зададения период 
от време и ако това се случи, не забравяйте да се извините и 
да завършите презентацията си изящно. Ако някои членове на 
аудиторията настояват да продължите, предложете дискусията 
да бъде проведена в края на презентацията.



www.boostskills.eu

19

Какво представляват комуникационните умения?
Комуникацията е актът на предаване, получаване и споделяне 
на информация – с други думи, говорене/писане и слушане/
четене. Добрите комуникатори слушат внимателно, говорят или 
пишат разбираемо и зачитат различните мнения. Необходимите 
умения включват някои по-специфични форми на комуникация 
като представяне, писане и личностни умения.

Способността за ефективна комуникация вероятно е едно от 
най-важните житейски умения, защото ни дава възможност да 
предаваме информация на други хора и да разбираме какво ни 
казват те.

Полезно е да се знаят разликите между общуването лице 
в лице, телефонен разговор или дигиталните средства 
за комуникация, като например чрез електронна поща и 
социалните медии.

Има различни видове умения, които можете да усвоите и 
практикувате, които ще ви помогнат да станете по-ефективен 
комуникатор. Много от тези умения са взаимно свързани, 
което прави комуникацията в различни контексти (когато е 
възможно) много важна.

 Активно слушане

Активното слушане означава да обръщате внимание на човека, 
с когото разговаряте. Хората, които са активни слушатели, 
са добре ценени от своите колеги заради вниманието и 
уважението, с което се обръщат към другите. Можете да 
слушате активно, като се съсредоточите върху оратора, 
избягвате източниците на разсейване, като мобилни телефони и 
лаптопи и чрез въпроси, коментари или идеи.

 Адаптирайте стила си на комуникация към аудиторията

Различните стилове на комуникация са подходящи в различни 
ситуации. За да използвате комуникационните си умения по 
най-добрия начин е важно да вземете предвид аудиторията си 
и да определите най-ефективния начин за комуникация с тях.

 Дружелюбност

Честността и добротата в приятелството, често насърчават 
доверието и разбирателството. Същите тези характеристики са 
важни и при взаимоотношенията на работното място. Когато 
работите с други хора, подхождайте към тях с положителна 
нагласа, дръжте ума си отворен и задавайте въпроси, които да 
ви помогнат да разберете каква е тяхната ситуация. 

 Увереност

Хората на работното място са по-склонни да реагират 
на идеите, които са представени с увереност. Има много 

начини, по които да излъчвате увереност, като например да 
осъществявате зрителен контакт, когато се обръщате към 
някого, да седите с изправени рамене и да се подготвите 
предварително, за да изчистите мислите си. 

 Даване и получаване на обратна връзка

Хората, които умеят да комуникират добре, могат да приемат 
критична обратна връзка и да предоставят градивна критика 
на другите. Обратната връзка трябва да отговаря на въпроси, 
да предоставя решения или да укрепва проекта или темата.

 Сила и яснота на говора

Когато говорите е важно да го правите ясно и отчетливо. 
Настройването на вашия глас, така че другите да могат да ви 
чуват в различни ситуации, е ключово умение за ефективната 
комуникация. По същия начин, твърде високото говорене може 
да бъде неуважително или неуместно в определени условия.

 Емпатия

Емпатията означава да можете да разбирате и споделяте 
емоциите на другите. Това комуникационно умение е важно в 
екипни и индивидуални ситуации. И в двата случая трябва да 
умеете да разчитате емоциите на другите хора и съответно да 
изберете подходящ отговор.

 Уважение

Ключов аспект на уважението е да знаете кога да започнете 
диалог и кога да дадете отговор. В отборна или групова 
обстановка, предоставянето на възможност на другите 
да говорят без прекъсване се разглежда като важно 
комуникационно умение. Уважителното общуване означава 
също да използвате разумно времето си със своя събеседник 
– да следите темата, да задавате ясни въпроси и да отговаряте 
на тези, които ви бъдат зададени.

 Разбиране на невербалната комуникация

Голяма част от комуникацията се осъществява невербално 
(чрез езика на тялото, изражението на лицето и зрителния 
контакт). Когато слушате някого, трябва да обръщате внимание 
както на това, което казва, така и на невербалните му знаци. 
По същия начин, бъдете наясно с езика на тялото си, когато 
общувате, за да сте сигурни, че изпращате подходящи сигнали 
на събеседниците си.

 Отзивчивост

Независимо дали връщате телефонно обаждане или отговаряте 
на имейл, бързите комуникатори се считат за по-ефективни от 
тези, които отговарят бавно.

 4. КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ
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Защо комуникационните умения са важни?
Добрите комуникационни умения са от съществено значение, 
за да гарантирате, че вие и вашите събеседници усвоявате 
споделената информация бързо и точно. За разлика от тях, 
лошите умения за комуникация водят до чести недоразумения 
и неудовлетвореност.

Развитието на комуникационни умения може да подобри 
всички аспекти от вашето ежедневие – от професионалния ви 
живот до социалните събития и всичко останало. Способността 
да предавате точна, ясна и релевантна информация е много 
важно житейско умение, което не бива да се пренебрегва. 
Никога не е късно да поработите върху уменията си за 
комуникация и в процеса ще  откриете, че подобрявате самото 
качеството на живота си.

Комуникационните умения са необходими както в 
професионалния, така и в личния ви живот:

 В професионалния ви живот

Ако кандидатствате за работа или търсите повишение при 
настоящия си работодател, почти със сигурност ще трябва 
да демонстрирате добри комуникационни умения. Те са 
необходими, за да разговаряте, по подходящ начин, с голямо 
разнообразие от хора, като същевременно поддържате добър 
зрителен контакт, демонстрирате богат речник, адаптирате 
езика си към аудиторията, слушате ефективно, представяте 
идеите си по разбираем начин, пишете ясно и кратко и 

работите добре в група. Много от тях са основни умения, които 
работодателите търсят.

Използваме комуникационните умения във всяка стъпка 
от търсенето на работа, както и в самата работа. Всичко от 
автобиографията до интервюто за работа и след това, ще 
изисква различни видове умения. Например, добре написаната 
автобиография демонстрира силни писмени комуникационни 
умения. Уверете се, че автобиографията ви е структурирана 
по подходящ начин и без правописни и граматически грешки. 
Независимо от това, вербалните комуникационни умения са 
на първо място сред „задължителните“ умения и качества на 
кандидата.

 В личния живот

Добрите комуникационни умения могат да подобрят личните 
взаимоотношения и да спомогнат както за разбиране на 
другите, така и да бъдете разбрани. Чрез комуникацията, ние 
предаваме нашите мисли, чувства и се свързваме един с друг. 
Развитието на добри комуникационни умения е от решаващо 
значение за успешните взаимоотношения, независимо дали са 
с нашите родители, деца, съпрузи или братя и сестри. Всички 
сме имали моменти, в които сме се чувствали чути и разбрани. 
По същия начин можем да си спомним и моментите, когато сме 
се чувствали неразбрани и може би дори игнорирани. Когато 
се чувстваме разбрани сме по-малко ядосани и стресирани и 
по-отворени за разрешаване на проблеми, отколкото когато се 
чувстваме неразбрани.

Как можете да развиете комуникационните си 
умения?
С опит и практика можете да подобрите своите 
комуникационни умения. Започнете като идентифицирате 
силните си страни и след това им обърнете по-специално 
внимание.

 Помолете близък приятел или колега да ви даде 
конструктивна критика. Често е трудно да разберете 
как ви възприемат вашите събеседници. За да получите 
обективно мнение, помолете приятел за честна обратна 
връзка. Идентифицирането на областите, които имат нужда 
от подобрение ще ви покаже върху какво трябва да се 
съсредоточите;

 Изграждането на нови навици може да ви направи по-
добър комуникатор. Това може да включва: повишаване 
на отзивчивостта при получаването на съобщения; 
да си напомняте да осъществявате зрителен контакт; 
упражнявайте се да давате положителна обратна връзка и 

да задавате въпроси по време на разговор;

 Посещавайте уроци или курсове за комуникационни 
умения. Съществуват онлайн и офлайн уроци, семинари и 
курсове, които могат да ви помогнат да станете по-добър 
комуникатор. Те могат да включват инструкции, ролеви 
игри, писмени задачи и открити дискусии;

 Търсете възможности за комуникация, както на работното 
място, така и извън него, които изискват да използвате 
тези ваши умения. Това ще ви помогне да усъвършенствате 
съществуващите умения и ще ви позволи да упражнявате 
новите.

Когато разбирате себе си в дълбочина и гледате по-спокойно 
и положително на живота е по-вероятно да проектирате 
харизма: черта, която може допълнително да подпомогне 
процеса на комуникация. Добрата комуникация е свързана и с 
увереност или отстояване на това, в което вярвате.

Когато сме стресирани или ядосани, не комуникираме толкова 
ефективно!
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Какво представляват организационните умения?
Организационните умения са способността да използвате 
по ефективен начин своето време, енергия и ресурси, за да 
постигнете целите, които сте си поставили. Те включват:

 Самодисциплина и организационни умения – имат решаващо 
значение за успеха във всяка професия;

 Организационно обучение – процес, при който мениджърите 
и служителите в една компания или организация се научават 
да се справят с нови ситуации и проблеми, за да придобият 
умения и опит;

 Организационни модели – описания, диаграми и др., 
изобразяващи структурата на една организация и 
взаимоотношенията между различните хора, отдели или 
работни места в нея;

 Организационно планиране – процесът, който се използва, за 
да се определи какво иска да постигне дадена организация и 
да се вземе решение за това как да го постигне;

 Организационна стратегия – планове за развитие и успех в 
рамките на развиващите се пазари, изпълнявани от голяма 
компания или организация;

 Организационна структура – начинът, по който е 
организирана голяма компания или организация (например 
видовете взаимоотношения, които съществуват между 
мениджъри и служители).

Организационните умения ви позволяват да използвате 
ресурсите си ефективно и ефикасно. Да бъдете организирани, 
означава да умеете да управлявате времето, енергията и 
работното си пространство и да изпълнявате успешно всички 
възложени задачи. Организационните умения могат да приемат 
различни форми, в зависимост от конкретното работно място и 
длъжност, но обикновено включват поддържане на подредено 
работно пространство, спазване на крайните срокове и добра 
комуникация с екипа.
Да бъдеш организиран на работното място включва 
използването на редица важни умения, които включват:

 Управление на времето;
 Комуникация;
 Определяне на цел;
 Делегиране;
 Работа под напрежение;
 Самомотивация;
 Аналитично мислене;
 Внимание към детайла;
 Вземане на решения;
 Стратегическо планиране.

 5. ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ

Защо организационните умения са важни?
За да сте в крак с динамичния свят на бизнеса, трябва да бъдете 
организирани. Поддържането на първокласни организационни 
умения може да подобри кариерата ви и да ви превърне в 
безценен актив за вашия работодател. Организационните 
умения ще ви помогнат да държите нещата под контрол и да 
организирате вашето работно натоварване, график и файлове. Да 
бъдете организирани може също да намали хаоса в работното ви 
пространство, което ще ви направи по-продуктивни.

 Организационните умения имат ли някакво въздействие?

В света на бизнеса, дезорганизацията е рискована игра. Липсата 
на подходящи организационни умения ви излага на риск от загуба 
на документи, ценна информация за контакт с клиенти, забравяне 
на срещи, грешно изчисляване на графика и неудобството на 
разхвърляното бюро.

 Организационните умения имат ли някакво значение?

Организацията е тясно свързана с продуктивността. Когато сте 
организирани, знаете кои задачи да изпълните първо, като така 
ще бъдете по-ефективни.

Ако някога сте се чудили дали личната организация е свързана 
с организацията на задачите, ние имаме отговора за вас. Има 
различни видове организация. Личната организация е свързана с 

управлението на аспекти, които касаят самите вас, като например 
вашия офис и документи. И обратно, вие организирате задачите 
си, за да подредите проектите си.

Организираността води до по-добро качество на работата, тъй 
като ви помага да избягвате скъпи грешки, като например 
пропускане на информация или срещи. Загубата на записки, които 
ви е дал вашият шеф, може да доведе до грешки, които губят 
както време, така и пари. Ако пропуснете да запишете важна 
информация, това може да ви принуди да започнете даден проект 
от нулата. Помислете колко е лесно да насрочите две срещи 
по едно и също време или да забравите за някоя среща, ако 
използвате няколко календара, вместо да ги обедините в един. 
Организирането ви помага да избягвате грешки и ви позволява да 
вършите работата си с по-малко пропуски.

Развиването на добри организационни умения ще ви осигури 
значителна добавена стойност и винаги ще правите добро 
впечатление. Представете си следния сценарий: Президентът на 
вашата компания и ключов клиент минават покрай бюрото ви, 
което изглежда като бедствена зона; или изпълнителния директор 
се отбива неочаквано и намира работното ви пространство добре 
организирано и подредено. Организираността ви може да ви 
помогне да направите положително впечатление на началници, 
клиенти, колеги и посетители на вашата компания. Можете да 
спечелите уважение както за себе си, така и за вашата компания, 
като поддържате професионални организационни навици.
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Как можете да развиете организационните си 
умения? 
 Управление на времето

Управлението на времето представлява планиране и 
упражняване на стратегически контрол върху времето, 
прекарано в различни дейности. То може да ви помогне 
да станете по-иновативни и да се справяте с нови 
предизвикателства.

 Планиране

Има една известна поговорка: „Ако не планираш, планираш да 
се провалиш“. С помощта на правилно планиране на бъдещето, 
можете значително да намалите броя на нещата, които могат 
да се объркат и да намалите риска от несигурност, като 
координирате дейностите по възможно най-добрия начин.

 Изготвяне на график

Изготвянето на график ще ви помогне да се организирате. 
Въпреки че е подобно на планирането, то има собствено 
значение и е подценен метод, който подобрява управлението на 
служителите.

 Разпределение на ресурси

Ресурсите са изключително ценни. Ефективното разпределение 
на ресурсите е необходимо за изготвянето на рентабилни 
стратегии, които помагат на проектите да останат в рамките на 
бюджета.

 Делегиране

Делегирането е процесът на разпределяне и възлагане на работа 
на други лица. Служителите не могат да се справят сами с всички 
аспекти на проекта. Тъй като това изисква твърде много време 
и енергия, делегирането на задачи е основно организационно 
умение.

 Приоритизиране

Приоритизирането е начин на организация на задачи, при който 
най-важните се изпълняват първи. Тук служителите трябва да 
имат яснота, за да могат да определят приоритетите по-добре, 
като по този начин изпълнят крайната цел.

 Сътрудничество

Сътрудничеството представлява група от служители, които 
работят заедно и допринасят с набора си от умения за постигане 
на общата цел. Това е от полза както за самата организация, 
така и за служителите. Сътрудничеството с други ще допринесе 
значително за резултата от всеки проект. И все пак, това не е 
нещо, което може да бъде наложено насила на служителите. 
Доброто сътрудничество се осъществява сред наличието на 
добра култура на работното място.

