
Щастливи сме да споделим с вас, че
компетентностно-ориентираната
обучителна програма за младежки
работници е финализирана и съвсем
скоро ще бъде публикувана в уебсайта на
проекта и достъпна на всички езици. 

Обучителния наръчник е базиран  на резултатите от първата фаза
диагностична фаза на проекта, осъществена на база на интервюта и
онлайн въпросници, които ни помогнаха да идентифицираме и разберем
обучителните нужди на младежките работници, в контекста на работата им
с неактивни младежи в Европа. Този сравнителен анализ на ситуацията на
младежката работа в шестте страни, партньори по проекта доведе до
персонализиран компетентостен модел, които обхваща специфичните
знания, умения и нагласи нужни за ефективно кариерно консултиране и
управление на менторския процес с  NEETs.  
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Обучителния наръчник COMPASS беше разработен около
следните 6 ключови компетенции, идентифицирани във
фазата на проучване: 



Основната цел на тази обучителна програма е да
предостави практически инструменти и
упражнения, които да задълбочат разбирането
за меките умения, да спомогнат за тяхното
развитие, като по този начин младежките
работници градят капацитет за по-ефективна
подкрепа на неактивните младежи. Той е
насочен основно към младежки работници,
които са активно работят с NEETs и има за задача
да ги подкрепят в процеса на интеграция както в
обучителната система, така и на пазара на труда.  

По време на следващата фаза на проекта, ще
бъде организирана серия от работилници във
всяка страна по проекта, за да тестваме
обучителните активности. 
Междувременно, екипът на COMPASS си
сътрудничи в изработката на геймифицирана
платформа, директно насочена към  NEETs.

Платформата ще съдържа видеа, игри, пъзели и
въпросници, както и много други интерактивни
елементи. 

В Наръчника можете да достъпите 6 модула, като
всеки се състои от 5 урока. Тези 30 урока покриват
знания, умения и концепции свързани с всяка от
ключовите компетенции и предлагат по 1 или 2

активности. Подходът е насочен към обучаемия и
акомпанира на младежкия работник в
разбирането на неговото собствено представяне
и осънаване за нивото на неговите меки умения,
свързани с успешното изпълнение на работните
задачи.  Предоставили сме и полезни насоки за
ползвателите на Наръчника, както предварителна
и последваща оценка на компетенциите към
всеки модул. 
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Последвайте фейсбук
страницата на проекта,

където можете да
научите още

вълнуващи новини:


