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Въведение 

Уважаеми настоящи или бъдещи наставници, 

Имаме удоволствието да Ви представим настоящия 
Наръчник за наставници по 3MVET.  

Той е разработен в рамките на проект 3MVET, финансиран 
по програмата „Еразъм+”, с цел подпомагане на вътрешно-
фирмени наставници от България, Германия, Испания и 
Турция при организирането и провеждането на практическо 
обучение на ученици в реална работна среда в областта на 
машиностроенето, металообработването и металургията. 

Наръчникът отразява текущите тенденции, добрите 
практики и опита във връзка с обучението в реална работна 
среда в 4-те партньорски държави, посочени по-горе, и в ЕС 
като цяло. Наръчникът отразява текущите тенденции, 
добрите практики и опит в обучението в реална работна 
среда в споменатите по-горе четири партньорски държави и 
в Европейския съюз като цяло. Документът е структуриран 
по начин, който да Ви даде увереност, че организираното 
съвместно с 3МVET училище или доставчик на обучение 
практическо обучение в реална работна среда съответства на 
теоретичните знания, получени в класната стая. 

Наръчникът предоставя насоки, които ще Ви позволят 
ефективно да:  

 сътрудничите с учители по професионална подго-
товка в областта на Машиностроенето, метало-
обработването и металургията за организацията и 
осъществяването на обучение чрез работа; при 
разработването и актуализирането на учебните 
програми по практическо обучение в реална работна 
среда и при разработването и използването на 
нагледни, дидактически и други материали, необхо-
дими за обучението; 
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 организирате работното място за всеки обучаван с 

необходимата техническа и технологична докумен-
тация, инструменти, машини, уреди, съоръжения и 
материали за безопасното изпълнение на практи-
ческото обучение; 

 общувате, мотивирате и обучавате ученици, обуча-
ващи се по специалности в 3МVET сектора, като 
подпомагате адаптацията им в работната среда; 

 участвате в текущата и окончателната оценка на 
напредъка на учениците. 

Наръчникът предоставя гъвкава рамка, която може да бъ-
де адаптирана към всеки национален контекст. Той е съпътс-
тващ инструмент към съществуващите официални законо-
дателни разпоредби. Наръчникът се съсредоточава върху от-
делните аспекти и етапи на процеса на наставничество. 

В приложенията ще намерите примерни документи, 
които могат допълнително да улеснят Вашата работа. 

Убедени сме, че настоящият наръчник ще Ви бъде от 
полза във Вашата важна мисия. 

Екипът на проект 3MVET 
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I. Мотивирайте се да бъдете вдъхновяващ наставник 

Вашата роля като наставници днес далеч надхвърля 
предаването на занаятчийски умения. Вие сте ключовите 
участници в цялостната подготовка и мотивация на 
младите хора да работят, когато нуждата от квалифицирани 
работници в сектора на машиностроенето, металооб-
работването и металургията е по-висока от всякога. 

За предприятията, развиващи дейност в този сектор, 
става все по-трудно да намират обучени професионалисти.  

 

Интересът на младите хора към работата в областта 
на техническите науки намалява и фирмите са изправени 
пред опасността да не могат да намерят персонал по 
основните професии – стругари, монтьори, фрезисти, леяри, 
заварчици и др. 

Популярността и състоянието на професионалното 
образование не са на желаното ниво. Фирмите в областта 
на 3MVET често не са доволни от качеството на при-
добитото професионално образование. Професионалното 
образование не е в състояние да откликне на нуждата от 
квалифицирана работна сила.  
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Връзката и отношенията между образованието и зае-

тостта са слаби, както и комуникацията и сътрудни-
чеството между институциите, които предлагат профе-
сионална подготовка и бизнеса. Учителите в сферата на 
професионалното образование не са свързани с индустрията, 
трудно успяват да следят технологичните постижения и да 
се запознаят с новите машини, инсталации и оборудване. 

С други думи, като наставници на младите хора ще 
допринесете за възхода на Вашата професия чрез пряко 
участие в процеса на развитие на най-ценния ресурс на ико-
номиката – хората. 

В същото време този процес ще създаде условия за по-
добряване на Вашите собствени умения, защото ще имате 
възможност да: 

 споделите своя опит с Вашите потенциални „бъдещи” 
колеги;  

 развиете чувство за отговорност, лоялност и профе-
сионализъм у младите хора; 

 бъдете постоянно провокирани от въпросите на мла-
дите хора, което Ви кара да учите непрекъснато; 

 обогатите своите социални умения чрез общуване с 
ученици, учители-методици, родители;  

 осигурите възможност усвоените теоретични знания да 
бъдат прилагани в практиката, а образователните ре-
зултати да отговорят на нуждите на бизнеса. 
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В Приложение 1 ще намерите примерен 
списък на предимствата на това да бъдете 
наставник, което Ви дава отправна точка 
за размисъл и самомотивация за тази нова 
роля. Можете да допълните списъка според 
собствените си ценности, нагласи и разби-
рания за ролята на наставника. 

Нека започнем с понятията. По-долу 
предлагаме на Вашето внимание някол-
ко от най-често използваните в наръч-
ника понятия. 
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Таблица 1. Речник на понятията 

Основни понятия Значение 

Стаж  неплатен период на заетост, който обикновено 

се извършва от младежи с цел придобиване на 
трудов опит; 

 работа на определено работно място за придо-

биване или подобряване на квалификацията чрез 
развиване на умения и увеличаване на опита; 

 извършване на работа под ръководството на 
работодателя или назначения от него наставник 

с цел придобиване на практически умения по при-
добитата професия или специалност. 

Чиракуване (лица, които 
работят и учат зана-
ят) 

 обучение в конкретна работа, редуващо се с 
обучение в институция, която предлага профе-

сионално обучение; 

 система за обучение на работното място, чес-

то със съпътстващи занятия; 

 чиракът сключва договор с фирмата относно 

продължителността на стажа. 

Наставничество  процес, в който основните участници са нас-

тавникът и наставляваният; 

 процес на взаимодействие между две или повече 

страни, в което един човек с по-голям професи-
онален опит и квалификация в дадена област да-
ва съвети, насоки и подкрепя в обучението и 

практическата реализация друг човек; 

 наставник се нарича консултант, който е специ-

алист в конкретна професионална област и кой-
то дава професионални съвети на обучавания; 

 наставникът подкрепя обучавания в процеса на 

професионалната му подготовка. 

Дуална система на обу-
чение 

 система, която съчетава всички гореспоменати 
модели; 

 продължителността на обучението чрез работа 
(дуална система на обучение) за придобиване на 

професионална квалификация по част от професи-
ята се определя с конкретната документация за 
професионалното обучение; 
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Основни термини Значение 

Дуална система на обу-
чение 

 учениците се обучават във фирма между три и 
пет дни седмично; 

 фирмата гарантира, че учениците получават 
стандартното количество и качество на обуче-
нието, заложени в описанието на обучението за 

всеки занаят; 

 включва учебни часове в училище, което осъ-

ществява професионална подготовка; отговор-
ността за тази част от обучението се носи от 
училището; учебното съдържание може да се 
преподава чрез изучаване на учебните предмети 

или модули за теоретичната професионална под-
готовка (обща, отраслова, специфична и разши-
рена) в часовете, определени за нея в училищния 
учебен план; 

 системата е разпространена основно в Герма-
ния, Австрия и Швейцария. Предпоставка за обу-
чението в Германия е сключването на договор за 

професионално обучение, а в Австрия, Швейцария 
и Южен Тирол – договор за придобиване на профе-
сия. Местонахождението на професионалното 
училище зависи от местоположението на съот-

ветното предприятие. 

Практическо обучение  задължителен период на трудов стаж като част 

от обучителен курс; 

 участниците могат да учат в университет (по 

приложни науки) или в институция, която орга-
низира и провежда професионална подготовка. 

Трудов опит  програма специално създадена за ученици, в ко-
ято учениците работят при работодател с цел 

да получат практически опит и обучение; 

 обикновено е с продължителност от една до две 

седмици. 
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II. Разбиране на потребностите на наставляваните от 

Вас ученици 

„Виждането” през очите на наставляваните от Вас е 
предпоставка за ефективно наставничество. Това е въз-
можно само ако вземете предвид социологическите и пси-
хологическите характеристики на наставляваните от Вас 
(16-18 години). 

Те са в преход към ранна зряла възраст. На този етап 
трябва да приключат с детството и да започнат да бъ-
дат възприемани като част от света на възрастните. 

Този период се характеризира с повишен интерес към се-
бепознание, опознаване на присъщите силни и слаби страни и 
в усвояването на умения за успешно взаимодействие с външ-
ния свят. 

Юношеството е свързано с експеримен-
тиране, поемане на рискове, тенденция към 
драматизиране, силен стремеж към незави-
симост, поставяне под въпрос на прави-
лата за социално приемливо поведение, про-
тивопоставяне на родителите и други 
авторитети. 

През този динамичен период младите хора трябва да 
вземат важни решения за бъдещето си, свързани с продъл-
жаването на образованието и/или със заетост. 

Тази пълна лична трансформация има ценностни изме-
рения във връзка със способността да се упражнява все по-
голям контрол върху личния живот, да се разчита повече на 
собствените силни страни, да се поема по-голяма отговор-
ност за собствените действия и да се реализира индиви-
дуалният потенциал. 
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Въз основа на това общо разбиране за наставляваните 

от Вас можете постепенно да развиете индивидуален 
подход към всеки един от тях, като вникнете в характера, 
темперамента, стила на учене, интересите, интелектуал-
ния потенциал, семейната среда, наличните знания и умения 
и житейския опит, с който всеки навлиза в процеса на 
обучение чрез работа. 

За да бъдете добър наставник, трябва 
да притежавате в своята работа и опре-
делени социални умения. В Приложение 2 се 
съдържа списък, в който можете да свери-
те своите социални умения. 

 

III. Ефективна комуникация  

Общоприето е, че „наставникът” е „лице, което 
наставлява някого, дава му съвети”. Но е важно да се знае, 
че наставничеството е доброволна връзка между двама 
(наставник и наставляван), взаимен избор, който цели да 
подобри придобиването на нови знания, умения и опит, 
както и личностно развитие на младия човек и взаимно 
обогатяване. Това се постига чрез продължителна 
подкрепа. Това е процес на взаимно опознаване и сближаване, 
което изисква желание, доверие и време.  

Наставничеството е доброволно сътрудничество, при 
което наставникът в процеса на обучение на работното 
място информира, мотивира и насърчава обучаващия се, 
както и го включва в производствения процес като 
наблюдател или като го подкрепя в самостоятелното му 
участие под негово ръководство. 
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Ефективната комуникация е една от 
ключовите способности, необходими за 
осигуряване на качествено наставничество. 
Тя може да се определи като хоризонтална 
компетентност за използване на различни 
инструменти за комуникация с широк кръг 
от хора, осигуряваща ясен и структуриран 
израз на идеи. 

