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I. За проекта WhomeN

Проектът се осъществява в рамките на програма Еразъм +,
координиран от Фондация Алхараке, Испания в партньорство с 8
организации от Румъния, България, Словения, Италия, Португалия,
Испания, Германия и Латвия.
Основната цел на проекта WhomeN е да предложи на възрастните
жени, изложени на риск от социално изключване - мигранти, бежанци
и

жени

над

45

години

-

възможности

за

повишаване

на

индивидуалните и унивесалните им умения.
Проектът WhomeN използва иновативна методология за признаване на
умения, която включва мултидисциплинарни и меки умения. В
рамките на проекта партньорите са изработили Наръчник за
самооценка на уменията и компетенциите, съгласно насоките на ЕС за
валидиране и признаване и инструментите ECVET и EQAVET.
Наръчникът има за цел да подпомогне жените от тази целева група,
особено тези от тях, които работят без официална професионална
квалификация.
Проектът WhomeN предвижда да се разработи програма за обучение на
професионалисти, заети в областта на образованието за възрастни и ще
бъде съобразено с основните насоките на ЕС за валидиране и
признаване на знания и умения - инструментите ECVET и EQAVET.
Научете повече за проекта тук: www.whomen.eu

II. Какво представлява наръчникът
Цели:
Да

улесни

идентифицирането

и

оценката на меките умения;
Да сподели инструменти и методи за
преподаване и / или консолидиране на
меки умения;
Да даде принос към новите стратегии за
професионална

ориентация

и

интеграция, за изграждане на добавена
стойност на формалното и неформалното обучение и които ги свързват с
формалното образование и признаването на уменията.
Протоколът се основава на изследването „Качествено проучване на потребностите от
обучение на жените, изложени на риск от социално изключване”, направено от
партньорите на проекта Whomen през 2018 г. Можете да го свалите безплатно тук:
www.whomen.eu/project-products
Настоящият наръчник включва всички дейности, осъществени по отношение на:
Подходи и инструменти за подкрепа на жените, изложени на риск от социално
изключване, за насърчаване на техните социални умения и професионална
интеграция;
Подкрепа за професионалисти, работещи с тези целеви групи и валидирането на
меки умения.

Наръчникът е насочен към:

Жени, изложени на риск от социално изключване, мигрантки и бежанки, жени над
45 години и жени от селските райони;
Придобиване и признаване на меки умения в образованието за възрастни, с фокус
върху жените и компетенциите, които те получават в неофициален или
неформален контекст;
Подход качествено надграждане на уменията, вдъхновен от възгледите и
концепциите на ECVET и ECAVET;
Насоки за гарантиране на равенството между половете и междукултурното
уважение;
Инструмент за самооценка на меките умения, наличен и онлайн на няколко езика,
който може да се използва гъвкаво - самостоятелно или в комбинация с други
инструменти;
Петдневна програма за обучение на професионалисти, работещи с жени мигрантки
и бежанки, жени над 45 години и жени от селските райони.

III. Кой може да използва наръчника
Наръчникът може да предтавлява интерес
за:
Национални органи, отговорни за
приемането

и

интеграцията

на

бежанците;
Центрове за приемане на бежанци;
Служби

по

подпомагане

на

заетостта;
Консултанти

по

образование

и

обучение;
Социални служби;
Неправителствени организации и благотворителни организации, предлагащи
услуги на жени, мигранти и бежанци.

IV.

Иновативен подход

Иновативен елемент в наръчника WhomeN е фокусът върху признаването на меките
умения и личните компетенции за жените, изложени на риск от социално изключване.
Разделите на наръчника са следните:
Учебни програми за придобиване на необходимите меки умения за жени, изложени на
риск от социално изключване;
Учебни програми и педагогически материали за обучители по меки умения;
Указания за прилагане на наръчника WhomeN;
Насоки за въвеждане на културното многообразие и равенството между половете в
наръчника WhomeN;
Учебни програми за пилотно прилагане на наръчника: Учебни програми за курсове за
меки умения за жени, изложени на риск от социално изключване.

V. Интердисциплинарни умения
Стратегическо и креативно мислене
комуникативни умения
гъвкавост
креативност
авторефлексия
управление на времето
управление на конфликти
умения за работа в екип

Способност за вземане на решения
отговорност
проактивност
емпатия
гъвкавост
авторефлексия
способност за смяна на
перспективите
способност за аналитично
мислене

Умения за преговаряне

емпатия
гъвкавост
креативност
откритост
самочувствие
самоувереност
толерантност
комуникативни умения
устойчивост на стрес
готовност и умение за компромис

Компетентност
проблеми

за

решаване

емпатия
гъвкавост

авторефлексия
креативност
аналитично мислене

на

управление на времето
комуникативни умения
готовност и умение за компромис

Междукултурна компетентност
емпатия

VI.

гъвкавост
откритост
толерантност
авторефлексия
креативност
аналитично мислене
комуникативни умения

Обучение на обучители

Учебният план за обучение се състои от следните раздели:
1. Нужди на жените при търсене на работа.

2. Интердисциплинарни компетенции и меки умения:
2.1. Стратегическо и иновативно мислене;
2.2. Взимане на решения;
2.3. Способност за водене на преговори;
2.4. Компетентност за решаване на проблеми;
2.5. Междукултурна компетентност.

3. Стандарти за зачитане на културното многообразие и равенството
между половете в образованието за възрастни

4. Инструмент за прилагане на наръчника, самооценка и признаване на
компетенциите на жени, изложени на риск от социално изключване,
които нямат възможност да получат адекватно образование

VII. Методи и добри практики

Наръчникът

въвежда и описва нови типове ситуационно обучение: менторство,

чиракуване, групови дейности, учене, базирано на игри, интервю, изобразителни методи и
метод на паметта.
Професионалистите ще научат нови методи за обучение като: умно картографиране, шест
мислещи шапки, интервюта за консултиране, методът на художника, обучение за интервю
за

работа,

ролева

игра,

дилемата

на

аргументационният метод за обучение и др.

затворника,

четирите

полеви

метода,

