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Нови сфери на заетост за жени с увреждания  

 

Учебна програма за професионални компетентности, ИКТ 
компетенции и меки умения за жени с увреждания 

Учебна програма. Указания за обучители 

 

1. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Основната цел на проекта READY WOMEN е да предложи на възрастните жени с увреждания 
нови възможности и иновативни инструменти за подобряване на тяхната квалификация и 
като резултат - да повиши нивата им на заетост и интеграция на пазара на труда, главно чрез 
обучителни действия, свързани с нови източници на заетост в нововъзникващи сектори. 

Обучението, създадено в рамките на проекта Ready Women е интерактивно средство, чиято 
цел е да предложи на жени с физически и сензорни увреждания нови възможности и 
иновативни инструменти за подобряване на тяхната квалификация и по този начин и на 
нивата им на заетост. 

Тази програма за обучение предлага на жените с увреждания възможността да подобрят 
своята подготовка за достъп до пазара на труда, по-специално до работни места, свързани с 
нови сфери на заетост.  

Съдържанието на програмата също е и инструмент, който обучителите на жени с 
увреждания могат да използват за разработване на курсове, които да дадат на жените с 
увреждания възможност да търсят работа и да подобрят квалификацията си. 

Учебната програма е достъпна на https://www.readywomentraining.eu/. Този уебсайт 
предлага нови методологии и инструменти за улесняване на достъпа до учебната програма, 
оценяването и развитието на компетентности и тяхното прилагане в контекста на заетостта, 
главно чрез обучителното съдържание, свързано с новите сфери на заетост (NYE) и 
нововъзникващите сектори. 

https://www.readywomentraining.eu/ е достъпен на 8 езика (английски, испански, 
португалски, италиански, гръцки, турски, български и латвийски). 

Целта на обучението на Ready Women е жените с увреждания да увеличат шансовете си за 
намиране на работа, особено в новите сфери на заетост,  което се постига чрез обучението 
за работа с компютър, развиването и актуализирането на предприемачески и 
интердисциплинарни умения, които допринасят за значително подобряване на качеството и 
ефективността на работата, запознаването на жените с концепцията за интеграция по пол и 
начините за справяне с проблемите, с които те се сблъскват в социалния и професионалния 

https://www.readywomentraining.eu/
https://www.readywomentraining.eu/
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си живот и накрая, ориентиране по въпросите на заетостта. Учебната програма въвежда 
обучителите също и в основните документи на европейската правна рамка за жените с 
увреждания, с концепцията за независим живот и ролята на личния асистент, много важна 
подкрепа за жените с увреждания. 

2. ЦЕЛИ 

Целите на учебната програма са следните: 

 Запознаване с основните права на хората с увреждания и с европейската правна 
рамка на европейско ниво и разпоредбите на ЕС за уврежданията и независимия 
живот; 

 Информиране на жените с увреждания за възможностите на компютърните и ИКТ 
умения и обучение и за прилагането им; 

 Предоставяне на жените с увреждания познания по предприемачеството, за да 
придобият смелост да станат предприемачи и да бъдат независими; 

 Демонстриране на ползите в професията от компютрите, автобиографиите, 
мотивационните писма, уебсайтовете за търсене на работа и социалните медии; 

 Осъзнаване на предимствата и недостатъците да бъдеш жена и да защитаваш 
правата си, когато са изложени на дискриминация, произтичаща от това, че си жена; 

 Консултиране на жените с увреждания по въпроси на заетостта, за да се увеличат 
шансовете им за намиране на работа. 

 

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Предвижда се този курс да се проведе в продължение на 65 часа, без да се включват 
учебните часове за модула за ИКТ компетенции, който трябва да бъде гъвкав. Би било 
препоръчително този модул да се направи така, че всеки обучаващ се да получи 
необходимото време за изучаване на предоставените материали. Всеки модул трае между 
10 и 20 часа и всеки раздел представлява между 1 и 3 часа обучение. 

4. ОПИСАНИЕ (График, раздели / модули ...) 

Тази програма е представена като 26 раздела в 6 обучителни модула със следните теми: 

 Модул 1: Европейска рамка за хората с увреждания: заетост, жени и увреждания - 
независим живот (15 часа); 

 Модул 2: Нови сфери на заетост (NYE) и ИКТ компетенции за жени с увреждания 
(гъвкав график); 

 Модул 3: Предприемачески умения за жени с увреждания (6 часа),  
 Модул 4: Меки умения за жени с увреждания с оглед пазара на труда (15 часа); 
 Модул 5: Полова интеграция при заетост за жените с увреждания (устойчиви 

цели AGENDA 2030) (12 часа); 
 Модул 6: Стратегия в помощ на трудови консултанти на жени с увреждания (15 

часа). 
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Всеки тематичен модул е разработен да бъде достъпен при представянето на съдържание, 
дейности, методи за оценяване и инструменти, които да се използват индивидуално или в 
група. 

5. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Предоставя се ориентировъчно съдържание, което да информира преподавателя / 
обучителя за широкия спектър от възможности в съдържанието и дейността и да гарантира, 
че основните материали, документи и теории са включени в материала на курса. 
Преподавателят / обучителят се насърчава да бъде креативен и гъвкав по отношение на 
нуждите и интересите на обучаващите се. 

 

 Module 1: Европейска правна рамка за хората с увреждания (20 часа): 
 Раздел 1: Въведение в европейската правна рамка за хората с увреждания; 
 Раздел 2: Достъпност и независим живот; 
 Раздел 3: Самооценка за независим живот. 

 
 Модул 2: Нови сфери на заетост и ИКТ компетенции за жени с увреждания 

(гъвкав график): 
 Раздел 1: Въведение в компютрите: Предимства на компютрите, използване 

на компютър, използване на интернет и търсене; 
 Раздел 2: Създаване на портфолио: Съдържание на автобиографията, 

съдържание на мотивационното писмо и изпращане на автобиографията и 
мотивационното писмо; 

 Раздел 3: Търсене на работа онлайн: сайтове за работа и комуникация с 
потенциални работодатели; 

 Раздел 4: Социални медии: Възможности на социалните медии и 
хаштаговете, използвани от потенциални работодатели; 

 Раздел 5: Нови сфери на заетост: нововъзникващи сектори, нови професии, 
работни места и необходими умения. 
 

 Модул 3: Предприемачески умения за жени с увреждания: Предприемачески 
умения за жени с увреждания (6 часа, разделени в 5 раздела): 
 Раздел 1 - Понятие за предприемачество и видове предприемачество (1 час); 
 Раздел 2 - Фактори, които влияят на предприемачеството (1 час); 
 Раздел 3 - Условия за предприемачество в съответната държава (1 час); 
 Раздел 4 - Как да се започне и оцени нов бизнес (1,5 часа); 
 Раздел 5 -Привеждане на примери за успешно предприемачество (особено 

на жени с увреждания) (1 час). Оценка и самооценка на постигнатия 
напредък (1/2 час). 
 

 Модул 4: Меки умения за жени с увреждания с оглед пазара на труда (15 часа):  
 Раздел 1 - Разкриване и управление на „меките умения“ (пет часа, разделени 

на две сесии по 2,5 часа); 
 Раздел 2 - Създаване на автобиография и офис пакет за базови знания (пет 

часа в две сесии по 2,5 часа). 
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 Раздел 3 - Тест за оценка на постигнатия напредък (пет часа, които се 
разделят на две 2,5-часови срещи). 
 

 Модул 5: Интеграция по пол за жените с увреждания и заетостта (устойчиви 
цели AGENDA 2030) (12 часа):  
 Раздел 1: Въведение в интеграцията по пол, свързана с уврежданията (3 

часа); 
 Раздел 2: Карти на добри практики в половата интеграция за жени с 

увреждания (политики, програми, гражданско общество и правителства) (3 
часа); 

 Раздел 3: Методи и стратегии при половата интеграция и уврежданията и 
самооценка на половото съзнание (3 часа); 

 Раздел 4: Съответстваща на пола комуникация, свързана с уврежданията (3 
часа).  
 

 Модул 6 (за трудови консултанти): Стратегия в помощ на трудовите 
консултанти на жени с увреждания (15 часа): 
 Раздел 1: Профил на трудовия консултант (1 час); 
 Раздел 2: Бариери за навлизането на пазара на труда (2 часа); 
 Раздел 3: Гледище на жените с увреждания (2 часа); 
 Раздел 4: Търсене на работа (1 час); 
 Раздел 5: Специален подход (2 часа); 
 Раздел 6: Използване на социалните мрежи (2 часа); 
 Раздел 7: Служби по заетостта (1 час); 
 Раздел 8: Подпомагане на жените с увреждания при написването на тяхната 

автобиография (2 часа); 
 Раздел 9: Подготовка за интервю (2 часа). 

 
 Модул 6 (за жени с увреждания): Подпомагане на жените с увреждания при 

търсене на работа (12 часа):  
 Раздел 1: Заетост (3 часа); 
 Раздел 2: Самооценка на професионалните цели (3 часа); 
 Раздел 3: Техники за търсене на работа (3 часа); 
 Раздел 4: Интервю за работа (3 часа). 

 
 

6. ПРЕДВИДЕНИ УЧАСТНИЦИ  

Курсът е предназначен за максимум 15 жени (на възраст 20-55 години) с физически и / или 
сензорни увреждания, като предоставя на обучаващите се необходимите средства за 
осигуряване на достъп до курса, особено на онези жени, които са по-мотивирани при 
търсене на работа. 

