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ПРЕДГОВОР 

Днес, в условията на един променящ се свят, стратегията на ЕС за растеж 
през следващото десетилетие „Европа 2020” се развива по посока 
изграждането на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Важен 
етап в  постигането на тази мащабна цел е разбирането, осъзнаването и 
насърчаването на мобилността като средство за повишаване на 
пригодността за заетост и социално сближаване. 
 
Мобилността е явление, което се влияе от различни фактори, свързани с 
демограските особености на дадената страна, географското разположение, 
историческите връзки и икономическото развитие. През последните няколко 
години тези фактори и сили се развиха изключително бързо, както в Европа, 
така и в световен мащаб, в резултат на което днес мобилността е по-
разнообразна, по-цветна и по-вълнуваща от всякога! 
 
За периода 2014-2020г. Европейският съюз ще осигури значително 
финансиране по линия на Програма „Еразъм+“ за подпомагане на 
мобилността с цел повишаване знанията и уменията на стотици хиляди 
млади хора, стажанти, студенти, преподаватели и всички онези, които имат 
желание да участват в процеса на „учене през целия живот”.  

 
*** 
 

С настоящото издание екипът на Център за развитие на човешките ресурси 
(ЦРЧР) се надява да допринесе за осмислянето на мобилността, като 
осъзнато желание за самоусъвършенстване, което не е свързано единствено 
с преодоляване на физически граници, а с умението за самопознание и 
себеизграждане. 
 

Боряна Георгиева 
Директор дирекция 

„Програмни дейности, 
селекция и анализ“ 

ЦРЧР 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Програмата "Ориентиране за мобилност" е насочена към кариерни консултанти, 
педагогически съветници, учители и обучители на младежи, както и всички, които 
работят с млади хора и искат да им помогнат да открият своя път. Тя се основава на 
разбирането, че младежи, които прекарват част от своето образование и обучение в 
различна среда, извън родната си страна, имат повече и разнообразни перспективи 
за професионална реализация в България и по света. 

От 1957 г. гражданите на ЕС имат право да работят в други страни-членки, но от 
това свое право се възползват едва 2% от европейците. Работата в други 
европейски страни предоставя възможност за научаване на нови езици, опознаване 
на нови култури и усвояване на нови умения, което от своя страна стимулира 
трудовата заетост.  

Според изследване на Евробарометър1 от 2011г., проведено с участието на 57 000 
млади европейци от 27 държави – членки на Европейския съюз, 1/3 от участниците 
в проучването, които имат желание да осъществят мобилност в друга държава, не 
могат да си го позволят финансово, а 2/3 от тези, които са били в чужбина с цел 
образование и обучение, са финансирали пребиваването си със собствени средства.  

Младежката безработица и ниският икономически растеж са във фокуса на 
европейските политики, насочени към улесняване на ученето и работата в други 
страни и повишаване на информираността за възможностите за финансиране, които 
предоставят различни европейски образователни програми и мерки. В тази връзка 
ЕС стартира ключовата инициатива "Младежта в движение"2, която се стреми към 
насърчаване на мобилността, премахване на бюрократичните препятствия за 
нейното осъществяване и популяризиране на чуждоезиковото обучение. 

                                                 
1 Flash Eurobarometer Survey on Youth Mobility for Education and Training, 2011 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/292&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en 
2 Инициатива "Младежта в движение", http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm  
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Основната цел на обучителна програма "Ориентиране за мобилност" е да помогне 
на младите хора в България да научат повече за възможности, свързани с тяхната 
трудова и образователна мобилност, за съществуващите европейски 
информационни ресурси – сайтове, портали, консултантски мрежи и програми, 
насърчаващи мобилността.   

 

Програмата е разработена в сътрудничество между Фондация на бизнеса за 

образованието (ФБО, www.fbo.bg) и Център за развитие на човешките - 

Национална агенция за България на редица основополагащи програми и 

инициативи на Европейската комисия за подкрепа на мобилността (ЦРЧР, 
www.hrdc.bg), като например:  

• Програма "Учене през целия живот" – Еразъм, Коменски, Леонардо да Винчи, 

Грюндвиг и Учебни визити (www.hrdc.bg); 

• Европас - европейски документи за представяне на придобитите знания и 

умения през целия живот (www.europass.hrdc.bg); 

• Еврогайдънс – качествени услуги за кариерно консултиране и информация за 

образователни възможности в Европа (www.euroguidance.hrdc.bg);  

• ECVET – европейска система за признаване и акумулиране на кредити в 
сферата на професионалното образование и обучение (www.hrdc.bg). 

 



 

 7

МОБИЛНОСТ – ПОЛЗИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Най-важното за успешното популяризиране на мобилността сред младите хора, е 
самите ние, които им помагаме да осъзнаят ползите от нея, да вярваме в смисъла и 
значението й. 

Кариерните консултанти могат да обучат младите хора в редица умения и 
да им помогнат да придобият необходимите знания и информация за 
съществуващите възможности за мобилност. 

В процеса на ориентиране за мобилност, кариерните консултанти могат 
също така да окажат съдействие на младите хора да преценят дали са 
готови да предприемат такава стъпка, да вземат решение и да планират 
своето развитие.  

Пътуването до друга европейска страна с цел обучение („мобилност с учебна цел“), 
е едно от основните средства, позволяващи на младите хора да получат нов тласък 
в личностното си развитие, както и да увеличат шансовете си за работа в бъдеще. 
Мобилността с учебна цел е от огромна полза и за Европа като цяло: тя подхранва 
чувството за европейска идентичност, способства за по-свободното 
разпространение на знанията и допринася за развитието на вътрешния пазар, тъй 
като вероятността европейците, които като млади са участвали в мобилност с 
учебна цел, да бъдат мобилни и по-късно - в професионалния си живот, е много 
голяма. 

Мобилността обикновено има за цел личностно обогатяване и усъвършенстване, 
опознаване на различни култури, обмяна на опит. Тя се осъществява чрез периоди 
на обучение в чужбина, образователни пътувания и туризъм, мобилност с учебна 
цел или практика в рамките на няколко месеца в рамките на различни проекти, 
младежки бригади, обмени, лагери и т.н. 

Мобилността играе важна роля в личностното и професионално развитие на 
младите хора чрез: 

• изграждане на социални контакти; 
• изграждане на понятия и представи за света, морални ценности; 
• разширяване на кръгозора, запознаване с различни култури, развитие на 

междукултурен опит и толерантност; 
• мотивация за учене и развитие, събуждане на любознателност и интерес към 

новото; 
• развитие на професионалните интереси, знания, умения и опит чрез работа в 

чужди компании и обучение в престижни университети по цял свят; 
• запознаване с възможностите за продължаване на образование и реализация 

на пазара на труд по света;  
• формиране на ключови качества и компетенции, натрупване на социален 

опит за вземане на решения, умения за преодоляване на трудности и 
справяне в различни ситуации; 

• насърчаване на идеите, творчеството и инициативността;  
• стимулиране на себепознанието и себеуважението, идентифициране на 

личните силни страни, таланти и предпочитания и тяхното развитие. 
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Резултати от мобилността: 
• Избор на професионално направление; 
• По-голяма сигурност в професионалните решения; 
• Повишени умения и компетенции; 
• Повишено самочувствие и самоуважение; 
• По-добра информираност относно различни професии и съответно по-голям 

избор; 
• Постигане на баланс при съвместяването на лични и професионални роли; 
• Изграждане на лична стратегия за координиране на ролите в личния и 

професионален живот. 

Предизвикателства, свързани с популяризирането на мобилността 

 
 
Според представената графика, 9 % от българските младежи учат извън страната си 
(на предпоследно място в Европа, преди Турция). Като цяло младежите с по-добро 
образование и тези от по-големите градове са почти два пъти по-мобилни от своите 
връстници.3 
 
В зависимост от основната цел на мобилността, българските младежи участват 
в мобилност, както следва: 

• 38% - като част от висшето си образование; 
• 39% - като част от средното си образование; 
• 46% - като част от професионалното си образование и обучение (на второ 

място в Европа); 
• 17% - като част от стаж в компания или организация, по време на висшето си 

образование; 
• 32% - като част от стаж в компания или организация по време на своето 

професионално образование и обучение. 
 
 

                                                 
3 Youth on the move. Analytical report. Eurobarometer, May 2011 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_319b_en.pdf  
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За преобладаващата част (37%) от българските младежи, които са 
пътували с образователна цел в чужбина, най-дългият период на мобилност 
е между 3 и 12 месеца. Всеки четвърти е прекарал между 3 седмици и 3 
месеца извън родната си страна. Почти равен е делът (15-16%) на тези, 
които са пребивавали в чужбина по-малко от 3 седмици или повече от 1 
година. 
 
Всеки втори от интервюираните млади Европейци споделя, че е разчитал на 
собствени спестявания при финансиране на най-продължителната си мобилност. 20 
% разчитат на финансиране от страна на работодателя (20%), а 15% - на учебен 
заем, грант или стипендия.  
 
19 % от младите хора декларират, че са финансирали пътуването си чрез различни 
Европейски програми за мобилност (Учене през целия живот, Младежта в действие, 
Еразмус Мундус и др.) Сред тази група най-често попадат младите жени, хората на 
възраст 20-29 години, живеещи в големите градове, настоящите студенти и 
младежите в гимназиалните класове.  
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Какво ми дава мобилността? (отговори за България от международно 
проучване): 

7

6

4

19

19

19

43

3

7

14

9

10

16

16

10

13

18

28

29

35

59

Подобрих академичните си знания

Подобрих шансовете си да намеря добра работа

Подобрих познанията си за друга култура

Подобрих чуждоезиковите си умения

първи отговор

втори отговор

 
България: Първи 

отговор 
Втори 
отговор 

Общо 

Подобрих своите чуждоезикови умения  43 16 59 

Придобих нови професионални умения 19 16 35 

Подобрих познанията си за друга култура 19 10 29 

Подобрих способностите си за адаптация в нова 
среда 

19 9 28 

Подобрих шансовете си да си намеря добра работа  4 14 18 

Подобрих междуличностните си умения 6 7 13 

Подобрих академичните си знания 7 3 10 

 
Рискове от участие в мобилност 
 
Мобилността не винаги е „безоблачно” преживяване.  
 
Проучване, направено от  Hansel (2005) показва, че: 

• 21% не са имали никакви проблеми по време на пребиваването си в 
чужбина; 

• 20% са имали трудности с адаптацията си към местните традиции и 
ежедневие; 

• 17% са се сблъскали с междукултурен проблем, свързан с тяхната 
автономност; 

• 17% са имали трудности с комуникацията; 
• 15% са имали проблеми в резултат от дискусия на социална или политическа 

тема; 
• 13% са възприели новата култура като студена и некомуникативна; 
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• 13% споменават, че са имали проблем със социалните контакти (приемно 
семейство и под.); 

• 11% са преживели неприятна ситуация, която е трудна за разбиране и 
приемане; 

• 6% са попадали в затруднено положение поради езиково неразбирателство.  
 

Според международната организация "Кампания А21", която се бори с трафика на 
хора, расте броят на младежите, въвлечени в трудов трафик. Все по-голям брой 
млади хора, отиващи да работят в чужбина, се оказват излъгани и експлоатирани от 
некоректни работодатели. За да бъдат пътуването и работата извън България 
приятни и позитивни преживявания, има няколко основни съвета към младите хора: 

• Уверете се, че организацията, чиито услуги ползвате, е лицензирана за 
представяне на българи с цел образование или работа в чужбина; 

• Визата трябва да е със съответния статут - туристическата и визата за 
временно пребиваващ не дават право на работа; 

• Договорът за образование или работа трябва да бъде написан в две копия, 
на език, който вледеете на достатъчно добро ниво и на езика на страната на 
пребиваване; 

• Проверете внимателно заявените в договора условия за работа, 
задълженията на двете страни, продължителността на работния ден, 
почивните дни, условията за живот, медицинска застраховка, име и адрес на 
работодателя, условията за прекратяване на договора и др.; 

• Не допускайте в договора да бъдат вписани неясни формулировки от типа на 
"друг вид работа" или "всякакъв вид дейност по усмотрение на 
работодателя"; 

• Винаги имайте под ръка контактите на организацията, занимаваща се с 
проблемите на емигрантите в страната, в която отивате. 

• Намерте и съхранявайте контактите на българското представителство в 
страната, в която отивате. 

• Представете детайлна информация за това къде ще се намирате по време на 
престоя си в чужбина на семейството и приятелите си – адрес, телефон за 
контакт, копия от договора и паспорта си. Полезно е също така да им дадете 
и информация за хората, с които заминавате. 

• Подгответе си всички необходими документи за пребиваване в чужбина и 
направете по няколко копия от всеки. 

• Никога не давайте документите си на друг и винаги носете със себе си 
паспорт или лична карта. 

• Препоръчително е по всяко време да разполагате с малка сума пари, около 
150 евро, за евентуални спешни случаи. 

• Научте поне няколко фрази на езика на страната на пребиваване – "моля, 
помогнете ми", "къде се намира полицейският участък" и др. 

• Наизустете телефонния номер на поне един член на семейството си. 

• Информирайте се какъв е номерът за спешни случаи на страната, в която ще 
пребиваваш   
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МОБИЛНОСТ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  

Мобилността е най-добрият начин за учене чрез преживяване. Промяната, 
възможността да прекараш известно време на друго място, да научиш нещо ново, да 
се срещнеш с нови хора, да се обогатиш от тяхната култура, да се запознаеш с 
различен начин на живот и мислене, и в същото време – да поемеш отговорността 
сам да организираш живота си и да отговаряш за постъпките си – е вълнуващо 
изживяване с огромно значение.  

Мобилността е мощен катализатор в човешкото развитие – тя помага на младия 
човек да стане по-отговорен, адаптивен, предприемчив, общителен, способен да се 
справя с непредвидени обстоятелства – всичко това, което в българския език 
обобщаваме с думата „óправен”. 

УМЕНИЯ ЗА МОБИЛНОСТ  

Кои са уменията, необходими за мобилност и как да помогнем на младите 
хора да ги приобият и развият? 
 
Уменията, необходими за мобилността, са всички преносими умения. 
 

Преносимите умения са тези умения, които хората усвояват в професионалния и 

личния си живот и могат да ги „пренасят” от едно място на друго. Те са свързани с 

всяко работно място – това са комуникационни умения, презентационни, работа в 

екип, умения за себеоценка и други, които основно се придобиват в неформална 

среда. Преносимите умения се усвояват и усъвършенстват през целия живот. 

 

Проучване в пет европейски държави4 обобщава 10 най-търсени преносими умения, 

посочени от обучители и работодатели:  

- Лична ефективност 

- Лично представяне 

- Себепознаване 

- Себеуважение 

- Инициативен дух 

- Лидерство 

- Умение за разрешаване на проблеми 

- Екипност 

- Комуникативност 

- Общуване в мултикултурна среда 

 
Как да ги развием?  
 
Стажантски програми – един от най-ефективните начини за развитие на 
професионални знания и умения. Макар и понякога да имат своите минуси, 
стажантските програми ни поставят директно на „работната площадка”. Дори и да е 
безплатен, стажът ни позволява да изследваме доколко натрупаните академични 
знания и умения, съответстват на изискванията на работодателите; позволяват ни 
да оценим до колко собствената ни представа за уменията ни за работа в екип, 

                                                 
4 Проект "AdValue", http://www.advalue-project.eu/?lan=EN  
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ефективност, и мотивация е обективна; дават ни реална насока какво е необходимо 
да научим допълнително и доразвием. 
 
Добре платена неквалифицирана работа – понякога на нея се гледа с 
неодобрение или не предоставя необходимия професионален стаж. 
Неквалифицираната работа, обаче, е идеална първа стъпка за формиране на 
работни навици и преносими умения, които винаги могат да бъдат вписани в 
автобиографията. Осигурява още контакти и ориентация за професионалния път; 
дава опитност за реалността на работния процес, както и самочувствие за 
самостоятелно спечелени пари. Тук можем да включим и Work & Тravel програмите в 
чужбина - мултикултурният опит, възможността да поживееш на друго място и да се 
справяш сам е безценен житейски урок. 
 
Кариерно консултиране – макар и нова за България професия, кариерното 
консултиране е идеалното средство, чрез което можете да си отговорите на въпроси 
като „Какво искам да правя”. С помощта на специалист, можете да подобрите 
уменията си за подготовка на документи за кандидатстване на работа, да разберете 
кои са силните и слабите ви страни и да изготвите план за постигане на 
професионалните си цели. 
 
Участие в форум „Кариери” – място, на което може да се запознаете с 
изискванията на работодатели, както и да оставите своите документи в базата 
данни на желани от вас компании. 
 
Обучения на работодатели, организирани в училище и университет – търсете 
информация за подобни събития (плакати, кариерен център, интернет). Тези 
обучения обикновено са насочени именно към изграждането на базисни умения за 
заетост. 
 
Участие в секторна програма "Еразъм" – чрез тази програма може да 
реализирате: студентска мобилност с цел обучение, студентска мобилност с цел 
практика, интензивен езиков курс или програма. Да бъдете Еразъм студент е 
отлична възможност да съчетаете в едно придобиване на нови знания и умения и 
усъвършенстване на чужд език, с желанието си да опознаете нови светове и 
култури и да създадете нови приятелства. Повече за програмата можете да откриете 
на www.hrdc.bg.  

 

Активно участие в социални групи и мрежи - предполагат развитие на умения 
за общуване с хора от различни култури и професионални области, осигуряват и 
информация за интересни събития – Twitter, Facebook, LinkedIn. 
 
Неформални занимания като курсове по танци - танго, салса, ориенталски 
танци, йога и творчески занаяти за любители (оригами, плетива и др.) – развиват 
уменията за общуване, осигуряват досег с изкуството и традициите в различна 
култура. 
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ОРИЕНТИРАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ 

Ориентирането за мобилност включва информиране, консултиране и подкрепа за 
планиране и изпълнение на личен проект за мобилност в контекста на ученето и 
кариерното развитие през целия живот. Процесът на ориентиране за мобилност 
обхваща обучение в конкретни знания, умения и компетентности, свързани с 
вземане на решение, поставяне на цели, провеждане на проучване, изготвяне на 
план за действие, подготовка и организиране на мобилността и др. 

 
Ориентирането за мобилност е процес, който се осъщестява главно от кариерни 
специалисти, но и от  педагогически съветници, учители и обучители на младежи. 
Предоставената информация е необходимо да бъде надеждна, полезна и актуална. 
Консултирането за мобилност се осъществява неутрално и конфиденцално с цел 
благополучието на клиента. 

ЕТАПИ В ПРОЦЕСА НА КОНСУЛТИРАНЕ 

Съществува обща рамка за работа с младите хора, които търсят съвет за 
своята мобилността, която преминава през следните етапи:  

1. Изграждане на взаимоотношения; 
2. Изясняване на нуждите и очакванията на клиента, възможностите и ролята 

на консултанта, съгласуване на цели и начин на работа; 
3. Оценка на целите, интересите, мотивацията, личностните качества, ценности 

и готовност, идентифициране на нужди от подкрепа и готовността за 
мобилност;  

4. Изготвяне на моя проект за мобилност; 
5. Проучване и подготовка; вземане на решение; план за действие; изпълнение 

(осъществяване на мобилността); 
6. Оценка и обратна връзка. 

 
Етап 1 - Изграждане на взаимоотношения 
 
Този етап включва: 

• Представяне на консултанта и неговия опит; 
• Представяне на младия човек и неговата нужда от консултиране; 
• Уточняване дали Вашите умения съответстват на нуждите на младия човек; 
• Проверка дали младия човек не се нуждае от насочване към друг вид 

консултант; 
• Изясняване на стъпките в процеса на консултиране и възможните резултати; 
• Роли на консултанта, възможности на консултанта; 
• Предлагане на споразумение - вие сте там, за да подкрепите младия човек, 

но от него се очаква да поеме отговорност за това, какво ще се случи.  
 
Невинаги е възможно да се предскаже кои младежи са прями и открити и кои 
вероятно са объркани, нерешителни, не гледат на нещата реално. Ето защо е добре 
да започвате разговора с тях по начин, който подготвя почвата за едно 
продължително консултиране в случай, че такова се наложи. Това значи че трябва 
да се уверите, че дадения човек наистина разбира основните черти на процеса.  
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Етап 2 - Проучване и изясняване на нуждата от подкрепа (Начално 
интервю) 
 
Целта на този етап е да изясни социалната зрялост на младежът, търсещ 
консултиране, неговата готовност за мобилност – в това число знания, умения и 
опит, мотивация, цели, нагласи, предпочитания, ценности.  
 
