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Проект Survival Skills for Trainers of Apprentices in Initial VET (SUSTAIN VET) е
двугодишна инициатива, изпълнявана в периода октомври 2020 г. –
септември 2022 г. Проектът е финансиран в рамките на КД2 Стратегическо
партньорство в областта на ПОО на програма "Еразъм+". 

Партньорството за изпълнение на проекта се състои от 5 организации от 4
различни европейски страни. То включва опитни партньори с взаимно
допълваща се експертиза в областта на професионалното образование и
обучение, обучението чрез работа (дуалното обучение), провеждането на
стажове и обучения. Партньорските организации, включени в разработването
на настоящия Наръчник, както и в цялостното изпълнение на проекта, са
следните:  
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ЦЕЛ НА НАРЪЧНИКА

ФОНДАЦИЯ ЗА МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ,  БЪЛГАРИЯ;

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ,
БЪЛГАРИЯ;

MACEDONIAN CIVIC EDUCATION CENTRE,  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ;

M&M PROFUTURE TRAINING,  S.L. ,  ИСПАНИЯ;

PUBLIC INSTITUTION PANEVЕŽYS VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING CENTRE,

ЛИТВА.

Въз основа на опита си в областта на ПОО, както и въз основа на опита,
придобит при разработването на първия интелектуален продукт по проекта,
всички тези организации споделят разбирането, че наставниците от
предприятията играят съществена роля при провеждането на обучението
чрез работа, а и при ПОО изобщо. Наставниците допринасят за
придобиването на по-добри умения на стажантите, което е изключително
важно за създаването на качествена работна сила, необходима за
функционирането на надеждна, сближена, устойчива и конкурентно способна
Европа.

Имайки предвид, че подобряването на компетентностите и професионалното
развитие на наставниците от предприятията е един от приоритетите в
eвропейския дневен ред и с цел да се създадат възможности  за прилагането
на висококачествено обучение чрез работа в рамките на съществуващите 



системи за ПОО в държавите на участващите партньорски организации, в
рамките на проекта беше разработен настоящият наръчник (Наръчник за
наставниците в дуалното обучение).

При обучението чрез работа наставникът в предприятието е основната
фигура в живота на стажанта, под чието ръководство се провежда обучението
в реална работна среда. Той е важен фактор не само заради подкрепата, която
оказва на стажанта в първите му стъпки в избраната професия, но и защото
има за задача да изгради у него работни навици и работна дисциплина, както
и да му предаде нужните знания и умения. Наставникът споделя със стажанта
опита си, придобит в практиката, насърчава и подкрепя стажанта, проследява
неговото развитие и оценява работата му (виж Интелектуален продукт 1:
Методология за обучители на наставници). 
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идентифициране на образователните нужди на стажантите;

въвеждане на стажантите в обучението чрез работа;

разпределяне на задачи на стажантите;

наблюдение и ръководене на работата на стажантите;

даване на конструктивна обратна връзка на стажантите;

осигуряване на ефективна комуникация с училището;

оценяване на придобитите от стажантите умения и компетентности.

Целта на настоящия наръчник е да се осигурят практически ресурси на
наставника, така че обучението чрез работа да бъде добре структурирано и да
стане атрактивна възможност за учениците в съответствие с изискванията на
пазара на труда.

Наръчникът ще окаже подкрепа на наставниците в предприятията във всяка
област на професионалното образование при планирането, провеждането и
оценяването на стажантите по отношение на:  
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УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ В НАРЪЧНИКА

Настоящият Наръчник е колекция от ресурси, които наставниците могат да
използват в своята ежедневна практика със стажанти. Наръчникът
представлява изчерпателна рамка от инструменти, които адресират широк
спектър от ситуации.

Можете да адаптирате представените ресурси към вашия специфичен
контекст и работна практика. Всеки инструмент може да се използва и като
отделна дейност.

Важно е да запомните, че всеки стажант идва със собствен набор от
индивидуални потребности и може да не е в състояние да се включи
автоматично в ритъма и последователността от дейности, както е представено
в Наръчника.

Използването на комбинация от дейности, например от Инструмент 2,
свързан с идентифициране на потребностите на стажанта с дейности от
Инструменти 3 и 4, които са свързани с неговото въвеждане в работния
процес, ще позволи на наставника да очертае по-ясно конкретния профил,
индивидуален стил и предпочитания на стажанта. Разбирането на личността
на стажанта предоставя конкретни данни за фина настройка и избор на
последващите наставническите техники и инструменти.
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ИНСТРУМЕНТ 1 
Самооценка на компетентностите на наставника 

Наставникът в предприятието е човекът, под чието ръководство се провежда
практическото обучение в реална работна среда. В обичайния случай
работодателят определя наставниците в предприятието. Обикновено това са
работещи в предприятието професионалисти.

Както е споменато в Интелектуален продукт 1 на проекта „Методология за
обучители на наставници“ и в резултат на направения партньорски обстоен
анализ на системите на ПОО в участващите държави, изискванията към
наставниците в предприятията се отличават в различните държави.