 Определяне на цели

Всеки лидер с добри организационни умения трябва да бъде 
целеустремен и да може да разграничава краткосрочните от 
дългосрочните цели. Следването на поставения план, гарантира 
ефективното постигане на възложените цели.

 Поддържане на ефикасност

Ефикасността и организацията вървят ръка за ръка. 
Ефикасността изисква планиране, защото колкото по-плавно 
протичат проектите, толкова по-малко проблеми ще възникнат. 
Поддържането на ефикасност ви позволява да знаете къде се 
намирате в даден момент, тъй като сте добре организирани 
и следователно можете да предотвратите възникването на 
проблеми.

 Комуникация

Ефективната комуникация е ключово организационно 
умение, което насърчава производителността и стабилните 
взаимоотношения между служителите във всяка организация. 
В момента това е по-важно от всякога, на фона на пандемията 
от COVID-19, тъй като повечето служители трябва да работят 
дистанционно.
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Какво представлява способността за работа в 
екип?
Способността за работа в екип обхваща набор от умения, 
които насърчават производителността и по-здравословното 
сътрудничество. Те се прилагат както в ангажименти, за които 
са нужни двама души, така и в групова обстановка. Често е 
много трудно да назовем всеки един елемент на това умение, 
така че нека да подчертаем няколко, като същевременно 
отчетем значението им за функционалността на екипа. 

Без съмнение, в самата основа на успешната работа в екип 
стои комуникацията. Изключително важно е да се обсъдят и 
разгледат всички теми, които интересуват членовете на екипа, 
за да добият ясна представа не само за общите цели, но и за 
личните отговорности. Освен това, комуникацията е полезна 
за продуктивността, но и за цялостната атмосфера. Някога 
искали ли сте да попитате какво точно трябва да направите, но 
сте замълчали защото ви е било страх, че ще бъдете съдени? 
Здравословната комуникация в екипа никога не трябва да 
ви поставя в това положение. Всеки член трябва да има 
възможността да говори, да сподели идеи и мнения и да задава 
въпроси, като в същото време никога не обижда мненията на 
другите. Комуникацията трябва да бъде уважителна, дори и в 
разгара на най-големите разногласия.

Когато подобни разногласия все пак се случат е полезно 
да се приложат уменията за управление на конфликти, 
което означава да умеете да се справяте с начина, по който 
конфликтите засягат вас, вашите колеги и работното място като 
цяло. На практика, това означава да останете безпристрастни, 
да искате да намерите решение (вместо да спечелите спора), 
да обърнете внимание на проблема незабавно и, разбира се, 
да знаете как да приемате конструктивна критика. Даването на 
обратна връзка води до значителни подобрения, така че не се 
страхувайте да обърнете внимание на недостатъците, когато са 
налице, или да похвалите положителните черти. Насърчаването 
и подкрепата са не само платформа за растеж, но помагат и за 
изграждането на ценни взаимоотношения.

Въпреки това, има един компонент на успешната комуникация, 
който повечето хора забравят, а именно активното слушане. 
Обръщането на вашето пълно внимание към говорещия, 
невербалната комуникация и поддържането на зрителен 
контакт са някои основни елементи на това умение. 

Друг важен градивен елемент на „способността за работа 
в екип“ е надеждността. Ако вашият екип не може да 
разчита на вас, ще ви бъде трудно да изградите стабилни 
взаимоотношения с колегите си. Най-простото определение 
на надеждността е „изпълнението на работните задачи и 
приключването им преди дадения краен срок“. Причината, 
поради която трябва да се обърне специално внимание на 
това е, че вашите професионални действия влияят пряко на 
другите. Как бихте оценили взаимоотношенията си с някой, 
който постоянно пропуска срокове и ви кара да работите 
извънредно? Ако нещо се обърка и пропуснете някой краен 
срок, бъдете отговорни. Това означава да не прехвърляте 
вината върху другите, а вместо това да признаете грешката 
си, да се извините и да направите всичко възможно да не я 
повтаряте. Това признание води до изграждане на доверие. 

Да бъдеш част от екип не е статична позиция, а по-скоро 
предполага постоянно личностно и професионално израстване, 
както и получаване на нови знания както за себе си, така 
и другите. Самосъзнанието има ключово значение, защото 
е невъзможно да бъдете полезен член на екипа, ако не 
разбирате себе си или начина, по който ви възприемат другите. 
Може би най-важното нещо, което трябва да разберете за 
способностите за работа в екип, е, че човек не се ражда с тях, 
нито ги развива, като по чудо, за една нощ. По-скоро, всеки 
един от нас трябва да се труди и да се упражнява ежедневно, 
докато подобно поведение се превърне в навик. Така че, 
опитвайте се да водите отворена комуникация, да управлявате 
конфликти, да давате и получавате обратна връзка, да бъдете 
надеждни, отговорни и окуражаващи и да се стремите да 
разбирате себе си по-добре, тъй като това са градивните 
елементи на добрите взаимоотношения, здравословния подход 
към разрешаването на конфликтите и ефективните навици за 
сътрудничество. 

 6. СПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА В ЕКИП
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Защо способността за работа в екип е важна?
Вземете предвид Великата пирамида в Гиза, Колизеума и Великата 
китайска стена. Разбира се, знаете какво представляват те, но 
знаете ли какво е коствало, за да бъдат построени? Ако сте избрали 
„работа в екип“ сте прави! Стотици мъже, работещи заедно в 
продължение на месеци и години, със сигурност са знаели, че 
един пирамидален блок със средно тегло от 2.5 тона е невъзможно 
да бъде преместен само с две ръце. Вижте какво са постигнали 
заедно!

В наши дни, способността за работа в екип е едно от най-търсените 
умения в автобиографиите, тъй като почти всяка компания, от 
Токио до Париж, се състои от множество малки и големи екипи. 
Дори вашият директен мениджър е част от мениджърски екип, а 
изпълнителният директор не може да функционира изцяло сам. 
Имайте предвид, че дигитализацията, която е огромен катализатор 
за работата в екип, няма да изчезне, следователно, през XXI век, да 
работиш означава да бъдеш част от екип. 

Естествено, това не се отнася само до кариерата, тъй като 
семействата, приятелите и колегите от университета или гимназията 
също представляват екипи. Вземете например подготовката 
за почивка. Необходимо е работата да се разпредели и ако в 
семейството не се обсъди приготвянето на храната например, могат 
да възникнат проблеми. Тези последици са предимно емоционални 

и, да, може би ще се похарчат пари за грешни продукти, но когато 
тази концепция се приложи към бизнеса и фирми, могат да бъдат 
загубени милиони (или милиарди!). Ефективната комуникация 
предотвратява възникването на грешки и стимулира задържането 
на таланти, като платформа за иновации и прогрес. 

Подкрепата изгражда морала на групата и стимулира мотивацията, 
кара другите да се чувстват комфортно да изразят себе си и по този 
начин се създава най-голямата ценност на екипа – разнообразието. 
Да знаеш, че човек няма да бъде осъден, ако допусне грешка, е 
истинска благословия и повишава чувството за принадлежност. 

Нефункционалните екипи, всъщност отделят повече време и 
енергия за разрешаването на всеки проблем, в сравнение с дадена 
ситуация, когато човек е сам, но добре функциониращите екипи 
се справят много по-бързо с дори по-големи проблеми. Ето защо 
отчетността, отговорността, правилното управление на конфликти 
и комуникацията воят до по-бързо разрешаване на проблемите. 
Усъвършенствайки индивидуалната си способност за работа в екип, 
вие повишавате ефективността на целия екип. Като се има предвид, 
че екипите съществуват в почти всеки аспект от нашия живот, наша 
отговорност е да знаем как успешно да функционираме в тях. 

Една последна забележка: успешният екип винаги е по-добре 
заплатен.

Как можете да развиете способността си за 
работа в екип?
 Не бързайте

Преди дори да предприемете това пътуване, разберете, че ще 
отнеме време, за да подобрите способностите си за работа в екип, 
точно като отнема време, за да се научите да шофирате или да 
карате колело. Всички процеси за развитие на умения изискват 
практика и допускане на грешки, така че не се отчайвате!

 Изисквайте и давайте обратна връзка

Много хора си мислят, че задаването на въпроси и молбата за 
помощ е признак на слабост, но е точно обратното, защото това е 
сигнал към другите за вашето желание за подобрение. Съществува 
и общоприетото убеждение, че като се допитваме до възможни 
грешки, донякъде сме подчинени на тази връзка, защото забравяме 
смелостта, която идва с признаването за дадена грешка. 

 Изяснете ролите, правилата и целите

Известният автор Брене Браун често използва фразата: „Ясното е 
любезно“. Това кратко изречение на практика може да предотврати 
толкова много конфликти на работното място и по този начин да 
помогне на служителите да поддържат добри взаимоотношения. 
Това означава, че при възлагането на задачи или поемането на 
отговорности, човек трябва да обясни идеята си възможно най-
ясно, така че другите да разберат неговите очаквания.

 Провеждайте дискусиите на подходящото място

Друга много проста практика е да избягвате да изразявате мнението 
си извън официалните срещи. Вместо да използвате кафе паузата, 
за да коментирате идеята, която вашият колега е представил, 

реагирайте веднага след презентацията. Важно е да разберете, че 
изразяването на вашето мнение извън срещите може да се счита 
за клюкарстване, което не е от полза за цялостното сътрудничество, 
нито за работната атмосфера. В крайна сметка подкопаването на 
вашите колеги не е в полза за никого. 

 Приемайте различията

Разнообразието е един от най-красивите аспекти на екипите, който 
стимулира иновациите. Следователно, дори ако първоначално не 
сте съгласни с някои идеи или мнения, не ги отписвайте веднага, а 
вместо това се опитайте да ги разберете.

 Наблюдавайте, разбирайте и прилагайте

Ако не сте сигурни как трябва да се държите в дадена ситуация, 
наблюдавайте колегите си, които смятате, че действат правилно 
и подобряват работната атмосфера. Когато забележите добрите 
практики, ще можете лесно да разпознаете собствените си грешки 
и съответно да ги коригирате.

 Поставете си цели

Понякога хората се затрудняват да разберат идеята на поставянето 
на цели и са на мнение, че целите предимно са много конкретни, 
като например „да започна тази работа“ или „да спечеля това 
състезание“. Колкото и смешно да звучи това, можете да си 
поставите еднакво конкретни цели в областта, която обсъждаме 
в момента: да изразите поне едно мнение по време на среща, да 
попитате поне двама от членовете на вашия екип как протича 
деня им и т.н. В момента тези усилия може да ви изглеждат 
малки и безполезни, но те представляват първата ви стъпка към 
изграждането на здравословни навици за работа в екип.
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Как можете да развиете самодисциплината си?
Самодисциплината изисква решителност и практика, за да се 
превърне в навик. За да постигнете това, е важно да вземете 
предвид някои стратегии, които можете да използвате, за да 
укрепите това ваше качество.

 Използвайте времето си пълноценно

За да изпълним ежедневните си цели трябва да изготвим график 
на дейностите си.

 Идентифицирайте силните си страни

Важно е да сме наясно с това какво умеем да правим и да го 
използваме като предимство.

 Идентифицирайте препятствията

Трябва да идентифицирате препятствията, с които вероятно 
ще се сблъскате, като измислите стратегия за преодоляване на 
всяко от тях.

 Проследявайте прогреса си

Обмислете воденето на дневник, в който да записвате целите 
си за самодисциплина и да проследявате напредъка си. Това 

засилва положителните промени в живота и създава архив, чрез 
който можете да погледнете назад и да видите напредъка, който 
сте постигнали.

 Не забравяйте приоритетите си 

Необходимо е да подредим задачите си по важност.

 Вземайте решения, дори когато разполагате с ограничена 
информация

Бързото действие се фокусира върху това, което се стремим да 
направим и не отлагаме за неопределено време.

 Изберете да действате

Когато сме изправени пред изборът да „направим“ или да „не 
направим“ нещо, първото винаги е за предпочитане.

 Спрете да се стремите  към съвършенство

Изграждането на дисциплина отнема време, така че ако спрем 
да се държим като перфекционисти, ще бъдем по-спокойни.

Какво представлява самодисциплината?
Самодисциплината е способността да действате в голямата 
картина, да формирате и провеждате житейските си планове 
и личните си проекти, да отстоявате правата, интересите, 
ограниченията и нуждите си.

Ако сте недисциплиниран човек, шансовете ви да постигнете 
успех са драстично намалени, независимо колко интелигентност 
и колко способности притежавате. Ако в живота ви няма ред, ще 
ви бъде много трудно да постигнете целите си. Избягването на 
отговорности не е добър вариант и ето защо самодисциплината 
има много предимства. 

Ако сте дисциплинирани, докато се занимавате с каквато и да 
е дейност, тези повтарящи се действия ще формират много 
ясни навици в живота ви. Изграждането на тази вътрешна 
адаптация ще бъде трудно в началото, особено ако обикновено 
притежавате много хаотично поведение, което не включва 
стриктно планиране на дневния ред. Когато започнете да 
изпълнявате задачите си без да се проваляте, промяната ще 
бъде очевидна. Освен това, когато достигнете високи нива на 
самодисциплина, в живота ви ще се открият още по-големи 
възможности.

 7. САМОДИСЦИПЛИНА

Защо самодисциплината е важна?
На първо място, тя ще повиши самочувствието ви. Когато 
развиете навик да бъдете дисциплинирани, ще повишите 
самочувствието си, което постепенно ще повиши и вашата 
увереност. Ще бъдете по-продуктивни и ще изпълнявате 
повече задачи за по-малко време. Ако не обръщате внимание 
на изкушенията и желанията, които са склонни да ви разсейват 
и да ограничават темпото ви на работа, ще повишите 
продуктивността си. 

Самодисциплината подобрява вашата способност да бъдете 
спокойни и позитивни в среда на предизвикателства и 
препятствия. Те разбира се, няма да престанат да възникват 
при постигането на целите ви. Самодисциплината насърчава 
навика да се придържате към крайната цел, независимо от 
обстоятелствата.

Както е казал италианският поет Пиетро Аретино: „Аз наистина 
съм крал, защото знам как да управлявам себе си“.
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Какво представлява ентусиазмът?
Ентусиазмът е енергията, горивото, пламтящият огън, предпоставка 
за успешни резултати. Известен писател е казал, че нищо голямо 
не се е случило без ентусиазъм. Ако искате да постигнете 
страхотни неща, да реализирате страхотни цели и да живеете 
страхотен живот, трябва да сте ентусиазирани за всичко, което 
правите. Ентусиазмът е положителна личностна черта, която 
е заразна. Независимо дали сте спортист, който се обучава на 
терена, мениджър, който споделя идеи в заседателната зала, или 
консултант, който обсъжда различни варианти с кандидатите, 
ентусиазираните професионалисти са търсени кадри във всяка 
професия. Този тип хора действат енергично във всичко, което 
правят. Те атакуват всички дейности с положително чувство за 
неотложност. Те очакват с нетърпение новите предизвикателства, 
като всяко препятствие се превръща във възможност за 
презареждане и пренасочване. Ентусиазираните професионалисти 
са като магнити, привличащи хората към тях. Колегите им могат да 

се учат от тях и да приемат тяхната подкрепа, а началниците често 
ги определят като примери за „добри практики“. Те непрекъснато 
развиват контактите си, което означава, че създават нови 
възможности за успех.

Ентусиазираните хора са продуктивни и пълни с енергия при 
изпълнението на задачите си. Тези професионалисти са наясно със 
собствените си високи очаквания, което означава, че резултатите от 
техния труд винаги са качествени.

Те също така с готовност мотивират и колегите около себе си, тъй 
като ентусиазмът е заразен. Независимо дали тази  мотивация е 
свързана със страха от изоставяне, резултатът е един и същ.

Присъединете се към ентусиастите! Превърнете се в човек, който 
няма търпение да стане от леглото сутрин, за да изпълни своята 
мисия. Всичко е свързано с намирането на собствена страст и 
изживяването ѝ!

 8. ЕНТУСИАЗЪМ

Защо ентусиазмът е важен?
Често разликата между успеха и провала е много малка. Успехът 
на двама души с почти еднакво количество умения и талант 
може значително да се различава. Тази разлика не се дължи на 
несъответствие в способностите. Всъщност, в много случаи по-
успешният човек притежава по-малко способности. Разликата е в 
ентусиазма.

Разликата между успеха и провала наричаме „леко предимство“. 
Това означава, че не е нужно да сте 10 или 100 пъти по-добри 
от другия човек. Трябва да притежавате леко предимство, за да 
постигнете голям успех.

Как да се възползвате от това? Ключът е ентусиазмът. Ентусиазмът 
е като магнит. Привлича ви към всичко, което сте си поставили за 
цел, създава условия за успешен резултат и ви дава възможност да 
се възползвате от възможностите.

Редица скорошни книги акцентират върху значението на 
емоционалната интелигентност, показвайки, че критичният фактор 
за успех не е академичната интелигентност на човек, а по-скоро 
неговата емоционална интелигентност: способността за контрол над 
емоциите в различни ситуации и условия. Ентусиазмът е ключът към 
тази емоционална интелигентност. Позволява ви да контролирате 
емоционалния климат във всяка една ситуация.

Как можете да развиете ентусиазма си?
Човек може да развие силата на своя ентусиазъм в три ключови 
стъпки:

 Интерес

Първо, трябва да имате голям интерес или любопитство 
към конкретна тема. С други думи, ако искате да покажете 
ентусиазъм към другите хора, трябва да се интересувате от тях. 
Ако искате да покажете ентусиазъм в работата си, трябва да се 
стремите да знаете всичко за нея. Трябва да четете и изучавате 
повече, с желание за знания, знания, знания.

 Знания

Много хора се интересуват от различни теми, но докато не 
вникнат в дълбочина в тях, те никога няма да развият знанията, 
които са им необходими, за да се ентусиазират. Действията 
са ключът към превръщането на интереса в знание. Когато се 
интересувате от нещо, трябва да работите върху него, за да 
получите знанията, които търсите. Докато трупате знания по 
темата, която ви интересува, създавате подходящите условия за 
третата, важна стъпка.

 Убеждения

Те възникват, когато трансформирате знанията си от проста 
академична информация и факти в емоционален ангажимент. 
Това е моментът, в който възниква истинският ентусиазъм. Не 
е достатъчно да знаете всичко по дадена тема – трябва и да 
го повярвате. Единственият начин да повярвате в нещо е да 
проверите знанията си по темата. Подлагайки знанията си на 
тест, вие се убеждавате във валидността и истинността на това 
знание. Тази вяра генерира силна емоционална ангажираност, 
която създава ентусиазъм.

Повечето хора преминават през живота, като в сън, страдайки 
от „спокоен живот на отчаяние“. Това ли ще бъде историята 
на живота ви или ще се събудите? Ще усетите ли ентусиазма и 
желанието за живота, за който винаги сте мечтали? Проблемът 
е, че повечето хора изчакват, за да покажат ентусиазъм към 
нещо. За съжаление, ентусиазмът не идва сам. Трябва да го 
създадем и да поемем отговорност за него. Само тогава можем 
да изпълним мечтите си и да постигнем това, което сме си 
поставили за цел.
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Какво представлява постоянството?
Постоянството е упоритостта да продължиш да правиш 
нещо, въпреки че срещаш трудности по пътя, с други думи, 
способността да продължиш напред, въпреки препятствията. 
Хората, които са упорити, показват постоянство в своите 
начинания, въпреки усилията и времето, които са нужни, за да 
постигнат целите си.

Постоянството е важно качество, което подхранва личностното 
развитие и междуличностните отношения. Във всяка връзка, 

проект, дейност или задача, с която се сблъскваме, възникват 
конфликти. Необходими са постоянство, контрол и способност 
за елиминиране на опасенията относно потенциалните 
неуспехи или грешки, за да се намери решение и да се 
постигне усъвършенстване и израстване. 

Следователно, познаването и осъзнаването на трудностите е 
от съществено значение, за да запазите постоянството си и да 
бъдете оптимисти в трудните моменти.

 9. ПОСТОЯНСТВО

Защо постоянството е важно?
Много хора гледат на постоянството, като на напредък с даден 
проект въпреки пречките, които могат да възникнат, но това 
понятие е непълно, защото то включва още способността и волята 
за продължаване на усилията към дадена цел, дори след неуспех. 
Когато сме упорити, преодоляваме умората и разочарованието, за 
да се доближим до една мечта или да превърнем конкретна цел в 
реалност. Всички наши усилия са важни, защото сме наясно със 
стойността на това, което желаем. Хората, които са постоянни, 
винаги завършват започнатото с решителност и силна воля. Това е 
качество, което е високо признато и ценено в обществото. Всеки, 
който си поставя цел и се бори срещу всички трудности, за да я 
постигне, има необходимите качества, за да успее.

Упоритите хора не признават граници. Когато всички останали 
виждат затворен прозорец, те виждат скрита възможност и 
работят усилено, за да постигнат целта. Те могат да измислят 
стратегия, която да извлече най-доброто от тези усилия. 
Постоянството е тясно свързано с усилията, волята, силата на 
духа и търпението. Следователно, с практика и силна убеденост, 
с този набор от ценности може, да преминем през всяка трудна 
ситуация, пред която сме изправени.

Както споделя шотландският политик, Уолтър Елиът: 
„Постоянството не е дълго състезание. Това са много кратки 
състезания едно след друго“.

Как можете да развиете постоянството си?

Когато изберете кауза, която искате да продължите, използвайте 
тези прости и ясни съвети:

 Поставете си реалистична цел

Отделете време, за да обмислите резултатите, които искате да 
постигнете, като бъдете възможно най-конкретни. Определете 
времева рамка за постигане на всяка стъпка, като насочите 
вниманието си към цел, която е реално постижима.

 Разделете целта на малки части

Разделете целта на конкретни задачи, всяка от които изисква 
определено време за изпълнение. Например, можете да 

разделите едночасова цел на петнадесетминутни сегменти. 
Можете да разделите и дадена задача на сегменти, като 
например организиране на определено количество файлове 
всеки ден.

 Задайте определено време за изпълнението на задачата 
всеки ден

Можете да започнете, като отделяте по 5 минути всеки ден, за 
да работите към постигането на целта си. След това, увеличете 
определеното време на 10 минути през втората седмица и т.н. 
Ако имате натоварен график, това ще превърне работата в част 
от рутината ви. По този начин увеличавате шанса си за успех.
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Какво представлява самомотивацията?
Самомотивацията е силата, която постоянно ни тласка да 
продължим напред. Това е нашият вътрешен стремеж да 
постигаме, произвеждаме, развиваме и растем. Това е 
способността да се възползваме от различните възможности 
и да бъдем ангажирани, когато сме изправени пред различни 
дейности и предизвикателства в ежедневния си живот. 

Въпреки това, истинската мотивация, която ни тласка да правим 
различни неща, често е много различна и е интересно да 
разберем какво стои зад нашата воля или зад липсата на такава.

Когато например работим върху нещо, което всъщност не 
харесваме, но вместо това сме мотивирани от парите, които ще 
получим за тази работа, това се нарича „външна“ мотивация. 
Тя не се основава на удовлетворението от извършването на 
последователност от действия, които изискват нашите усилия, а 

по-скоро върху наградата, която е само косвено свързана с нея, 
сякаш е страничен продукт.

От друга страна, при „вътрешната“ мотивация е важен импулсът, 
който чувстваме, когато трябва да извършим дадена дейност, 
която е значима за нас, а не ползата, която бихме могли да 
извлечем от нея. В този случай ние изпитваме удоволствие и 
удовлетворение от процеса на ангажиране с дейността, а не 
само след нейното приключване – например, когато играем 
спорт, който наистина ни харесва. 

В заключение, самомотивацията е мощна сила, която 
може да ни помогне да изпълним нашите цели и задачи, да 
подобрим устойчивостта си при възникване на трудности 
и да предизвикаме себе си. Интересно е и разсъждението 
върху реалните ни мотиви, за да разберем защо правим това, 
което правим и да си поставим ясни и реалистични цели в 
съответствие с нашата реална мотивация и воля.

 10. САМОМОТИВАЦИЯ

Защо самомотивацията е важна?
Самомотивацията може да ви помогне да постигнете целите си и 
да разширите перспективата си, като в същото време ви позволява 
да виждате нещата по различен начин, с по-висока степен на 
достъпност. По този начин можете да категоризирате целите си 
по-ефективно, като се научите да разсъждавате върху действията 
си. Когато сте готови да се откажете или просто не знаете откъде 
да започнете, вашата самомотивация е нещото, което ви тласка да 
продължите напред. 

Самомотивацията е и ключов компонент на емоционалната 
интелигентност. Емоционалната интелигентност е нашата способност 
да разпознаваме и управляваме собствените си емоции и тези 

на другите. Връзката между самомотивацията и емоционалната 
интелигентност подчертава нейната роля при разбирането на самите 
нас, връзката ни с другите и осъществяването на нашите цели.

Следователно, самомотивацията включва следните компоненти:

 Постижения и целенасоченост;

 Ангажимент към поставените цели;

 Инициативност/готовност за действие;

 Оптимизъм/положителни нагласи.

Според американският президент Теодор Рузвелт: „Щом повярваш, 
че можеш си преминал половината път“.

Как можете да развиете самомотивацията си?
Имайки предвид предимствата на самомотивацията, обяснени по-
горе, вероятно следващият ви въпрос е дали можете да повишите 
самомотивацията си.

Отговорът е категорично „да“. Ето няколко съвета:

 Поставете си реалистични цели;

 Поемайте правилните рискове;

 Не спирайте да търсите обратна връзка, за да научите как да 
се усъвършенствате;

 Обърнете внимание на нещата, които обичате;

 Поставете си лични и/или организационни цели и положете 
допълнителни усилия, за да ги постигнете;

 Не спирайте да учите и да придобивате знания;

 Прекарвайте време с хора, които ви мотивират, ентусиазират 
и подкрепят;

 Мислете позитивно и изградете своя оптимизъм и 
устойчивост;

 Идентифицирайте и работете върху своите силни и слаби 
страни;

 Не отлагайте и работете върху уменията си за управление на 
времето;

 Поискайте помощ, когато имате нужда от нея и бъдете готови 
да помогнете на другите да успеят (умения, от които се 
нуждаете);

 Изградете умения за справяне с неуспехите и не спирайте да 
преследвате целите си въпреки трудностите;

Използвайте трудностите като тласък. Препятствията или 
проблемите, които идват по пътя ни, могат да ни уязвят и да ни 
отслабят или да ни помогнат да станем по-силни и да продължим 
напред (всичко зависи изцяло от нас!).
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Какво представлява толерантността?

Речникът на Кеймбридж дефинира толерантността като 
„готовността да приемате поведения и вярвания, които са 
различни от вашите, въпреки че може да не сте съгласни с тях 
или да не ги одобрявате“. В своето определение, Мериам Уебстър 
добавя: „актът на допускане на нещо: толериране“.

Толерантността е търпение и уважение към различията, 
свързани с вярвания, ценности, култури, религии, мнения, 
предпочитания, идеи, идентичности и начин на живот.

Толерантността дава възможност на хората да съжителстват 
в мир. Тя е основата на справедливото общество, в което 
всеки може да живее както намери за добре. Толерантността 
означава човек да не поставя своето мнение над това на никой 
друг. Толерантните хора могат да приемат различните мнения и 
гледни точки. Толерантността не просто осъществява мирното 

съжителство, тя улеснява приемането на различните начини на 
мислене и подпомага личностното развитие. Когато приемате 
уникалното мислене и идеите на всеки човек, можете да 
разберете света по-добре. 

Важно е да признаем, че толерантността е много повече от 
това да нямате предразсъдъци към другите или да „търпите“ 
някой, който има предпочитания, идеи и/или вярвания, различни 
от вашите. В същото време, толерантността не може да бъде 
безразборна. Безразборното приемане, в най-крайната си 
форма, може да доведе до съмнителни практики и нарушения на 
човешките права. Важно е да се има предвид, че толерантността 
има граници и, че нашите общества се основават на тази 
ценност. 

Както е казал френският историк и философ Волтер: 
„Толерантността е прерогатив на човечеството. Всички сме 
пълни със слабости и грешки, затова нека си простим взаимно. 
Това е първият закон на природата“. 

 11. ТОЛЕРАНТНОСТ

Защо толерантността е важна?
В епоха, в която електронните медии ни обединяват в т. нар. 
„глобално село“, ползите от тях се усещат само когато взаимната 
доброта, взаимното уважение и разбирателството надделяват. 
Като част от тази глобализация, в която хора с разнообразен 
произход, култури и религии живеят заедно, в свят, изпълнен 
с различни мултикултурни гледни точки, установяването на 
толерантност и хармония е от решаващо значение. Ето защо е 
жизненоважно взаимните чувства на любов и привързаност 
да се насърчават. Светът е много разнообразен, което прави 
нашата вселена толкова красива. Ако тези елементи не са 
налице, светът би бил скучен и непривлекателен и щеше да му 
липсва конкуренция.

Толерантността на работното място помага на служителите да 
изграждат мостове и да се възползват от разнообразието на 
екипа. Липсата на толерантност пречи на напредъка на екипа 
и компанията, като в същото време поражда недоразумения 
и неетично поведение. Толерантността в малкия бизнес 
е необходима, за да се изпълнят поставените цели и да 
се разработят творчески решения за широк спектър от 
предизвикателства. Толерантността на работното място изисква 
съгласувани усилия за пълно разбиране на произхода, опита и 
вярванията на другите.

Способността да приемаме различията има положителен ефект 
върху цялостното благосъстояние. Толерантността премахва 

наложените бариери и позволява на хората да мислят по-
широко и да се наслаждават на по-голям вътрешен мир. 
Толерантността намалява стреса и увеличава щастието на 
общността.
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Как можете да развиете толерантността си?
Според генералният секретар на ООН, „Толерантността не е 
пасивна. Тя изисква дейности, чрез които да се положи основата 
на взаимното разбирателство и уважение, особено когато 
има разногласия. Толерантността означава да признаем, че 
разнообразието е сила, извор на творчество и ново начало за 
всички общества. Толерантността може и трябва да се усвои. 
Трябва да научим момичетата и момчетата не само как да 
живеят, но и как да действат заедно, като граждани на света“.

Хората могат да бъдат толерантни, като насърчават културното 
разбиране и уважение и като същевременно отхвърлят 
социалното изключване, основано на пол, увреждания, 
сексуална ориентация или етнически и религиозен произход. 
Не е лесно да се постигне толерантност, защото хората силно 
разчитат на собствения си опит и мироглед, следователно се 
затрудняват да погледнат нещата от гледната точка на другите. 
И все пак е хубаво да знаем, че толерантността е умение, 
което хората могат да развият. Ето четири съвета, които да ви 
помогнат да изградите толерантност към другите:

 Управлявайте чувствата си

Разберете, че никой не може да ви накара да се чувствате 
по определен начин без вашето разрешение. Преминете от 
нагласата „този човек ме разстрои“ към „чувствам се разстроен 
заради нещо, което този човек каза или направи, но не трябва да 
е така. Имам властта да управлявам реакциите си“.

 Бъдете любопитни

В много случаи, причината да не сме толерантни към другите 
е, защото не ги разбираме. Отворения ум, изучаването на 

различните култури и хора и разширяването на хоризонтите 
ни, увеличават нашата способност да разбираме и приемаме 
другите.

 Променете перспективата си

Понякога сме наранени или ни липсва толерантност, защото 
не успяваме разберем миналото на човека отсреща. Може да 
не разбирате напълно опита на другия човек, но можете да 
изместите гледната си точка. Преминете от нагласата „не мога 
да повярвам, че този човек беше толкова груб с мен“ към „може 
би този човек изпитва трудности в момента. Знам също, че 
понякога казвам неща, които нямам предвид, когато животът ме 
предизвика“.

 Уважавайте другите

Когато не сте съгласни с мнението на другите, съсредоточете 
се върху зачитането на правото им на мнение и да вярват в 
това, което искат. Точно както никога не бихме искали това 
право да ни бъде отнето, ние сме отговорни да предоставяме 
същото отношение към другите хора и да се отнасяме към тях с 
уважение.

 Направете комуникацията приоритет

Старайте се да водите открит диалог с другите, за да разберете 
по-добре техните възгледи и вярвания. Наблегнете на учтивото 
и внимателно общуване, било то лице в лице, по телефона или 
екрана, или чрез писмена кореспонденция.
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Как можете да развиете откритостта си?
Въпреки че личностните качества са налице през целия живот 
и е невъзможно просто да се превърнем в по-екстровертни 
или съвестни хора, все пак можем да променим нагласите си с 
известна доза концентрация и постоянство. Дори и естествено 
да притежавате по-консервативни модели на мислене, можете 
да развиете специфични нагласи към отвореност към нови 
преживявания, които могат да увеличат максимално вашия 
потенциал за творчески растеж.

 Използвайте въображението си

Дори ако това е нещо, което не ви идва спонтанно, отделяйте по 10–
20 минути на ден, в които да позволите на въображението си да се 
развихри. Това може да се превърне във фентъзи игра, създаване 
на идеи, съставяне на кратки истории или прилагане на „подход без 
филтри“, докато мислите за бъдещи възможности.

 Включете се в артистичната работа на някой друг

Една от характеристиките на откритите хора е желанието им за 
участие в естетически преживявания и оценката на художествени 

събития. Приемането на покани за посещение на художествени 
галерии и пиеси или дори разходките сред природата, могат 
да стимулира възприятията ви и да повишат естетическата ви 
чувствителност.

 Променете ежедневието си

Въпреки че може да се чувствате удобно да следвате предвидимия 
си график, пътя до работното място, диетата и рутината след 
работа, това може да ограничи чувството ви за откритост към 
нови преживявания. За да се възползвате от креативността, 
свързана с тази личностна черта, би било добре да включите малко 
приключенски дух в ежедневието си. Разнообразното ежедневие 
може да ви помогне да разкриете откритостта на вашата личност.

 Използвайте интелекта и познанията си

Жаждата за знания и нова информация може да дойде по-
естествено за някои хора, а за други не. Въпреки това, полагането 
на съзнателни усилия за четене на нови идеи, обръщането на 
внимание на сетивните преживявания, научаването на нов език и 
придобиването на нови умения може да стимулира активния процес 
на откритост към нови преживявания.

Какво представлява откритостта?
Откритостта на човекът, е една от петте личностни черти, 
очертани в теорията за личността на „Големите пет“. Хората 
с високо ниво на откритост обичат да опитват нови неща. Те 
имат развито въображение, любопитни са и не са предубедени. 
Хората с ниска степен на откритост към нови преживявания 
предпочитат да не опитват нови неща. Те са затворени, буквални 
и се придържат към рутината.
Откритостта означава да бъдеш креативен и отворен към 
нови идеи. Хората с високо ниво на откритост често имат 
сходна оценка за необичайните идеи и изкуството. Те 
използват въображението си и не се стремят към практичност. 
Креативността, интереса към нови и различни идеи и връзката 

със собствените чувства и характеристиките на хората са 
свързани с откритостта. Хората, които не притежават това 
качество, обикновено са по-затворени, не толкова склонни към 
промени и аналитични.
Чертите на откритостта включват:

 Въображение  Интелект
 Художествени интереси  Либерализъм
 Емоционалност  Кариери, основани на откритост
 Дързост

Поддържането на високо ниво на откритост е важно на работните 
места, които изискват творческо мислене и гъвкаво отношение. Работни 
места, свързани с реклама, научни изследвания и други художествени 
професии се възползват от тази черта.

 12. ОТКРИТОСТ

Защо откритостта е важна?
Да бъдеш открит е свързано с креативност, любопитство и глад за 
нови знания. Хората, които притежават тази черта са различни и 
абстрактни мислители, които могат да намерят много нови решения 
на всеки проблем. Отвореността е показател за това колко развито 
въображение има определен човек и колко отворен, креативен 
и проницателен може да бъде. По-откритите хора са склонни да 
предпочитат разнообразието, да търсят нови преживявания, те 
са любопитни и проницателни към средата, която ги заобикаля. 
По-малко откритите хора са склонни да избягват промяната, не 
харесват прекъсването и се фокусират върху няколко конкретни 
интереса.

Откритостта е свързана с по-високи показатели за благополучие и 
цялостно щастие. Хората, притежаващи тази черта, са по-позитивни 
и се радват на топли и любящи отношения с другите около 
тях. Изследванията до сега не са открили някаква ясна връзка 
между откритостта и тревожността или други разстройства на 
настроението.

Откритите хора са готови да опитват нови неща, като например 
да ядат екзотични ястия или да пътуват до непознати земи. Те 
са любопитни и търсят нови знания и усещания. Хората, които са 
по-открити, могат да бъдат не толкова практични и аналитични, 
в сравнение с другите. Вместо това, те разчитат на своята 
изобретателност и са по-възприемчиви към промените.

Откритостта отразява тенденцията да се изпитва удоволствие от 
непознати неща. Следователно, има логика тази черта да бъде 
свързана с иновативното мислене – хората, които са особено 
отворени към нови преживявания, имат по-активно въображение 
и по-голяма оценка за естетиката и красотата. Възприемчивостта 
към промяната и новите преживявания и способността да се „мисли 
мащабно“ са няколко начина, които обясняват тази личностна 
черта. Помислете за вашето работно място или работна среда, 
където отвореността към нови неща е от съществено значение за 
устойчивия растеж.
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Какво представлява зачитането на 
многообразието?
Многообразие е наличието на различни елементи или качества. 
Многообразието се отнася до редица човешки различия, 
включително различни раси, култури, религиозни и политически 
възгледи, пол, сексуална ориентация, семейно и родителско 
положение и физически възможности, в рамките на всяка група 
или организация. Многообразието включва разбирането, че 
всеки човек е уникален и ценен поради своите различия, а не 
въпреки тях.

В това отношение, включването и толерантността са термини, 
тясно свързани с многообразието, тъй като изследването на 
различията по безопасен, положителен и подхранващ начин и 
създаването на синергично бъдеще би било невъзможно, ако 
липсват справедливост и взаимно уважение. Многообразието 
е тясно свързано и с дискриминацията, тъй като пристрастията 
и дискриминационните практики, проектирани към групи със 
специфични социално-демографски характеристики, могат да 
потиснат правото им на равни възможности.

Следователно многообразието е набор от „съзнателни практики“, 
които включват:

 Разбиране и оценка на взаимовръзката на човечеството, 
културите и природата;

 Взаимно уважение към качествата и опита, различни от 
нашите;

 Разбирането, на това че многообразието включва не само 
съществуването, но и познанието;

 Разбирането, че личната, културната и 
институционализираната дискриминация създават 
привилегии за някои и неблагоприятни условия за други;

 Изграждане на съюзи между различията, за да можем да 
заедно да изкореним всички форми на дискриминация.

Като се има предвид гореизложеното, не съществуват култура 
или статут, които са по-висши от другите. Въпреки, че някои 
антидискриминационни политики са узаконени, изграждането 
на разнообразни екипи и преподаването на уважение към 
другите са действия, които изискват допълнителни усилия от 
всички страни. Разбирането и уважението на различията е 
първата стъпка към изграждането на истински глобален екип и 
организация.

 13. ЗАЧИТАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО

Защо зачитането на многообразието е важно?
Както природата многократно ни е показвала, многообразието 
носи физическо, финансово и емоционално здраве и устойчивост 
в живота ни. То не само ни помага да оцелеем, но и ни прави по-
устойчиви към промените чрез иновации и креативност. Въпреки 
че многообразието е важен фактор от самото начало, то никога не 
е било по-значимо, отколкото сега в XXI век. Има много причини за 
това, но някои от най-важните са:

 Предоставя различни перспективи

Развитието на емпатия чрез приемане разширява нашия мироглед 
и отваря дори най-затворените умове. Макар че срещата с различни 
ценности и вярвания в началото може да изглежда плашещо, това 
ни помага да разберем нагласите и поведението на другите хора и 
ни предоставя нови гледни точки.

 Помага ни да развием толерантност, приемане и уважение

Когато се докосваме до различни гледни точки, е по-малко 
вероятно да развием нагласи за дискриминация или несправедливо 
отношение. Изграждането на мостове между различните култури 
е сигурен начин да намалим собствените си предразсъдъци и 
пристрастия и да приемем включването.

 Изгражда по-балансиран свят

Свободата да изразяваме мнението си, независимо колко различно 
е от това на мнозинството, намалява страха от различията и 
подобрява баланса в света.

 Предоставя по-богат житейски опит

След като се почувстваме достатъчно удобно да взаимодействаме 
и да общуваме с тези, които имат различен произход и мнение от 
нашите, ще отворим живота си за нови хоризонти и ще обогатим 
житейския си опит.

 Повишава продуктивността и иновациите

Многообразието обогатява набора от таланти и умения, което от 
своя страна повишава продуктивността и иновациите и издига до 
върха, дори онези, които се различават от мнозинството.

Следователно, многообразието трябва да бъде системно и налице 
във всеки екип и организация. За да се случи това, е необходимо 
всеки член на екипа или организацията да се ангажира с каузата и 
да я приеме с цялото си сърце.
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Как можете да развиете уменията си да 
зачитате многообразието?
Многообразната организация е успешна организация. За да 
стане по-приобщаваща и толерантна, за една организация 
е важно да промени своята култура и да даде приоритет на 
многообразието, като стратегически императив. Тази промяна 
може да бъде доста предизвикателна, тъй като изисква 
изоставяне на статуквото, но в крайна сметка ползите са всички 
членове са многобройни.

Ето няколко добре изпитани стратегии, които могат да помогнат 
на вашата организация да стане по-многообразна:

 Зачитането на многообразието, като непрекъсната дейност

След като вашата организация се е ангажирала със създаването 
на отворена, приобщаваща и разнообразна среда, провеждането 
на годишни обучения не е достатъчно. Многообразието изисква 
идентифициране на ключовите точки, които имат нужда от 
промяна и непрекъсната работа върху тях.

 Уверете се, че ръководството отговаря на членовете на 
организацията

Ако не сте сигурни дали вашата организация е многообразна, 
просто погледнете ръководството. Структурата на този екип 
трябва да отразява многообразието на вашите членове и 
заинтересованите страни.

 Уважавайте мултикултурните практики

Въведете политики, които ще празнуват и отбелязват различни 
празници в организацията.

 Изградете честен процес за членство в организацията

Когато набирате кандидати, като нови членове или служители, 
опитайте се да се фокусирате върху разширяването на набора от 
таланти, които са част от слабо представени групи.

 Обсъждайте многообразието, особено по отношение на 
заплащането

Ако членовете на вашата организация получават финансово 
възнаграждение за усилията си е важно да разберете дали има 
разлика в заплащането между определени групи. Справедливото 
заплащане е първата стъпка към зачитането на многообразието.

Това са най-важните действия, на личностно ниво, които можете 
да предприемете, за да развиете по-здравословно отношение и 
да усъвършенствате уменията си, за да станете по-толерантен, 
открит и справедлив човек:

 Постарайте се да създадете чувство на принадлежност

Напуснете зоната си на комфорт, покажете съпричастност към 
различните и направете всичко възможно, за да създадете 
среда, в която всеки може да покаже най-добрата версия на 
себе си.

 Празнувайте различията

Когато оценявате различията, вие преодолявате стереотипите, 
изграждате културно съзнание и развивате здравословното 
уважение на многообразието и толерантността.

 Търсете обратна връзка и я следвайте

Не се отбранявайте, ако някой ви даде отрицателна обратна 
връзка по отношение на многообразието. Използвайте я, като 
възможност да подобрите отношението си и да продължите да 
търсите възможности за усъвършенстване.
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Какво представлява междукултурното 
разбирателство?
Междукултурното разбирателство е свързано с дълбоки социо-
културни различия, уважавани от отделни лица или групи от хора. 