Проучването търси: 

• Предистория; 
• Демографска информация; 
• Данни за образованието и професионалния опит; 
• Ползвал ли е преди подобни услуги; 
• Настояща ситуация; 
• Причина за търсене на съдействие - описание на нуждата от консултиране 

(заявка); 
• Работа с емоциите и чувствата на младия човек; 
• Вдъхване на увереност; 
• Оценка на проблема от страна на консултанта; 
• Съвместно формулиране на проблема, по който ще се работи, и 

споразумяване относно начина за действие; 
• Обобщение и обратна връзка; 
• Текуща оценка. 

 
Във втория етап от процеса на консултиране е необходимо да преминете от опит да 
разберете начина, по който дадената личност вижда своя проблем, към опит да й 
помогнете да види този свой проблем в различна, по-позитивна светлина. Понякога 
клиентът не вижда изход, само защото не осъзнава различните възможности за 
избор. 
 
На този етап ролята на консултиращия е много по-активна и е необходимо да 
накарате клиента да се противопоставя на дълбоко вкоренени собствени схващания 
и вярвания. 
 
Етап 3 - Определяне на цели и план за действие 
 
Това е етапът, който дава отговор на въпроса как да постигнем целта. До този 
момент повечето млади хора ще оценяват добре своите предимства и ще са наясно 
какво им пречи да предприемат мобилност, т.е кое трябва да бъде преодоляно. Те 
трябва да знаят, че са в състояние да постигнат своите цели дори и да не знаят как 
точно да продължават да работят в тази посока. Третият етап от процеса на 
консултиране се занимава с детайлите по планирането на действията, които трябва 
да се изпълнят, за да се постигнат съгласуваните цели.  
 
В зависимост от необходимото време за изпълнение на целта, тя може да 
бъде: 

• краткосрочна; 
• средносрочна; 
• дългосрочна. 
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Целите трябва да бъдат: 

• Реалистични - целта може да предполага умерено ниво на трудност, но тя 
трябва да бъде и постижима. 

• Разбираеми - целта трябва да може да бъде формулирана, предадена и 
разбрана от останалите. 

• Измерими - промяната да може да се наблюдава и оцени (измери). Това ще 
мотивира младия човек да предприеме конструктивни действия, като 
проследява резултатите от тях. 

• Свързани с поведението - в целта трябва да са включени стъпки за 
действие, които да обвързват и поддържат чувство на отговорност за 
резултатите. 

• Съгласувани - целта трябва да бъде обсъдена, приета и подкрепяна от 
всички хора и да е разбрана и приета от останалите, които имат общо със 
случая или имат някакво влияние върху изпълнението на целта. 

• Специфични - целта следва да може да се опише посредством използването 
на едно или повече поведения, които могат да се проследяват. Тя да бъде 
формулирана по конкретен, а не по абстрактен начин.  

 
Изграждането на адекватен план за действие изисква, както ясно формулирани 
цели и добре планирани стъпки за тяхното постигане, така и събиране на 
информация относно наличните възможности и ресурси. 
 
Това означава да се вземат предвид: 

• всички външни източници на подкрепа, които младия човек може да 
използва при изпълнение на плана за действие (семейство, приятели, колеги 
и пр.); 

• постигнатото от него до момента (предприети стъпки, курсове, дипломи и 
сертификати); 

• лични качества и умения; 
• минали успехи и пр. 
 

Въз основа на събирането на тази информация, ще може лесно да се уточни от 
какви допълнителни ресурси се нуждае – развиване на допълнителни умения, 
обучения, финансови средства и пр, както и ще подпомогне формулирането на 
стратегиите за постигане на целта. Формулирането на стратегии от своя страна 
предвижда евентуалните пречки за постигането на целта и изграждането на 
алтернативи. 
 
Етап 4 - Подготовка за мобилност 
 
Този етап включва: 

• Подпомагане на консултирания в развитието на собствените му способности, 
интереси, качества и постигането на целите му; 

• Използване на формални и неформални техники – обучения, инструменти, 
задания, ролеви игри, посещения в различни институции, проучвания и т.н.; 

• Обобщение и обратна връзка. 
 
В този етап консултантът използва различни методи, чрез които да съдейства на 
младия човек за постигане на целите му – чрез индивидуална работа или групови 
обучения в конкретни умения, с упражнения в различни умения и развитие на 
потенциала, повишаване на самочувствието и т.н. 
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Етап 5 - Реализация на проекта за мобилност 

 
В рамките на този етап консултантът оказва подкрепа по време на подготовката и 
осъществяване на мобилността и съдейства за оценка на мобилността след нейното 
приключване. 
 
Етап 6 - Финализиране на процеса 
 
В този заключителен етап се търсят отговори на следните въпроси: 

• Какви са резултатите за младия човек от мобилността? 
• Каква е неговата обратна връзка и оценка за процеса на ориентиране за 

мобилност?  
• Каква е самооценката на консултиращия:Какво мина добре? Какво не 

премина толкова добре? Защо? Какво може да се подобри следващия път? 
Как? 

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ  

 
Как да помогнем на младите хора да преодолеят страховете и 
притесненията си, свързани с мобилността? 
 
Неизвестността от предстоящото пътуване и самостоятелен живот в чужбина, далеч 
от близките, е много стресираща. 
 
Ето няколко идеи, които можете да използвате: 
 

• Разберете какво най-много ги притеснява. Направете списък, обсъдете 
решения по различните точки и им предложете информационни източници, 
които могат да използват. 

 
• Поредицата на вестник Дневник Какво е да си студент в чужбина5, 

представя български младежи, които завършват образованието си в друга 
държава и разказват от първо лице за условията на живот и адаптацията, 
образованието в конкретни университети, и дават полезни съвети. 

 
• Поканете млади българи, които са участвали в международна 

мобилност, да споделят своите впечатления. От ключово значение е 
изборът на подходящ човек, защото той ще бъде живата реклама на 
мобилността. Не всеки е добър разказвач, или има усет към това, какво е 
интересно и важно за аудиторията. Важно е човекът, когото ще поканите, да 
е приветлив, харизматичен и положителен. Организирайте срещата в 
неформална среда – по възможност извън класната стая, но на място, където 
младите хора познават и се чувстват добре. По възможност, помолете госта 
да покаже снимки или филмчета от живота си (ако е необходимо, осигурете 
компютър и мултимедия). 

 
• Поканете чуждестранни студенти, които се обучават в България. 

Техният поглед към нашата държава ще бъде любопитен и забавен за 

                                                 
5 Какво е да си студент в чужбина - http://www.dnevnik.bg/temi/kakvo_e_da_si_student_v_chujbina/  
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групата, а и ще им помогне да свалят напрежението и по-лесно да си 
представят какво означава мобилността. Можете намерите и подходящи 
видео клипове по темата6 в YouTube. 

 
• Поканете студенти, които членуват в мрежата Erasmus Student Network 

(ESN) да разкажат за своята мобилност в чужбина и как да се подготвим за 
нея (http://esnbg.org/info/). 

 
• Покажете и дискутирайте филми за различни държави, в които живеят 

български ученици и студенти.  
 

• Потърсете и ги насочете към блогове на български пътешественици, 
които споделят както интересни истории за различни страни, така и полезни 
съвети. Пример: http://laskasjourneys.blogspot.com  

 
• Помолете всеки един да направи свой проект за мобилност, в който да 

представи страната/ града, които иска да посети и темата, която иска да 
изучава.  

 
• Гледайте заедно филми на теми, свързани с мобилността, и след това ги 

обсъждайте: 
Европудинг (L'Auberge Espagnole, 2003)  
Хавиер е студент по икономика, който заминава за Испания по програма за 
академичен обмен. Пристигайки в Барселона, той се оказва в апартамент със 
свои връстници от цяла Европа. Всеки от тях носи своите разбирания, 
комплекси, предразсъдъци и личен живот, но в хода на съвместното им 
съжителство, възгледите им за живота малко по малко се променят. Филмът е 
базиран на истински преживявания, пълен със свежи и остроумни диалози и 
късчета от реалността. Можете да гледате филма в Youtube с английски 
субтитри (част 1, част 2, част 3) 

Ето още няколко филма: 

"Foreign Student" (1994)  
"Eurotrip" (2004)  
13 Semester (DE), откъс: http://www.youtube.com/watch?v=-GkAahfAcsc 
Dead Poets Society, откъс: http://www.youtube.com/watch?v=wrBk780aOis  

 
• Стимулирайте ги да участват в проекти и програми за мобилност, 

организирани в училище и университета. Насърчете ги да пътуват като цяло, 
дори и за удоволствие. Най-трудно би било на хората, които никога не са 
били в друга страна. Онези, които са преминавали границата, пътували са 
със самолет и са прекарали макар и няколко дни извън родината си, няма да 
се страхуват толкова да предприемат мобилност.  

 
• Организирайте практически тренинг за това как да се ориентираме на 

летището, като преминете през всички необходими теми: документи, багаж, в 
колко часа е необходимо да сме на летището, какво правим, когато 
пристигнем там, как да разберем къде да се чекираме, как да намерим гейта, 
къде проверяват ръчния багаж, и т.н.

                                                 
6 Програма Еразъм като ваканция в България -
http://www.youtube.com/watch?v=BRBNtd3MAG4&feature=related 
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ПРЕДИМСТВА НА РАЗЛИЧНИТЕ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Метод Предимства  Ограничения  Подготовка  
Лекция 

Представя фактическия материал по 
директен, логически начин; Съдържа 
опит; Стимулира мисленето към 
открита дискусия; Полезен за големи 
групи. 

Експертите не винаги са добри 
обучители; Аудиторията е пасивна; 
Ученето е трудно измеримо; 
Комуникацията е еднообразна. 

Изисква ясно въведение и резюме; 
Изисква времеви и съдържателни 
граници, за да бъде ефективна; 
Желателно е да се обогати с 
примери, анекдоти и, когато е 
възможно – допълнителни 
средства: разпечатани материали, 
графики, илюстрации, които 
задържат вниманието и улесняват 
възприемането. 

Лекция с 
дискусия  

Включва аудиторията след лекцията; 
Участниците могат да задават въпроси, 
да изясняват, да предизвикат 
дискусия.  

Времето за дискусия може да е 
ограничено; Дискусията зависи от 
нивото на аудиторията и качеството 
на въпросите.  

Изисква предварителна подготовка 
на въпросите за дискусия; 
Лекторът трябва да е подготвен да 
предостави допълнителна 
информация. 

Панелна 
дискусия  

Представя различни експертни мнения; 
Може да провокира по-добра дискусия, 
отколкото с един фасилитатор; Честата 
смяна на говорещия поддържа 
вниманието на аудиторията.  

Експертите може да не са добри 
говорители; Личностите може да 
засенчат съдържанието; Смяната на 
говорещите може да затруднява 
логическия ред на обсъждането.  

Фасилитаторът координира 
фокуса, като въвежда и 
обобщава'; Подробно информира 
експертите.  

Мозъчна 
атака  

Упражнение за слушане, което 
позволява творческо мислене за нови 
идеи; Насърчава участието на всички, 
защото всички идеи се записват; 
Извличат се знанията и опитът на 
групата; Една идея може да 
предизвика други идеи.  

Ако не се фасилитира добре, може 
да се стигне до критикуване, 
оценяване. Може да бъде без фокус; 
Трябва да бъде ограничена до 5-10 
мин. 

Фасилитаторът избира въпроса; 
Той трябва да има някои идеи, ако 
се налага подтикване на групата 
към активност.  
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Видеозаписи 
Развлекателен начин за преподаване 
на съдържанието и предизвикване на 
въпроси; Поддържа вниманието на 
групата; Стимулира дискусия.  

Може да предизвика твърде много 
въпроси и да разфокусира 
дискусията; Може не всички 
участници да се включат в 
дискусията.  

Изисква техническо осигуряване; 
Ефективен метод е само, когато 
фасилитаторът е подготвил 
въпроси за дискусия след 
показването на записа.  

Дискусия с 
цялата група  

Събират се идеи и опит от групата; 
Ефективна е след презентация, филм 
или представяне на история/ опит/ 
данни, които трябва да бъдат 
анализирани; Позволява всеки да 
участва в активен процес.  

Не е практичен метод при повече от 
20 души; Някои от участниците могат 
да доминират; Други могат да не 
участват; Отнема време.  

За да води дискусията, 
фасилитаторът трябва 
задълбочено да планира процеса; 
Изисква предварително планиране 
на въпросите.  

Дискусия в 
малки групи  

Позволява участие на всеки; Хората 
често се чувстват по-комфортно в 
малки групи; Може да се достигне до 
консенсус. 

Групите може да се отклонят в 
несъществена посока.  

Има нужда от подготвяне на 
специфични задачи или въпроси, 
по които да работи групата.  

Изучаване на 
случаи (case 
study) 

Развива аналитични умения и умения 
за решаване на Хората може да не 
видят връзка със собствената си 
ситуация; Позволява проучване на 
решения на комплексни въпроси.  

Непълната информация може да води 
до непоходящи резултати.  

Участниците следва да бъдат 
предварително подготвени как да 
изучават случаи.  

Ролева игра Осигурява възможност за приемане на 
роли на други хора и по този начин 
позволява разбиране на чуждата 
гледна точка; Намалява времето за 
вземане на решение; Осигурява 
възможност да се практикуват 
различни умения.  

Не е подходящ за големи групи; 
Хората може да се почувстват 
изплашени.  

Фасилитаторът трябва ясно да 
определи проблемната ситуация и 
ролите; Трябва да даде много ясни 
инструкции.  

Сесия за 
обратна 
връзка  

В големи групи спестява време при 
дискусия на ролеви игри, изучаване на 
случаи и упражнения в малки групи; 
Дава възможност за рефлексия върху 
опита; Всяка група поема отговорност 
за своите действия.  

Може да се получи повторение – във 
всяка малка група да се казват едни 
и същи неща,  

Фасилитаторът трябва да подготви 
въпроси за дискусия.  
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Работни 
листове/ 
изследване  

Позволява участниците да мислят за 
себе си, без да са повлияни от другите; 
Индивидуалните мисли могат да бъдат 
споделени с другите;   

Може да се използва само за кратък 
период.  

Фасилитаторът трябва да подготви 
материали за раздаване.  

Гост лектор 
Персонализира се темата; Нарушава се 
стереотипът на публиката  

Лекторът може да не е добър.  
Контакт с лекторите и 
координиране; Представяне на 
лектора по подходящ начин.  
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НАСОКИ ЗА РАБОТА С ГРУПА 

Установяване и 
придържане към 
основни правила 

Въвеждането на основни правила, към които всички трябва да се придържат, спомага за стимулирането 
на позитивно поведение в групата и за ограничаване на негативното такова. Допитайте се до участниците 
в обучението какви основни правила биха искали да се наложат, след което добавете и своите. Не 
забравяйте да помолите участниците да се ангажират със спазването на тези правила. 

Демонстирайте 
интерес 

Изпратете послание, че се интересувате от това, което участниците имат да кажат, опитът, който могат да 
споделят и проблемите, с които се сблъскват. Това може да бъде постигнато посредством поддържането 
на контакт с очи, усмивка, придвижване по-близо до обучаващите се. 

Изслушвайте  Вслушвайте се внимателно в емоциите, стоящи зад изречените думи, и се опитвайте да четете между 
редовете. Откликвайте и на двете. 

Невербални сигнали Следете за невербалната комуникация за участниците в обучението. Сигнали за интереса им към темата 
са активното слушане, кимане, водене на бележки, зрителен контакт и охотно участие е заниманията. 
Знаци като нервно потропване, странични разговори или занимания, вяло и пасивно отпускане на стола, 
непрекъснато излизане от залата могат да означават, че групата е изморена и е време за почивка или че 
е необходимо да смените темата или метода на поднасяне. 

Хумор Подходящи шеги често успокоява участниците и полагат основата за забавни и интерактивни занимания. 
Все пак внимавайте хуморът да се превърне във Ваш основен стил на комуникиране, тъй като по този 
начин рискувате участниците да не възприемат сериозността на това, което имате да им кажете. Също 
така бъдете чувствителни да не прекалите и да засегнете участниците с неуместни шеги. 

Фактори, отвличащи 
вниманието 

Те могат да бъдат свързани със средата (некомфортна температура в помещението, шум от съседни 
помещения, недобро осветление) или да бъдат предизвикани от отделните лица (почукване с химикал, 
обръщане на листа, игра с бижута). Фасилитаторът трябва да идентифицира отвличащите вниманието 
фактори и да се опита да ги отстрани, за да не пречат на учебния процес. 

Визуален контакт Поддържайте непрекъсната зрителна връзка с аудиторията, обхождайки с поглед всеки един човек. От 
една страна това ще помогне да предадете по-лесно посланието си, а от друга – да следите атмосферата 
в залата и настроението на участниците. 

Свързвайте 
материала с опита и 
интересите на 
обучаемите 

Привлечете интереса на групата към предмета на обучението, като поканите участниците да споделят 
своя опит, както и като се позовавате на наученото до момента, плановете за близкото бъдеще или 
интересите и хобитата. Така ще дадете възможност на всеки участник да персонализира наученото и да 
го запомни трайно. 

Използвайте 
потенциала на 
групата 

Вероятно това е най-добрият и най-труден съвет. Всяка група разполага с огромен ресурс, който може да 
бъде използван в рамките на обучението. Дори най-малките деца могат да споделят невероятни идеи и 
предложения, да участват активно в заниманията и да обогатят останалите със своя принос. 
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КАК ДА РАБОТИМ С УЧЕНИЦИ 

При работа с млади хора, на които за пръв път представяме възможностите за 
мобилност, най-важно е те да осъзнаят ползата от всички начини и форми на 
учене и да осмислят мобилността като учене. Те се нуждаят и от най-много 
внимание, наблюдение и най-честа обратна връзка.  
 
Ако провеждаме поредица от часове с ученици, които да ги запознаят с 
мобилността, е необходимо да се съобразим със следните фактори: 
 
• Не всички ученици ще имат интерес към темата, но нашият шанс са първите 

минути, в които да привлечем и задържим вниманието им. Всяка нова тема, 
гост – лектор или различен начин на поднасяне на темата, включително чрез 
прожектиране и обсъждане на откъси от филми, използване на повече игри 
или пък неформални инструменти ще ги заинтригуват.  

 
• Бъдете чувствителни към динамиката в групата и сменяйте подхода, когато 

почувствате, че вниманието им отслабва. Давайте повече практически 
занимания и по-малко говорете вие. Използвайте ясни инструкции и 
демонстрации, много примери и насърчение.   

 
• Най-младите, неопитните и неуверени ученици имат необходимост от повече 

внимание, по-директни насоки и проследяване при изпълнението 
поставените задачи. Ролята на консултанта е да насочва и да окуражава 
младите хора към всяка следваща стъпка. Ученето е насочено към 
овладяване на основните навици и умения необходими за предстоящата 
мобилност. 

 
• Нужен е голям такт, когато предоставяме обратна връзка и оценка, за да 

може от една страна коментарите да са обективни, градивни и подкрепящи 
развитието, а от друга – да не засягат и демотивират младежите, с които 
работим.  

 
• Консултантът помага на младия човек да си постави цели, които са 

постижими, измерими, срочни и ясни като учебна стойност; да оцени от 
какви ресурси има нужда, както и как да си ги осигури.  

 
ПОДХОД В РАБОТАТА С УЧЕНИЦИ В ГОРНИТЕ КЛАСОВЕ  
 
Младите хора, които са придобили повече опит и са изградили връзка с 
консултанта, по-лесно приемат съвети, препоръки и предложения. Те все по-
рядко имат нужда от демонстрации, но е важно процесът на наблюдение да 
продължи и те да се чувстват едновременно в безопасна среда, в която учат, и 
същевременно – отговорни за постигнатите резултати. В тази фаза консултантът 
се изявява като ръководител и катализатор.  
 

Подход в работата със студенти и млади хора 

 
С най-напредналите и автономни клиенти е удачно да се поддържат 
колегиални отношения – обсъждане на възможни решения и резултати, дискусия 
за определяне на най-добрия подход, окуражаване за прилагането и 
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изпробването на нови решения. Те в по-малка степен се нуждаят от задаване на 
задачи, по-самостоятелни са и можем да им гласуваме и по-голямо доверие. 
 