За целите на този проект партньорските организации формулираха основната
роля и отговорности на наставника, които до голяма степен са приложими до
всички системи на обучение чрез работа[1]. 

[1] За повече информация по отношение на изискванията към наставниците във
всички страни по проекта, моля, вижте първия интелектуален продукт по проект
SUSTAIN VET – Методология за обучители на наставници, където детайлно са
разписани всички сходства и различия в отделните системи за учене чрез работа в
различните страни, https://sustainvet.com/

https://sustainvet.com/
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участва в разработването и актуализирането на програмата за обучение в
предприятието за практическото обучение на стажантите в реална работна
среда; 

прилага програмата за обучение в предприятието по време на
стажуването;

запознава всеки стажант с вътрешните правила на предприятието, както и
с правилата за безопасност на работното място;

подпомага адаптацията на стажанта на работното място и организира
набавянето на необходимите материали, документация и инструменти;  

показва отделните етапи от работния процес и задава практически задачи
на стажантите;  

контролира изпълнението на задачите и дава практически насоки по
време на работния процес;

разработва визуални, дидактически и други помощни материали,
необходими за обучението;

редовно следи изпълнението на задачите и постигнатия напредък у
стажантите;  

отбелязва в стажантския дневник на всеки стажант текущите оценки на
изпълнените задачи;  

оценява качеството на изпълнението;  

заедно с учителя-методик (където има такъв) оформя годишната оценка за
практическото обучение в реална работна среда.  

Следвайки принципите на обучението чрез работа, ролята на наставника в
предприятието е следната:  

 
В допълнение на гореизброените общи отговорности организациите-
партньори в този проект, поставят специален акцент върху следните
компетентности, които наставникът в предприятието следва да притежава, за
да може да осигури подкрепяща среда за практическото обучение:   



С п и с ъ к ъ т  п о - д о л у  м о ж е  д а  с е  и з п о л з в а  и  к а т о  с р е д с т в о  з а

с а м о о ц е н к а  н а  с о б с т в е н и т е  к о м п е т е н т н о с т и ,  и  к а т о  в ъ з м о ж н о с т  з а

и д е н т и ф и ц и р а н е  н а  п о т е н ц и а л н и  о б л а с т и  з а  п о д о б р я в а н е  н а

у м е н и я т а ,  к о е т о  д а  п о в и ш и  о б щ о т о  к а ч е с т в о  н а   н а с т а в н и ч е с т в о т о .   

ЛИСТ ЗА САМООЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ  

Умее да комуникира ефективно и има правилен подход към
стажантите, като ги насърчава за учене и работа.

 

Умее да изслушва и спазва конфиденциалност при разговорите
със стажанта.

 

Умее да проучи амбициите и уменията на стажанта.  

Умее да отчита специфичните характеристики на стажанта,
свързани с неговата възраст и индивидуалност. 

 

Умее да мотивира стажанта да бъде активен в обучителния
процес. 

 

Умее да поставя постижими цели.  

Умее да предотвратява и разрешава конфликти чрез взаимно
разбирателство, а когато това не е възможно, да спазва
предварително установените във вътрешните правила на
предприятието процедури в случай на конфликт.

 

Умее да насърчава екипната работа.  

А. Социални компетентности:
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Поема допълнителни отговорности, свързани с организацията и
провеждането на обучението.  

 

Планира, провежда и оценява практическото обучение в
предприятието на специфичните работни места. 

 

Осигурява логистично обучението – необходимото оборудване,
инструменти, материали и други.   

 

Осигурява спазването на професионалните и здравни
изисквания, както и правилата за безопасност и противопожарна
защита. 

 

Б. Организационни компетентности:

В. Педагогически компетентности: 

Умее да предава своите знания и умения на стажантите.   

Правилно подбира и подготвя практическите задачи и учебните
помагала. 

 

Умее да задава задачите ясно и точно, с конкретни инструкции за
тяхното изпълнение – формулира последователността на етапите
за изпълнение и  практически показва дейностите/операциите/
процесите. 

 

Правилно оценява представянето на стажанта и резултатите от
неговото обучение. 

 

Г. Управленски компетентности:

Умее да спазва графици и планове.  

Въвежда стажантите в политиката на предприятието, запознава ги
с работните стратегии и фирмената култура.

 



- 10 -

ПРОЕКТ №
 2020-1-BG01-KA202-079084

Води умело обучителния процес.  

Отстоява авторитета си и служи за ролеви модел на стажантите.   

Прилагане на гъвкав подход в работата със стажантите.  

Осигурява специална грижа за стажантите с обучителни
затруднения, увреждания и други ограничения.  

 

Прилага индивидуален подход в процеса на обучението.  

Носи отговорност за представянето на стажантите, както и за
авторитета на предприятието. 

 

Поема допълнителни отговорности за справяне с допълнителни
дейности. 

 

Осигурява защита и грижа за стажантите.   

