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1. Обща информация за Проект „SOSUSK”:

Проект „Социални и устойчиви умения за младото NEET население“
(Проект „SOSUSK“) се финансира по Програма „Еразъм +“, КД2 от
гръцката национална агенция „Еразъм+“. Проектът си поставя за цел
да се изправи пред едно важно предизвикателство, свързано с
осъвременяването на уменията и компетенциите на младите хора,
които нито работят, нито за ангажирани в образование и обучение
(NEETs) и да насърчи техните устойчиви възможности за заетост и
самостоятелна наетост със специално внимание към бъдещото им
развитие и стартиране на социално и зелено предприемачество.
Проектът предвижда реализирането на 3 основни резултата:
PR1 Събиране и анализ на добри практики за иновативни дигитални
методи за обучение за зелено и социално предприемачество;
PR2 Инструментариум за електронно обучение за зелено и социално
предприемачество;
PR3 Уеб-базирана ускорителна програма.

1. Обща информация за Проект „SOSUSK”:

Проектът се реализира в следните страни:
∗ Гърция;
∗ България;
∗ Хърватска;
∗ Италия.
Представеното тук изследване е част от работен резултат 1 (PR1)
и обхваща и четирите страни, представени в консорциума за
изпълнение на Проекта.

2. Методология и темплейт
за селекция и изследване на
добри практики
Настоящият документ е рамката
на една специфична дейност на
Проект „SOSUK» за улесняване
на лицата, които нито работят,
нито са заети в образование и
обучениее (NEETs) да се справят
с настоящите
предизвикателства, свързани с
придобиването на найподходящите умения и
компетенции за поддържане на
техния устойчив процес на
заетост, самостоятелна заетост
със специално внимание към
бъдещо развитие и стартиране
на социално и зелено
предприемачество.

2. Методология и темплейт
за селекция и изследване на
добри практики
Методологията е изготвена от Партньор 6 –
SWUNR, с цел да подпомогне събирането и
анализа на добри практики по отношение на
Проект Резултат 1 – Събиране на добри
практики и анализ на иновативни дигитални
методи за обучение за зелено и социално
предприемачество.
Съгласно методологията добрите практики се
предвижда да бъдат избрани и категоризирани
по тематика и прилики. Всеки партньор ще
събира
регионалните/национални/международни
„добри практики”, които могат да бъдат
прехвърлени в други страни партньори и ще
състави доклад. Докладът трябва да обхваща
цялостно разбиране на всички въпроси,
свързани с образованието за зелено и социално
предприемачество, както и необходимостта от
подобряване на уменията и знанията за лицата,
които нито работят нито са заети в
образование и обучение.

2. Методология и темплейт
за селекция и изследване на
добри практики
Методологията се основава на набор от
модули и критерии, за да даде
възможност за ефективен и прагматичен
подход при подбор на казуси от добри
практики от съществуващи проекти,
финансирани
от
ЕС
или
друго
институционално финансиране по темата
за иновативни дигитални методи за
обучение за
зелено и социално
предприемачество.
Всеки
партньор
трябва да проведе проучване и събиране
на най-добри практики с цел:
• Разкриване на „пропуски в уменията“ на
NEETs;
• Проучване на иновативни методи за
дигитално обучение;
•
Разкриване
на
пропуски
в
образованието за зелено и социално
предприемачество;
• Подчертайване на това как обучението
може да се проведе най-ефективно.

2. Методология и темплейт
за селекция и изследване на
добри практики
Определението за „добра практика“ може да има
широко и различно тълкуване. В този специфичен
контекст на проекта приемаме, че добрата практика е
концепция, свързана основно с „Добра практика като
процес или методология, която е етична, справедлива
и възпроизводима, доказано е, че работи добре,
успява да постигне целта си , и следователно може да
се препоръча. Най-добрата практика може да бъде нов
и/или иновативен подход или методология, при която
се приемат и прилагат дигитални методи за обучение
за зелено и социално предприемачество, нов начин на
работа или нематериален „инструмент“ или нови
начини за сътрудничество между заинтересованите
страни – или някаква комбинация от тях – това дава
положителни резултати за околната среда, също и за
икономиката и обществото като цяло. Използването на
тази концепция за най-добри практики е практически
подход за използване на резултатите от проекта или
конкретна дейност по стратегически, систематичен
начин чрез установяване на методи за оценка/критерии
за добри примери/най-добри практики. Могат да бъдат
примери за процеси или дейности, които дават успех
или поне значими резултати, много често най-добрите
практики се разглеждат като иновация в сравнение с
това, което е направено преди.

2. Методология и темплейт
за селекция и изследване на
добри практики
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ДОБРА
ПРАКТИКА
Съгласно целите, определени от
PR1, и целите на проекта
„SOSUK“,
за
да
се
идентифицират добри практики,
е необходимо да се изяснят
някои критерии, на които
практиката трябва да отговаря в
съответствие с целта на проекта.
Важен въпрос, като основен
критерий, е, че практиката
трябва да се възпроизвежда, да
работи добре, да бъде успешна
в постигането на резултати, като
цяло да се окаже модел.