7. МЕТОДОЛОГИЯ  

Този курс е базиран на теориите за учене на Kolb, Gardner, Bruner, Bandura и Vygotsky 
(подход, ориентиран към обучаващия се, стилове на учене, мултиплицирана 
интелигентност, учене чрез откриване, социална когнитивна теория и зона на проксимално 
развитие). 
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Тази програма ще бъде представена с приложен подход, като дейностите и оценяването са 
в съответствие с контекста и нуждите на обучаващия се: 
 
 Възрастните трябва да участват в планирането и оценяването на тяхното обучение; 
 Опитът (включително и грешките) дава основата за учебните дейности;  
 Възрастните се интересуват най-много от изучаването на дисциплини, които имат 

непосредствено значение за тяхната работа или личен живот; 
 Обучението за възрастни е ориентирано към проблемите, а не към съдържанието.  

 
Преподавателите се насърчават да разработват и прилагат разнообразен набор от стратегии 
за преподаване, групова работа и методологии за съвместно обучение, както и подходящи 
иновативни начини за оценяване. Насърчава се използването на усъвършенстван 
технологичен софтуер за обучение и онлайн инструменти, когато са очевидно педагогически 
обосновани. 

 

8. ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Всички модули на програмата осигуряват на обучаващия се набор от професионални 
компетенции и инструменти, които ще увеличат пригодността за заетост и повишаване на 
познанията за стандартите на работното място и изискванията на работодателите. 
Обучаващият се ще натрупа и доказателства за подобрено самосъзнание и саморефлексия 
по отношение на лични нагласи, стремежи по отношение на заетостта и равенството между 
половете. 

Освен това обучаващите се се запознаят с нововъзникващите сектори и новите сфери на 
заетост, които могат да предложат работни места и професии, подходящи за хората с 
увреждания, като по този начин им позволяват евентуално да работят от вкъщи, ако желаят, 
или просто да се реализират в напълно нов сектор, а не на традиционните основни работни 
места, които им се предлагат (чистачи, болногледачи, ... и др. под.). 

 

9. МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ  

Оценяването трябва да се извършва чрез набор от инструменти и подходи, които не само 
осигуряват оценка на обучението на участниците, но и дават оценка на самия курс на 
обучение. Оценяването на обучението е „активен, социален процес, в който индивидът 
осъзнава смисъла и който се осъществява най-добре, като се надгражда върху това, което 
вече е известно (Stobart, 2008: 150)“. Sadler през 1989 г. и Stiggins et al, 2007 очертават 
ключови елементи на ефективното обучение: познаване на желаната цел, настоящата 
позиция на човека спрямо целта и как да се преодолее дистанцията между двете 
(McSweeny, 2012: 6). Stiggins и др. разработват „Седем стратегии за оценяване на 
обучението“, които представляват организираща рамка за практикуващите, която 
подчертава три важни въпроса за обучаващия се: Къде отивам? Къде съм сега? Как мога да 
преодолея дистанцията? 
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След всяка част от модула обучителят ще оценява знанията на обучаващите се. Знанията ще 
бъдат оценявани чрез задаване на въпроси, които включват както самооценката на 
обучаващия се, така и оценката на самостоятелната работа, извършена от обучаващия се. 
Тъй като винаги е необходимо жените и изобщо хората да се научат да общуват повече и да 
оценяват ситуацията, включването на самооценката в обучението е от решаващо значение. 
Ще бъде използван следният метод за определяне на оценката: тест за удовлетвореност; 
тест за измерване на придобитите нови компетенции; съвместна корекция на наученото от 
участниците. 

В края на всеки модул ще бъде разработен инструмент за оценяване според обучителя / 
ръководителя, с който се оценява усвоеното съдържание и обучителите ще бъдат помолени 
за кратък доклад за развитието на обучаващия се. Този доклад може да бъде използван от 
професионалиста, който ще подпомага обучаващите се в търсенето на работа, следвайки 
методологията на Ready Women за подпомагане на заетостта. 

Би било препоръчително обучаващите се да се оценяват по следния начин: „усвоил е / 
трябва да се подобри“, за да няма отрицателно въздействие върху самочувствието на 
жените с увреждания. Освен това на всеки обучаващ се ще бъдат дадени дигитални значки 
като награда за уменията, придобити в обучението, както и за изпълнени задачи. 
Дигиталните значки са особено полезни като част от процеса на конструктивното оценяване, 
осигуряващо постоянна обратна връзка и проследяване на наученото и насочващо каква 
може да бъде следващата стъпка. Дигиталните значки са особено подходящи за хора, които 
са подложени на стрес от тестването, и за преподаватели, които търсят механизми за 
приспособяване на диференцирани пътища на обучение. 

И накрая, след като програмата за обучение приключи, ще бъде връчено удостоверение. 

 

10. РЕСУРСИ  

Необходимите ресурси са: зала за обучение, двама обучители и обучителни материали за 
съответния модул, персонални компютри с интернет връзка, видеопроектор и други 
образователни материали. 

Цялото това съдържание ще бъде достъпно на уебсайта на програмата Ready Women. 

От друга страна поради кризата с Covid-19, ще бъде подготвено адекватно оборудване в 
съответствие с установените здравни мерки и мерки за сигурност. 
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