Например, вместо да кажем „Следващият път ще говорим за....”, по-добре е да 
попитаме „За какво искате да говорим следващия път?”. Това ще засили 
усещането им за отговорността за това, че сами ръководят процеса на 
подготовка за мобилност.  
 
Обучението е фокусирано върху подобряване на ефикасността - върху процеса 
на изпълнение на задачите и постигане на по-добър ефект. 
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МЕЖДУКУЛТУРНА ТОЛЕРАНТНОСТ 

 
Всички хора са еднакви. Само обичаите им са различни.  

Конфуций, 451 г. пр. н.е. 

Терминът "междукултурно обучение" може да се разгледа на няколко нива. В по- 
буквален смисъл "междукултурно обучение" означава индивидуален процес на 
придобиване на познания, нагласи или поведение, които са свързани с 
взаимодействието между различните култури. Много често междукултурното 
обучение се разглежда в по-широк контекст, обозначавайки възможността 
хората с различно потекло да живеят в мир и процесът, необходим, за да се 
построи такова общество. 
 
Обучението в този контекст се фокусира върху отворения характер на този 
процес по посока на междукултурното общество. Обучението е придобиване на 
познание или опит чрез обучение, практика или наставление. То се случва на 
три нива: 

• мисловно - придобиването на знания и вярвания; 
• емоционално - промяната на чувствата ни към дадени хора или събития 

(например не сме харесвали даден човек, а в последствие сме станали 
приятели); 

• поведенческо - това, което се вижда от наученото ( например как държим 
химикал и молив, как пишем, как се храним и т.н.) 

 
Истинското обучение включва и трите нива. 
 
Доказано е, че хората научават най- много чрез собствения си опит- в ситуации, 
предполагащи мислене, преживяване и действие. 
 
Идеите за междукултурно обучение си приличат по това, че разглеждат 
културата като нещо създадено от човека. Често разглеждането на културата 
изисква разглеждане на взаимодействието между култури. 
 
Във всяка култура има видими части като нейната архитектура, изкуство, 
готвене и език. Но има и части, които са трудно забележими - това са историята 
на общността, техните норми, ценности, разбирането им за времето, 
пространството, природата и други. Тази теория се илюстрира чрез модела 
«Айсберг», при който под повърхността остават скрити над 90% от културните 
специфики. Затова понякога е трудно да се разбират хора от различно културно 
потекло. Видимите части на културата изразяват невидимите, а за тяхното 
опознаване е нужно много повече време и детайлно проучване. 
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Един от най-известните модели на култура е моделът „айсберг”. Основната идея 
на този модел е, че културата може да се представи като айсберг: само малка 
част от айсберга се вижда над водната повърхност. В културата това са 
архитектурата, изкуството, готвенето, езикът.  
 
Но върхът на айсберга се държи на много по-голямата и мощна основа, която 
остава почти невидима във водата. По подобен начин, основите на културата, 
които остават скрити под повърхността, обхващат историята на общността, 
нейните ценности и норми, разбирането им за вселената, времето, 
пространството, света, отношенията между хората и други. 
 
Моделът тип „айсберг” насочва вниманието ни към скритите аспекти на 
културата. Така, той още показва колко трудно е понякога да се разбират хора с 
различно културно потекло, защото ние можем да забележим видимите части на 
техния „айсберг”, но не можем веднага да видим основите, върху които те са 
стъпили. 
 
Да се учим междукултурно значи първо да осъзнаем долната част на своя 
айсберга и да можем да общуваме с другите, за да се разбираме по-добре и да 
намерим общи позиции. 
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Геерт Хофстеде и неговия модел на културните измерения 

 
Идеята на Геерт Хофстеде за културните измерения се основава на едно от най-
големите емпирични изследвания, някога правени върху културните различия.  
 
През 70-те години на XX век компанията IBM се разраства значително и разкрива 
свои заводи в различни държави. Структурата на организацията е почти еднаква, 
наети са служители с добро образователно ниво, въведени са еднакви правила и 
процедури за работа, но въпреки това имало значителни разлики в начина на работа.  
 
Холандският антрополог Геерт Хофстеде провежда мащабно проучване, което 
включва интервюта и анкети сред 200 000 мениджъри и сътрудници в повече от 60 
страни в света. Въпросите се отнасят до удовлетвореността им от труда, колегите, 
ръководството, жизнените цели, проблемите в процеса на дейността, вярванията и 
професионалните предпочитания. 
 
Заключението на Хофстеде е, че различията се коренят в културата на 
работниците в съответната държава. Хофстеде описва културата като 
„колективно програмиране на ума, което различава членовете на една (човешка) 
група от друга”.  
 
Хофстеде свежда културните различия до 5 основни измерения и предлага 
няколко схеми, в които разполага различните общества (нации) по ценностната 
скала на тези измерения. 
 
Мъжественост - женственост 
 

Мъжко—Женско показва степента, в която половата принадлежност обуславя 
ролите на мъжа и на жената в обществото. Пример за това са „естественото” 
разделение на задачите в семейството, домашните задължения, възможността за 
реализация на жените, участието им в обществения живот, избора на професии, 
равенството на работното място и др. 

Мъжките общества, според Хофстеде се отличават от женските по ред 
социално-психологически характеристики: висока оценка на личните успехи; 
високият социален статус се смята за доказателство на личния успех; цени се 
голямото, мащабното; децата са обучавани да се възхищават на силния; 
неудачниците се избягват; демонстрацията на успеха се счита за добър тон в 
общуването; диференциацията в семейството е силно изразена; хората са много 
загрижени за самоуважението. 

Ценностната ориентация на женската култура придвижва на преден план 
необходимостта от консенсус; цени се грижата за другия; щадят се чувствата на 
другите хора; ясно изразена е ориентацията към работа в услуга на другите; 
малкото е красиво; има симпатия към страдащия; високо се цени скромността; 
мисленето е по-интуитивно ориентирано; принадлежността към някаква общност 
или група означава много. 

Хофстеде определя мъжествеността като степен, в която доминиращи 

ценности в обществото се считат агресивността, преследване на целите с 

всички възможни средства. Ориентацията е към парите и притежаването на 
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вещи. Културите с женствена природа ценят взаимоотношенията между 

хората, грижата за другите, всеобщото качество на живот. 

Измерението "мъжественост женственост" има важно значение за определяне на 

методите на мотивация на работната позиция, избора на подходи за решаване 

нз най-сложните задачи, за разрешаването на конфликти. България е на 25 

място по показателя "мъжественост".  

 

Тези основни разлики се изявяват и в други сфери на обществения и личния 
живот. Обобщена справка за тези различия е представена в следващата таблица 

 

 

 

 

Параметри на 
културата 

„Мъжка” култура „Женска” култура 

1. Ролята на мъжете и 
жените 

Мъжът работи, 
жената възпитава 
децата. 

Мъжът не е длъжен да 
работи, може да се грижи и 
за децата. 

2. Доминиране Мъжът доминира във 
всяка ситуация. 

Различието между 
половете не влияе на 
доминирането 

3. Главна ценност Успех в живота Качеството на живота 

4. Живот и работа "Живей, за да работиш" "Работи, за да живееш" 

5. Какво се явява важно? Пари и добри 
материални условия 

Мъжете и обкръжението 

6. Стремеж Винаги да бъда най-
добрият 

Ориентация към равенство 

7. Отношение към 
свободата 

Независимост Солидарност 

8. Чувства Да уважаваме тези, които 
са успели 

Той е експерт в сферата на 
управление 

9. Вземане на решения Логика Интуиция 

10. Страни, в които се 
проявяват 

Япония, Италия, 
Австрия, Швейцария, 
Мексико 

Швеция, Холандия, Дания, 
Норвегия, Финландия, 
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Ключови различия между женските и мъжки общества (по Хофстеде)7 

Женски  Мъжки 

Обща норма  

Господстващи ценности в 
обществото - грижа за другите и 
стабилност. 

Важни са хората и топлите 
отношения. 

Всички са длъжни да бъдат 
скромни. 

И на мъжете, и на жените е 
позволено да бъдат нежни и да 
се грижат за отношенията. 

Симпатия към слабия. 

Малкото и бавното е красиво. 

Сексът и насилието в медиите са 
забранени. 

Господстващи ценности в обществото 
- материалният успех и прогрес. 

Важни са парите и вещите. 

Мъжът трябва да е напорист, 
честолюбив и твърд. 

Жените се предполага, че са нежни и 
се грижат за отношенията. 

Симпатия към силния. 

Голямото и бързото е красиво. 

Сексът и насилието са показани в 
обществото и медиите.  

В семейството  

И майката, и бащата боравят 
както с факти, така и с чувства. 

Както момчетата, така и 
момичетата могат да плачат, но 
не са длъжни да се бият. 

Бащите боравят с факти, майките с 
чувства. 

Момичетата плачат, момчетата - не; 
момчетата са длъжни да се бият, 
когато ги нападат, момичетата – не. 

В училище  

Внимание към посредствения 
ученик. 

Неудачите в училище не са от 
значение. 

У учителя се цени приятелското 
отношение. 

Момчетата и момичетата 
изучават едни и същи предмети.  

Внимание към отличника. 

Неуспехите в училище са нещастие. 

У учителя се цени блясъкът. 

Момчетата и момичетата изучават 
различни предмети.  

                                                 
7 Geert Hofstede and Associates. Masculinity and Femininity. The Taboo Dimension of National Cultures. 
Sage Publications, 1998. 
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На работа  

Работи се, за да се живее. 

Мениджърите се ръководят от 
интуиция и се стремят към 
съгласие. 

Акцентът е върху равенството, 
солидарността и качеството на 
труда. 

Разрешение на конфликти чрез 
компромис и преговори.  

Живее се, за да се работи. 

Мениджърите са длъжни да бъдат 
решителни и напористи. 

Акцентът е върху справедливостта, 
съревнователността и крайните 
резултати. 

Разрешение на конфликти по пътя на 
победа на “най-добрия”.  

В политиката  

Идеал на обществото е 
всеобщото благоденствие. 

Необходимо е да се помага на 
нуждаещия се. 

Общество на търпимостта. 

Висш приоритет - запазване на 
средата. 