Сложните дискусии варират, в зависимост от дефиницията на 
междукултурното разбирателство. През 2006г., то се определя 
като познание за други култури на когнитивно ниво, комбинирано 
с набор от нагласи на емоционално ниво. Познанието включва 
разбиране на собствената култура, другите култури и приликите и 
разликите между тях. Знанието само по себе си обаче не включва 
междукултурно разбирателство. Човек може да е информиран, 
но да продължава да съди и отхвърля. Нагласите на емпатия, 
уважение и непредубеденост са от съществено значение за прехода 
от първоначално осъзнаване към разбиране, когато става въпрос за 
други култури.

Междукултурното разбирателство е съществена част от живота на 
XXI век, който се дефинира от многообразието. То помага на младите 
хора да се превърнат в отговорни местни и глобални граждани чрез 

информация, която ги подготвя да живеят и работят заедно във 
взаимосвързан свят.

Междукултурното разбирателство съчетава лични, междуличностни 
и социални знания и умения. То обединява хората, като ги учи да 
ценят и разглеждат, по критичен начин, собствените и чуждите 
културни перспективи и практики, чрез взаимодействие с 
хора, литература и контексти от целия свят. Сега нека се спрем 
на елементите, които са особено важни за междукултурното 
разбирателство:

 Признаване на културата и развиване на уважение;

 Взаимодействие и съпричастност с другите хора;

 Размисъл върху междукултурния опит и поемане на отговорност.

Можем да определим „междукултурната грамотност“ като важна 
част от „междукултурното разбирателство“. Първият термин 
представлява комбинацията между осъзнаването, нагласите и 
междуличностните способности (културни знания, умения за 
междукултурна комуникация и  изграждане на взаимоотношения).

 14. МЕЖДУКУЛТУРНО РАЗБИРАТЕЛСТВО

Защо междукултурното разбирателство е 
важно?
В съвременния свят, повечето от нас всеки ден се сблъскват 
с нуждата от поне малко междукултурно съзнание. За всеки, 
който живее или работи далеч от родината си или живее или 
работи в тясно сътрудничество с хора от друга страна, това е 
жизненоважно.

И все пак, дори по време на една обикновена двуседмична 
почивка в чужбина, междукултурната осведоменост е 
жизненоважно качество, което може да предотврати обидно 
поведение. Разбирането на това, че хората от различните култури 
притежават уникални ценности, полага основата на солидните 
междукултурни отношения. Междукултурното осъзнаване е 
разбиране както на собствената, така и на другите култури – 
най-вече приликите и разликите между тях, често по отношение 
на ценности, вярвания или поведение. Имайте предвид, че когато 
общувате с хора от различни културни среди, разликите могат да 
бъдат както големи или малки, така и важни или незначителни.

Групите, които най-много се нуждаят от междукултурна 
осведоменост са четири:

 Изселници;
 Хора, които работят глобално;
 Хора, които работят в мултикултурни екипи;
 Туристи.

Изселници

Изселниците са хора, които живеят и работят далеч от родината 
си. Те обикновено са наети от мултинационални корпорации, 
а не от местни компании и могат да живеят далеч от дома си 
продължително време (между 2-3 години). Те често заемат 
старши позиции в своите организации и се очаква да приложат 

уменията, научени другаде, в рамките на новата си длъжност. 
Липсата на междукултурна осведоменост, по-специално по 
отношение на това „как се правят нещата тук“, често може да 
повреди или да провали кариерата на тези хора.

Хора, които работят глобално

Дори на тези, които работят в родината си, може да се наложи 
да работят с хора от други държави и култури. Липсата на 
междукултурно съзнание може да създаде ситуация, която да 
обиди тях или те да обидят някого неволно.

Хора, които работят в мултикултурни екипи

Много малко са хората, на които им липсва поне някакъв контакт 
с колеги или познати, които не са местни. Някои индустрии и 
организации всъщност имат голям брой работници мигранти: 
напр. областите на здравеопазването и социалните грижи, 
в които медицинските сестри са много търсени често биват 
наемани в чужбина.

Туристите

Може да смятате, че една двуседмична почивка не си заслужава 
да научите малко повече за културата на мястото, което 
посещавате. И все пак, като посетител, на вас, независимо дали 
ви харесва или не, се гледа като на представител на вашата 
страна. Без подходяща информираност е лесно да имате обидно 
поведение по невнимание.

Като обобщение можем да кажем, че междукултурното 
разбирателство е една съществена част от живота в 
изключително разнообразния свят на XXI век. По-конкретно, 
междукултурното разбирателство помага на младите хора да 
се превърнат в отговорни местни и глобални граждани чрез 
информираност, която ги подготвя да живеят и работят заедно 
във взаимосвързан свят.
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Как можете да развиете междукултурно 
разбирателство?
 Познавайки собствената си култура

За да можем да научим нещо ново за другите хора и култури, 
е необходимо да познаваме собствената си култура много 
добре. Само по този начин можем да правим сравнения и да 
възприемаме положителните модели от други държави.

 Активно участие в междукултурни групи

Това може да се осъществи под формата на смесена училищна 
или работна група. Съзнателното споделяне и учене в рамките 
на междукултурни групи ще ви предостави по-широка гледна 
точка за културното многообразие и ще ви помогне да подобрите 
уменията си за междукултурна комуникация.

 Взаимодействие и съпричастност с хората от различни 
култури

Общуването и взаимодействието с различни хора винаги е 
ключът към постигането на добри резултати. Същото може да 
се приложи и към междукултурното разбирателство. Просто се 
стремете да бъдете разбиращи, например, когато се срещате 
с хора от различни култури. Запознаването с други обичаи е 
чудесен начин да развиете междукултурно си разбиране.

 Повишете осведомеността и културната чувствителност

Можем да повишим осведомеността по тази тема, като я 
обсъждаме с други хора (например семейство и приятели). 

По този начин те също ще бъдат добре информирани за 
междукултурното разбиране и вероятно ще се мотивират самите 
те да повишат осведомеността за него.

 Бъдете открити и приветствайте всяка обратна връзка

Винаги трябва да бъдем отворени към идеите на другите хора. 
Сътрудничеството и обменът на информация са изключително 
важни стъпки към междукултурното разбиране. Често можем 
да се възползваме от опита на другите хора, особено на тези 
от непознати за нас страни, които могат да ни дадат уникални 
съвети и да ни позволят да разберем тяхната култура по-добре.

 Учете се от курсове и обучения

Благодарение на участието си в образователни възможности, 
учениците ще развият непредубеденост и ще повишат нивото си 
на културно съзнание. Курсовете и обученията също са важни 
за развиването на нови умения и работата с различни групи от 
хора.

 Пътувайте, независимо дали физически и виртуално

Пътуването е един от най-лесните начини да подобрите уменията 
си за междукултурна комуникация, защото се потапяте напълно 
в чуждата култура. Освен пътуването през свободното време, 
програмите за обучение и работа в чужбина могат да ви 
предложат възможността да се обградите с хора, които могат да 
представят своята култура, манталитет, начин на живот и др.
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Какво представлява медийната грамотност?
Съвременните медии имат много различни формати: печатни 
(списания, вестници), за излъчване (телевизия, филми, радио) и 
цифрови (блогове, влогове, социални медии). Тъй като тези медии 
предоставят невероятен набор от източници и обхващат всяка 
тема, която можем да си представим е важно да сме наясно с 
рисковете, които могат да съпътстват подобно изобилие. Новите 
информационно-комуникационни технологии и лесният достъп 
до различни медийни формати позволяват безпрецедентна 
ескалация в производството, разпространението и потреблението 
на фалшиво съдържание, не само чрез дигиталните медии, но 
и чрез традиционните канали. Въпреки че дезинформацията не 
е нещо ново, масмедиите ускоряват цялостното възприемане и 
засилват ефекта на негативните медийни измерения, като по този 
начин фалшивите новини, медийните манипулации, половите/
расовите стереотипи, сексуално насилие при непълнолетни, липсата 
на поверителност, кибертормозът и интернет хищничеството се 
разпространят като зараза в световен мащаб.

Когато постигнете по-високи нива на медийна грамотност, се 
очакват следните резултати:

 Апетитът ви за по-голямо разнообразие от медийни съобщения 
ще нарасне;

 Ще се научите да се предпазвате от способността на медиите 
да оказват ментално и емоционално влияние върху вас;

 Ще се насладите на възможността да упражнявате повече 
контрол върху медиите и вашата медийна диета.

Хората, които имат по-ниски нива на медийна грамотност, 
разполагат с по-малко гледни точки, които са подкрепени от 
структури, съдържащи малко информация по неорганизиран начин. 
Тези хора са по-податливи на манипулативни медийни тактики, 
тъй като не оценяват критично информацията, която получават 
(нито отразяват надеждността на източника или мотивацията 
зад представените факти). Като се има предвид, че достъпът до 
медиите е демократизиран, вече всеки може да разпространява 
своето послание в множество медийни канали. Това отслабва 
вярата в експертните мнения, тъй като големия брой малки медийни 
продуценти с ограничени познания засенчват малкото източници 
с експертни познания. Без подходяща информационна хигиена и 
надеждни източници на данни, медийните потребители се объркват 
и не са в състояние да вземат информирани решения, като по този 
начин влияят на обществената сфера на демократичните дискусии, 
което, както показва най-новата история, може да дестабилизира 
обществата.

 15. МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

Защо медийната грамотност е важна?
Тъй като в днешния свят сме заобиколени от безброй послания, 
способността за критичен анализ на медийното съдържание и 
активното отношение при избора на информационни източници е 
по-важна от всякога. Освен самото медийно съдържание, силата 
и влиянието на медиите са допълнителна причина за укрепване на 
компетенциите, тъй като споменатите канали могат да насърчат 
манипулацията или да подкрепят демокрацията.

В допълнение към развитието на качествена медийна система и 
обществени политики, за които социалната общност и държавата 
са основно отговорни, става  все по-важно медийното образование 
да дава възможност на потребителите, читателите или зрителите да 
бъдат медийно грамотни и способни да анализират критично.

Глобализацията, информационните технологии и медийното 
присъствие в ежедневието са формирали съвременното общество. 
Не само че медийното съдържание е много по-достъпно за масите, 
но гражданите вече имат и сами възможността да създават 
съдържание. Благодарение на всички гореспоменати причини 
е необходимо да се придобият специфични умения, свързани с 
медийната грамотност.

Обучението по медийна грамотност предоставя на учениците 
умения, които ще им помогнат, преди всичко, да разсъждават 
критично. То култивира и други умения на XXI век като креативност, 
сътрудничество и комуникация и повишава дигиталната грамотност 
чрез взаимодействие с медии, информация и технологии.

Преди всичко, младите хора трябва да разбират същността на 
медиите, особено масмедиите и техните техники за въздействие, 
свързани с формирането на ценности, нагласи и поведение. Това 
е причината медийната грамотност да бъде умение, което трябва 
да се придобие в контролирана образователна среда. Освен това, 
ако разглеждаме подготовката за живота като основна цел на 

образованието, медийното образование говори само за себе си. 
Следователно, съвременното образование трябва да създава 
условия за развитие и подобряване на комуникационните умения 
на учениците и критичен подход към медиите в образованието и 
ежедневието.

Въпреки че излагането на медиите и източниците на информация 
често е неконтролирано и се случва почти автоматично, именно 
медийната грамотност развива уменията, необходими за вземане 
на осъзнати решения, свързани с критичния анализ на медийното 
съдържание, като същевременно създава възможности за 
себеизразяване, положително използване на медиите и намалява 
вредните ефекти от тях.

Не можем да образоваме младите хора по въпроси, свързани 
с гражданството и политическото участие, без да ги научим да 
разбират и използват новите медийни източници, които са основно 
средство за изразяване на идеи, формиране на обществено 
мнение и изграждане на институции и движения. И все пак, 
предизвикателствата, пред които е изправено обучението за 
медийна грамотност са сериозни. Учениците се нуждаят от 
напреднали и постоянно развиващи се умения, за да имат 
ефективно онлайн участие. Те трябва да разбират връзката между 
новите медии и социалните и политическите институции, тема, която 
рядко се разбира дори от най-напредналите социални теоретици. 
Те трябва да имат желание да използват дигиталните медии за 
граждански цели, когато липсват стимули от големите институции. 
Докато не се справим с тези предизвикателства, на учениците ще 
им бъде трудно да осъзнаят новата медийна среда, камо ли да 
предприемат конструктивни действия.

Дигиталната ера улеснява изготвянето на медийно съдържание за 
всеки. Не винаги знаем кой е създал нещо, защо го е направил и/
или дали е достоверно. Това прави медийната грамотност трудна 
за научаване и преподаване. Въпреки това, тя е основно умение в 
дигиталната ера.
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Как можете да развиете медийната си 
грамотност?
Как можем да се научим да различаваме и оценяваме 
качеството на различните медийни съобщения, изпращани към 
нас всеки ден, час и минута? Основен елемент на медийната 
грамотност е нейният статут на умение за критично мислене, 
така че е важно да се развият специфични негови аспекти, като 
например:

 Разбиране на това как функционира медийната индустрия и 
как се разпространяват медийните съобщения;

 Разбиране на мотивите на производителя на съдържание, да 
взема информирани решения;

 Познаване на различни видове медийно съдържание и 
оценка на същото за надеждност и обща стойност;

 Разпознаване и управление на рисковете, свързани с онлайн 
сигурността и безопасността.

В стремежа си да изпълните всичко гореспоменато и да 
не се превърнете в жертва на фалшиви новини и медийни 
манипулации, следването на същата последователност от 
действия при консумацията на медийно съдържание може 
значително да помогне за развитието на медийната ви 
грамотност. Ето няколко изпитани във времето стъпки, с които 
да започнете:

 Не вярвайте на всичко, което видите, прочетете и чуете

Тъй като технологиите са лесно достъпни, разпространението на 
фалшиво съдържание никога не е било по-евтино или по-лесно.

 Проверявайте източниците си

Има ли някакви източници изобщо? И ако има, хората смятат 
ли ги за надеждни? Други източници потвърждават ли същата 
информация и/или принадлежат ли към едно и също „семейство” 
(държава, компания, политическа кауза)?

 Приемайте и други мнения

Започнете с нагласата, че вашият начин на мислене може да е 
предубеден или погрешен и запомнете, че вашето мнение може 
би не е единственото, което е правилно/ценно. Приемайте други 
мнения и начини на мислене.

 Питайте и обсъждайте

Ако нещо е неясно или изглежда странно, проучете, попитайте и 
го обсъдете с други хора, лично или онлайн. Ще бъдете изумени 
от изобилието различна информация, която може да откриете.

 Потърсете по-дълбоко

Никога не се задоволявайте с нещо, което ви се представя, 
като готово за консумация съдържание, без да положите 
необходимото количество усилия за това. Направете свое 
собствено проучване.

Като последна стъпка се запитайте дали сте готови да оставите 
своите вярвания и принципи настрана, когато някой, когото 
обичате и/или на когото имате доверие, споделя информация с 
вас. Бдителността сред хората от нашия вътрешен кръг, които 
твърдят, че са видели нещо в YouTube или са прочели за него 
във Facebook, също може да бъде манипулация. Винаги бъдете 
критични към получената информация!
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Какво представлява информационната 
грамотност?
С течение на времето, информационната грамотност се е 
превърнала в основна концепция в нашето информационно 
общество. Съществуват много дефиниции и концепцията все още 
се развива. Разбирането и дефиницията на информационната 
грамотност се различават не само в различните дисциплини, нации 
и езици, но и при прехода от вчера към днес.

В основата си, информационната грамотност е способността за 
намиране и оценка на реномирана информация и използването 
ѝ по подходящ начин. Тя е и средство за овластяване на хората 
във всички сфери на живота да търсят, оценяват, използват и 
създават информация, за постигане на своите лични, социални, 
професионални и образователни цели, по ефективен начин.

През последното десетилетие възниква кризата на автентичността. 
Живеем в свят, в който всеки може да публикува мнение или 

гледна точка, независимо от това дали е вярно или не, и да види 
това мнение да се разпространява в рамките на информационния 
пазар. В същото време, американците се радват на безпрецедентен 
достъп до разнообразни и независими източници на информация, 
както и институциите като библиотеки и университети, които 
могат да помогнат за отсяването на истината от измислицата и 
информационния шум.

Няколко компетенции, свързани с информационната грамотност:

 Да сте наясно кога имате нужда от информация;
 Да знаете от кой вид информация се нуждаете;
 Да умеете да търсите информация;
 Да умеете да интерпретирате информация;
 Да знаете как да използвате и цитирате информация.

Критичното мислене при консумацията, оценката и производството 
на информация развива тези компетенции, които в момента се 
дефинират като „основно човешко право в дигиталния свят“.

 16. ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ

Защо информационната грамотност е важна?
Днешният дигитален пейзаж предлага на младите хора 
безпрецедентен достъп до инструменти и ресурси за обучение. 
Информацията, с която се сблъскват обучаващите се обаче, 
не винаги е точна или качествена. Основните информационни 
умения и дигиталната грамотност, като например провеждането 
на стратегическо онлайн търсене, преценка на легитимността 
на онлайн източниците, отсяването на информационния шум и 
разпознаването на рекламата, могат да помогнат на учениците 
през целия им живот.

Информационната грамотност е от решаващо значение, защото 
улеснява достъпа и оценката на качествената информация. 
Това е изключително важно, тъй като хората все по-често 

използват интернет търсачки, които нямат филтър за качество 
на съдържанието, което влияе негативно върху здравната 
информация или социалните и екологичните проблеми.

Развиването на информационна грамотност включва 
обучение, свързано с употребата на официални и неофициални 
информационни мрежи, достъпни за хората както в техния 
професионален живот, така и като частни граждани. 
Официалните информационни мрежи са достъпни чрез 
библиотеки и информационни агенции – например достъп 
до научна, професионална и правителствена информация и 
съдържание, разпространявани чрез медиите. Неофициалните 
информационни мрежи предоставят достъп до информация, 
която все още не е навлязла в официалните канали или не 
принадлежи към тях.

Как можете да развиете информационната си 
грамотност?
Ако желаете да подобрите уменията си за информационна 
грамотност, опитайте се да следвате тези прости стъпки:

 Развийте способността си да различавате качествените 
източници

Един от най-важните аспекти на информационната грамотност 
е способността ви да разпознавате достоверните източници. 
За да определите дали даден уебсайт е надежден, проверете 
идентификационните данни на автора и източника, оценете 
източниците, които авторът цитира и проверете датата, на която 
е публикувана статията. Може да бъде полезно да разберете 
дали издателят е реномиран и да разгледате всички рецензии и 
одобрения, които е получил.

 Научете тънкостите на плагиатството

Информационната грамотност е свързана с намирането и 

използването на качествена информация, ето защо познаването 
на законите за авторско право и плагиатство е от ключово 
значение. Необходимо е да познавате стъпките, които трябва 
да предприемете, за да определите кое съдържание можете да 
използвате и как правилно да цитирате източниците си.

 Приложете специфични техники за търсене

Използвайте специфични стратегии за онлайн търсене, които 
откриват по-подходящи и точни резултати. Това включва 
употребата на ключови думи и качествени бази данни, различни 
от основните търсачки.

 Упражнявайте уменията си за търсене

Чрез редовно упражняване на уменията си за информационна 
грамотност можете допълнително да развиете способностите си 
в тази област. Опитайте да се заемете с изследователски проекти 
както в работата, така и в личния си живот.
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Какво представлява способността за откриване 
и достъп до информация?
С развитието на обществото се развиват и уменията, които са 
ни необходими, за да се справим в него. В началото на XIX век, 
ако човек е умеел да чете, пише и смята, то той се е считал за 
грамотен. Едва през последните години се появява нуждата 
всички хора да надграждат тези основи и да развиват по-широк 
спектър от умения. За да успеят през XXI век, хората трябва да 
развият умения в областта на науката, технологиите и културата, 
като същевременно придобият задълбочено разбиране на 
информацията, във всичките ѝ форми.

Способността за откриване и достъп до информация включва: 
базова, научна, икономическа, технологична, визуална, 
информационна и мултикултурна грамотност. Нега ги разгледаме 
поотделно:

 Базова грамотност

Свързана с владеене на езикови и математически умения, 
необходими за пълноценното функциониране на работното място и 
в обществото, с цел развитие на знания и потенциал.

 Научна грамотност

Свързана с познаване и разбиране на научни концепции и 
процеси, необходими за самостоятелното вземане на решения, 
участието в граждански и културни дела и икономическата 
производителност.

 Икономическа грамотност

Способността за идентифициране на икономически проблеми, 
алтернативи, разходи и ползи; анализ на стимулите за работа 
в икономическия контекст; проучване на последиците от 

променящите се икономически условия и обществени политики; 
събиране и организация на икономически доказателства; 
преценка на плюсовете и минусите.

 Технологична грамотност

Наличието на познания, свързани с технологиите: как работят, 
за какви цели могат да се използват и как хората да ги прилагат 
ефикасно и ефективно, за постигане на конкретни цели.

 Визуална грамотност

Способността да се интерпретират, използват, оценяват и създават 
изображения и видеоклипове, които да се използват както от 
конвенционалните, така и от медиите на XXI век по начин, който 
подобрява мисленето, вземането на решения, комуникацията и 
ученето.

 Информационна грамотност

Способността за оценка на информацията от редица медии; 
разпознаване на ситуациите, в които информацията е необходима; 
намиране, синтез и ефективно приложение на информацията; 
изпълнението на тези функции с помощта на технологии, мрежи за 
комуникация и електронни ресурси.

 Мултикултурна грамотност

Способността да се разбират и оценяват приликите и разликите 
в обичаите, ценностите и вярванията на собствената и чуждата 
култура, имайки предвид, че глобалната осведоменост 
означава признаване и разбиране на взаимовръзките между 
международните организации, държавите, публичните и частните 
икономически организации, социално-културните групи и хората 
от цял свят.

 17. СПОСОБНОСТ ЗА ОТКРИВАНЕ И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Защо способността за откриване и достъп до 
информация е важна?
Тази способност е изключително важна през XXI век, защото 
насърчава подходите за разрешаване на проблеми и уменията за 
мислене: задаване на въпроси и търсене на отговори, намиране 
на информация, формиране на мнения, оценка на източници и 
вземане на решения, насърчаващи успешните учащи, ефективните 
сътрудници, уверените хора и отговорните граждани. Способността 
за откриване и достъп до информация е жизненоважна за 
социалния, политическия и икономическия напредък. В миналото 
информацията се е разпространявала в различни широкодостъпни 
формати, често чрез обществените библиотеки. Много хора 
са разчитали на други хора и различни медии за информация. 
Напредъкът на компютърните технологии обаче, прави революция 
в достъпа: създава огромни масиви от информация, свързана 
с бизнеса, образованието, здравеопазването, правителството и 
развлеченията, достъпни чрез световната мрежа. Ефективното 

използване на посоченото съдържание изисква сложен набор от 
компетенции. Като се имат предвид неравномерното качество на 
уеб ресурсите и отсъствието на последователна организационна 
структура, намирането на подходяща и надеждна информация 
често е трудно и отнема много време – ето защо хората трябва да 
умеят да идентифицират релевантната информация, която им е 
необходима не само в училище, но и в живота и работата.

Вярно е, че живеем в информационно общество и разполагаме с 
достъп до информацията, която пожелаем. И все пак, ситуацията 
не е толкова положителна, колкото звучи, защото наличието на 
информация може да предизвика и усещане за пренасищане, 
особено ако е с ниско качество, ненадеждна, неуместна или 
фалшива. С наличието на информация, в толкова много формати 
и с различно качество, от съществено значение е хората да 
притежават умения, които им позволяват да използват широката 
гама от ресурси, в стремежа си да извлекат, оценят и използват 
информацията ефективно – да разграничават истинската 
информация и да се ориентират сред информационния шум.

(БАЗОВА, НАУЧНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ТЕХНОЛОГИЧНА, ВИЗУАЛНА, ИНФОРМАЦИОННА И МУЛТИКУЛТУРНА ГРАМОТНОСТ)
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Как можете да развиете способността си за 
намиране и достъп до информация?
Ето няколко основни съвета, които можете да използвате, за да 
стимулирате тази своя способност:

 Базова грамотност

Можете ли да демонстрирате добри нива на езикови и 
математически знания, които са ви необходими, за да успеете на 
работното място и в обществото на дигиталната ера?

 Научна грамотност

Познавате ли научните концепции и процеси, необходими за 
индивидуалното вземане на решения, участието в граждански и 
културни дела и икономическата производителност?

 Икономическа грамотност

Можете ли да идентифицирате икономически проблеми, 
да анализирате стимулите, да изследвате последиците от 
променящите се икономически условия и обществени политики, 
да събирате и организирате икономически доказателства, да 
преценявате плюсовете и минусите?

 Технологична грамотност

Притежавате ли знания, свързани с технологиите: как работят, 
за какви цели могат да се използват и как хората да ги прилагат 
ефикасно и ефективно, за постигане на конкретни цели?

 Визуална грамотност

Умеете ли да интерпретирате, използвате, оценявате и създавате 
изображения и видеоклипове, които да се използват както от 
конвенционалните, така и от медиите на XXI век по начин, който 
подобрява мисленето, вземането на решения, комуникацията и 
ученето?

 Информационна грамотност

Можете ли да оценявате информацията от редица медии; да 
разпознавате ситуациите, в които информацията е необходима; 
да намирате, синтезирате и ефективно да прилагате 
информацията; да изпълнявате тези функции с помощта на 
технологии, мрежи за комуникация и електронни ресурси?

 Мултикултурна грамотност

Умеете ли да разбирате и оценявате приликите и разликите 
между обичаите, ценностите и вярванията на вашата собствена 
култура и културите на другите?
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Какво представлява способността за анализ и 
оценка на медийно съдържание?
Нашето технологично общество през XXI век, определя тази 
способност, като умението да „ анализираме кодираните 
съобщения и информацията, които се появяват във 
видеоклипове, изображения и други аудиовизуални медии, на 
които сме изложени всеки ден чрез дигиталните устройства и 
другите технологии“. Тези средства за комуникация могат да 
насочат и адаптират посланието към всяка възраст и всяка 
нужда, оформяйки разнообразни реклами и публикации, с които 
привличат погледите и трупат печалби – понякога по вреден, 
вместо полезен начин.

Благодарение на развитието на дигиталните възможности, което 
се случва все по-бързо през годините, различни сектори и марки 
инвестират в популяризирането на своя имидж и присъствие в 
дигиталните платформи. Като лош пример могат да бъдат дадени 
рекламите, показвани в Google или YouTube, които понякога 

се превръщат в оръжие, чрез което компаниите обсипват 
потребителите с агресивни съобщения, които насърчават вредна 
динамика като измами и нелоялна конкуренция.

Традиционните канали за комуникация също са разширили 
дейността си в интернет. Например вестниците и телевизионните 
източници използват уеб страници, за да публикуват своето 
съдържание. Въпреки това, тези медии понякога също 
използват трикове, с които да привлекат повече читатели, 
използвайки „кликбейт“, фалшиви реклами и сензационни 
заглавия. В този случай издателите отговарят за публикуването 
на достоверна информация, докато читателите имат за задача да 
откриват измами и лъжи в борбата с фалшивите новини.

Тази способност за анализ и оценка на медийно съдържание 
позволява както на потребителите, така и на заинтересованите 
страни да изследват съобщенията и поведението в дигиталните 
платформи, като същевременно ги образова относно значението 
на споделянето на положителни съобщения и съдържание.

  18. СПОСОБНОСТ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА 
МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ

Защо способността за анализ и оценка на 
медийно съдържание е важна?
Подобренията в тази област помагат на хората да развият 
способността си да анализират и оценяват съдържанието по 
критичен и лесен начин, като същевременно поддържат активна 
позиция относно потреблението и създаването на съдържание. 
Анализът и оценката могат да ни помогнат да открием тези 
послания и да разберем начина, по който са изразени, като 
същевременно ни помагат да разграничим положителните от 
негативните и агресивните послания, скрити в изображения и 

реклами, които се стремят да стимулират потреблението сред 
населението.

От друга страна, информираността относно ученето и обучението 
ще ни помогне да изготвяме по-привлекателно мултимедийно 
съдържание. Това е голяма възможност за предаване на 
съобщения, с помощта на съществуващите аудиовизуални 
инструменти, с които да създаваме ясно и сбито съдържание 
с директни послания, които предават нашите идеи, зачитат 
свободите на хората и потребителите в обществото и дигиталните 
пазари.
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Как можете да развиете способността си за 
анализ и оценка на медийно съдържание?
За да развият това умение както учениците, така и хората, които 
се интересуват от темата, е жизнено важно в света на медиите 
да се въведат нови и революционни дейности, за да се разберат 
техниките за създаване на послания и кодове, методите на 
творческа работа, разработването на ново съдържание, като 
същевременно се усвоят умения за тълкуване на въздействието 
на това съдържание, с помощта на различни показатели като 
средния брой и обхват на посещенията или процентите на 
конверсия при електронната търговия, което от своя страна 
помага на заинтересованите страни да развият следните 
компетенции:

 Подобрено участие в дигиталните общности

Да бъдещ активен участник в дигиталните платформи, не 
само помага на потребителите да откриват измами и невярна 
информация, но също така им помага да гледат на съдържанието 
по критичен начин, което ще им помогне да идентифицират 
най-добрите ресурси и специфичните нужди за подобряване 
на съдържанието и платформите, които средностатистическите 
зрители консумират.

 Разбиране на дигиталните кодове

Умението за общуване чрез дигитални медии е жизненоважно 
за предаването на ясни послания, чрез справедлив, искрен и 
уважителен подход към целевата аудитория.

 Умение за разрешаване на концептуални и технически 
проблеми чрез дигитални средства

Като се има предвид капацитетът за анализ и оценка на медиите, 
хората ще могат да идентифицират грешките, които могат 
да развалят изживяването на клиентите, които сърфират в 
платформи и консумират информация както в собственото си 
дигитално съдържание, така и в това на другите. Способността 
да се откриват и коригират тези грешки е от голямо значение 
за поддържането на подходящо дигитално съдържание, като 
същевременно запазите справедливо и честно отношение към 
потребителите.

 Използване на технологиите по креативен начин

Употребата на разнообразни форми, кодове и съобщения, 
помага на създателите да изразят себе си по всички възможни 
креативни начини, докато създават, редактират и генерират 
богатство от съдържание, насочено към потребителите.

 Способност за актуализация на компетенциите, свързани с 
медийното съдържание

Постоянното генериране и разширяване на нови дизайни, кодове 
и дигитални платформи ни дава възможност да разширим 
нашите знания и умения, свързани с генерирането на онлайн 
съдържание, което от своя страна обогатява нашия опит 
и предоставя на потребителите атрактивен и конкурентен 
аудиовизуален материал.
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Какво представлява физическата активност?
Световната здравна организация определя здравето, като 
„състояние на пълно физическо, психическо и социално 
благополучие, а не просто като отсъствие на болест или недъг“.

Основните аспекти на личното здраве са шест: физическо, 
психическо, емоционално, социално, духовно и начинът по който 
ни влияе околната среда. За да се считате за „здрави“ не трябва 
да пренебрегвате нито една от тези области.

 Физическо здраве

Отнася до състоянието на вашето тяло и колко добре 
функционира то. Състои се от много компоненти, включително 
физическа активност, хранене и диета, злоупотреба с алкохол и 
наркотици, медицинска грижа, почивка и сън.

 Психическо здраве

Психическо здраве представлява общото ниво на 
психологическо благополучие или липсата на психично 
разстройство. Доброто психично здраве не означава липса на 
психично заболяване. По-скоро се отнася до това да имате цел, 
да участвате в различни дейности, да се справяте със стреса и 
неуспехите, да изграждате близки отношения и да поддържате 
връзка със собствените си мисли и емоции.

 Емоционално здраве

Емоционалното здраве е свързано с нашите чувства, обхваща 
всичко свързано с нас и управлява всички наши решения, 
настроението и самата ни личност. Всеки един наш аспект се 
определя от това какви чувства изпитваме към дадено нещо, 
слушайки сърцето си, вместо главата.

 Социално здраве

Социалното здраве е свързано с нашите взаимоотношения с 
другите хора. То включва нашето умение за изграждане на 

удовлетворяващи междуличностни отношения и способността за 
адаптация към различни социални ситуации и условия.

 Как околната среда влияе на нашето здраве

Това е областта на науката, която изучава как околната среда 
влияе върху човешкото здраве и болестите. Околната среда, в 
този контекст, означава елементите от естествената среда като 
въздух, вода и почва, както и всички нейни физически, химични, 
биологични и социални характеристики.

 Душевно здраве

Душевното здраве е свързано с присъствието на смисъл и 
цел в живота, да имате определени вярвания и да живеете в 
съответствие с вашия морал, ценности и етика. По конкретно, 
душевното здраве означава да знаете какво е правилно и 
грешно и да живеете в съответствие с това.

Здравето се определя от много неща:

 Социални и икономически фактори;

 Физическа среда;

 Здравеопазване;

 Здравословно поведение;

 Гени и биология.

По-лесно е да се диагностицира инфекциозно заболяване и да 
се предложи подходяща терапия, отколкото да се навлезе в 
сложната социологическа и емоционална реалност на индивида, 
особено когато важни обстоятелства или фактори се игнорират 
или премълчават. Следователно превенцията, диагностиката и 
лечението на проблеми, свързани с психическото, физическото 
и социалното благополучие, е много по-трудно. Причините често 
се крият на интимно място, за което много пациенти не искат да 
говорят.

 19. ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ
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Защо е важно физическото здраве?

Всеки знае, че физическата активност е полезна за 
благосъстоянието на човека, но малко хора знаят защо. Едва 
когато осъзнаете реалните ползи и значението на спорта, 
ще се мотивирате да се движите, като това ще ви помогне 
да се чувствате по-добре в собственото си тяло. Видът на 
физическа активност е значим фактор и ето защо трябва да 
изберете дейност, която отговаря на вашия начин на живот и 
предпочитания.

Хората, които са физически активни и имат здравословно 
тегло, живеят около седем години по-дълго от тези, които не са 
активни и имат наднормено тегло. Физическата активност забавя 
или предотвратява хроничните заболявания и заболяванията, 
свързани със стареенето.

Представяме ви няколко от начините, по които физическата 
активност ви помага да се чувствате, изглеждате и живеете 
по-добре:

 Физическата активност е естествен филтър на настроения

Редовната физическа активност може да намали стреса, 
тревожността, депресията и гнева. Знаете ли, че веднага щом 
направите нещо свързано със спорт, ще се почувствате по-
добре? Мислете за физическата активност като за хапче за 
щастие без странични ефекти. Повечето хора забелязват, че с 
времето започват да се чувстват по-добре, тъй като физическата 
активност става редовна част от живота им.

 Поддържа физическата ви форма

Липсата на редовна физическа активност отслабва вашето тяло, 
намалява издръжливостта ви и способността да функционирате 
нормално. Точно както гласи старата поговорка: „Не спираш да 

се движиш, когато остарееш, остаряваш, когато спреш да се 
движиш“. Упражненията увеличават мускулната сила, което от 
своя страна увеличава способността ви да извършвате други 
дейности.

 Държи лекарите настрана

Заседналия начин на живот може да увеличи риска от 
сърдечносъдови заболявания и инсулт. Едно проучване сочи, 
че възрастните, които гледат повече от четири часа телевизия 
на ден, имат 80% по-висок риск от смърт, причинена от 
сърдечносъдови заболявания.

Медицински доказано е, че физически активните хора имат 
намален риск от:

 Коронарна болест на сърцето и инсулт;
 Диабет тип 2;
 Рак на червата;
 Рак на гърдата (при жени);
 Ранна смърт;
 Остеопороза и артрит;
 Фрактури на тазобедрените стави;
 Депресия;
 Деменция.

Другите ползи, които можете да извлечете от редовната 
физическа активност, са способността ѝ да:

 Увеличава нивата на енергия, за да можете да правите 
повече неща;

 Управлява стреса и напрежението;

 Насърчава положително отношение и нагласи;

 Подобрява самооценката и самочувствието;

 Насърчава времето, прекарано сред природата.
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Как можете да бъдете физически активни по-
често?
Най-добрият начин да бъдете здрави е да водите здравословен 
начин на живот, вместо да чакате да се разболеете, за да 
обърнете внимание на здравословните си проблеми.

Съществуват много начини да направите физическата активност 
част от живота си. Да бъдеш физически активен е по-лесно, 
отколкото си мислиш, особено ако направиш спорта част от 
ежедневието си. Повечето от нас не знаят, че ежедневните 
задължения като пазаруване или домакинска работа, се броят 
за физическа активност. Това е така, защото тялото ви не работи 
достатъчно усилено при извършването на тези дейности и не 
увеличава сърдечният ви ритъм.

Можете да тренирате сами или с компания, на открито или 
на закрито, във фитнес или в спортен клуб, но е важно е да 
се подчертае, че можете да спортувате всеки ден, докато 
изпълнявате различни задачи:

 Вървете пеша до училище или за да посетите приятели, до 
магазини или до друго място във вашия квартал;

 Създайте нови навици, включващи ходене или бягане до 
училище, университета или работата;

 Не забравяйте, че карането на колело е чудесна алтернатива 
на пътуването с кола или автобус;

 Слезте една спирка по-рано, когато използвате автобус или 
друг обществен транспорт;

 Ако ви се наложи да шофирате, паркирайте по-далеч от 
вашата дестинация, за да се насладите на по-дълга разходка;

 Качете се по стълбите вместо с асансьора или слезте от 
асансьора няколко етажа по-рано, за да използвате стълбите;

 Танцувайте пред телевизора.

Съвети, с които да започнете!

Стремете се към поне 150 минути аеробна умерено-интензивна 
физическа активност на седмица: бързо ходене, джогинг, танци 
или друг вид аеробни упражнения, които карат сърцето ви да 
бие по-бързо и ускоряват дишането ви. Опитайте се да бъдете 
активни поне 10 минути без почивки.

Стремете се към поне 300 минути аеробна физическа активност 
на седмица, за да се сдобиете с допълнителни ползи, особено 
ако целта ви е да загубите или да поддържате тегло. Бързите 
разходки са един от начините да увеличите количеството 
аеробна физическа активност в ежедневието си.

Извършвайте силови упражнения два пъти седмично, за 
да подсилите цялото си тяло и да включите всички основни 
мускулни групи – крака, гръб, корем, гърди, рамене и ръце.

Навици, които ще ви помогнат да бъдете здрави!

 Яжте здравословни храни;

 Спортувайте редовно;

 Спете пълноценно;

 Намалете стреса;

 Пийте вода.
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Какво представляват религиозните ценности?
Думата „ценност“ представлява относителна стойност, полезност 
или значение. „Религиозен“ или „религия“ обикновено се отнася 
до проява на вярна преданост към призната крайна реалност или 
божество. Човешките действия се мотивират от много фактори, 
а ценностите имат изключителна роля. Всеки човек се ръководи 
от основни ценности, които определят неговото поведение. 
Ценностите са важни, защото се смята, че принадлежат към 
по-висше ниво. Трудно е да замените ценностите, защото те не 
подлежат на договаряне и в същото време са силно желани. 
През цялата човешка история и еволюция, религията е заемала 
ролята на една от най-важните и всеобхватни социални 
институции, оформяла е почти всички сфери на културата и 
обществото и е предоставяла референтна рамка за общата 
организация на живота, независимо индивидуално или в група, 
чрез своите мистерии и екзистенциални/метафизични въпроси.

Религиозността и ценностите имат решаваща роля в историята 
на човешката цивилизация, тъй като религиозните различия, 
основани на ценности, значително са допринесли за социалните 
конфликти в миналото.

Религиозните ценности определят очакванията на хората 
спрямо себе си и другите, въз основа на вярвания, общи за 
религиите, които изповядват. Когато говорим за религиозни 
ценности, имаме предвид това, което хората се стремят да 
постигнат, надхвърляйки конкретни действия и ситуации, т.е. 
това са многобройни цели, уместни в различни ситуации. Те 
имат абстрактен характер, което означава, че можем да ги 
разграничим от нормите и нагласите.

За да изясним това умение ще вземем предвид следния пример: 
състраданието е основна ценност в будизма. Последователите 
на тази религия вярват във взаимосвързаността на всички неща 
и универсалността на страданието. Такава взаимосвързаност 
прави състраданието емпатично по природа. Състраданието 
към другите, се отразява в лицето, което го показва. В центъра 
на тази ценност стои вярата в прераждането и кармата. 
Лошите дела могат да останат ненаказани в този живот, но 
чрез кармата човекът, който ги е извършил, може да си плати, 
като се прероди в по-нисша форма на живот, например в 
насекомо. И обратно, състраданието и доброто отношение се 
възнаграждават с добра карма и по-добър живот.

 20. РЕЛИГИОЗНИ ЦЕННОСТИ

Защо религиозните ценности са важни?
Религиозните ценности ръководят живота и отношението 
към другите, на хората, които се придържат към тях. Хората, 
притежаващи набор от установени религиозни ценности се 
ориентират по-лесно, когато са изправени пред различни 
препятствия, предизвикателства и недостатъци и се радват на 
успехи и постижения, които са съставните части на живота. 
Религиозните ценности ни предоставят карта и посоката, в която 
да поемем, за да достигнем до различни места в живота. В 
същото време сме сигурни, че нашият морал не вреди на никого 
и е в съответствие с етиката. Всъщност, има прилики между 
образованието и възприемането на религиозни ценности. И в двата 
случая се очаква да разберем и научим предварително установени 
концепции, което ни улеснява да се ориентираме в живота, тъй 
като не е нужно да започваме от нулата. Разглеждайки основните 
религиозни ценности като състрадание, уважение, доброта, 
милосърдие и др., ние бързо забелязваме, че дори тези, които не 
се придържат към определена религия или каквато и да е форма 
на духовност, спазват определени норми, които са много сходни, 
и в известен смисъл идентични, с религиозните ценности. Такива 
ценности се коренят в принципа на човечеството, което ни прави 
различни от другите видове с това, че можем да различаваме 
доброто от лошото и да се притежаваме съзнание. Следователно, 
за мнозинството от хора религията, или нейната липса, все още 
определя основните принципи на живота и усилията да бъдеш 
добър човек. Всъщност, ако изследваме произхода на думата 
„религия“, някои източници твърдят, че тя идва от латинската дума 
„religio“, което означава задължение, връзка и благоговение, което 
ни показва, че религията ни задължава да действаме по определен 
начин, който е морално приемлив. Следователно, всички хора по 
същество живеят според някаква форма на религиозни ценности, 
дори и да не са част от определена религия. Религията не само 
изяснява много от съмненията, които хората биха имали в противен 
случай, но тя предоставя и увереност, чувство за безопасност и 
лична неприкосновеност, когато човек действа според определени 
религиозни ценности. Тъй като повечето от тях са извлечени от 
свещени текстове, е важно да се разбере, че при религиите е 

възможно погрешно тълкуване – широкоразпространено явление, 
на което за съжаление сме свидетели в определени части на света, 
където хората оправдават нечовечността с погрешно тълкувани 
пасажи. Религиозните ценности също преподават и много важен 
житейски урок, свързан с това, че трябва да се отнасяме към 
другите така както искаме да се отнасят с нас. Различните религии 
могат да подкрепят еднакви концепции, които обясняват, че 
ние получаваме това, което даваме, или привличаме към себе 
си това, което желаем на другите, но в основата на човешката 
психология стои идеята, че трябва да помним доброто и лошото и 
да възпроизвеждаме това, което научаваме. Следователно, ние 
сме склонни да харесваме и ценим хората, защото се водим от 
религиозни ценности и избягваме тези, които ги нарушават, което 
от своя страна изобразява тяхната важна роля, свързана с начина, 
по който ни виждат другите. Тъй като хората са социални същества, 
начина по който ни възприемат другите, е важен фактор за нашия 
социален статус. Освен това, религиозните ценности представляват 
общата връзка между хората, а разбирането на приликите е фактор 
на чувствата на близост и разбирателство с другите. Тъй като 
религията е важна част от живота на индивида, не е изненада, че се 
свързваме по-лесно и бързо с хора, които имат подобни на нашите 
вярвания. Хората често се чувстват сякаш не са принудени да 
обясняват своите житейски избори, навици и поведение на онези, 
които разбират религиозните им ценности.