Д. Компетентности/отношения/лични качества за:  
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ИНСТРУМЕНТ 2 
Идентифициране на образователните
потребности на стажантите

Продуктивната наставническа връзка зависи до голяма степен от доброто
съчетаване на наставник и стажант. Това съчетаване често е най-трудният етап
от обучението, тъй като участниците в това обучение имат различни умения и
различен професионален опит, поради което наставникът трябва да умее да
съчетае техния личен профил с изискванията на предприятието.

Планирането и подготовката на обучението изискват ефективен и правилен
подбор на стажантите.  

Важна част от подготвителната работа е да се очертае профилът на стажанта,
неговите обучителни предпочитания и потребности. Един от най-важните
източници на информация за това е автобиографията на стажанта, както и
изискванията на държавния стандарт за придобиване на квалификация по
избраната професия.  

Един от начините наставникът да се сдобие с тази информация е чрез
отворено интервю със стажанта.  
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Представете се накратко. Разкажете ми за себе. Как бихте се описали? 

Защо избрахте да се обучавате по тази професия?  

Кои са Вашите силни страни. Посочете три силни Ваши страни и три
страни, които бихте искали да подобрите у себе си.  

Какво очаквате от това обучение?  

Защо избрахте да се обучавате в дуална форма?  

Как бихте се организирали и балансирали между обучението в училище и
практическото обучение в предприятието?  

Може ли да ни дадете пример  дали досега сте работили нещо
(самостоятелно или не) или пример за обучение или работа, започнати по
Ваша инициатива?  

Описание на дейността на предприятието (в кой икономически сектор
работи предприятието).

Колко е голямо предприятието (ако например в предприятието има повече
от 50 служители, ще трябва да се изберат стажанти, които могат да спазват
правилата за вътрешните процеси на работа, както и които могат да
следват стриктно сроковете за изпълнение на задачите).

Описание на дневните задачи (колкото е възможно по-подробно), които ще
трябва да изпълнява стажантът.  

Описание на качествата, които трябва да притежава най-подходящият
стажант за тази позиция.  

Списък с възможни отворени и полуотворени въпроси за интервю със
стажанта:  

По време на това първо интервю наставникът може да направи описание на
стажантската позиция и да използва това описание като основа за разговора, в
рамките на който да извлече допълнителна информация от стажанта.

Описанието на обучението може да включва: 
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Моля, оценете вашите умения/знания и отношение, като попълните полето,
използвайки скалата, която съответства на вашата самооценка.

След встъпителното интервю на стажанта може да се предостави електронна
или хартиена версия на инструмента за самооценка, описан по-долу, който ще
даде допълнителна информация за неговите начални компетентности и
бъдещите области за развитие. Може да се предостави пълният набор от теми
за самооценка или да изберат такива, които според наставника са най-
подходящи.

НАСОКИ ЗА СТАЖАНТА:

Скала за оценка: (1) Изобщо не съм съгласен/на (2) Нито съм съгласен/на, нито
несъгласен/на (3) Донякъде съм съгласен/на (4) Съгласен/на съм (5) Напълно
съм съгласен/на (6) Не е приложимо

Комуникационни умения Оценка

Споделям чувствата и нуждите си по подходящ начин.  

Имам затруднения да предам мислите си на другите в писмен
вид.

 

Трудно ми е да отстоявам правилно нуждите си.  

Отдавам цялото си внимание на другите, когато ми говорят.  

Моля за разяснение на всичко, което не разбирам напълно.  

Мисля, преди да говоря, защото съм наясно как думите може да
не означават за другите хора същото, което означават за мен.

 

Изразявам се възможно най-точно и ясно.  

Имам проблеми да се справям с конфликти и различия.  

Опитвам се да имам последната дума по темата.  
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Трудно ми е да спазвам график.  

Лични отношения Оценка

Избягвам трудни разговори и конфронтации.  

Дразня се от навиците на другите хора, но избягвам да им
казвам това.

 

Мога да интерпретирам настроението на другите, когато
общувам с тях.

 

Уверен съм в съществуващите си умения и способности и имам
желание да науча нови.

 

Ако се чувствам стресиран/на, знам точно защо е така.  

Често съм самокритичен/на към грешките си.  

Доволен съм от това, което съм.  

Показвам желание да работя и да общувам с други хора,
за да се постигне резултат.

 

Общувам с лекота. Проявявам интерес към приноса на другите.  

Приемам конструктивни коментари.  

Винаги се стремя да влияя на другите и да се откроявам над
тях.

 

Организационни умения Оценка

Поставям си цели на работа/училище.  
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Отделям много време на дребни подробности.  

Подценявам времето, което ще ми е нужно, за да завърша
проект или задание.

 

Когато имам лични проблеми, ми е трудно да се концентрирам
на работа.

 

Имам ясна представа какво искам да постигна в задачите си.  

Качеството на моята работа страда, когато оставям задачите за
последния момент.

 

Когато трябва да направя нещо, което не ми харесва особено,
успявам да намеря поне някакъв аспект от задачата, който
намирам за привлекателен.

 

Когато се сблъсквам с предизвикателен дългосрочен проект,
ми е трудно да се придържам към предварителния план.