 
 

Таблица 2. Условия за успешна комуникация 

Основни предпоставки за успешна  
комуникация: 

Пет ключа за успешна  
комуникация: 

Позитивна нагласа към събеседника  Говорене; 

Мотивация за включване в разговора  Слушане; 

Ориентация към постижения  Разбиране/възприемане; 

 Запаметяване; 

 Обратна връзка 

Комуникацията може да бъде: 

 Вербална – това, което изричаме с думи, наричана също 
словесна комуникация; 

 Невербална – всичко останало, което съпровожда про-
цеса на взаимодействие и се изразява чрез движения и 
жестове на тялото, демонстриране на процеси и опе-
рации и подкрепа при изпълнението им. 
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За наставниците е важно да помагат и да насочват 

учениците, като създават доверие при комуникацията чрез 
правилно използване и на двата вида комуникация. 
Посланията следва да бъдат ясни, позитивни, да 
подкрепят ученика. Това не означава, че наставникът не 
трябва да показва грешки и пропуски – напротив, това е 
от значение за гарантиране безопасността на учениците. 

 
Таблица 3. Практически правила за комуникация 

Основни правила за комуникация 

Говорете за себе си –  
Аз-послания 

„Аз мисля…” вместо „Хората мислят…”; „Не 
мисля, че това решение е добро” 

Казвайте как се чувствате „Чувствам, че можеш да се справиш с това” 
или „Ще се чувствам зле, ако не се справиш” 

Поемайте отговорност за 
своите чувства 

 „Мразя да се държа така” вместо „Вие се 
държите зле и това ме ядосва” 

Казвайте ясно какво искате „Искам да дойда с теб”, „Искам да следиш 
внимателно какво правя” 

Разделяйте фактите от 
мненията 

„Мисля, че това е добър начин”, а не „Факт е, 
че това е най-добрият начин” 

Знайте, че нещата могат да 
бъдат различни за различните 
хора 

„Това е добре за мен” вместо „Това е добър 
начин” 

Бъдете открити „Не ми харесва да ме прекъсваш” вместо 
„Забелязахте ли как … прекъсва другите, 
когато говорят” 

Използвайте „Искам” вместо 
„Трябва” 

„Искам да направиш това сега” вместо 
„Трябва да направиш това сега” 

Критикувайте поведението, 
не личността 

„Вчера закъсня” вместо „Винаги закъсняваш” 

Когато трябва да давате негативна об-
ратна връзка, включвайте позитивни пос-
лания!  
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III. 1. Вербална комуникация  

Вербалната комуникация изисква развиване на умения за 
активно слушане, изграждане на послание, задаване на ефек-
тивни въпроси и осигуряване на обратна информация. 

Активно слушане 

Активното слушане е умение, което 
изисква разбиране на това, което другият 
се опитва да съобщи, както и подаване на 
обратна информация, че съобщението е 
разбрано. В ефективната комуникация слуша-
нето отнема най-малко 50% от времето. 

Активното слушане е необходимо на наставника, за да 
установи и разбере нуждите и стремежите на наставля-
вания и да им отговори. Активното слушане също така 
представя способността и желанието да виждате нещата 
от гледна точка на другия. Това изисква съпричастност и 
понякога – задържане на Вашите реакции и отделяне на 
достатъчно време, за да помислите. 

Как да бъдете добър слушател? 

1. Ограничете монолoзите. 

2. Покажете интерес към отсрещната личност. 

3. Не прекъсвайте. 

4. Бъдете търпеливи. 

5. В спора използвайте професионални аргументи. 

6. Задавайте изясняващи въпроси. 

7. Поддържайте контакт с очите. 
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Правила за активно слушане: 

1. Съсредоточете се върху говорещия. 
Обърнете внимание не само на думите, 
но и на жестовете, мимиките, тембъра 
на гласа, позицията на тялото. 

2. Разбиране и приемане. Покажете раз-
биране и приемане чрез безусловно пове-
дение: тон на гласа, израз на лицето, 
жестове, позиция на тялото. 

3. Дайте възможност на говорещия да 
усети как е бил разбран. От време на 
време повтаряйте със свои собствени 
думи значението на подадената инфор-
мация. 

4. Не давайте оценки и съвети. Дори да 
имате най-добри намерения, въздър-
жайте се от съвети и оценки, които 
нямат отношение към обучението. 

 
Видове отговори: 

 Оценка – „Добра работа!” или „Тази идея няма да 
проработи… !” 

 Интерпретация – „Казваш това, защото загуби.” 

 Подкрепа – „Не се тревожи, ще се оправи.” 

 Изучаване – „Защо си мислиш, че ще те накажат?” 

 Подбиране – „И така, имаш проблеми в работата и 
се притесняваш за това.” 

Изграждане на послание 

Другият елемент на ефективната комуникация е изграж-
дането на послание, което носи точна и ясна информация за 
съдържанието и в същото време достига до слушателя. 

 
По всяко време трябва да сте сигурни, 

че учениците разбират какво им казвате. 
Информацията, която предоставяте, трябва 
да е ясна и конкретна и добре балансирана 
по обем. 
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Вашите обяснения трябва да бъдат подробни и разби-

раеми, така че споделеният опит да може да бъде анали-
зиран, систематизиран и разбран с възможно най-големи 
подробности от наставлявания. 

Как да изграждаме добри послания? 

1. Когато е възможно, планирайте посланието предварително. 
2. Отделете време да се уверите, че Вашите инструкции са ясни. 
3. Проверете дали наставляваните са разбрали посланието.  

Задаване на ефективни въпроси 

Способността да се формулират въп-
роси е едно от важните условия за ефек-
тивно наставничество. Задаването на 
въпроси помага да се разберат поведението 
и действията на другия. 

Съществуват много видове въпроси според формата и 
предназначението им, но два от тях са от съществено 
значение: 

 Отворени въпроси – дават ценна информация за евен-
туални проблеми на работното място. Това са въпро-
сите, които започват с: какво, кога, къде, как, кой и защо. 

 Затворени въпроси – изискват отговор „Да” или 
„Не”. Чрез тях се събира частична информация или се 
взема решение. Тези въпроси позволяват на участника 
да стесни фокуса на разговора и да се фокусира върху 
целите на конкретната дейност. 

Затворените въпроси като „Не мислиш 
ли…?”; „Готов ли си с…?” попадат в катего-
рията на неефективните въпроси, защото 
не разкриват интерес към идеите и мне-
нието на респондента, а търсят само 
конкретен резултат/потвърждение. 
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 Контролни въпроси – те могат да определят 
дали другата страна все още активно слуша или 
вече е заела пасивна или защитна позиция. Въпроси 
от този вид предизвикват реакция от другата 
страна. Правилно поставени, те дори могат да 
„стоплят” отношенията между говорещите. 
„Какво мислиш?”; „Как ти звучи това предложение?”. 

 Отразяващи въпроси – чрез тях могат да бъдат 
приети и „преобърнати” негативите на другите. 
„Правилно ли разбирам, че това е важен въпрос за теб?”, 
„Да разбирам ли, че искаш отново да ти покажа?”. 

 Индикативни въпроси – чрез тях откриваме 
какво мислят страните за това, което е казано 
досега; те дават ориентация за степента, в която 
двете страни „са влезли” в темата и с каква 
готовност ще продължат. „Колко време ни остава, 
можем ли да отделим повече време на този въпрос?”. 

 Въпроси относно удовлетвореност – двете 
страни са поставени в ситуация на потвърждаване 
на казаното. „Можем ли да приемем, че и тази дейност е 
от интерес и за двете страни?”. 

 Насочващи въпроси – използвани в ситуации, в 
които разговорът започва заплашително да 
„потъва” в незначителни подробности; въпрос 
като: „Кои дейности са най-важните в момента?” може 
да върне страните към обучението на работното 
място без обвинения в разводняване и разсейване. 

 Алтернативни въпроси – това са въпроси, които 
поставят участниците в разговора в ситуация на 
избор; те потвърждават правото на всяка страна 
да има свои собствени възгледи по въпросите и да 
предложи различни алтернативи за съвместна 
работа; „Кое от предложенията за работата ни днес 
отговаря на твоите очаквания?”. 
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 Защитни въпроси – чрез тях решаването на проблема 

се отлага за кратко време; на страните се дава възмож-
ност да разсъждават и да разберат по-добре какво е би-
ло казано. „Въпросът е важен за всички и показва, че има не-
изяснени процедури/операции, така че можем ли да ги прего-
ворим и анализираме отново?”. 

 Бумеранг въпроси (въпроси за ограничаване) – те 
„отнемат” възможността да поддържат идеята у уче-
ниците, че вече знаят всичко, че „могат сами и нямат 
нужда от наставник”: „Как ще процедирате?” „Може ли да 
изброите последователността на операциите/детайлите?” 
са въпроси, които трябва да бъдат изпратени като 
бумеранг към учениците. 

Ефективна обратна връзка 

Ефективната обратна връзка помага на всеки участ-
ник да се вгледа в собственото си поведение и да работи, 
без да се оправдава. Чрез обратната връзка всеки получава 
информация как поведението му засяга другите. Никой не 
може да се види отстрани как кара колело. Само друг може 
да види и да каже как се справя. 

Ето защо предоставянето на правилна 
обратна връзка е в основата на ефек-
тивното обучение и е важна част от рабо-
тата на наставника с оглед ориентиране към 
резултати. Независимо дали наставникът 
предоставя официална или неформална обрат-
на връзка, има няколко основни принципа, 
които трябва да имате предвид. 

Целта на обратната връзка е да се подобри изпълнени-
ето, така че наставникът винаги трябва да мисли какви ще 
бъдат ползите за учениците от нея. Предоставянето и по-
лучаването на обратна връзка е сложен процес, изискващ 
увереност, взаимно уважение, разбиране и тактичност. 
Обратната връзка трябва да бъде конкретна, навременна 
и приемлива за учениците, както и основана на факти. Дори 
изобличението и критиките могат да бъдат изразени по 
тактичен начин. Препоръчва се наставникът да следва 
модела тип „сандвич”. 
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Как да използваме модела за обратна 

връзка тип „сандвич”? 

Стъпка 1 „Позитивна” – Започнете с 
нещо, което Ви е харесало в изпълнението 
на ученика. 

Стъпка 2 „Конкретно насочваща” – 
След това посочете слабост или грешка, 
на която бихте искали ученикът да обърне 
внимание и впоследствие да подобри и 
отстрани. 

Стъпка 3 „Подкрепяща” – Накрая 
отново подчертайте нещо положително 
в поведението/личността на ученика. 

Обратната връзка е за ученика и наставникът трябва 
да бъде тактичен относно въздействието на 
предаденото съобщение. Обратната връзка също така е 
част от процеса на оценяване и основа на оценката. 

Златните правила за ефективна об-
ратна връзка могат да бъдат обобщени, 
както следва:  

 Давайте обратна връзка, само когато е 
необходимо или предложението Ви е 
прието. 

 Уверете се, че ученикът е готов за об-
ратна връзка. 

 Давайте обратна връзка възможно най-
скоро след по-вода за нея. 