Ето защо е важно не само да държим на тези ценности, но и 
да разбираме различията, за да бъдем добре информирани, 
непредубедени, толерантни и образовани. Наличието на 
добре установени религиозни ценности насърчава засиления 
междурелигиозен и междукултурен диалог, приемането и 
приспособяването към многообразието, както и отговорността и 
уважението към другите. И накрая, можем да кажем, че човешкото 
несъвършенство е това, което прави религиозните ценности 
особено важни и ефективни при насочването на нашето поведение 
и взаимоотношенията ни с другите, което премахва възможността 
да навредим на себе си или на другите и ни дава усещане за 
облекчение, че всичко се случва с причина и ние не носим 
отговорност за това, което не можем да контролираме.
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Как да развиете религиозните си ценности?
Развиването на тези умения трябва да започне с ясна визия за 
това какви и кои искаме да бъдем. Религиозните ценности, както 
всичко друго, не трябва да се налагат на хората от обществото 
поради простата причина, че са неосезаеми и невидими. 
Вярата е личен избор и никой друг, освен нас самите, няма 
представа какви са нашите индивидуални вярвания. След като 
сме готови да придобием набор от религиозни ценности, има 
няколко начина, по които можем да продължим по-нататък. 
Повечето религии извличат своите практики и вярвания от 
свещени текстове в книги, които предоставят универсални 
истини и ръководства за хората, които желаят да ги следват. 
Следователно, религиозните ценности могат лесно да произлизат 
от четенето на свещени книги, не само от собствената религия, 
но и от чуждите. По този начин ние на само, че се образоваме 
и ставаме по-осведомени, но също така можем да забележим 
приликите, разликите, общите точки и корените на различните 
религии, което от своя страна ни помага да разберем другите 
и да разширим мирогледа си. Като алтернатива, тези, които 
предпочитат да не четат, могат да слушат лекции, подкасти 
и дискусии, особено популярни в настоящата дигитална ера. 
Тези материали често се предоставят от високообразовани 
религиозни учени, които обясняват промените в света, още 
от времето на възникването на свещените книги. Тези учени 
могат да предоставят насоки, особено на онези, които се 
затрудняват да подредят своите религиозни ценности и да 
приведат в съответствие с тях съвременния си начин на живот. 
Религиозните ценности често се придобиват от най-близките 
хора до нас, обикновено нашите родители или братя и сестри, 
което е най-често срещаният начин, по който децата се 
запознават с религията и установят набор от ценности, според 

които да живеят. Родителите са най-важните хора в живота 
на децата и това е причината докато растат, да се доверяват 
на ценностите и решенията на родителите си. Следователно, 
религиозните вярвания на родителите вероятно ще бъдат 
предадени на техните деца и ще формират поведението им 
от най-ранна възраст. Дори ако това не се случи в ранното 
детство, хората, които решат да се свържат отново със своите 
религиозни ценности, могат да започнат, като се консултират 
със своите близки и със семейството си. Тъй като религията 
е важна част от живота на мнозина, понякога е непосилно 
да я разглеждаме изолирано, следователно подкрепата на 
семейството е много важна. Нашето семейство ни познава 
най-добре, споделяме общи ценности и често няма да съди. Друг 
начин, по който можем да развием религиозните си ценности 
е присъединяването към местна религиозна общност. Някои 
религиозни институции предлагат учебни програми не само 
за деца, но и за възрастни. Тези програми са добър начин за 
повторно свързване с религията и намиране на съмишленици. 
При развиването на религиозни ценности, най-важната стъпка 
е пълното им разбиране и как каква е ползата от тях за живота 
на индивида. Религиозните ценности не трябва да се приемат 
за номинална стойност, без да е налице лична връзка с тези 
вярвания. Следователно, трябва да можем да обясним на прост 
език защо вярваме в определени неща и защо действаме по 
определени начини. Това показва, че сме установили лична 
връзка с тези вярвания и не ги приемаме за прости правила, 
които трябва да спазваме. Трябва да разберем какво означават 
религиозните ценности за нас, защото те улесняват много 
от нашите житейски избори и дилеми. Следователно, когато 
установим нашите лични религиозни ценности, трябва да 
повярваме в тях и да разберем, че те ни правят по-добри хора.
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Добри практики: Използваемост и приложимост 
на трансверсалните умения

Настоящият раздел подробно разглежда практически примери 
от различни партньорски държави, както и практики, които 
прилагат тези ключови трансверсални умения и компетенции. 

Ще научим по какъв начин се прилагат тези компетенции, кой ги 
използва и какви са съответните резултати.

Държава, в която се прилага

Босна и Херцеговина

Кратко описание

Програмите за учене през целия живот, преквалификация и 
неформално образование за възрастни, не само че подобряват 
уменията и квалификацията на работната сила, но също така 
повишават процента на заетост на младите хора в Босна 
и Херцеговина. Уменията, свързани с дигиталната среда, 
информационните технологии и техническите способности 
са също толкова необходими за конкурентоспособността 
на днешния пазар, колкото и за устойчивото развитие на 
компаниите в страната.

Иновативната учебна лаборатория предоставя възможност за 
придобиване на дигитални умения, чрез обучение и практическа 
работа, свързана с разработването на дигитални продукти и 
услуги. Дейностите се реализират чрез програма за обучение, 
под формата на кратки курсове и включват индивидуални и 
групови задачи, при които придобитите умения се прилагат 
към примери от реалния живот. Goražde ITLab предоставя 
достъп до най-новите дигитални тенденции и подготвя новите 
професионалисти, които могат да се справят успешно с всички 
предизвикателства на дигиталната икономика.

Организация, която прилага добрата практика

Асоциация ALDI

Уебсайт

http://www.aldi.ba/services/itlab.php

Кой аспект, свързан с развиването на 
трансверсални умения, прилага въпросната 
добра практика?

Основната цел на този проект е да подобри уменията и 
възможностите за заетост на участниците, като насърчи развитието 
на техните умения чрез вътрешна програма за обучение.

Освен дигиталните умения, този проект също така развива и 
меките умения на участниците. Предоставяйки на потребителите 
си допълнителни знания и растеж, този проект увеличава 
възможностите им да се справят с новите предизвикателства на 
пазара на труда.

Защо тази инициатива може да се счита за 
добра практика и защо трябва да се прилага от 
други организации?

Иновативната учебна лаборатория се счита за добра практика, 
поради цялостната си концепция, която свързва дигиталните с 
меките умения на потребителите.

Освен това, програмата позволява на потребителите да развиват 
идеи от реалния живот, като им предоставят достъп до знанията 
и ресурсите, който са им необходими, за да приложат идеите си 
на практика.

 Иновативна учебна лаборатория
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Държава, в която се прилага
България и другите партньорски държави

Кратко описание
Основната цел на тази програма е да разработи нови протоколи/
методологии сред различните членове на хотелиерския сектор 
(стажанти, преподаватели и учители в ПОО), с цел подобряване 
на възможностите за заетост на младите хора от различни 
държави (особено тези с по-ниска квалификация), с фокус върху 
уникалните характеристики на този сектор.

Иновативната методология на проект Padawan има за цел да 
превърне стажанта в проактивна личност по време на неговия 
престой в компанията и през целия му живот, като улесни 
виртуалното пространство, в което той може да структурира 
и организира всички налични онлайн ресурси с разнообразно 
учебно съдържание от света на хотелиерството, предоставяйки 
меки компетенции, които той да приложи на работното си място.

Организация, която прилага добрата практика
„Асоциация за кулинарно изкуство и хотелиерство“

Това е клъстер на кулинарния и хотелиерския сектор в 
Североизточна България. Основната му цел е да допринесе за 
развитието на всеобхватни туристически продукти с висока 
добавена стойност в своя регион на действие и да изгради 
трайна и силна връзка между образованието и бизнеса, в 
подкрепа на регионалното икономическо развитие и социалното 
сближаване.

Уебсайт
https://clustercollabouration.eu/cluster-organisations/culi-
nary-arts-and-hospitality-association#section-2

Кой аспект, свързан с развиването на 
трансверсални умения, прилага въпросната 
добра практика?
Една конкретна инициатива на проект Padawan е да предложи 

иновативна методология, свързана с начина, по който 
обучителите и инструкторите си взаимодействат при 
наблюдението и оценката на учениците, както в центъра 
за обучение, така и на работното място, което улеснява 
персонализирането на виртуалното пространство на всеки 
учебен план и всички коментари, свързани с обучението на 
учениците са видими.

Резултатите от проекта са следните:

 Резултат 1: Виртуална среда за сътрудничество за 
Европейското училище и общността Padawan;

 Резултат 2: Трансверсален обучителен модул за развитие на 
меките ключови компетенции в сектора на хотелиерството;

 Резултат 3: Наръчник за преподаватели в сектора на 
хотелиерството, който да ги насочва в процеса на обучение, с 
ясна визия за тяхната роля и задачи.

Защо тази инициатива може да се счита за 
добра практика и защо трябва да се прилага от 
други организации?
Проект Padawan се счита за добра практика, тъй като всички 
съществуващи проучвания, както и сътрудничеството 
между ПОО и бизнеса, показват, че връзката между света на 
образованието и света на бизнеса е една важна ос за качеството 
и привлекателността на ПОО. По-конкретно, обучението и 
стажовете, които са свързани с определена професия, са в 
основата на ПОО, като системното сътрудничество между 
професионалните училища и компаниите е един идентифициран 
принцип, осигуряващ високоефективни стажове и обучение.

 Поколение Padawan 
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Държава, в която се прилага

Хърватия

Кратко описание

Целта на този проект е да обучи минимум 40 дългосрочно 
безработни работници, като ги преквалифицира и им предостави 
умения, които ще им помогнат да станат по-конкурентоспособни 
на пазара на труда. Тези обучителни сесии повишават 
самочувствието и укрепват целевите групи, като намаляват 
социалното изключване.

Организация, която прилага добрата практика

Община Оток – Обществена институция RERAsd за координация и 
развитие на Сплитско-Далминския окръг

Уебсайт

https://p-otok.com/o-projektu/

Кой аспект, свързан с развиването на 
трансверсални умения, прилага въпросната 
добра практика?

Това е целенасочена програма за развитие и усъвършенстване 
на меките и трансверсалните умения на дългосрочно 
безработните лица.

Защо тази инициатива може да се счита за 
добра практика и защо трябва да се прилага от 
други организации?

Меките умения включват дейности, свързани с други области 
като успешно търсене на работа, писане на автобиографии, 
подготовка за интервюта с работодатели и участието в 
дейности, свързани с работата в екип, организационните 
и предприемаческите умения, управлението на времето и 
самообучението.

 Покренимо Оток



www.boostskills.eu

51

Държава, в която се прилага
Италия

Кратко описание
След като се учим непрекъснато, вероятно много от нас са 
преживели редица преходи през целия си живот: прехода от 
гимназията към университета, започването на нова работа или курс, 
за да придобием нови умения или да надградим компетенциите си. 
Тези преходи представляват предизвикателство за учениците, тъй 
като те трябва да се адаптират към новите физически и виртуални 
среди и разнообразните подходи на преподаване/обучение 
и да се научат да живеят, учат и работят в новите общности. 
Проблемът е, че не всеки ученик може да се справи, особено с 
прехода от средно към висше образование, доказателство за това 
е високия процент на отпадане през първите години от висшето 
образование в страни, които сами по себе си са толкова различни 
(напр. Франция и Финландия). Докато в цяла Европа се правят 
редица усилия за преодоляване на разликата между средното 
и висшето образование, по-голямата част от тях се прилагат 
основно на дисциплинарно ниво (допълнителна подкрепа по 
математика и достъп до университетски лекции за учениците от 6 
клас). По подобен начин, други инициативи са фокусирани върху 
практическата подкрепа, като например дни на отворени врати и 
виртуални разходки из сградите на университетите.

Организация, която прилага добрата практика
Център METID – Политехническо училище, Милано

Уебсайт: 
http://www.elene2learn.eu/ 

Кой аспект, свързан с развиването на 
трансверсални умения, прилага въпросната 
добра практика?
Основната дейност, разработена в Италия е онлайн споделянето 
на мултимедийно съдържание с отворен достъп (особено 
видеа) по теми от математиката, разглеждани през четвъртата и 
петата година на гимназията, с цел развиване на трансверсални 

умения и подкрепа на учениците при подготовката за кандидат-
студентски изпити. Проектът включва четири училища от 
Ломбардия (три гимназии и един технически институт), общо 
пет класа и четирима учители. По-конкретно, експериментът се 
стреми да въздейства върху „уменията за учене и научаване“ 
и да стимулира учениците да подобрят комуникацията, 
сътрудничеството, самочувствието, волята си за учене, 
автономността и критичното си мислене. Съдържанието е 
избрано от учители по математика, които са взели участие 
в експеримента, който е основан на теми, определени от 
професорите по математика от Политехническото училище 
в Милано. Няма ограничения, свързани с форматите или 
източниците, които варират и обхващат както професионално, 
така и любителско съдържание в онлайн хранилища, MOOC и 
отворени курсове, както и видео публикации в YouTube или 
Vimeo.

Защо тази инициатива може да се счита за 
добра практика и защо трябва да се прилага от 
други организации?
Този експеримент има положително влияние върху уменията 
за сътрудничество, тъй като учениците са насърчавани да 
разпределят задачите между членовете на групата. Учениците 
признават, че са били принудени да преразгледат стратегиите 
на съучениците си, които са подготвили свой собствен урок 
и оценяват подхода като по-предизвикателен, но и по-
ефективен, защото качественото представяне на темата изисква 
задълбочени познания. Някои ученици са изпитали трудности 
при създаването и разработването на своите презентации, 
защото съдържанието и връзките в тях не са дефинирани 
априори от ръководство (разминават се с традиционните 
уроци, предоставяни от учителите). В този случай учителите 
предоставят само първоначалната идея за това как да се развие 
груповата дейност, предоставяйки на учениците свободата да 
създадат своя собствена презентация. По-голямата част от 
учениците вярват, че интегрирането на инструменти улеснява 
груповите задачи. Никой не смята експеримента за твърде 
взискателен. В сравнение с нормалната преподавателска 
дейност, този тип подход изисква повече време, инвестиции и 
енергия. И все пак, обратната връзка показва удовлетвореност, 
а работата в екип улеснява разбирането на темата.

 eLene2learn – Учи се, за да се научиш
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Този доклад представлява един от резултатите от координиран 
от АРБС проект „BOOST: Boosting Outstanding Omnicompetent 
Successful Talents“, съ-финансиран по програма Еразъм+ на 
Европейския съюз.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази 
публикация не представлява одобрение на съдържанието, което 

отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да 
носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, 
съдържаща се в нея.

За всякакви коментари, свързани с този доклад, моля, свържете 
се с АРБС: info@bulsport.bg. 
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