 

Изпълнявам задачите според тяхното ниво на важност.  
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ИНСТРУМЕНТ 3 
Контролен списък за въвеждаща среща 

Въвеждането в стажа е много повече от конвенционално въвеждане в нова
позиция. За много стажанти това е началото на кариерата им и може да бъде
много обезсърчително. Ето защо е много важно наставникът да е добре
подготвен да посрещне новите си колеги.

Качеството на въвеждането в обучението чрез работа зависи от способността
на наставника да балансира между официалните задължителни елементи,
които трябва да бъдат представени (напр. описание на предприятието, кодекс
за поведение, инструкции за безопасност, трудовата политика, спецификата
на работното място, план за обучение и т.н.) и аспектите на очакваната
комуникация. Неформалната комуникация обикновено се подценява във
формалната обстановка на процеса на въвеждане. Въпреки това наставникът
държи ключа към изграждането на доверие между себе си и стажанта, което е
ключов двигател на мотивацията на стажанта за учене и развитие и
спазването на правилата и процедурите през периода на стажа.

Обикновено наставниците започват веднага с представянето на своята
компания и правилата, които стажантът трябва да следва. По-голяма стойност 
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би имало да се подходи към тази ситуация с фокус върху неформалната
комуникация с цел и двете страни да разберат повече една за друга в личен
план. Това ще сведе до минимум първоначалния стрес и ще накара стажанта
да се почувства по-добре разбран и разпознат от самото начало на връзката.

ЧЕК ЛИСТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В СТАЖА

Въвеждането трябва да включва:

1. Преглед/представяне на бизнеса.  

2.
Обиколка на работното място и запознаване с другите
служители.

 

3. Обяснение на ролята и отговорностите на стажанта.  

4.
Очакванията на всички страни – работодател, наставник,
стажант.

 

5.
Обяснение на условията на труд, включително финансови
очаквания, работно време, начални и крайни часове, работно
облекло, почивки, отпуск и други права.

 

6.
Правила за здраве и безопасност на работното място,
включително противопожарни и евакуационни процедури. 

 

7. Отговорностите и задълженията по  договора за стаж.  

8. Към кого да се обърне стажантът, ако има проблем.  



ИНСТРУМЕНТ 4 
Сценарий за въвеждане в работата
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Сценарият за въвеждане в работата може да бъде разделен на три части със
съответните стъпки, които могат да послужат и като чек лист: 

1. Въвеждане в предприятието

1.
Наставникът и другият персонал, ангажиран с обучението,
приветстват с добре дошъл стажанта.

 

2.
Те представят профила на предприятието, неговата структура,
цели и мисия, свързани със стажуването.

 

3. Наставникът развежда стажанта из предприятието.  

4.
Наставникът представя на стажанта колегите, с които ще
работи.
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5.
Наставникът запознава стажанта с изискванията и
процедурите по безопасност на труда, както и с процедурите
при възникване на пожар и евакуация.

 

6.
Наставникът запознава стажанта с етикета на работа (ако е
приложимо).

 

7. Предприятието осигурява работно облекло на стажанта.  

8.
Предприятието осигурява на стажанта облекло за лична
защита.

 

9.

Наставникът запознава стажанта с евентуалните
професионални рискове, както и с предпазните мерки,
свързани с упражняването на професията, за която ще се
провежда обучението.  

 

2. Процес на преглед

1.
Наставникът и стажантът заедно разглеждат целите на
предприятието.

 

2.
Заедно установяват начина, по който ще изпълняват
дейностите, свързани с обучението.

 

3.

да се идва навреме на работа; 

да се установи ефективна комуникация между наставника и
стажанта; 

работното място да се поддържа добре организиранo; 

да се работи в екип;

Заедно разглеждат дневните цели, които трябва да постигнат
по време на стажуването, като:   
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да се спазва работният етикет;   

работата да се извършва качествено;

да се поддържат добри отношения на работното място;

отговорност; 

инициативност;

гъвкавост;

умело боравене с документацията; 

изпълняване на указанията на наставника и др. 
 

 

3. Работен процес – в този процес могат да участват и колеги на наставника  

1.
Наставникът запознава стажанта с работното място и с всички
работни съоръжения.

 

2.
Наставникът запознава стажанта с работното оборудване и с
всички инструменти, които ще се ползват в процеса на работа.

 

3.
Наставникът запознава стажанта с мерките по безопасност на
труда.  
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ИНСТРУМЕНТ 5 
Поставяне на задачи на стажанта 

Вземайте предвид конкретното лично положение на стажанта. 

Бъдете обективни в своите напътствия.  

Давайте сложни задачи, ако уменията на стажанта позволяват това. 

Насърчавайте самостоятелната работа и отговорност в изпълнението на
задачите от стажанта.  

Във въвеждащата фаза наставникът обсъжда със стажанта цялостната рамка на
обучението. Накратко, в този момент те уточняват правилата в техните
взаимоотношения и на какви работни ситуации наставникът ще обучи
стажанта. 