Правителството харчи малко за 
въоръжаване. 

Международните конфликти се 
разрешават по пътя на 
преговори и компромиси. 

Сравнително много жени заемат 
избирателни политически 
длъжности. 

Идеал за обществото са големите 
успехи. 

Нужно е да се поддържат силните. 

Строго, крайно общество. 

Висш приоритет - поддържане на 
икономическия ръст. 

Правителството харчи голяма част за 
въоръжение. 

Международните конфликти се 
разрешават по пътя на 
демонстриране на сила или по пътя 
на борбата. 

Сравнително малко жени заемат 
избирателни длъжности. 

Преобладаващи идеи  

Господстващите религии 
подчертават взаимното 
допълване на половете. 

Освобождението на жените 
означава, че мъжете и жените 
трябва да носят по равно 
отговорност за задълженията 
към дома и на работа.  

Господстващите религии подчертават 
мъжките прерогативи.  

Освобождението на жените 
означава, че жените се допускат до 
позиции, които по-рано са се 
заемали само от мъже. 
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Времевата ориентация показва степента, в която обществото взема решения 
въз основа на традицията и минали събития, или с оглед на временна печалба 
или на нещо, което се счита за желанов бъдеще. Например, колко важна според 
вас е историята на вашия регион за момента и за в бъдеще? Когато хората 
позират с това откъде са, те за миналото ли говорят, за настоящето или за 
бъдещото? 

 

Индивидуализъм—Колективизъм показва степента, в която обществото е 
структура, в която хората водят самостоятелен живот, обособен в малки единици 
и сами да се грижат за себе си и семействата си или хората се чувстват силно 
свързани и отговорни към семействата и общността си и гледат на себе си като 
на членове на група (в колективистичните култури). 
 
Колективистични са културите, които поставят груповия интерес над интереса 
на отделната личност. Повечето култури днес са колективистични. Мнозинството 
от населението на планетата живее в колективистични общества. 
 
Идентичността на личността се определя от групата. Принадлежността към 
колектива - семейство, род, село, племе - е главният източник на личностното 
самовъзприемане и самоопределение. Човек е длъжен да бъде верен на своята 
група, да следва нейните правила. Най-лошото, което може да направи, е да 
наруши правилата. 
 
В замяна групата предлага закрила, подкрепа и грижа за своите членове. По-
ограничените лични права се компенсират от по-голяма взаимопомощ. Строгите 
вътрешногрупови норми отнемат свободата човек сам да преценява, но му дават 
бърз, лесен и надежден от гледна точка на общността ориентир за добро и зло, 
за правилно и неправилно. В тези култури, обаче, може да се придържат към 
вътрешните правила, но са доста небрежни по-отношение на спазването на 
законите или прилагането им по еднакъв начин за всички. 
 
Друг отличителен белег на колективистичните култури е тяхната склонност към 
изключване, отхвърляне на външните. Отношението към хората се формира въз 
основа на това дали са "свои" или "чужди." Ако член на колективистично 
общество стане мениджър е по-вероятно да лобира за това негов близък да 
заеме дадена позиция, дори да има по-компетентни кандидати.  
Примери за колективистични култури: Източна Европа, Латинска Америка, 
Близкият Изток, Средна Азия, Източна Азия, Индия, Африка.  
 
Културен модел на Геерт Хофстеде, представящ различните държави 
http://geert-hofstede.com/countries.html  
 
Допълнителна информация за модела на Хофстеде: 
http://liternet.bg/publish6/ikon/izmeniashtiat.htm  
 

Поведенческите компоненти на културата при Едуард и Майлдред Хол 

 
Представеният модел се заражда с цел да се помогне на американски 
бизнесмени, пътуващи и работещи в чужбина да разбират културните различия, 
свързани или с модели на поведение, или с пространството, или с времето: 
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Бързи и бавни послания  
Отнасят се до „скоростта, с която дадено послание се разпознава и 
последващото го действие”. Примери за бързи послания са заглавията, 
рекламите и телевизията. Лесното запознаване също е типично за хора със 
склонност към бързи послания. Докато за едно по-дълбоко опознаване на някого 
(хората са „бавни послания”) е необходимо време, в някои култури лесното 
сприятеляване е по-бързо отколкото в други и с това е пример за бързо 
послание. Бавни послания, например, са изкуството, документалните филми, 
сериозните връзки между хората. 
 
Високи и нисък контекст  
Отнасят се до количеството информация и послания, които се предават по време 
на общуване. Комуникацията с висок контекст на посланията се основава 
предимно на физически контакт и на лични и родови връзки. Според Хол и Хол, 
култури с типичен висок контекст са: японската, арабската, и 
средиземноморската, където има широки информационни мрежи и наличие на 
много лични взаимоотношения. Следователно, в ежедневното общуване не се 
изисква много предварителна информация. Например дългогодишните приятели 
често използват послания, които са почти неразбираеми за страничния 
наблюдател. Посланието може да е много кратко и едва загатнато, но се 
декодира с помощта на информацията, която двамата са получили един за друг 
през годините, през които са били заедно. В общуването тези култури използват 
намеци, ритуализирани жестове, базира се на обща памет и невербални сигнали, 
които не са явни и могат да носят различно послание, което да доведе до 
объркване незапознатите.  Най-ярки представители на този тип комуникация са 
държавите от Източна Азия (Япония, Китай, Корея), Южното и Източното 
Средиземноморие (Испания, Гърция, Турция, в това число и дo голяма степен 
България), арабските страни и страните от Латинска Америка.  
 
Комуникацията с нисък контекст предполага, че по-голямата част от 
информацията се съдържа в самата комуникация. Послания с нисък контекст 
изискват ясно описание, недвусмислено общуване и висока степен на 
определеност. В култури с нисък контекст при общуване помежду си хората 
преминават към същината на въпроса, използват ясни и недвусмислени изрази.  
Посланията са точни и определени и не се нуждаят от дешифриране. В 
старанието си да бъдат ясно разбрани, представителите на културите с нисък 
конктекст могат да бъдат многословни и детайлни, стараейки се да обяснят 
очевидното. Типични култури с нисък контекст са северно-американската, 
германската, швейцарската, и скандинавската. Комуникацията с този вид 
култури изисква определеност, детайли и факти, точно планиране, директни 
твърдения и ясен смисъл. 
 

Ако не се имат предвид различните стилове на общуване, произтичащи от 
високия и нисък контекст, могат да се получат недоразумения. Така например, 
човек със стил на висок контекст може да възприеме човек със стил на нисък 
контекст като прекалено разговорлив или обстоятелствен, и обратно, човек с 
висок контекст може да се възприема като неискрен („скриващ” информация), 
нежелаещ да съдейства, от страна на човек с нисък контекст. За да вземат 
решения, хората с нисък контекст се нуждаят от много предварителна 
информация, докато хората с висок контекст могат да основат решенията си на 
по-малко предварителна информация, тъй като са следили развоя на 
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съответните процеси. Ситуацията обаче е парадоксална, тогава когато хора с 
висок контекст са помолени да оценят ново начинание, а те искат да знаят 
всичко, защото не са били част от контекста на новата идея. 

 
 
Личното пространство е разстоянието между хората, необходимо им, за да се 
чувстват удобно. Хол и Хол описват личното пространство като „мехур”, който е 
около човека през цялото време. Той променя големината си в зависимост от 
ситуацията и хората, с които се общува (близките приятели се допускат по-
близо от другите). „Мехурът” показва какво според даден човек е подходящото 
пространство между него и другите хора. Ако някой е по-далеч, той се приема за 
студен, а ако се опитва да се приближи повече от приеманата за подходяща 
дистанция, той може да се възприеме като заплашващ или груб. Ако нормалната 
дистанция за разговор на една култура е твърде близка и навлиза в тази на 
друга култура, проблем в общуването може да възникне просто поради 
различната интерпретация на избраната физическа дистанция. 
 
Допирът има нееднозначни измерения. В онези култури,за които телесният 
контакт, докосването е нещо обичайно, тази форма на общуване е израз на 
добронамереност, близост, желание за чисти и сърдечни отношения. Близката 
дистанция и честото допиране в комуникирането са характерни за т.нар. 
"култури с висок контекст" или още "с гъста информационна мрежа" (китайци, 
японци, корейци, виетнамци, араби, гърци, испанци, италианци).  
 
Обратно - рядко и лаконично може да се използва докосването до тялото на 
другия - с ръка, рамо, торс или крак в култури с "нисък (слаб) контекст", чиито 
представители се чувстват далеч по-удобно, когато им е гарантирана 
неприкосновеността на личното пространство /швейцарци, германци, 
скандинавци, североамериканци/.  
 
Най-универсалният допир в бизнес комуникацията несъмнено е ръкостискането. 
Той е израз на поздрав, но се върши и при сбогуване; знак е за успешно 
сключена сделка, но се среща и при почтени конкуренти. 
 
Латинонамериканските делови мъже често докосват своите събеседници, което 
от една страна се дължи на техния темперамент и енергичност, а от друга е 
израз, който внушава близост и доверие. Изследванията сочат, че за половин 
час бразилските посредници докосват средно 5 пъти своите партньори, докато 
американските или пък японските бизнесмени не го правят нито веднъж. Ако 
тази културна отлика не се познава добре, може да възникне напрежение – 
например между бразилец и японец.  
 
Териториалността се отнася до организирането на физическото пространство, 
например в офиса. Офисът на президента на последния етаж ли е или по 
средата на сградата? Ако, например, за някого химикалките на бюрото му са 
част от личната му територия, той не гледа добре на тези, които ги заемат, без 
да се помолили за разрешение. Териториалността е за усета, който хората са 
развили за пространството и материалните неща около тях; в същото време тя 
говори и за власт. 
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Монохронното и полихрoнно време се отнасят до структурирането на 
времето.  
 
При монохронното време нещата се изпълняват в последователност, работи се с 
програми, където различните задачи си имат определено време за изпълнение. 
За монохронните култури времето е много подръчно, почти може да се докосне и 
за него се говори като за суровина: изразходване, загуба и спестяване на време. 
Това време е линейно, то е като линия от миналото през настоящето към 
бъдещото. То се използва като инструмент за структуриране на деня и за 
определяне на приоритетите, като например „липсата” на време, за да се 
срещнем с някого.  
 