 Давайте обратна връзка насаме, кога-
то това е възможно, особено в случай 
на негативна обратна връзка. 

 Позволявайте на обучаемия да комен-
тира оценявания материал. 
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Пример за идеална ситуация на об-
ратна връзка: 

Обучаемият споделя това, което е би-
ло направено, като посочва и това, което 
според него е извършено добре. Настав-
никът също коментира това, което е било 
направено добре, като уточнява това, ко-
ето може да стане по-добре. Обучаемият 
казва какво го затруднява и какво може да 
се подобри. Наставникът посочва какво 
може да бъде подобрено, като дава примери, 
когато това е възможно, без да оценява и 
обобщава мотивите. Двамата разработват 
заедно план за действие с цел подобрение. 

III. 2. Невербална комуникация 

Невербалната комуникация има много приложения в 
процеса на наставничество. Тя може да придаде значение на 
вербалната комуникация, а понякога може да означава дори 
повече от думите. 

Невербалните сигнали отразяват: 

 Физическа среда. Тя може да бъде проектирана така, 
че да подпомага комуникационните цели.  

Обкръжаващата среда е набор от фактори, влияещи 
върху комуникацията между хората, без да са непосред-
ствена част от самата комуникация: подреждане на пред-
мети, оборудване, работно място, осветеност, цветове, 
температура, начини за използване на пространствените 
отношения и реакцията на тях. 
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 Физическите характеристики на участници-

те в комуникацията. Те включват елементи, 
които остават непроменени по време на 
взаимодействието. Това са невербални сигнали, 
които оказват силно въздействие върху човека: 
фигурата и особеностите на лицето, обща 
физическа привлекателност, тон на гласа, 
разстояние, артефакти (дрехи, козметика, 
бижута и всички аксесоари). 

 Движения и пози. Това са движения на тялото, 
изражения на лицето, на очите, пози, физически 
контакт (докосване), мимики. Трябва да се 
подчертае, че визуалният контакт е много важен 
за изразяване на чувства и взаимоотношения. 
Увереният контакт с очите от страна на 
наставлявания може да показва успокоение или 
доверие, докато същият контакт от наставника 
може да е знак за истински интерес.  

От друга страна, липсата на контакт с очите може да 
показва чувство на потиснатост или липса на интерес. 

Ключови правила за ефективна ко- 
муникация: 

1. Стремете се да постигнете пълно съот-
ветствие между своето вербално и не-
вербално поведение, т.е. между това, 
което се говори, и мястото и начина, 
по който се извършва. 

2. Имайте предвид, че хората може да не 
запомнят какво сте казали, може да не 
запомнят какво сте направили, но те 
никога няма да забравят как сте ги на-
карали да се чувстват. 
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IV. Мотивиране на наставлявания  

Наставниците, които създават топла 
и приветлива атмосфера, насърчават пос-
тоянните усилия и положителните нагласи 
към ученето. Интересни онагледяващи 
средства, като например брошури, табла, 
схеми, информационни табели или практи-
ческо оборудване, мотивират учениците да 
задържат  вниманието и любопитството си. 

Ето някои предложения, които може да решите да при-
ложите. Това, което ще направите в конкретната ситуация, 
за да мотивирате учениците си, зависи от Вашето въобра-
жение и творческо отношение. 

 
Taблица 4. Как да мотивираме наставлявания? 

Принципи за мотивация 

Позитивната нагласа мо-
тивира 

 

 Спомнете си своя учител, приятел или роди-
тели, които са Ви подкрепили да направите 
нещо добро, като са Ви дали кураж да успеете. 
Това е пример за първия принцип. Позитивна-
та нагласа мотивира. 

 Когато групата, която ръководите, постигне 
Вашите цели, нека всеки узнае за успеха. Благо-
дарете на всеки, ако можете – индивидуално. 

 Похвалите отправяйте публично, а критиките и 
укорите отправяйте индивидуално. 

Удовлетворението моти-
вира 

 

 Радостта и удовлетворението от постигна-
тото мотивират. 

 Разберете какво обичат да правят учениците 
и когато имате възможност, им дайте зада-
чи, които обичат. 

 Покажете радостта си, когато някой или еки-
път успее. Отделете време за приятни соци-
ални дейности за всеки. 

Чувството да си важен 
мотивира 

 Накарайте учениците да се чувстват значи-
ми, мотивирайте ги. 

 Търсете мнението им. Слушайте внимателно 
какво казват. Обмисляйте и имайте предвид 
техните мисли и мнения. Отбелязвайте, ко-
гато използвате идеята или предложението 
на някого. 
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Успехът мотивира  Учениците се мотивират, когато могат да 
направят нещо добро и когато то е оценено 
от Вас. 

 Усещате, че усилията, които правите, си 
струват, и искате да постигнете успешен 
резултат. Това е четвъртият принцип – успе-
хът мотивира. 

 Определете ясни, осъществими и краткос-
рочни цели заедно с групата и следете за из-
пълнението им. 

 Благодарете на учениците за тяхното учас-
тие в производствените операции на конк-
ретното работно място и в производстве-
ния процес като цяло. 

Личната полза мотивира 
 

 Всеки се интересува: „Какво ще спечеля аз от 
това?”.  

 Помислете и кажете какво биха спечелили 
всички от дейността. 

 Наблюдавайте и опитвайте да показвате на 
всеки ученик кое е от значение за него – това 
мотивира. 

Яснотата е мотивираща 
 

 Важно е да инструктирате ясно и разбираемо. 
Уверете се, че всички ученици са Ви разбрали 
като ползвате уточняващи въпроси, свързани с 
технологията, последователността на опера-
циите и др. Ето, имате шестия принцип – яс-
нотата мотивира. 

Два практически съвета, придържа-
нето към които ще осигури по-добра 
мотивация. Имайте позитивна нагласа – 
истинска и искрена: 

 Заложете на очакванията – всеки има очаквания 
за своето бъдеще. Колкото повече от тях се 
реализират, толкова повече хора ще имат 
мотивацията за бъдеща работа. 

 Развийте формални и неформални отношения.  

Получаването на обратна връзка (получена неформално по 
време на почивки) относно атмосферата на работното 
място и очакванията и нагласите на учениците могат да 
бъдат наистина полезни при решаването на проблеми на 
работното място. Изгражда се истинска двупосочна връзка. 
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Давайте уважение и признание: 

 Учениците се нуждаят от Вашето уважение и приз-
нание. 

 Заедно определете норми на поведение. 

 Фокусирайте се върху ценностите, които самите 
Вие поддържате. 

V. Подготовка за наставничество 

Наставничеството е процес, базиран 
на три основни процеса, които са: подго-
товка, изпълнение и оценка. Всеки от тези 
процеси поставя определени изисквания към 
наставника.  

Част от Вашите основни задължения 
като наставник ще бъдат: 

 Да проведете първоначален инструктаж на обучаемия от-
носно правилата за безопасност на труда – в Приложение 4 
е даден пример за инструкция за безопасност. 

 Да възлагате задачи на ученика, в съответствие с учеб-
ната програма, конкретното работно място и в рам-
ките на уменията и компетенциите на ученика.  

 Да записвате възложените задачи и резултати в дневник 
на ученика за практическото обучение, карта за обучение 
или друго подобно. 

 Да преценявате/оценявате работата на ученика въз ос-
нова на предварително разработени и съгласувани кри-
терии за оценка. 

 Да поддържате контакт с учителите, отговорни за обу-
чението, от съответната образователна институция. 
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За Ваше улеснение в Приложения 8, 9 и 13 
сме описали примерни отговорности и за-
дължения на наставника. 

На етапа на подготовката за наставничество фокусът 
трябва да бъде върху целта на наставничеството, а именно 
развитието на професионални умения и нагласи, които са 
синхронизирани, от една страна, с придобитите знания от 
училищната подготовка и, от друга страна, с нуждите на 
индустрията. Наставничеството има за цел развитието 
на умения, специфични за професията, както и на социал-
ната компетентност на учениците. 

За да постигнете тези цели, от първостепенно значение 
е сътрудничеството с отговорните учители в партньор-
ските училища за професионална подготовка. Учителите 
също са наясно с правната рамка и изискванията за профе-
сионална квалификация за дадена професия. Вие от своя 
страна сте специалисти по практическите аспекти на рабо-
тата, спецификата на предприятието (какви машини 
има, каква продукция има, каква квалификация се изисква 
от специалистите и т. н.). 

В подготвителната фаза е препоръчително да имате 
пълна яснота относно съдържанието и продължително-
стта на периодa на учене в процеса на работа, с фокус върху 
работните задачи, работните места и необходимите работ-
ни материали и инструменти, които да бъдат използвани, 
както и начините за мониторинг и измерване на напредъка. 
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V.1. Разработване на учебната програма във 
фирмата 

Учебната програма се разглежда като 
ръководство за наставниците, както и за 
учениците. Тя помага на учениците да са 
наясно какви са очакванията към тяхното 
представяне. 

В различните страни със системи за обучение чрез ра-
бота има национални особености по отношение на процеса 
на разработване на този документ, но по принцип е важно 
както наставниците, така и учителите по 3MVET да бъ-
дат ангажирани с изготвянето му, за да отразят и двете 
направления на ученето – теория и практика, по отноше-
ние на изучаваната специалност. Във Вашия случай това са 
професии от сектора на машиностроенето, металообра-
ботването и металургията (3MVET). 

Учебната програма осигурява рамка от желани резул-
тати от ученето, които учениците трябва да постиг-
нат и които могат да послужат като основа за съпътст-
ващи дейности по оценяване. 

Учебната програма отразява изисква-
нията на сектора на 3MVET, отговаря на на-
ционалните регулаторни изисквания за всяка 
страна, отразява съответните държавни об-
разователни стандарти за придобиване на 
степен на квалификация по определена профе-
сия и отразява най-новите  практики и 
постижения в сектора. 

В Приложения 3 можете да видите при-
мерни изисквания за разработване на учебна 
програма. 
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V.2. Разработване на инструменти за оценяване 

Както е посочено по-горе, учебната програма ще Ви 
предостави рамка за планиране на дейностите за оценяване на 
периода на обучението чрез работа и постигнатите 
резултати от ученето. 

Оценката е показател за степента, в ко-
ято компетентностите, постигнати от 
учениците в резултат от ученето, съот-
ветстват на определените с държавния об-
разователен стандарт за придобиването на 
квалификация по професия и/или с учебната 
програма по съответния учебен предмет или 
модул за съответния клас.  

Оценката съдържа качествен и количествен показател. 
Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)”, 
„много добър (5)”, „добър (4)”, „среден (3)”, „слаб (2)”. 

 В текущото оценяване прилагайте критериите за оценя-
ване от учебната програма. Като наставник поставяте те-
кущи оценки с качествен показател и ги вписвате в днев-
ника за практическото обучение. 