Поставянето на работните задачи е важен всекидневен процес, който следва
да гарантира, че обучението е в съответствие с учебния план.  Ето няколко
съвета към наставниците, които биха ги подпомогнали при определянето на
дневните задачи:  
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От голямо значение е и двете страни – стажант и наставник – да имат
положително отношение към този процес. Следният чек лист може да се
ползва при поставянето на ежедневните задачи:  

СТЪПКА  

Наставникът и стажантът обсъждат задачите за деня (в зависимост
от предварителната договореност).

 

Наставникът проверява дали задачата е ясна на стажанта, дава
подробни напътствия и показва как трябва да се изпълни задачата.

 

В  началото на обучението наставникът стои плътно до стажанта и
показва практически как трябва да се изпълни задачата.

 

Наставникът насърчава взаимодействието между стажанта и
неговите колеги, за да може той да придобие повече опит, както и
умения за работа в екип.

 

Наставникът показва търпение и подкрепа. Той направлява и
мотивира стажанта.

 

Наставникът дава на стажанта бърза обратна връзка по отношение
изпълнението на задачата, като стажантът също споделя как е
станало изпълнението на задачата. Наставникът коментира
удовлетворението си от изпълнената задача, както и посочва
действията, които се нуждаят от подобрение. Важно е тази обратна
връзка да бъде конструктивна и да се подчертаят добрите страни в
работата на стажанта в комбинация с напътствия за подобряване
на работата, които да се проследят при изпълнението на
следващата задача.   
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Този инструмент се използва от наставниците за ефективно наблюдение на
работата на стажантите и извършваните от тях дейности в реална работна
среда. Стажантите се нуждаят от различни нива на наблюдение, докато
придобият нужните умения и професионална увереност.  Формулярът,
посочен по-долу, се попълва от наставника през различните периоди на
практическото обучение на стажантите в предприятиетo.  
 
В съответствие с формуляра има две нива на наблюдение върху работата на
стажанта: 

1. Първо ниво – директно наблюдение. 

2. Второ ниво – общо наблюдение.  

Директното наблюдение се извършва за всяка работна ситуация, докато се
постигне съответното ниво на уменията, което гарантира успешното
изпълнение на работната задача и по този начин води до придобиване на
съответната компетентност. 

ИНСТРУМЕНТ 6 
Наблюдение на работата на стажанта (1)



Знания, умения и
компетентности за

определената задача

Период на
наблюдението

(от дата до дата)

Крайна
дата

Подпис на
наставника

Работна ситуация 1 –
описание

  

Работна ситуация 2 –
описание

  

Име и фамилия 
на стажанта

Година на
обучението 

 

Период на
наблюдение 

Професия/
квалификация

Наименование на
училището

Наименование на
предприятието

Име и фамилия на
наставника
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Общото наблюдение се извършва, след като стажантът успешно изпълни
всички работни стъпки, които представляват последователните етапи за
успешната реализация на работната ситуация, така че стажантът да е
постигнал ниво на компетентност, позволяващо му да изготви краен продукт
или услуга. 

ДИРЕКТНО НАБЛЮДЕНИЕ



Стажантът прави
връзка между своите
знания и работата,
както и ежедневния
живот  

    

Работна ситуация 3 –
описание

  

.......................   
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Компетентност за
изпълнение на

задачата 

Период на
наблюдението

(от дата до дата)

Крайна
дата

Подпис на
наставника

Наименование на
работна ситуация,
която води до
изготвяне на краен
продукт или услуга 

  

ОБЩО НАБЛЮДЕНИЕ

В празните полета под всяка работна ситуация отбележете пригодността
на стажанта да продължи със следващите работни задачи (например: В –
не е готов; Б – готов е; А – отлично е подготвен)

Функционални знания
и компетентности 

Работна
ситуация

1

Работна
ситуация

2 

Работна
ситуация

3 

Работна
ситуация

4 

ОБХВАТ И НИВА НА НАБЛЮДЕНИЕТО 

1.     Директно наблюдение
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Стажантът показва
готовност за
придобиване на нови
знания и умения 

  

Стажантът спазва
установеното работно
време и комуникира
правилно с колегите
си и със своя
наставник

  

Стажантът разбира и
спазва правилата за
безопасност  

  

Стажантът се изразява
ясно и може са спазва
писмени и устни
напътствия и указания    

  

Стажантът ясно може
да повтори
получените указания  

  

Стажантът показва
интерес към нови
знания 

  

Стажантът показва
инициативност при
изпълнение на
задачите 
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Стажантът попълва
редовно стажантския
си дневник

  

Компетентности при
изпълнение  на
задачите  

Работна
ситуация

1

Работна
ситуация

2 

Работна
ситуация

3 

Работна
ситуация

4 

Стажантът умее да
планира своите
действия и
отговорности  

    

Стажантът следва
инструкциите на
наставника  

    

Стажантът спазва
правилата за
безопасност  

    

Стажантът спазва
установеното работно
облекло  

    

Стажантът повтаря
задачата до
постигането на
удовлетворителен
резултат 

    

В празните полета под всяка работна ситуация отбележете пригодността
на стажанта да продължи със следващите работни задачи (например: В –
с чужда помощ; Б – под наблюдение; А – самостоятелно)
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Стажантът следва
последователните
етапи за изпълнение
на задачата  

    

Стажантът изпълнява
поставените задачи
навреме  

    

Стажантът изпълнява
точно поставените
задачи  

    

Стажантът използва с
необходимата
отговорност
оборудването,
инструментите,
апаратурата и
ресурсите на
предприятието  

    

Стажантът следи за
функционалността на
използваните
инструменти и
апаратура  

    

Стажантът показва
постоянство и
фокусиране върху
изпълняваните задачи
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Стажантът използва
работното време
ефективно  

    

2.     Общо наблюдение 

Компетентности при изпълнение на задачата:

В празните полета под всяка работна ситуация отбележете пригодността
на стажанта за изпълнение на работната  задача (например: В –
незадоволително; Б – частично задоволително; А – напълно
задоволително)   

Общи знания/умения

Стажантът разбира общата картина на работния
процес и на работните ситуации 

Показва добри мисловни умения 

Показва умения за междуличностно общуване

Умее да се справи в непредвидими ситуации /да
разреши проблем

Притежава знания за работния процес и обема
на работата  

Спазва всички правила и указания за
безопасност на работното място 

Отношение

Изпълнява задачите навреме
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Показва инициативност при изпълнение на
работната задача   

Използва правилно и ефективно ресурсите  

Показва последователност в действията си   

Спазва работната етика (работа в екип, добра
работна атмосфера и отношения с
работодателя)  

Умения

Показва технически умения (например при
употребата на уреди и инструменти, при
програмиране, при изготвяне на дизайн и
други) 

Обучава се и самостоятелно

Принос към предприятието  

Изпълнява различни задачи 

Завършва поставените задачи  

Изпълнява работата качествено и с отговорност  

Рационално използва оборудването и
ресурсите  

Дава принос към предприятието и
извършваната дейност  

Този попълнен формуляр може да се използва и за оценяване на работата на
стажанта.  
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ИНСТРУМЕНТ 7 
Наблюдение на работата на стажанта (2)

Ролята на наставника е неделима част от успеха на стажанта. 

Наставникът има задачата да покаже на стажанта как да изпълнява работата
правилно, безопасно и качествено. Наставникът играе и ключова роля в
проследяването и наблюдението на напредъка на стажанта.  

За постигане на добри резултати в това отношение наставникът може да
следва следните стъпки:  

1.
Да обясни на стажанта целия работен процес в предприятието
("голямата картина"). Стажантите се учат най-добре, когато разберат
защо нещо е важно и от съществено значение.  

2.
Да обясни задачата, нейната цел и защо задачата трябва да бъде
изпълнена по точно определен начин. Добре е да се дадат примери
от реалния живот. 
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3.
Да даде подробни указания и напътствия. Да раздели задачата на
малки подзадачи, така че стажанта по-лесно да запомни какво точно
се очаква да изпълни. 

4.
Да използва ясни, точни и прости формулировки, все едно стажантът
няма никакви познания. Да накара стажантът да повтори указанията,
за да се убеди, че задачата е правилно разбрана.  

5.
Да покаже как трябва да се изпълни задачата. Внимателно да обясни
какво означава правилното изпълнение на задачата.    

6.
Да следи редовно как работи стажантът, като го поправя, ако е
необходимо. 

7.

Да следи напредъка в работата на стажанта. Да наблюдава кога
стажантът ще постигне необходимото ниво на компетентност, както
и да следи неговото поведение по време на изпълнение на
задачите.  

8.

Повторението гарантира качеството. Да дава достатъчно време на
стажанта да упражнява новите умения. Упражняването и
повторението ще изгради не само компетентност у стажанта, нo и ще
му вдъхне увереност.    

9.
Да позволява на стажанта да изпълни задачата по свой начин,
доколкото работните стандарти позволяват това.  

10.
Да следва програмата за обучение, да работи със стажанта и да бъде
търпелив. 

11.
Да намира път към проблемите и затрудненията на стажанта,
особено към проблемите, свързани с  изпълнението на работата или
с неговото поведение.  

12.
Да идентифицира стила на обучение на стажанта и да намери най-
добрия начин за взаимодействие.  
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13.
Да дава правилната обратна връзка. Да се опитва да подчертава
положителните страни (като дава похвала) и да разяснява областите,
които се нуждаят от подобрение.  

14.
Да дава съвети как да се подобри работата, както и съвети, свързани
с поведението на стажанта.  
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ИНСТРУМЕНТ 8 
Обратна връзка

Даването на обратна връзка означава да се обясни на стажантите какво те
правят правилно и какво в тяхната работа следва да се подобри.  Фокусът на
обратната връзка трябва основно да бъде върху това, което стажантите
извършват правилно. Най-продуктивно за тяхната работа е, когато получат
обяснение и когато им се дадат примери относно това, което извършват,
добре и това, което не извършват добре.  