2. Методология и темплейт за
селекция и изследване на
добри практики
В този контекст предложените критерии за избор на найдобрите практики са:
• Дългосрочни и/или качествени ефекти а) Екологични б)
Икономически в) Социални;
• Потенциал за възпроизвеждане в по-голям мащаб и/или в
друга държава;
• Технически осъществим (техническата осъществимост е
основата на „добра практика”. Това означава, че практиката е
лесна за научаване и е възможна за прилагане);
• За да бъде ефективна и успешна „Добрата практика“ е
доказала своята стратегическа значимост като един
ефективен начин за постигане на конкретна цел. Той беше
успешно приет и има положително въздействие върху NEETs;
• Адаптивна („добрата практика“ трябва да има потенциал да
бъде адаптивна към подобни цели в различни ситуации, което
може да означава различен местен или национален контекст.
Тя трябва поне да бъде гъвкава;
• Чувствителен към пола (добрата практика трябва да вземе
предвид подходящ баланс на участието на пола между
мъжете и жените);
• Да бъдеш участник (използвайки подходи като основни
инструменти за подкрепа на съвместно чувство за
собственост върху решенията и действията, позволявайки
сътрудничество между професионалисти, институции и
граждани по отношение на прилагането на добра практика;
• Да бъдеш иновативен (иновативна добра практика
означава, че позволява подобряването на поминъка на
бенефициентите на практиката и насърчава тяхното
професионално, лично или професионално развитие).

2. Методология и темплейт за
селекция и изследване на
добри практики
ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ:
В съответствие с целите на Проект “SOSUK”, процесът на
събиране на целевите най-добри/добри практики трябва да
насърчава устойчивостта. По този начин партньорите трябва
да идентифицират измеренията на устойчивостта, които
добрите практики засягат, като се има предвид, че
концепцията за устойчивост, използвана в проекта SOSUK,
включва следните измерения:
• Устойчивост на околната среда, т.е. добри практики,
използващи устойчиви екологични практики, които наймалко минимизират въздействието върху околната среда и,
ако е възможно, облагодетелстват природната среда,
доколкото е възможно,
• Социално-културна устойчивост, т.е. добри практики, които
използват справедливи и ефективни бизнес практики по
отношение на труда и общността, в която се прилагат, и
съхраняват и насърчават нейните културни вярвания,
ценности и практики.
• Икономическа устойчивост, т.е. добри практики, които
носят печалба за организациите на NEETs, които ги
притежават и прилагат, но също така и по-широка
икономическа стойност или полза, от която се ползва
общността или обществото, което ги приема.

3. Темплейт за иследване и оценка на научените
уроци от приложението на добрите практики

Уеб-базираната ускорителна програма осигурява разработването
на интерактивна платформа за обучение, която ще има специфичен
дизайн на графичен интерфейс и съвместни синхронни/асинхронни
инструменти (т.е. акаунт в Moodle за тестване и разпространение),
тя ще предостави на потребителите възможността да се свързват
помежду си и съдържат раздел „Често задавани въпроси“ (FAQ),
което позволява засилване на националното и транснационалното
взаимодействие между участниците, организиране на онлайн
оценка и ще включва виртуално пространство за сътрудничество,
което позволява организирането на множество видове дейности.

3. Темплейт за
иследване и оценка на
научените уроци от
приложението на
добрите практики
Въз основа на селектираните добри практики
във всяка една от страните, участващи в
Проекта, а именно Гърция, България,
Хърватска и Италия е направно проучване на
научените уроци от тези практики. Като тук
трябва да се подчертае, че не всяка добра
практика
предоставя
възможности
за
извличане на добри уроци, тъй като нещо
може да изглежда иновативно в една страна,
но то да отдавна установена практика в друга.
Друг фактор, който се отчита с прилагането на
темплейта е степента на интерактивност на
съответните иновативни практики и доколко
позволява да се достигне чрез тяхното
прилагане.

3. Темплейт за иследване и оценка на научените уроци от приложението на
добрите практики

3. Темплейт за иследване и оценка на научените уроци от приложението на
добрите практики

Темплейтът позволява също така
да се разпишат установените от
всяка наистина иновативна
практика научени уроци!!!

4. Доклад за анализ по
страни на добрите
практики за иновативни
цифрови методи
Настоящият доклад представлява
изследването на информационни
източници, проведено за събиране на
добри практики, извършено от всички
партньори с цел идентифициране,
анализиране и оценка на съществуващите
добри практики за насърчаване на
приобщаването на младите хора в
неравностойно положение и изграждането
на общността в областта на и младежката
работа. Тази информация има за цел да
помогне на консорциума, първо да
създаде обща основа на знания в областта
на образованието за зелено и социално
предприемачество и да обменя добри
практики в рамките на успешен опит и
инициативи, реализирани в областта на
дистанционното обучение в подкрепа на
развитието на социалното
предприемачество работещи в сектора на
зелената икономика или подобни сектори.

4. Доклад за анализ по
страни на добрите
практики за иновативни
цифрови методи
Картографирането на съществуващите добри
практики ще бъде основа за консорциума да
разработи инструментариум от практики за
насърчаване на интеграцията (особено на
местно ниво) чрез мултидисциплинарно и
междусекторно сътрудничество. Докладът за
анализ на картографирането включва анализ
на данни на местно-регионално, национално и
европейско ниво и събиране на добри
практики.
Основната цел на този доклад е да представи
идентифицираните най-добри практики и
резултатите от извършения анализ за
иновативни дигитални методи на обучение за
зелено и социално предприемачество, което
допълнително ще позволи да се разработят
иновативни и персонализирани инструменти за
обучение, които ще отговарят на настоящите
пропуски на специфичната област на
интервенция, като се предлагат нови
инструменти, които напълно ще отговорят на
нуждите, изразени от целевия пазар,
позволявайки да се гарантира бъдеща
устойчивост на учебния процес.

4. Доклад за анализ по страни на добрите практики
за иновативни цифрови методи

Резултатите, получени от споменатия анализ, извършен по
специфични и споделени критерии между партньорите по проекта,
представляват солидна основа, която ще подпомогне
партньорството по проекта за справяне с настоящите
предизвикателства в образованието на зелено и социално
предприемачество
за
разработване
на
образователни
инструменти, които са в състояние да преодолеят настоящите
бариери в образованието, главно поради ограниченията, наложени
от пандемията COVID-19, и междувременно да предложат нови
ефективни инструменти, които могат да насърчат бъдещата
устойчивост на социалното предприемачество, работещо в
зелената икономика.

5. Извлечени ключови компетенции
Научените по-горе уроци могат да бъдат използвани като основа за стимулиране на
ключовите компетенции, необходими за обучението на лицата, които нито работят, нито
участват в образование и обучение (NEETS), за участието им в зеленото и социално
предприемачество и разработени чрез използването на синхронно и асинхронно
обучение с прилагане на съответните цифрови инструменти. Дефинираните тук
компетенции са в съответствие с Европейската квалификационна рамка (ЕКР), ECVET и
други инструменти на ЕС за прозрачност в образованието по отношение на автономии и
отговорности. Предложеният списък с компетенции включва:
C1: Да имат капацитет за правилно управление на социалните предприятия и да могат да
избират правилното взаимодействие с подходящите ключови заинтересовани страни;
C2: Да имат капацитета да избират и прилагат подходящия начин и видове комуникация в
мултикултурен контекст и като се вземат предвид различните социални среди;
C3: Да изберат и приложагат на практика концепцията за устойчивост и устойчиво
развитие в ежедневната оперативна дейност на социалните предприятия;
C4: Имат капацитета да мобилизират знанията си за настоящите и най-актуалните
иновации в зелената икономика и да ги прилагат в различни видове бизнес процеси;
C5: Да имат капацитет да планират, развиват, организират и управляват партньорски и
мрежови дейности за поддържане на бизнес развитието на техните социални
предприятия.

6. Приложими цифрови инструменти за електронно
дистанционно обучение
Инструмент №1: Структурирано образователно съдържание по ясни и разбираеми
образователни и обучителни теми;
Инструмент № 2: Използване на персонализирани образователни видео уроци, които
включват практически пример и препоръки от успешни бизнес практики;
Инструмент № 3: Използване на система за самооценка, която предоставя директна
обратна връзка на потребителите на цифровите образователни и обучителни услуги,
която би могла да им помогне да подобрят по-нататъшното си представяне и
осведоменост по различните обхванати теми и да фокусират по-точно своето обучение
усилия;
Инструмент № 4: Използване на система за кибер-наставничество, която насочва
потребителя на дигиталните образователни и обучителни услуги към неговите/неговите
специфични нужди от устойчивост, устойчиво развитие и социално предприемачество;
Инструмент № 5: Изпълнение на виртуални ролеви дейности чрез различни видове
индивидуализирани упражнения или игри, които могат да насърчат по-високо виртуално
взаимодействие и представяне на обучаемите, осигурявайки тяхното активно участие и
ангажираност.
Инструмент № 6: Създаване на образователен дигитален център (хъб), който ангажира
вече обучените хора за бъдещо онлайн обучение и взаимодействие с новодошлите
учащи.
Инструмент №7: Създаване на „дигитални посланици на опит“, чрез които обучаемите
разпространяват цифрово придобитите знания, умения и компетенции сред своите
колеги и други участници и за това се признават и награждават според личните им
постижения. Това ще има широко въздействие върху цялостното подобряване на нивото
на тяхната информираност за придобитите знания и ще доведе до незабавен
мултиплициращ ефект.
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