Полихронното време е точно обратното: много задачи се изпълняват 
едновременно, има висока степен на ангажираност с хората, с което се поставя 
ударение върху другите, вместо върху програмата. Полихронното време не се 
възприема като суровина и може да се сравни по-скоро с точка, отколкото с 
линия. 

Представителите на монохронните култури гледат сериозно на поетите 
ангажименти (срокове, графици и др.). При тях личните и родовите връзки нямат 
значение в бизнеса. Мениджърските офиси са отделени от помещенията на 
служителите. Тези хора наблягат на точността - винаги идват навреме на срещи 
или мероприятия и имат подчертан респект към частната собственост, т.е. рядко 
дават или взимат вещи назаем. Най-ярките представители на монохронната 
култура са САЩ, Канада, Германия и Северна Европа.  

За полихронната култура личните и родовите връзки в бизнеса имат голямо 
значение, т.е. необходим е личен контакт или препоръка от близки хора, за да 
се започне бизнес. Представителите на този тип култура често биха могли да 
променят плановете си и почти никога не са навреме за срещи, т.е. на 
закъснението не се обръща голямо внимание. Характерно за тях е, че 
мениджъри и служители споделят общи пространства и че биха могли да работят 
по няколко проекта едновременно. Държавите в Южна Европа, Средния изток и 
Латинска Америка са със силно изразена полихронна култура.  

В междукултурните групи, измеренията въведени от Хол и Хол могат да послужат 
за първоначален „теоретичен” подход към културните различия. Те позволяват 
провеждането на много хубави упражнения, като например въвеждане на 
участниците в разговор, при който те да променят дистанцията помежду си. И 
двамата ли имат еднакво чувство за правилната дистанция? Как биха се 
отнасяли към някой, който се нуждае от повече/по-малко пространство?  
 
Работещите с млади хора могат също така да намерят тези измерения за 
полезни при разпознаване на междукултурните различия в една група (какво е 
отношението на хората към точността, дали обичат да бъдат докосвани или не, 
дали мислят че говорите прекалено много или прекалено малко и така нататък), 
разполагайки с речник за да ги опишат.  
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КУЛТУРЕН ШОК8 

Какво е "културен шок"? 
Това е състоянието, в което човек може да изпадне, когато се сблъска с нова и 
чужда култура. Тогава той може да се почувства объркан и дезориентиран. 
Самият термин е създаден през 1955г. от антрополога Klavero Oberg.  
 
Културният шок има четири фази: 
 
1. Меден месец. 
През първите седмици много неща могат да изглеждат прекрасни. Човек е 
изпълнен от еуфория, възхищава се на храната, на пространствата, на 
архитектурата, интересни са му навиците на хората наоколо, интересно му е 
темпото на живота, вълнува се. Въобще, това е период на множество 
наблюдения и открития. 
 
2. Фаза на ужас. 
След известно време (най-често, но не задължително - 3 месеца), човек започва 
да осъзнава по-ясно различията между своята култура и новата, но чужда 
култура, а това може да породи безпокойство. На мястото на радостното 
вълнение може да дойдат недоволство, съжаление и фрустрация. Това, което 
отначало е изглеждало ново и вълнуващо предизвикателство, може да се 
превърне в гневно отхвърляне на новото. Вероятно най-големият проблем е в 
комуникацията: в един момент на човек му става неприятно, че всекидневно 
среща и общува с хора, които не са му близки. Възможно е да почувства самота. 
Липсва му "родното." В някои случаи има и езикова бариера, а това 
допълнително утежнява ситуацията.  
 
3. Фаза на приспособяване и хумор. 
След известно време (6-12 месеца, всичко е индивидуално), човекът, попаднал в 
нова културна среда, вече е по-опитен и по-гъвкав. Свикнал е с обстановката, 
изградил си е нови навици, вероятно си е създал повече контакти с други хора 
(колеги на работа, съседи в квартала), познава по-добре условията, правилата, 
обичаите на местните хора и е започнал да се пригажда към тях. Много помага 
това, че човек вече знае какво да очаква и има поведенческия репертоар да 
реагира адекватно на различни ситуации в приемащата култура. 
 
4. Фаза на овладяване. 
На този етап, след поне година или две престой в друга култура, новодошлият 
чужденец започва да се чувства в свои води. Усъвършенствал е не само речника 
си, но и е обогатил усета си за нюансите на езика. Подобрил е комуникативните 
и мисловните си умения до степен да може пълноценно да участва в живота на 
фирмата, квартала, на общността, на която е станал член. Затова тази фаза 
може да се нарече още "фаза на бикултуризъм" - човек е компетентен и в 
културата си на произход, и в приемната си култура. 

                                                 
8 http://interculturalskills.blogspot.com/2011/01/blog-post.html  
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ИНФОРМАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОБИЛНОСТТА 

ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

 
Младите хора имат възможност да се възползват от възможности на европейски 
програми за образование като Програма "Учене през целия живот", която 
действа за периода 2007-2013г. През 2014г. програмата ще се трансформира в 
нова програма "Еразъм за всички", в която основен акцент ще се поставя на 
мобилността.  
 
МЛАДЕЖКИ ОБМЕН 
 
Младежкият обмен е проект, който събира групи млади хора от две или повече 
страни, предоставя им възможност да дискутират различни теми, като 
същевременно научават за страните и културите на другите.  Всеки Младежки 
обмен се базира на транснационално партньорство между две или повече 
кандидатстващи организации от различни страни.  

 
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ 
 
Плотеус9 
Цели да помогне на студенти, търсещи работа, работници, родители, кариерни 
консултанти и обучители да откриват информация относно обучението в Европа. 
 
Европас10 
Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и 
лесно разбираеми в Европа: 
Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани: 
Автобиографията помага да представите ефективно и разбираемо Вашите умения 
и квалификации; Можете да създадете Вашето CV онлайн, като използвате 
онлайн ръководството или изтеглите образеца за попълване, примерите и 
инструкциите; 
Езиков Паспорт е инструмент за самооценка на езиковите умения и 
квалификации; Можете да създадете Вашия Езиков паспорт онлайн, като 
използвате онлайн ръководството или изтеглите образеца за попълване, 
примерите и инструкциите. 
Три от документите се издават от организации в сферата на образованието и 
обучението: 
Europass мобилност описва знанията и уменията, придобити в друга европейска 
страна; 
Приложение към сертификат описва знанията и уменията, придобити от 
притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този 
документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с 
което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина; 
Приложение към диплома описва знанията и уменията, придобити от лицата, 
завършили висше образование. Този документ допълва информацията, 

                                                 
9 Плотеус, http://ec.europa.eu/ploteus/  
10 Европас, http://europass.cedefop.europa.eu/bg/home 
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съдържаща се в официалния документ за образователна степен, с което я прави 
по-лесно разбираема, особено в чужбина. 
 
Study in Europe11 
Официална страница на Европейския съюз с информация за висшето 
образование в Европа, както  и условията на живот.  
 
EURES12  
Европейска служба по заетостта цели да подпомогне свободното движение на 
работещите в Европа. EURES информира, съветва и предоставя помощ на 
потенциални мобилни работници относно възможностите за работа и условията 
на живот и труд в Европа. 
 
Лесният начин да намерите информация за работни места и възможности за 
обучение в цяла Европа - вакантни работни места в 31 европейски страни, 
автобиографии предоставени от страна на заинтересовани кандидати, какво 
трябва да знаете за условията на живот и работа в чужбина и още повече 
събрано за вас от мрежата на EURES. 
 
Европа Директно13  
 
Премествам се в друга страна от Европейския съюз – как да получа 
разрешително за пребиваване? Какви са правилата за таксите за роуминг? 
Полетът ми е анулиран – какви са правата ми? За какви безвъзмездни средства 
от ЕС може да кандидатства моята организация? За отговор на всички тези и 
много други въпроси свържете се с централната информационна служба Europe 
Direct. 
 
Европейски стипендии и грантове14  
 
Търсачка за стипендии в Европа15  
 
Euraxess16 е мрежа за насърчаване на кариерните възможности, информация и 
подкрепа на мобилността на изследователи в цяла Европа. 
 
Euroguidance17 е мрежата от национални ресурсни центрове за професионално 
ориентиране. Нейните основни функции са: 

• да предоставя информация за възможностите за образование и обучение 
в Европа, основно за кариерни консултанти, които да я предадат на 
гражданите като цяло; 

• да подкрепя обмена на качествена информация за системите за 
образование и обучение и квалификациите в Европейския съюз, 
Европейското икономическо пространство и страните от Централна и 
Източна Европа. 

                                                 
11 Study in Europe, http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ 
12 EURES, http://ec.europa.eu/eures/ 
13 Европа Директно, http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm 
14 Европейски стипендии и грантове - 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/international/scholarships_en.htm   
15 Търсачка за стипендии, http://www.scholarshipportal.eu/#basic  
16 Euraxess - http://ec.europa.eu/euraxess/  
17 Eurogidance - www.euroguidance.net  
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Мрежата Евродеск18 предоставя безплатна информация и консултации за 
програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, 
свободно време, права, програми и политика. Базата данни съдържа и широк 
кръг информация на европейско ниво, която касае младите хора, младежките 
работници и младежки организации. 
 
Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР)19 
установява връзки между националните квалификационни системи, 
изпълнявайки функцията на инструмент за обяснение на съдържанието и 
повишаване на разбираемостта на квалификациите в рамките на различните 
страни и системи в Европа. Рамката поставя две основни цели: насърчаване на 
мобилността на гражданите между отделните страни и улесняване на тяхното 
обучение през целия живот. 
 