1. Наставниците могат да използват метода на „сандвич на обратната
връзка“.

Този модел се базира на следното: Обратната връзка към стажанта започва
с комплимент/похвала за това, което е било направено успешно, след това
се посочва онова, което следва  да се поправи или подобри, и накрая
завършва отново с комплимент или похвала за нещо, което е било
направено добре, за да може по този начин да се мотивира стажантът. 
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2. Наставникът следва да е чувствителен към индивидуалните потребности
на стажанта. Важно е, когато се дава обратна връзка,  да се има предвид
всеки отделен индивид с неговите специфични особености на характера.
Някои се нуждаят от специално насърчаване, за да постигнат по-високо
ниво на компетентност, докато при други следва да се подхожда много
внимателно, за да не бъдат обезкуражени и демотивирани по време на
обучението. Важно е да се намери балансът между адекватното
окуражаване и риска от нараняване на самочувствието на стажанта.  

3. Своевременно даване на обратна връзка. Когато стажантът получава
обратна връзка непосредствено след действията си, той реагира
позитивно и запомня онова, което е било научено. Ако се изчаква
прекалено дълго, преди да се даде обратна връзка на стажанта, тогава
моментът е изпуснат и стажантът може да не асоциира обратната връзка с
конкретните действия, които е извършил.   

4. Акцент върху едно умение/или знание/или поведение. Въздействието
върху стажанта е много по-голямо, ако се критикува конкретно негово
умение или поведение, отколкото да се казва, че всичко, което той
извършва, е грешно.

5. Обратната връзка трябва като цяло да има оптимистичен тон, тъй като
това би обнадеждило стажанта.  



Име и фамилия на стажанта  

Професия/квалификация   

Наименование на предприятието  

Наименование на училището  
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Формулярът по-долу може да се използва за даване на писмена обратна
връзка към стажанта. Формулярът се попълва от наставника след определен
период на наблюдение върху работата на стажанта. Този период може да е на
седмична или месечна база или да следва изпълнението на конкретен обем
работни задачи или дейности.  

ИНСТРУМЕНТ 9 
Писмена обратна връзка към стажанта  

ФОРМУЛЯР ЗА ПИСМЕНА ОБРАТНА ВРЪЗКА КЪМ СТАЖАНТА



Опишете работните ситуации или дейности, за които се дава обратната
връзка 

Период на наблюдение 

Име и фамилия на наставника   
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Работна дейност:

Ниво на постижения

Отлично
Много
добре

Добре Незадоволително

Работна дейност:

Работна дейност:

Обратната връзка се дава за
следното:

Общи знания и умения 

Компетентности

Принос към предприятието 

Работна ситуация:

Общи коментари по обратната връзка:

Подпис на
наставника 

Дата
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ИНСТРУМЕНТ 10 
Обратна връзка към наставника  

Формулярът по-долу може да се използва за даване на писмена обратна
връзка от страна на стажанта към наставника. Тази обратна връзка се използва
от работодателя с цел да се проследи удовлетворението на стажанта от
работата на наставника.  

ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА КЪМ НАСТАВНИКА

Име и фамилия на стажанта:___________________________________________________

Обратната връзка се дава за наставник: _______________________________________
                                                                                       (Име и фамилия на наставника)

Как наставникът изпълнява своите задължения, свързани с оказването на
помощ и подкрепа по време на практическото обучение?  

Моля оградете верния отговор: ДА, Частично, НЕ  
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Той/тя ми разясни цялата процедура и ме
запозна с работните ситуации 

ДА Частично HE

Той/тя ме запозна с работното място и колегите  ДА Частично HE

Той/тя ме запозна с графика на работното
време и различните дейности 

ДА Частично HE

Той/тя ми разясни очакванията, които
предприятието има към мен 

ДА Частично HE

Чрез практически примери той/тя ме запозна с
правилата за безопасност на работното място и  
с правилата за опазване на околната среда  

ДА Частично HE

Той/тя ми възлага задачи, които имат
необходимата сложност

ДА Частично HE

Получавам ясна и точна информация и насоки
за изпълнение на поставените задачи  

ДА Частично HE

Той/тя понякога ми позволяват да прилагам
свои идеи в работата 

ДА Частично HE

Той/тя постепенно ме натоварва с повече и по-
сложни задачи  

ДА Частично HE

Той/тя постоянно следи моята работа и моето
поведение  

ДА Частично HE

Той/тя има позитивно отношение към мен ДА Частично HE

Той/тя ми дава добри съвети и ме окуражава ДА Частично HE
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Завърших поставените практически задачи
съгласно графика и в рамките на
предварително планираното време

ДА Частично HE

Налагаше се да работя допълнителни часове, за
да завърша поставените задачи

ДА Частично HE

Общи коментари по обратната връзка:

Благодаря за Вашите откровени отговори! 
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ИНСТРУМЕНТ 11 
Комуникация с училището 

Да представи пред предприятието/наставника учебния план и учебната
програма, по които се обучава стажантът, както и какви знания и умения
стажантът вече притежава.