Въз основа на текущите оценки наставникът и учителят 
методик по професионална подготовка от училището, в 
което се обучава ученикът, определят годишната оценка по 
практическото обучение в реална работна среда, която 
вписват с качествен и количествен показател в протокол. 
Годишната оценка се вписва с качествен и количествен 
показател в дневника за практическото обучение от настав-
ника, а в документацията на училището – от учителя. 

За процеса на оценяване можете да използвате наличната 
система за оценка на изпълнението във Вашата фирма, като 
вземете под внимание, че учениците са в процес на обучение. 
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Предложените примерни скали за оценка на учениците 

и съответните критерии и показатели следва да бъдат 
съобразени и съотнесени към националните образовател-
ни стандарти за съответните професионални квалифи-
кации и включените в тях резултати от ученето, както 
и към системата за оценяване на национално ниво. 

За оценяване на професионалните умения 
може да използвате скала за оценка, която 
отразява степента на самостоятелно из-
пълнение на задачата. Например: 

Скала за оценка 

0 Не се е обучил на нищо по време на изпълнението на тази задача. 

1 Нуждае се от непрекъсната помощ за правилното изпълнение на тази задача. 

2 Все още се нуждае от малко помощ или контрол за изпълнението на тази задача. 

3 Абсолютно автономно изпълнение на тази задача. 

Можете да намерите примерни форму-
ляри, които да използвате за оценка, в 
Приложение 6A, 6Б и 6В. 
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VI. Подготовка за първия ден на наставничество  

Преди да започнете практиката, не заб-
равяйте да изпълните стъпките на подгот-
вителния етап. За удобство можете да из-
ползвате списъка за проверка в Приложение 7.  

Подготовката за първия ден от процеса на настав-
ничество е много важна, като се има предвид силата на пър-
вото впечатление. 

За да започнете успешно, е важно: 

 Да изготвите план за среща с учени-
ците по 3MVET,  като вземете пред-
вид броя на групата (между 2 и 5 нас-
тавлявани ученици). В този план 
трябва да осигурите достатъчно 
време, за да се запознаете добре с 
учениците, да обсъдите техните 
очаквания, да формулирате общите и 
индивидуалните цели и така да 
намалите напрежението в тях. 

 Да подготвите кратка, но достатъчна 
информация за фирмата, за организацията на самия 
период на учене в процеса на работа и за 
вътрешните правила. 

 Да подготвите инструктаж за актуалните правила 
за безопасност във Вашата фирма. 

 Да подготвите план за действие (обучение) за 
представяне на практиката на учениците, както и 
график за работното време. 

 Да подготвите предварително работното място 
на ученика и необходимите материали, както и план 
за кратка обиколка във фирмата и среща с ключови 
фигури. 

 Да информирате колегите си за предстоящата 
практика. Насърчите да гледат на учениците не 
като на обикновени обучаеми, а като на членове 
на екипа. 
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Запознаване на учениците с характеристиките на обучението 

Ученикът трябва да се запознае с характеристиките на 
обучението. Трябва да дадете на ученика пълна информация 
за практическото обучение във фирмата. В Приложение 5 е 
даден пример за документ (Информация за ученика относно 
характеристиките на практическото обучение), прилаган в 
Испания, който трябва да бъде подписан от ученика. За оста-
налите страни предложената информация за ученика следва да 
бъде адаптирана съгласно съответното национално законо-
дателство. 

Освен това следва да говорите с обучаемите, за да изяс-
ните техните очаквания за обучението. Попитайте ги: 

 Какво очаквате от практическо-
то обучение? 

Възможни отговори: 

1. Да направя разлика между работно място 
и училище. 

2. Да ми бъде позволено да работя, не само да гледам. 

3. Да разбера дали тази професия ми допада. 

4. Да разбера дали тази работа ми харесва и дали съм дово-
лен/на от нея. 

5. Да придобия познания и нови умения. 

6. Да не бъда затрупан/а с работа. 

7. Да получавам обратна връзка, когато направя грешка. 

8. Да добия представа за различни работни места и позиции. 
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 Какво смятате, че работодателят очаква от Вас, 

за да останете тук? 

Всеки отговор от обучаемия/ученика е възможен тук. 

След като сте изяснили тези очаквания, можете да 
дадете на ученика полезни съвети как да се държат по 
време на практическо обучение. 

 „Работното място не е училище! Така че имайте 
предвид, че Вие представлявате Вашето училище тук. 
Бъдете любезни и полезни, така че фирмата да 
продължава да кани ученици от Вашето училище.” 

 „Слушайте внимателно и бъдете съсредоточени, ако не 
разбирате нещо, не се колебайте да попитате.” 

 „Спазвайте вътрешните правила във фирмата. 
Работете внимателно и усърдно. Използвайте 
инструментите и машините само според инструкции-
те. Строго спазвайте правилата за безопасност!” 

 „Не бързайте! Предприемането на инициатива винаги 
е добър ход, но преди реализацията ´ я споделете, за да я 
обсъдим!” 

 „Бъдете дискретни с поверителната информация във 
фирмата.” 

 „Не забравяйте, че все още сте ученик, и редовно 
попълвайте своя дневник/практическа работна 
тетрадка/форма за обратна връзка.” 

 „Ако случайно сте отсъствали поради заболяване или 
друга причина, не забравяйте да уведомите своя 
наставник и учител-методик.” 
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VII. Наставничество в действие 

Тази фаза е свързана с ежедневното Ви взаимодействие с 
Вашия ученик/ученици и продължаващото сътрудничество 
с отговорния учител по професионална подготовка. 

Наставниците и техните ученици се сре-
щат и комуникират редовно. Те са обгра-
дени от взаимно доверие и разбиране. 

Наставничеството е отношение между две страни с 
различен статут, тъй като наставникът обикновено е чо-
век с богат опит, който подкрепя и ръководи личното раз-
витие на наставлявания. Наставникът е човек, който оказва 
подкрепа на другите. Чрез подкрепата и прякото ръковод-
ство наставникът осигурява връзката между теоре-
тичното учене и практическото приложение на наученото 
на работното място, като по този начин подпомага наста-
влявания в проучването на нови възможности: нови техно-
логии и нови контакти. 

В Приложение 8 ще намерите списък за 
проверка със стъпки, осигуряващи рамка за 
тази фаза.  

VII.1. Първа среща 

Посрещането на ученици във фирмата е от голямо зна-
чение. Следователно тази среща трябва не само да бъде вни-
мателно подготвена, но и внимателно да бъде проведена. Фо-
кусът тук е младите хора да бъдат предразположени и да чув-
стват доброжелателност и внимание в нова среда, която 
често възприемат като враждебна. 

Отношенията между Вас и тях започват да се изграждат 
още от този момент и е добре да го направите по поло-
жителен начин. За да направите това, отделете време, за 
да намалите напрежението и да позволите на всеки да се 
представи и да открие общи неща с всички. Добър подход 
е, ако наставникът използва по-широка рамка на предста-
вяне, интереси, любими дейности, личен опит. 
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Много е важно да споделяте очаквания 

и тревоги с учениците, да обсъдите какво 
е реалистично.  

По време на първата среща можете да 
ги насърчите да отидат още по-надалеч с 
въпроси като: 

 Какво Ви привлече към професионалното образование и 
по специално към областта на машиностроенето, 
металообработването и металургията? 

 Какви качества и умения смятате, че ще развиете? 

 Какво очаквате от практическото обучение? 

 Къде ще използвате придобитите нови умения? 

 Как това ще бъде от полза за Вас? 

Препоръчително е очакванията и правилата за пове-
дение да бъдат формулирани по време на първата среща. Те 
могат да бъдат написани на флипчарт лист и поставени на 
видимо място, така че да са на разположение през цялото 
време на практическото обучение и в края на периода да се 
направи преглед на постиженията. 

Една от отговорностите на наставника е да се погрижи 
за безопасността и опазването на здравето на обучаваните. 
За да направите това, Вие следва да: 

 информирате наставлявания за очакванията на 
работното място; 

 предоставите на наставлявания обзор на общите 
правни изисквания и изискванията за безопасност 
за работното място; 

 запознаете наставлявания със законните права и 
задължения на работодателя; 

 помогнете на наставлявания да идентифицира 
опасностите, да оценява рисковете и да извършва 
проверки; 

 информирате наставляваните за управлението на 
риска; 

 ограничаване на вероятността да бъдат наранени 
по време на работа и вероятността други да 
пострадат от техните действия. 
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В Приложение 9 ще намерите пример за 

въпросник, който може да бъде попълнен 
както от Вас, така и от ученика. Той мо-
же да се използва като отправна точка за 
обсъждане и разбиране на двете роли. 

Наставничеството е партньорска връзка между ученика 
и неговия наставник. Ролята на наставника е да предаде 
специализирани знания, свързани с работата, както и да под-
помогне ученика при решаването на ежедневните му проб-
леми. Наставникът участва в планирането на напредъка на 
ученика и го оценява. 

Важно правило, което да имате пред-
вид: Вие сте човек, който действа като по-
опитен приятел и консултант, но цялостните 
взаимоотношения са от професионален характер. 

VII.2. Поставяне на цели на обучението 

Наистина важна част от задачите на наставника е да 
поставя цели за учениците/наставляваните и да наблюдава 
тяхното постигане. Ефективните цели трябва да бъдат 
SMART (специфични, измерими, постижими, ориентирани 
към резултати, основаващи се на времето). 

Според времето задачите могат да бъдат: дългосрочни, 
средносрочни, краткосрочни или цели за деня. 

Можете да помогнете на наставлява-
ните да определят своите цели, като нап-
равите списък, използвайки въпросите от 
Приложение 10.  

Добра идея е да формулирате цели и да ги запишете в 
първата седмица на практическото обучение, но те да мо-
гат да бъдат променени в процеса на натрупване на опит. 
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 VIII. Организиране на ежедневния работен ритъм  

За да може практиката да протича гладко, е необхо-
димо да се определи рамката за разпределение на времето в 
началото според естеството на заданията (дневно, сед-
мично, месечно). Независимо от това ежедневната работа 
трябва да бъде структурирана в следните елементи: 

 Кратко сутрешно инструктиране с преглед на 
предишния ден, определящо актуалната задача, 
съпроводена с демонстрация от наставника. 

 Самостоятелна ученическа работа/текущ 
мониторинг от наставника. 

 Заключителна среща за представяне изпълнението 
на учениците, обратна връзка от наставника и 
планиране на следващия ден. 

 

Особено важно е този или подобен ред да се спазва през 
първите три месеца от обучението, след което от 
учениците се очаква да придобият по-голяма смелост и 
самоувереност. Възможно е те да усвояват задачите в 
различна степен, което също ще изисква отделни крайни 
срокове. При възлагането на задачи се придържайте 
утвърдената учебна програма и включените в нея очаквани 
резултати от ученето. В същото време е добре да бъдете 
и гъвкави, за да може да поддържате интереса и 
мотивацията на учениците/обучаемите. 

За да се осигури гладкото провеждане 
на практическото обучение, е необходимо 
да се провеждат редовни срещи между 
наставника и учителя-методик по профе-
сионална подготовка. Тези срещи е добре да 
бъдат надлежно документирани. В Прило-
жение 11 даваме пример, как бихте могли да 
документирате срещите с учителя по 
професионална подготовка. 
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IX. Справяне с извънредни ситуации/конфликти 

Освен извънредните ситуации, свързани с безопасно-
стта на работното място, има случаи, когато настав-
ляваният може да е в конфликтна ситуация, с която настав-
никът трябва да се справи ефективно. 

Невъзможно е да не бъдете въвлечени в конфликти, ако 
имате отношения с някой друг. Безконфликтните взаимоот-
ношения могат да бъдат единствено знак, че просто нямате 
никакви отношения, а не, че имате добри отношения. Между-
личностният конфликт съществува, когато действието на 
дадено лице предотвратява, възпрепятства или повлиява 
действието на друго лице. Възможно е да има конфликт меж-
ду целите, между начините за постигане на целите, между 
индивидуалните потребности, между очакванията, свързани 
с поведението на двама индивида. 

Когато конфликтът се управлява конструктивно, той 
може да доведе до по-голяма близост и до по-високо качество 
на взаимоотношенията. Да се научим да управляваме кон-
фликтите конструктивно повишава доверието в себе си, 
увеличава готовността да поемаме рискове в развитието 
на взаимоотношенията, подобрява способността ни да 
управляваме стреса и трудностите в живота като цяло. 

Най-важното условие за конструктив-
ното разрешаване на един конфликт е 
определянето на източника и естеството 
на конфликта.  

Добра отправна точка в тази посока ще бъде използва-
нето на отворените въпроси и техниките за обратна връзка, 
обяснени по-горе. Чрез задаване на открити, безкритични 
въпроси ще можете да намерите основната причина за възник-
налия конфликт. Това от друга страна ще успокои настав-
лявания и ще му позволи да види различните гледни точки 
в ситуацията. 
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Предлагаме Ви няколко примерни 

стъпки за предотвратяване и разре-
шаване на конфликти: 

 Определяне на основния проблем. 

 Идентифициране на причините за възникване на 
конфликта. 

 Намиране на възможни начини за разрешаване на 
конфликта. 

 Съвместно решение относно резултата от 
конфликта. 

 Изпълнение на консенсусния път за решаване на 
конфликта. 

 Оценка на ефективността на положените усилия 
за разрешаване на конфликта. 

Да избягваме конфликти – как да правим по-прием-
ливи забележките, свързани с другите: 

 Съберете всички факти. 

 Заемете се с проблема своевременно на четири очи. 

 Фокусирайте се върху проблема, не върху човека. 

 Първо покажете емпатия, след това критику-
вайте. Споделете своите собствени грешки и 
начина, по който сте ги поправили. 

 Използвайте своите комуникационни умения. Не 
заповядвайте, а правете предложения. 

 Подчертайте предимствата на промяната в 
поведението. 

 Завършете с положителна бележка и споразумение 
за следващите стъпки. 
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X. Оценяване на ефективността от проведеното обучение 

Оценката на изпълнението е неразделна 
част от всеки учебен процес. Критериите 
и формите трябва да съответстват на 
съдържанието на практическото обучение. 
За да бъдете достатъчно обективни и 
справедливи, оценката трябва да се из-
вършва по стандартизиран начин, про-
веждан периодично (например седмично 
или в зависимост от времето, необходимо 
за изпълнение на задачите) през целия период 
на практическото обучение и осъществя-
ване на комуникация с учениците/настав-
ляваните, така че да имат информация за 
своя напредък и областите, изискващи до-
пълнителни усилия. 

Препоръчително е да дадете възможност на учениците 
да се самооценяват по аналогични критерии и да сравняват 
и обсъждат своите оценки с тези на наставника, така че 
резултатите да се съгласуват. 

Наставниците могат да поставят качествена оценка. 

Когато оценявате, трябва да вземете 
предвид входящото ниво на учениците 
и да измерите напредъка им, вместо да 
ги сравнявате помежду им. 

Вие следва да: 

 се уверите, че придобитите компетентности (умения, 
знания и отношения) и работните методи са правилно 
разбрани от наставляваните; 

 коригирате грешките и пропуските, които настав-
ляваният прави по време на ученето в процеса на работа; 

 насърчавате наставляваните да прилагат творчески под-
ход към ученето и вземането на нестандартни решения. 
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Цялата извлечена информация и заключения ще бъдат 

полезни за непрекъснато подобряване на практическото 
обучение, както и за процедурите и инструментите за 
неговото изпълнение, мониторинг и оценка. 

X.1. Текуща оценка 

Текущата оценка може да се определи като непрекъснат 
мониторинг на резултатите на ученика/наставлявания. Тя 
следва да гарантира, че ученикът се обучава по начина, по 
който е планирано. 

Количествените или качествените информационни 
източници за събиране на данни от мониторинга могат да 
бъдат разнообразни.  

Примерният списък може да бъде 
обобщен по следния начин: 

 ежедневни срещи с учениците/настав-
ляваните; 

 седмични, месечни доклади за настав-
ляваните; 

 мнения от други членове на персона-
ла във фирмата. 

В някои образователни системи, прилагащи дуална 
система на обучение, от учениците се изисква да попълват 
дневник/постижения на ежедневна основа. В този 
документ е предоставено кратко описание на действията 
и времето, отделено за всяко действие. Той може да служи 
както за самооценката на наставлявания, така и за целите 
на изпълнението на мониторинга от страна на 
наставника. Трябва да се подчертае, че текущата оценка 
следва да бъде двупосочен процес.  

Вие сте насърчавани да развивате взаимоотношения с 
Вашите наставлявани, в които те също дават оценка за 
Вашето представяне.  
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Това може да бъде направено съгласно 

правилата за ефективна обратна връзка, 

представени по-горе. Това е основен еле-

мент за изграждане на положителна мо-

тивация за високи резултати, основана на 

взаимно доверие. 

 Кой извършва оценяването? Годишната оценка се из-

вършва съвместно от училището и фирмата, като се 

вземат предвид критериите в учебната програма. 

 Кога се извършва оценяването? Оценяването на ре-

зултатите от практическото обучение в реална ра-

ботна среда е текущо и годишно. 

 Как се извършва оценяването? Фирмата отговаря за 

текущото оценяване на всяка от задачите или дей-

ностите, планирани в началото на проекта, като нас-

тавникът поставя оценки с качествен показател.  

Въз основа на текущите оценки наставникът и учите-

лят по професионална подготовка определят годишната 

оценка по практическото обучение в реална работна среда. 
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X.2. Окончателна оценка 

Обикновено официалните финални изпити на 
наставляваните от Вас за получаване на професионална 
квалификация се регулират от националните органи и са 
стандартизирани в системата на ПОО. В повечето случаи 
Вие като наставник и представител на работодателя 
играете важна роля, която може да бъде или чрез официално 
участие в оценителните комисии, или чрез предоставяне 
на данни от наблюдението на изпълнението на обучаваните. 

Тенденцията в системите за ПОО, включващи като 
форма на обучение чрез работа (дуална система на 
обучение), е да се набляга по-силно на оценителската роля на 
професионалистите, които са в пряк контакт с 
учениците. Това са наставниците, както и учителите по 
професионална подготовка. 

Начините на оценяване могат да бъдат 
различни, например: 

 Процентът на оценката, получена във 
фирмата, се прилага по същия начин за 
всички формиращи модули, за получава-
не на окончателната оценка на ученика. 

 Процентът на оценката, получена във 
фирмата, се определя, като се отчи-
тат резултатите от ученето при 
различните професионални модули, ко-
ито са били обработени в рамките на 
дейностите и задачите, изпълнявани 
във фирмата. 

Във всички случаи Вие сте насърчавани да създадете 
своя собствена методика, за да събирате надеждни и 
редовни доказателства за напредъка на учениците по време 
на практическото им обучение във Вашата фирма. Това ще 
осигури ключовия елемент за повишаване на оценката, 
която те ще получат накрая. 

 



 

НАРЪЧНИК ЗА НАСТАВНИЦИ 
 

 

С Т Р А Н И Ц А  | 45 

А.I 
1.1 
45 

 
В Приложение 12 ще видите пример за 

оценяване на резултатите от ученето и 
пример за поставяне на окончателна оценка. 

Как учениците сами оценяват практическото обучение? 

Вие, както и учителят по професио-
нална подготовка, оценявате знанията и 
постиженията на учениците по време на 
практиката. Вече сте наясно с възможнос-
тите на учениците да разбират и изпълня-
ват задачи. Но каква е собствената оценка 
на учениците за практическото обучение и 
работното място? В Приложение 14 имате 
на разположение кратък въпросник. 
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Списък на приложенията 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ползи за наставника 

Списък на ПОЛЗИТЕ при поемането на ролята на 
наставник: 

 Подобряване на комуникационните умения. 

 Увеличаване на социалните контакти. 

 Подобряване на разбирането на другите хора. 

 Способност да отразява техните собствени 
способности. 

 Признаване на техните умения и опит. 

 Увеличаване на професионалния опит и удовлетво-
реността от работата. 

 Споделяне на лични умения и опит с другите членове 
на екипа. 

 Увеличаване на мотивацията и удовлетворе-
ността от работата. 

 Осигуряване на възможности за развитие на управ-
ленски умения. 

 Придобиване на опит и признаване на вече 
съществуващи умения и способности. 

 Нови перспективи за лична реализация. 

 Развиване на умения за разбиране на околната среда 
и възприемане на тяхната културна среда. 

 Способност за оценка и анализ. 

 Установяване на социални контакти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Социални умения – списък за проверка 

 

Умения Да 
До известна 

степен 
Не 

Добри умения за слушане.    

Добри комуникационни умения.    

Може да споделя своя опит и да прилага теорията на 
практика. 

   

Показва ентусиазъм и отговорност.    

Придържа се към теорията за равенството.    

Креативен и позитивен; не се ограничава само до 
инструктиране на наставляваните какво да правят. 

   

Консултант, а не авторитарен тип: предоставя на-

пътствия и съвети. 
   

Осигурява и поддържа подходяща атмосфера по всяко 
време, за да се развива сътрудничеството между 

ученик и наставник. 

   

Способен да обменя информация.    

Стреми се към партньорство, което ще бъде от 
полза и за двете страни. 

   

Предразполага наставляваните, така че да разкрият 

пълния си потенциал при изпълнението на своите 
ежедневни задачи. 

   

Възприемчив.    

Добре организиран и внимателно планиращ своето време.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Основни стъпки при разработване и/или 

актуализиране на учебни програми 

Основни стъпки за разработване и/или актуализиране на учебна прог-
рама за провеждане на обучение в реална работна среда 

1. Непрекъсната комуникация и сътрудничество с учителя по професионал-

на подготовка, ръководството на училището/обучителната институ-
ция и работодателя (или определени от него лица) в процеса на разра-
ботване  и актуализиране на учебната програма; провеждане на срещи, 
консултации, проучване на общественото мнение и др. 

2. Съблюдаване на програмите със съвременните тенденции на пазара на 
труда и иновациите в сектор Машиностроене, металообработване и 

металургия, както и с необходимите компетентности. 

3. Обвързване с Европейската и националните квалификационни рамки и 
държавните образователни стандарти за придобиване на степен на 
професионална квалификация. 

4. Участие на квалифицирани и компетентни специалисти от фирма-
та/предприятието, както и на учители с опит и знания при разработването 
на учебни програми. 

5. Да бъдат взети предвид придобитите теоретични знания и практически 
умения от учениците/обучаваните до момента. 

6. Осигуряване на гъвкавост на учебната програма, която да позволява 
допълване и актуализиране в процес а на обучение и в дългосрочен план, 
за да се гарантира, че са покрити изискванията на всички заинтересова-
ни страни. 

7. Разработеното учебно съдържание е необходимо да бъде насочено към 
компетентности, свързани с реалната работа и изискванията на пазара 
на труда, за да се улесни преходът от обучение към заетост. 

8. Включване на личностно-социални умения и компетентности с цел по-
вишаване на професионализма и увереността на учениците. 

9. Включване на специфични езикови и IT умения, свързани с конкретната 
специалност/професия в областта на машиностроенето, металообра-
ботването и металургията. 
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10. Включване на допълнителни теоретични и практически теми по преценка 

на родителите и/или образователната институция извън тези, посочени 
в учебните програми. 

11. Мониторинг и оценка на постигнатите резултати по учебните предмети 
и модули от професионалната подготовка от учебния план. 

12. Определяне на ясни цели и измерими резултати от ученето. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Инструкции за безопасност 

1. Не използвайте машини и оборудване без разрешение и 
дадени инструкции! 

2. Никога не отстранявайте системите и устройствата 
за предпазване и безопасност от инструментите и 
машините, с които работите! 

3. Използвайте каска и защитни очила, когато това е 
необходимо! 

4. Използвайте подходящи работни дрехи без висящи части! 
Покрийте косата си с мрежа за коса! 

5. Бъдете концентрирани през цялото време! 

 

Инструкция на работното място 

Периодична или извънредна инструкция за безопасност, хигиена и 
противопожарна безопасност 

Организация: 
Вид инструкция: 
Име на наставника: 

Дата 
Име на  
ученика 

Работно място/ 
звено/отдел 

Подпис на 
ученика 

Подпис  
на настав-

ника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Информация за ученика/обучавания от-

носно характеристиките на практическото обучение 
ФОРМУЛЯР 

 
Обучителен цикъл:  
Образователна/обучителна институция:  
Предприятие:  
Ученик:  
Клас: 
Форма на обучение:  

 
С настоящия документ долуподписаният ученик декларира, че е бил информиран 
за характеристиките на обучението и съответната оценка и се съгласява със 
следните условия: 
 
1. Модули и резултати от ученето, като обучението и оценяването ще бъдат 
споделени между образователна/обучителна институция и фирмата: 

Модул Резултати от ученето 

  
  
  

 
2. Структуриране на модулите, като обучението и оценяването се споделят 
между образователната/обучителната институция и предприятието: 
 
След като са проучени дейностите, които ученикът ще проведе във фирмата по 
време на стажа, учителският екип установява, че процентите на оценката, съ-
ответстващи на образователната/обучителната институция и на предприяти-
ето по отношение на засегнатите модули, са следните: 
 
3. Оценка на образователната/обучителната институция: Оценката ще бъде 
изчислена въз основа на установената система за оценяване. 

 
4. Окончателната оценка на предприятието ще бъде получена като се вземат 
предвид следните проценти и се съотнесат към качествена оценка:  

 70% придобити компетенции чрез дейностите и задачите, свързани с резул-
татите от ученето. 

 30% личностни и социални компетенции: точност, интерес, присъствие на 
работа, бързина и умения на работното място, качество на работата, спо-
собност за учене/усвояване на знания, интеграция във фирмата, спазване на 
правилата, работа в екип, вземане на решения, нагласа. 
 

Ученик, име и презиме:  
Подпис: 
Дата: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6A. Образец на формуляр за оценяване от 

наставника 
ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Фирма .................................................................................................................. 
Наставник ........................................................................................................... 
Наставляван/Ученик........................................................................................... 
 

5 – ДА, определено                     1 – Не, изобщо 

A. Изпълнение и резултати 

1. Ученикът е постигнал очакваните резултати по вре-
ме на практическото обучение. 

5 4 3 2 1 

2. Задачите, изпълнявани от ученика, се нуждаят от 
подобрение и/или корекции. 

5 4 3 2 1 

3. Ученикът успешно реши проблемите, възниквали при 
изпълнение на задачите. 

5 4 3 2 1 

4.  Ученикът изпълни и допълнителни задачи, които не са 
включени в програмата. 

5 4 3 2 1 

5.  Ученикът придоби нови знания и умения. 5 4 3 2 1 

Б.  Планиране на задачите, управление на времето и дисциплина 

6.  Ученикът се придържа към договорените график и 
работно време по време на практическото обучение. 

5 4 3 2 1 

7.  Ученикът успя да разпредели равномерно задачите си 
за периода на обучение. 

5 4 3 2 1 

8.  Ученикът спази сроковете за изпълнение на задачите. 5 4 3 2 1 

9.  Когато беше необходимо, ученикът успя да се мобили-
зира и успешно работи по няколко задачи едновременно. 

5 4 3 2 1 

10.  Ученикът докладва за задачите своевременно и из-
черпателно. 

5 4 3 2 1 

11. Ученикът изпълни инструкциите на наставника. 5 4 3 2 1 

В. Умения за работа в екип 

12. Ученикът си взаимодейства добре с други коле-
ги/служители при изпълнение на различни задачи. 

5 4 3 2 1 

13. Ученикът активно участва в работата на организа-
цията. 

5 4 3 2 1 

14. Ученикът е установил положителни взаимоотноше-
ния с членовете на екипа. 

5 4 3 2 1 

15.  Ученикът се придържаше към другата страна в раз-
говор, разбираше нуждите на колегите си, изразя-
ваше уважение към мненията на другите. 

5 4 3 2 1 

16.  Ученикът показваше уважение, толерантност и 
разбиране към различията на другите. 

5 4 3 2 1 

17.  Ученикът се стремеше към сътрудничество и под-
хождаше конструктивно в конфликтни ситуации. 

5 4 3 2 1 

18.  Когато беше необходимо, ученикът търсеше подк-
репа от колеги/персонал/наставник/учители. 

5 4 3 2 1 
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Г. Професионални знания 

19. Ученикът беше теоретично подготвен и придоби-
тите знания по специалността му/ґ  помогнаха да 
изпълни поставените задачи по време на практичес-
кото обучение в реална работна среда. 

5 4 3 2 1 

20. Познанията, придобити от ученика в училище, са доста-
тъчни, за да практикува в реална работна среда. 

5 4 3 2 1 

21. По време на практическото обучение ученикът при-
доби нови практически знания и умения, свързани с 
неговото/нейното обучение по специалността. 

5 4 3 2 1 

22. По време на практическото обучение ученикът при-
доби и разви уменията и способностите, необходими 
за реализацията му/ґ в специфична реална работна 
среда. 

5 4 3 2 1 

23. Ученикът се стремеше да придобие нови знания и умения. 5 4 3 2 1 

Д. Мотивация 

24. Ученикът проявяваше интерес. 5 4 3 2 1 

25. Ученикът беше активен. 5 4 3 2 1 

26. Ученикът беше мотивиран. 5 4 3 2 1 

27. Ученикът беше склонен да изпълнява задачи извън 
неговите или нейните основни задължения. 

5 4 3 2 1 

28. Ученикът приемаше трудностите като предизвика-
телство и проявяваше постоянство при тяхното 
преодоляване. 

5 4 3 2 1 

29. Ученикът показваше ефективност дори в напрегна-
ти ситуации. 

5 4 3 2 1 

30. Ученикът проявяваше самокритичност и има реална 
самооценка. 

5 4 3 2 1 

31. Ученикът беше склонен да изпълнява задачи извън 
неговите/нейните основни задължения. 

5 4 3 2 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6Б. Формуляр за обратна връзка от 

наставлявания 

Това е пример за формуляр за обратна връзка от наставля-
вания. Можете да го използвате като насока и да го адапти-
рате съобразно спецификата на практиката във Вашата фирма. 

ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ НАСТАВЛЯВАНИЯ 

Име на наставлявания:  

Име на наставника:  

Дата:  

1. Какъв е досегашният Ви цялостен опит от работата с наставника Ви? 

 

2. Смятате ли, че ресурсите, предоставени от Вашия наставник, са дос-
татъчни, за да Ви подготвят за Вашата роля като наставляван? 

 

3. Успяхте ли Вие и Вашият наставник да изградите добри работни отно-
шения? 

 

4. Можете ли да се учите от професионалния опит и квалификация на своя 
наставник? 

 

5. Смятате ли, че преразглеждането на Вашия индивидуален план за разви-
тие заедно с Вашия наставник ще Ви помогне да постигнете целите си? 
Защо „Да” или защо „Не“? 

 

6. Моля, споделете допълнителни коментари тук: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6В. Дневник за практическото обучение 

Това е пример за дневник. Можете да го използвате като 
образец и да го адаптирате съобразно спецификата на Ваша-
та фирма и националните изисквания за документиране на 
практическото обучение. 

ДНЕВНИК ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ 

 

МЕСЕЧЕН ЛИСT                 Месец/Година 

Образователен цикъл:  Фирма:  

Наставник:  

Ученик:  Училище: 

Учител:  

Месец:  Година:  

Период Извършени дейности 

Наблюдения (как е била извър-
шена дейността, трудности, 

използвани ресурси, процедури за 
сигурност …) 

   

   

   

   

   

Подпис на учителя: Одобрение на наставника на фир-
мата: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Списък за проверка на готовността за 

наставничество 

Това е списък на основните стъпки, които трябва да 
имате предвид, когато се подготвяте за процеса на наста-
вничество. Списъкът за проверка ще Ви помогне при изграж-
дането на доверие за първата Ви среща с наставляваните и 
цялостното последващо практическо обучение.  

 Основни стъпки 

1. Да поддържате връзка с отговорните представители от изпращащото 
или партньорското училище и с конкретния учител по професионална 
подготовка от областта на 3MVET сектора (машиностроене, метало-
обработване и металургия). 

2. Да се запознаете с необходимите законови разпоредби, свързани с прак-
тическото обучение на ученици в реална работна среда съгласно нацио-
налното законодателство във Вашата страна. 

3. Да се запознаете с учебния план, по който се обучават ученици в съот-
ветната професия и специалност(и) от сектора 3MVET. 

4. Да се запознаете с учебната програма за практическото обучение на 
учениците, обучаващи се по съответната професия и специалност(и). 

5. Да се запознаете с държавния образователен стандарт за придобиване 
на съответната професия в областта „Машиностроене, металообра-
ботване и металургия” – 3MVET: 
 описание на професията: професионални дейности, отговорности, 

лични качества, характеристики на условията на труд, оборудване и 
инструменти, изисквания за упражняване на професията; 

 възможности за продължаващо професионално обучение; 
 възможности за професионална реализация; 
 единици резултати от ученето – знания, умения и компетенции, ко-

ито трябва да бъдат постигнати чрез обща, отраслова и специ-
фична професионална подготовка за съответната професия; 

 средствата и критериите за оценяване на резултатите от учене-
то, както и условията за провеждането му; 

 изискванията за материалната база за провеждане на обучението 
по теория и практика. 

6. Да познавате тенденциите на пазара на труда и реализацията в профе-
сията/специалностите, в които се провежда практическото обучение в 
региона, във Вашата страна и в ЕС, ако е приложимо. 

7. Да участвате в разработването и актуализирането на програмите за 
практическо обучение в реална работна среда. 

8. Да разработите план и график за практическото обучение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Списък за проверка на дейностите по 

време на практическото обучение 

Това е списък на стъпките, които трябва да следвате по 
време на процеса на вътрешнофирменото практическо 
обучение. 
 Основни стъпки 

1. Следвайте учебната програма/план. 

2. Разработете визуални, дидактически и други материали, необходими за 
обучението. 

3. Запознайте всеки ученик с вътрешнофирмените правила за провеждане 
на практическо обучение чрез работа и проведете инструктаж за пра-
вилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

4. Подкрепете приспособяването на всеки обучаем в работната среда. 

5. Снабдете работното място на всеки обучаем с необходимата техни-
ческа и технологична документация, инструменти, машини, уреди, обо-
рудване и материали за безопасно осъществяване на практическото 
обучение. 

6. Демонстрирайте отделните елементи на процеса и поставяйте про-
изводствени задачи и/или задачи за практическо изпълнение. 

7. Контролирайте изпълнението на възложените задачи, давайте практи-
чески съвети относно времето за работа и оценявайте качеството на 
изпълнението. 

8. Стремете се да получите обратна връзка от обучаемите за ефектив-
ността и цялостния процес на практическото обучение. 

9. Осигурете спазването на разработените план и график за практическото 
обучение. При необходимост направете корекции и промени. 

10. Редовно събирайте необходимата документация. 

11. Поддържайте редовна комуникация с учителя по професионална подго-
товка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Определяне на ролите на наставника и 

наставлявания 

Този въпросник ще улесни процеса на идентифициране на 
ролите на наставника и наставлявания в началото на обу-
чението. След като Вие и Вашите ученици го попълните, 
обсъдете резултатите, като целта е да постигнете кон-
сенсус относно правата и отговорностите на двете страни. 

ВЪПРОСНИК 

1. Наясно ли сте относно Вашите очаквания: 

- Един за друг?  

- За взаимоотношенията в процеса на наставничество?  

- За това какво се надявате на научите един от друг?  

- За това до каква степен съвпадат Вашите очаквания?  

2. Какви са основните теми/приоритети, които искате да обсъдите? Работа? 
Стремежи за кариера? Какви са границите на обхвата на дискусиите?  

Кой ще поеме отговорност, т.е. наставникът/наставляваният/и двамата 
заедно за: 

- Решаване колко често да се срещате по време на практическото обучение? 

- Определяне на дневния ред на тези срещи? 

- Гарантиране за провеждането на срещите? 

- Организиране къде да се срещнете и за колко време? 

- Определяне на учебните цели? 

- Иницииране на преглед на напредъка? 

3. До каква степен наставникът е подготвен да позволи на наставлявания да: 

- Използва своя авторитет?  

- Използва своите връзки?  

- Даде време между срещите? 

4. Съгласни ли сте, че откритостта и доверието са от съществено значе-
ние? Как ще гарантирате, че те наистина се случват? 

5. И двамата ли имате желание да давате честна и навременна обратна връзка? 

6. С какви отговорности сте ангажирани към другите в резултат на взаимо-
отношения на наставничество (напр. към преките ръководители, връст-
ниците, координатора на програмата и т. н.)? 

а) Как гарантирате, че прекият ръководител на наставляваните желае да 
оказва подкрепа? Как актуализирате това? 

б) Има ли ясно разграничение между ролите на наставника и прекия ръково-
дител? 

в) Как ще се действа, ако има припокриване на ролите? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Списък с въпроси за определяне на 

учебните и професионалните цели на наставляваните 

Това е списък с полезни въпроси, които да използвате по 
време на дискусията за обсъждане на индивидуалните цели 
на учениците. Наставникът може да ги използва, за да даде 
възможност на наставляваните да обмислят по-задълбо-
чено целите на последващото практическо обучение. 
 Полезни въпроси 

1. Как си представяте Вашия бъдещ професионален живот? 

2. В каква професионална сфера бихте искали да работите? 

3. Как си представяте своето работно място? 

4. Каква степен на отговорност искате да носите? 

5. Ако искате да заемате по-висока позиция, какви качества и умения ще са Ви 
необходими? 

6. Ако бяхте на по-висока позиция, какви цели щяхте да искате да постиг-
нете? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Документиране на среща между 

наставник и учител 
ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА 

Училище:  

Фирма:  

Ученик:  

Наставник на фирмата:  

Учител:  

Разгледана тема: 

Споразумения: 

Допълнителни коментари: 

Дата:                                                          Място: 

Подпис:                                                        Подпис:  
Наставник на фирмата:                            Учител:                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Карта за оценка 

Образователен цикъл: ПРОГРАМИРАНЕ НА МЕХАНИЧНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО (PP3)  

Курс:  PP3    

Период на оценяване: От …………..…. дo ………………… 

Идентификация на ученика 

Фамилия:   

Име:                                                  

Идентификация на фирмата 
 
 

Фирма:  
 
Наставник:  
 
Фамилия:   
 
Име:   

 
Телефонен номер:   
 
Имейл:  

Идентификация на училището/ обучи-
телния център 
 

Училище/Обучителен център:  
 
Наставник/Учител-методик: 
 
Фамилия:   
 
Име:   

 
Телефонен номер:   
 
Имейл: 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО (РУ) 

Модул: Машинна обработка чрез цифрово управление 

РУ 1. Разработва програми за цифрово управление, като 
анализира и прилага различните видове програмиране. 

Резултати от модул Машинна обработка чрез цифрово управление 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A1.1 Идентифицира различни програмни 

езици за ЦУ (цифрово управление) и е запоз-
нат с разликите и приликите. 

           

A1.2 Провежда програмата в съответст-

вие със спецификациите на използваните 

указания за програмиране на ЦУ. 

           

A1.3 Въвежда данни от инструментите и ги 

прехвърля от мястото им на възникване. 

           

A1.4 Помага при проверката на програмата, 
която симулира компютърната обработка. 
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РУ 2. Организира работата си при изпълнението на 

обработката, като анализира записания процес и 
изготвя необходимата документация. 

Резултати от модул Машинна обработка чрез цифрово управление 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A2.1 Идентифицира операциите по подго-
товката на машината, инструментите и 
използването, като взема предвид харак-
теристиките на обработката, която 

трябва да се извърши.  

           

A2.2 Установява средствата за сигурност 
и определя отделните устройства за си-

гурност за всеки етап. 

           

A2.3 Установява избирателно събиране на 
отпадъци. 

           

РУ 3. Подготвя машините за цифрово управление (МЦУ), 
като избира оборудването и прилага необходимите 
техники или процедури. 

Резултати от модул Машинна обработка чрез цифрово управление 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A3.1 Избира и сглобява инструментите и 
скрепителните елементи. 

           

A3.2 Въвежда стойностите в таблицата.            

A3.3 Извършва стартирането и отчита 
оборотите на валовете на машината. 

           

A3.4 Избира и използва инструментите за 
измерване или проверка съобразно операци-
ите, които ще се извършват. 

           

A3.5 Подпомага проверката на центровка-
та на машината. 

           

A3.6 Прилага необходимите правила за си-

гурност. 
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РУ 4. Контролира процеса на обработка, като свързва фун-

кционирането на програмата за цифрово управление с 
характеристиките на крайния продукт. 

Резултати от модул Машинна обработка чрез цифрово управление 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A4.1 Уверява се, че по време на вакуумната 
симулация не се появяват проблеми с де-
тайлите, инструментите или вътрешни-

те части на машината. 

           

A4.2 Регулира програмата за ЦУ на ниво 
машина, за да отстрани грешките. 

           

A4.3 Работи адекватно с програмата за 
ЦУ. 

           

A4.4 Проверява получения детайл и гаран-
тира неговите характеристики. 

           

A4.5 Прилага изискванията за предотвра-
тяване на риска от трудова злополука и за 
защита на околната среда. 

           

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО  

Модул: Компютърно подпомогнато производство 
(САМ) 

РУ 1. Модифицира геометрията на детайла, като интерп-
ретира спецификациите на производствения процес, 
прилагайки техники за компютърно подпомогнато 
проектиране (CAD) 

Резултати от модул Компютърно подпомогнато производство (САМ) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A1.1 Въвежда геометрията в подходящ 
формат в CAD софтуер. 

           

A1.2 Идентифицира повърхностите за ме-

ханизация и използва най-подходящите ин-
струменти за това. 

           

A1.3 Създава файл, който може да бъде 

експортиран в CAD/CAM софтуер. 
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РУ 2. Разработва компютърно подпомогнати производствени 

програми, като анализира спецификациите на 
работния процес и прилага CAM техники. 

Резултати от модул Компютърно подпомогнато производство (САМ) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A2.1 Конфигурира CAM, като взима предвид 
машината и поставя детайлите според 

валовите и референтните системи. 

           

A2.2 Описва различните стратегии за об-
работка на CAM операциите. 

           

A2.3 Въвежда данни за инструментите, 
траекторията на инструментите според 
стратегията за обработка. 

           

A2.4 Проверява програмата и отстранява 
грешките, открити в симулацията. 

           

A2.5 Извършва пост-обработката на CAM 
програмата за цифрово управление и я съх-
ранява в подходящ формат. 

           

РУ 3. Организира работата си при изпълнение на 
машинната обработка, като анализира записания 
процес и изготвя необходимата документация. 

Резултати от модул Компютърно подпомогнато производство (САМ) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A3.1 Идентифицира операциите по 
подготовката на машините. 

           

A3.2 Идентифицира инструменти-

те, консумативите и скобата на 
скрепителния елемент. 

           

A3.3 Получава индикаторите за ка-

чество, които да има предвид при 
всяка операция. 
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РУ 4. Настройва програмата CAM, като проверява дали 

обработеният детайл и процесът отговарят на ус-
тановените спецификации. 

Резултати от модул Компютърно подпомогнато производство (САМ) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A4.1 Прехвърля програмата CAM към маши-

ната МЦУ съгласно установената процедура.  

           

A4.2 Уверява се, че траекторията не генерира 
проблеми във вакуумната симулация. 

           

A4.3  Настройва програмата за цифрово уп-
равление на ниво машина, за да отстрани от-
критите грешки. 

           

A4.4 Прилага изискванията за предотвратя-
ване на риска от трудова злополука и за за-
щита на околната среда. 

           

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО  

Модул:  Програмиране на автоматизирани системи 
за механично производство  

РУ 1. Идентифицира компонентите на инсталация за ав-
томатизирано механично производство, като ана-
лизира функционирането и мястото ´ в производс-
твените системи.   

Резултати от модул Програмиране на автоматизирани системи за меха-
нично производство 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A1.1 Анализира различните технологии за 
автоматизация (пневматични, електричес-
ки, хидравлични, електронни) и оценява въз-

можността за използване на всяка от тях. 

           

A1.2 Анализира предимствата и недоста-
тъците на автоматизираните системи, 

като ги сравнява с други производствени 
системи. 
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РУ 2. Разработва програмите на компонентите на 

автоматизираната система, като анализира и 
прилага различните видове програмиране. 

Резултати от модул Програмиране на автоматизирани системи за меха-
нично производство 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A2.1 Анализира функцията, която всеки ком-

понент на системата трябва да изпълни в 

областта на процеса за автоматизация. 

           

A2.2 Разработва плановете, програмите и 

монтажа за управление на автоматизира-

ните системи. 

           

РУ 3. Организира и настройва компонентите на 
автоматизираната инсталация, като избира и 
прилага необходимите техники или процедури. 

Резултати от модул Програмиране на автоматизирани системи за меха-
нично производство 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A3.1 Конфигурира компонентите на инста-

лациите, като взима предвид производст-

вения процес. 

           

A3.2 Извършва стартирането на оборудва-

нето, като прилага установената процедура. 

           

РУ 4. Управлява и надзирава автоматизираните системи, 
като анализира процеса и настройва параметрите на 
променливите на системата. 

Резултати от модул Програмиране на автоматизирани системи за меха-
нично производство 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A4.1 Извършва необходимите проверки за 
осигуряване на функционирането на систе-
мата. 

           

A4.2 Извършва модификации и подобрения в 
програмите, като отчита наблюдаваните 
отклонения в процеса на проверка. 
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 ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО  

Модул:  Програмиране на продукцията 

РУ 1. Изготвя производствени програми, като анализира 
производствения капацитет на съоръженията, тех-
ните възможни адаптации и нуждите от доставки. 

Резултати от модул Програмиране на продукцията 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A1.1  Съдейства при реализацията на прог-
рамирането, като взема предвид изисква-
нията, наличните ресурси и външните 
доставки, давайки възможност да се из-

пълнят крайните срокове и да се получат 
установените количества. 

           

РУ 2. Разработва план за поддръжка и определя параметрите 
за неговото управление, като обвързва изискванията 
по отношение на ресурсите и нуждите на производ-
ството. 

Резултати от модул Програмиране на продукцията 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A2.1 Съдейства при реализацията и управ-
лението на действията, включени в плана 
за поддръжка. 

           

РУ 3. Управлява документацията, използвана при програми-
рането на производството, като определя и прилага 
план за организация и обработка на информацията. 

Резултати от модул Програмиране на продукцията 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A3.1 Съдейства в управлението на доку-
ментацията, използвана при програмиране-
то на производството. 
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РУ 4. Контролира производството, като обвързва контрол-

ните техники с производствените изисквания. 
Резултати от модул Програмиране на продукцията 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A4.1 Сътрудничи с мониторинга на произ-
водствените цели. 

           

A4.2 Сътрудничи при контрола на производ-

ството чрез използването на информа-
ционни приложения GPAO (компютърно под-
помогнато управление на проекти). 

           

A4.3 Записва данни за запознаване с оцен-
ката на производството и нейния обсег. 

           

РУ 5. Определя суровините и необходимите компоненти, 
като осигурява план за анализ на наличните модели на 
доставка. 

Резултати от модул Програмиране на продукцията 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A5.1 Съдейства за качественото и коли-
чественото определяне на материалите, 

продуктите и компонентите, необходими 
за производството. 

           

РУ 6. Управлява съхранението, като обвързва нуждата от 
съхранение според производствените изисквания с 
процесите на съхранение, манипулация и вътрешна 
дистрибуция. 

Резултати от модул Програмиране на продукцията 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A6.1 Осигурява връзките между специфика-

циите на заявката и материалите, компо-
нентите, получените продукти, като в този 
случай изпраща до „управление на приемането” 
необходимите проби за проверката. 

           

A6.2 Съхранява материалите, като позво-
лява тяхното локализиране, оптимизира 

наличното пространство, позволява рота-

ция и осигурява неговото запазване. 

           

A6.3 Сътрудничи при използването на спе-
цифични софтуерни приложения за управле-

ние на съхранението. 
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Критерии за оценка на резултатите от ученето: 

Отбележете с X съответната клетка: 
0 = Не е научил/а нищо при изпълнението на тази задача 

(съответната учебна дейност може да не е била извършена) 
3 = Нуждае се от непрекъсната помощ за правилното 

изпълнение на тази задача 
5 = Все още се нуждае от помощ или контрол за изпъл-

нението на тази задача 
8 = Напълно самостоятелно изпълнение на тази задача 
10 = Може да обучава други хора за изпълнението на та-

зи задача. 
 

Крайна оценка на компетенциите, свързани с резултатите от 
ученето (средна стойност на получените резултати): 

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ И  
СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Компетенции Оценка 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Точност:            

Интерес и присъствие на 

работа: 

           

Бързина и умения на работ-

ното място: 

           

Качество на работата:            

Способност за уче-

не/усвояване на знания: 

           

Интеграция във фирмата, 

работа в екип, …: 

           

Спазване на правилата:             

Работа в екип:            

Способност за взимане на 

решения: 

           

Нагласа:            

 
Окончателна оценка на индивидуалните и социалните компетен-
ции (средна стойност на получените резултати): 
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Окончателната оценка на модула трябва да отчита 

знанията, придобити в образователната/обучителната 
институция и във фирмата. Тя ще бъде определена по 
следния начин: 

ОКОНЧАТЕЛНИ ОЦЕНКИ НА ФИРМАТА: 

Крайна оценка на фирмата 

Модул: Машинна обработка чрез цифрово управление 
70% от оценката – компетенции, свързани с РУ: 
30% от оценката – индивидуални и социални компетенции: 

Оценка:  

Модул: Компютърно подпомогнато производство (САМ) 
70% от оценката – компетенции, свързани с РУ: 
30% от оценката – индивидуални и социални компетенции: 

Оценка: 

Модул: Програмиране на автоматизирани системи за 
механично производство 
70% от оценката – компетенции, свързани с РУ: 

30% от оценката – индивидуални и социални компетенции: 

Оценка: 

Модул:  Програмиране на продукцията 
70% от оценката – компетенции, свързани с РУ: 
30% от оценката – индивидуални и социални компетенции: 

Оценка: 

Наставникът на фирмата, в сътрудничество с един от 
учителите, заедно определят оценка, която представят 
като оценката, съответстваща на периода на обучение 
във фирмата. 

 
ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА УЧИЛИЩЕТО: 

Взема се предвид определената система за оценка на 
постигнатите резултати в образователна-
та/обучителната институция. 

Крайна оценка на училището 

Модул: Машинна обработка чрез цифрово управление Оценка: 

Модул: Компютърно подпомогнато производство (САМ) Оценка: 

Модул:  Програмиране на автоматизирани системи за 
механично производство 

Оценка: 

Модул:  Програмиране на продукцията Оценка: 
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Окончателната оценка на модула трябва да отчита ре-

зултатите от ученето, постигнати в Центъра и във фир-
мата. Съгласно посочените проценти се определя следното: 

ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА ОТ МОДУЛИТЕ: 
ОКОНЧАТЕЛНА 

оценка 

Модул: Машинна обработка 

чрез цифрово управление 

XX% Оценка 

на фирмата 

+ XX% Оценка 

на центъра 

=  

Модул: Компютърно подпо-
могнато производство (САМ) 

XX% Оценка 
на фирмата 

+ XX% Оценка 
на центъра 

=  

Модул:  Програмиране на ав-
томатизирани системи за 
механично производство 

XX% Оценка 
на фирмата 

+ XX% Оценка 
на центъра 

=  

Модул:  Програмиране на про-
дукцията 

XX% Оценка 
на фирмата  

 

+ XX% Оценка 
на центъра 

=  

Имена и подписи Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.  Списък на наставника за проверка на 

последващите действия след проведено обучение 

Това е списък на стъпките, които да предприемете, 
следвайки процеса на наставничество и завършването на 
практическото обучение. 
 Препоръчителни стъпки 

1. Да попълните необходимата документация за завършване на обучението. 

2. Да обобщите и анализирате резултатите от ученето; да предложите, 
ако е необходимо, промени и актуализации на плана за обучение и на учеб-
ната програма за практическо обучение в съответната професия. 

3. Да подготвите анализ на постигнатите резултати – до каква степен 
те отговарят на изискванията за получаване на професионална квалифи-
кация за съответната степен в дадена професия/специалност. 

4. Да следите реализацията на наставляваните от Вас и тяхната степен 

на удовлетвореност от обучението. 

5. Да поддържате открита комуникация с учителя по професионална под-
готовка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14.  Самооценка на учениците за  

проведеното практическо обучение и работното място 
 

Пaраметри Оценка 

Точност 
 

Бях винаги то-
чен. 

Често бях то-
чен. 

Понякога закъс-
нявах. 

Често закъсня-
вах. 

Отговорност 
 

Винаги можеше 
да се разчита на 

мен. 

Често можеше 
да се разчита на 

мен. 

Понякога мо-
жеше да се раз-

чита на мен. 

Често не мо-
жеше да се раз-

чита на мен. 

Изпълнение 
 

Бях винаги 
ефективен в 
работата си. 

Често бях 
ефективен в 
работата си. 

Понякога бях 
неефективен в 
работата си. 

Често бях нее-
фективен в 

работата си. 

Работно темпо 
 

Работното ми 
темпо беше 
много бързо. 

Работното ми 
темпо беше 
нормално. 

Работното ми 
темпо понякога 

беше бавно. 

Работното ми 
темпо често 
беше бавно. 

Интерес Работата ми 
беше интерес-

на. 

Работата чес-
то ми беше 
интересна. 

Работата по-
някога ме 

отегчаваше. 

Работата чес-
то ме отегча-

ваше. 

Работа в екип Работих много 
добре с колеги-

те си. 

Работих много 
добре с колегите 
си през повечето 

време. 

Нямах нищо 
общо с колеги-

те си. 

Често имах 
проблеми с 

колегите си. 

Удовлетвореност  Работата ми 
доставяше удо-

волствие. 

Понякога рабо-
тата ми дос-

тавяше удовол-
ствие. 

Работата ми 
харесваше само 

от време на 
време 

Работата 
изобщо не ми 

харесваше. 

Цялостно впе-
чатление 

Практическото 
обучение беше 

чудесно. 

Практическото 
обучение беше 

полезно. 

Практическото 
обучение не 
беше много 

полезно. 

Практическото 
обучение беше 
безполезно за 

мен. 
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