Наръчник за правата на студентите, участващи в студентска мобилност в 
Европейския съюз20 
 
НАЦИОНАЛНИ РЕСУРСИ 

 

www.mon.bg - Министерство на образованието, младежта и науката 

www.hrdc.bg - Център за развитие на човешките ресурси 

www.youthbg.info - Национален център „Европейски младежки програми и 
политики” 

www.mikc.bg - Центрове за младежка информация 

www.flgr.bg - E-седмичник с новини за конкурси, стипендии, проекти 

www.ngobg.info - НПО портал 

www.karieri.bg - Кариери.бг 

http://back2bg.com/ - Работа след образованиe и стаж в чужбина 

 
ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ С ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 
 
На български език: 

http://www.inspirelearning.net/ - блог с полезни, интересни и достъпни 
материали за обучения и развитие; 

http://mindmapping.bg/mindmaps/about/ - Мисловни карти; 

http://internet-biznes.net/internet-biznes/mislovni-karti.html - Мисловни 
карти; 

www.Novavizia.com – Блог за мениджмънт, маркетинг, работа в екип, човешки 
ресурси и предприемачество; 

                                                 
18 Евродеск България - www.eurodesk.bg  
19 EKR - http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_bg.pdf  
20 Наръчник за правата на студентите, http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/move_bg.pdf  
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http://www.novakultura.com/ - безплатни видео клипове за професионално и 
личностно развитие; 

http://jobtiger.tv  – онлайн телевизия за кариерата; 

 
на английски език: 

 

http://www.mindtools.com  – разнообразни методи и инструменти, които 
могат да се използват в обучението; 

www.TED.com  – вдъхновяващи лекции; 

www.slideshare.net  – интересни презентации на всякакви теми. 
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МАТЕРИАЛИ ПО МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ  

 
Европейска модулна програма за интеркултурно обучение при 
подготовката и квалификацията на учители / Интеркултурна 
компетентност за начални учители. Упражнения, 2006 
http://www.emil.ikk.lmu.de/bulgar/Brochure-exercises-BG.pdf  
Помагалото е предназначено за начални учители, които под формата на игра да 
въведат своите ученици в общуването с културни различия. Съдържа 20 
упражнения с насоки за учителите.  
 
Наръчник за практикуващи от професионалното образование за 
развитие на междукултурна компетентност 
http://www.adam-
europe.eu/prj/7387/prj/producto%206%20version%20b%C3%BAlgaro.pdf  
Наръчникът е предназначен за служители в системата на Професионално 
образование и обучение (ПОО) в цяла Европа. Има за цел да насърчи и улесни 
служителите да развиват междукултурна компетентност - възгледи, умения и 
понятия и поведенчески модели. Наръчникът помага за изграждане и 
усъвършенстване на междукултурни способности: самосъзнание, общуване, 
гъвкавост, работа в мрежа, управление на междукултурен екип, управление на 
промяната и предлагане на качествени услуги. Съдържа много примери, 
конкретни случаи и алгоритми за ефективно общуване и работа с хора от други 
страни и различни култури - мигранти, малцинствени етнически групи, както и 
малцинствени езикови, културни и религиозни общности. 
  
Пътеводител на междуетническия стопаджия. Наръчник за общуване и 
работа в мултиетническа среда 
http://media.cega.bg/Hronika/Naruchnik_mladeji.pdf  
 
Европа на работа. Европейско междукултурно работно място 
http://immi.se/eiw/texts/EIW_Demo_Units_BG.pdf  
 
Наръчник за интеркултурно обучение 
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/documents/Publications/T_kits/4/Bulgarian/tkit4_bulgarian.pdf  
 
„Компас” и други ресурси за обучение по правата на човека 
www.eycb.coe.int  
 
Образователен пакет: идеи, ресурси, методи и дейности за неформално 
междукултурно образование за младежи и възрастни 
http://www.eycb.coe.int/edupack/  
 
Европейска година на междукултурния диалог 2008  
www.interculturaldialogue2008.eu  
 
Ресурсен център „Салто”  
www.salto-youth.net  
 
Mobility advice interview 
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http://euroguidancemobility.wikispaces.com/file/view/tools+used+by+EG+network+
for+mobility+issues.pdf  
 
All different – all equal. Education pack. Ideas, resources, methods and 
activities for informal intercultural education with young people and adults 
http://www.iwtc.org/ideas/24_equal.pdf  
 
Establishing a Global Mindset: International Education 
http://www.worldwideerc.org/Resources/MOBILITYarticles/Pages/1009-
dubberke.aspx  
 
Coaching guide for youth initiatives 
http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-938/coaching_guide_www.pdf  
 
РЕСУРСИ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА 
 
International Labor Organization 
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  
 
Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  
 
World Bank 
http://www.worldbank.org/  
 
U.S Department of Labor   
http://www.dol.gov/  
 
Hewitt 
http://www.hewittassociates.com/Intl/NA/en-
US/KnowledgeCenter/ArticlesReports/Articles.aspx  
 
Manpower  
http://www.manpower.com/research/research.cfm  
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СТАЖОВЕ  

 
AIESEC – МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН  
Стаж в чужбина - това е най-интензивният опит, който AIESEC предлага. 
Програмата за образователен обмен дава възможност на бизнес и 
неправителствените организации и талантливите млади хора от 107 страни да 
осъществят контакт чрез качествените професионални стажове съчетани с 
международен опит.  
За кандидатстване за стаж се полага изпит по чужд език и се заплаща такса . 
След което се организира онлайн интервю с работодател .  
http://aiesec.bg  
 
ЕРАЗЪМ ПРАКТИКИ  
Еразъм стажовете са златна възможност да се докоснеш до бизнес атмосферата, 
културата и социалните отношения в другите европейски държави. Те са чудесен 
начин да натрупаш професионален и житейски опит и познания в среда, която 
желаеш да посетиш и изследваш задълбочено.  
Стажовете дават възможност да:  
• Работиш на позиция, която е свързана с това, което учиш в България; 
• Tестваш желаната от теб работна позиция, с оглед твоята успешна 
професионална реализация в бъдеще; 
• Придобиеш умения и квалификации, необходими за работната позиция, която 
възнамеряваш да потърсиш на българския или европейския пазар на работна 
ръка; 
• Подобриш езиковите си познания; 
• Разшириш професионалните си хоризонти, като откриеш за себе си по-високи 
професионални цели от тези, които имаш в България; 
• Придобиеш задълбочено познаване на бизнеса и социалните отношения в една 
различна от България страна;  
• Да намериш много нови приятели и да се забавляваш с тях.  
 
СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ  
 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ (ЕИСК, 
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE)  
ЕИСК е консултативен орган, който дава на икономическите и социалните 
партньори в Европа като работодатели, синдикати, представители на малки 
фирми, земеделски производители, сдружения, потребители и други възможност 
да изкажат своето официално становище относно политиките на Европейския 
съюз.  
 
Стажантските програми предлагат различни варианти за работа и квалификация. 
Предоставя се възможност за завършване и прилагане в практиката на 
придобити умения и знания по време на предишен стаж или обучение; за 
придобиване на практически познания за работата в различните отдели на 
ЕИСК; за натрупване на опит и контакти по време на работата в институцията. 
  
Стаж за дълъг период  
Кандидатите трябва да имат завършено висше образование и познания в някоя 
от областите на дейност на ЕИСК. Те трябва да са на възраст до 30 години и да 
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имат задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС и 
задоволителни познания по втори официален език на ЕС.  
Петмесечният стаж се провежда два пъти годишно: от 16 февруари до 15 юли 
(пролетен стаж) и от 16 септември до 15 февруари (есенен стаж).  
 
Стаж за кратък период  
Кандидатите трябва да са студенти, които ще завършат висшето си образование 
до приключването на стажа. Няма възрастови ограничения за тази стажантска 
програма. Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от 
официалните езици на ЕС и задоволителни познания по втори официален език 
на ЕС. 
 
Крайният срок за подаване на документите за пролетния стаж е 1 април, а за 
есенния - 1 октомври.  
 
Формуляри за кандидатстване и повече информация за стажантската 
програма можете да намерите на сайта на ЕИСК: 
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/training_careers/traineeships/index_bg.htm  
  
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
Всяка година Европейската комисия набира стажанти за период от пет месеца, с 
начало на стажа през месеците март и октомври. Възможни са два вида стаж – за 
преводачи (към Генерална дирекция "Преводи" в Люксембург) и общи 
административни стажове (към някои от Генералните дирекции на Комисията в 
Брюксел, представителство на Комисията в държава-членка или делегация на 
Комисията в трета страна).  
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm  
 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  
Парламентът предлага няколко възможности за стажове и учебни посещения 
в рамките на своя Генерален секретариат с цел професионално обучение и 
обогатяване на познанията за Европейския парламент и неговата дейност. 
Стажовете могат да са платени или неплатени и са следните няколко вида: общa 
насоченост, журналистическа насоченост и стажове за писмени и устни 
преводачи.  
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&language
=BG  
  
СЪВЕТА НА ЕС  
Съветът на ЕС предлага три вида стаж в рамките на своя Генерален секретариат: 
платени стажове за висшисти, неплатени стажове в рамките на цикъл на 
университетско обучение и стажове на служители от държавната администрация. 
Продължителността на стажа е минимум три и максимум пет месеца.  
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=1292&lang=EN&mode=g  
  
КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ  
Два типа стажове са достъпни: платени дългосрочни стажове ( stages ) и 
неплатени краткосрочни стажове (séjours d'étude ).  
http://www.cor.europa.eu  
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СЪДА НА ЕО  
Два пъти годишно (през март и октомври) Съдът предлага ограничен брой 
стажове за период от пет месеца. Кандидатите трябва да са завършили право, 
политология (с правна насоченост) или да имат квалификация за конферентен 
превод, ако желаят да работят за преводаческите служби на Съда. Изисква се 
добро владеене на френски език.  
Формуляр за кандидатстване и информация: http://curia.europa.eu  
 
ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН  
Два пъти в годината (през септември и януари) Европейският омбудсман 
предлага стажове за дипломирани юристи с добри познания по общностно право. 
Стажовете се провеждат в Страсбург или Брюксел за период между четири 
месеца и една година.  
http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/default.htm  
 
ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА   
Европейската централна банка набира стажанти през цялата година за период от 
три месеца до една година. Кандидатите трябва да имат степен на завършено 
висше образование в някоя от следните области: икономика, финанси, бизнес 
администрация, право, човешки ресурси, превод и др. В зависимост от 
функциите на дирекцията, която набира стажанти, обаче, могат да се търсят 
кандидати и от други специалности.  
https://gs6.globalsuccessor.com  
 
ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА  
Всички актуални конкурси за работа се публикуват на този сайт:  
http://www.eib.org/about/jobs/index.htm  
 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ  
Икономическият и социален комитет предлага платени стажове за лица със 
завършено висше образование два пъти годишно (през февруари и септември). 
Има възможност и за кратки, неплатени стажове от един до три месеца за 
студенти, които трябва да завършат период на професионално обучение в 
рамките на академичната си програма.  
www.eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp   
 