Да определи представител на училището (учител методик), който ще
отговаря за стажанта и стажуването, и да запознае предприятието/
наставника с него/нея, като им предостави и неговите/нейните телефонен
номер, мейл адрес и др. Този представител на училището трябва да може
да окаже помощ и подкрепа на стажанта и на наставника в случай на
възникнали проблеми по време на стажа.

Правилната комуникация между училището, предприятието/наставника и
стажанта е изключително важна за успешното провеждане на стажа и за
плавната интеграция на стажанта в пазара на труда.  

По-долу са представени ключовите аспекти за добрата комуникация между
училището, предприятието/наставника и стажанта от страна на училището: 
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Представителят на училището трябва да посещава стажанта по време на
работа и да получава редовно информация от предприятието/наставника
(на седмична база или на друг уговорен период).

След приключване на стажа всичките три страни – училището,
предприятието/наставникът и стажантът, трябва да обсъдят резултатите,
постигнати от стажанта по време на стажа. Резултатите от обучението и
постигнатият напредък се оценяват спрямо учебната програма и
съобразно критериите за оценяване, с които стажантът също трябва да
бъде предварително запознат.

Училището следва редовно да си сътрудничи с представители на пазара на
труда, браншови структури и други заинтересовани страни, като ги
информира за възможностите за стажове и ги насърчава да приемат
ученици на стаж в предприятията.

Училището трябва да анализира обратната връзка от предприятията/
наставниците относно стажовете и да следва препоръките, които дават
представителите на пазара на труда, за да могат да се внасят подобрения в
учебния процес, както и да се дават допълнителни знания на учениците,
ако се налага.

Училището трябва да организира срещи между представители на
предприятията и учениците, за да може учениците да се ориентират в коя
компания биха желали да проведат стажа си.

Училището следва да запознае предприятията с нормативните изисквания
за приемане на стажанти и да помогне на компаниите да се запознаят с
учебната програма и учебния план.

Само постоянната връзка и комуникация между училището, предприятието и
наставника биха спомогнали да се подготви стажантът като бъдещ работещ и
да се осигури неговото/нейното плавно интегриране в пазара на труда за
успешна бъдеща кариера.



име и фамилия на стажанта;

наименование на училището;

период на провеждане на стажа в предприятието (от дата -  до дата);

наименование на учебната програма (код на учебната програма, ако има
такъв);

име и фамилия на наставника;

наименование  на предприятието, в което е проведен стажът;

описание на основните дейности и задачи;

Когато оценява постиженията на стажанта, наставникът може да ползва
опростен образец със следните основни елементи, описани по-долу: 
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ИНСТРУМЕНТ 12 
Оценяване на стажантите  



- 44 -

ПРОЕКТ №
 2020-1-BG01-KA202-079084

кратко описание на представянето на стажанта и неговите/нейните
постижения с фокус върху силните страни и областите, в което се нуждае
от подобрение;

Име, фамилия и подпис на наставника; дата.

При попълването на тази информация наставникът може да ползва набор
въпроси, с които да подпомогне процеса на оценяване, както следва:

No. Въпрос ДА Частично HE

1.
Правилно ли организираше своята работа
стажантът?

2.
Плавно ли се интегрира и адаптира
стажантът към новата работна среда?  

3.
Проявяваше ли стажантът интерес към
новите задачи? С желание ли
изпълняваше поставените задачи?   

4.

Спазваше ли стажантът правилата за
безопасност, работното време и
последователността в работните процеси?
Спазваше ли поставените срокове?   

5.

По време на работа стажантът прилагаше
ли необходимите технологии,
инструменти и оборудване, за да изпълни
поставената задача?   

6.
Проявяваше ли чувство на отговорност и
съвестно ли изпълняваше задълженията
си? 

7.
Стажантът изпълняваше ли задачите
качествено?  
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8.
Умееше ли стажантът да работи в екип
(работна група, бригада и пр.)?

9.
Проявяваше ли стажантът тактичност,
любезност и комуникативност?  

10.
Проявяваше ли готовност да помага на
другите в периоди на силна
натовареност?  

11.
Стажантът допусна ли нарушаване на
работната дисциплина?   

12. 

Умееше ли стажантът да приеме
обратната връзка, да анализира своите
грешки и да си прави необходимите
изводи?  

13.
Умееше ли стажантът открито да помоли
за помощ, когато му е необходима?  

14. Показваше ли инициативност в работата?

15.
Беше ли стажантът мотивиран да
придобие нови умения?  

16. Стажантът работеше ли с увереност?  

17.
Стажантът можеше ли да работи
самостоятелно?  

18. 
Стажантът проявяваше ли интерес към
работата?  

19
Стажантът показваше ли емпатия към
останалите?  



- 46 -

ПРОЕКТ №
 2020-1-BG01-KA202-079084

20.
Внимаваше ли стажантът, когато
получаваше устни указания и насоки? 

21.

Въз основа на оценката на практическите
умения на стажанта, би ли могъл той да
търси по-нататъшна професионална
реализация в предприятието?  
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