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  Уважаеми ЧИТАТЕЛИ, 
 

с удоволствие ви представяме резултатите от проучване, 
проведено в рамките на европейски проект  

 

  
УЧЕБНА СРЕДА ЗА ПОВИШАВАНЕ 

ТРУДОСПОСОБНОСТТА НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА НАД 55 Г. 
номер на договора: 2008-1927/001-001 

 

разработен по 
 

програма „Учене през целия живот”, секторна програма 
„Леоардо да Винчи”. 

 
  В този брой: 
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ЗА ПРОЕКТА 
 

 
Проектът „Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите 

лица над 55 години” стартира през ноември 2008г. Той е с продължителност 

от 24 месеца и е финансиран по програма „Учене през целия живот”, 

секторна програма „Леонардо да Винчи”. 

 
Партньорството се състои от 6 организации от България, Германия, Италия, 

Испания и Полша, което гарантира на проекта транснационален характер с 

различни видове участници (1 държавен университет, 3 обучителни 

организации за възрастни, 1 МСП и 1 НПО). 

 
 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
 

 

• управители на МСП 

• специалисти от отдел Човешки ресурси в МСП 

• заети лица над 55 години 

 

 

УЧЕБНИ КУРСОВЕ 
 

 

Обучение, разработено за нуждите на работодателите 

Учебната среда за повишаване трудоспособността предвижда един учебен курс 

за работодатели – Управление на възрастта. Курсът се базира на метода на 

електронното обучение с включени две присъствени занятия. По време на 

първото присъствено занятие, с което започва обучението, обучаемите се 

запознават със структурата и съдържанието на курса, а по време на второто, с 

което се приключва обучението, се провежда заключителна дискусия, насочена 

към възникналите трудности по време на курса и очаквания от него. 

 

Курсът включва основно индивидуална работа. По време на курса обучаемите 

ще получават помощ от тютор, който ще отговаря на въпросите им в случай на 

трудности и/или запитвания за допълнителна информация за съответната тема. 

Освен това обучаемите могат да работят в групи, когато споделят опит и гледни 

точки в дискусионния форум, или по двойки, когато си комуникират в чат 

рума.  
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От курса се очаква да :  

предостави знания по: 

 

• протичащи демографски промени в работната сила; 

• законодателството, свързано с възрастовата дискриминация; 

• добавена стойност на застаряващата работна сила; 

• възрастово-балансирана работна сила. 

 

изгради умения за:  

 

• анализ на възрастовото профилиране на работната сила и политики за 

набиране на персонал; 

• разработване и прилагане на възрастово-неутрални процеси за набиране на 

персонал. 

 

изгради компетенции за: 

 

• изграждане на положителен имидж на фирмата във връзка с водената 

възрастово-балансирана политика. 

 

Курсът покрива следните теми: 

• Какво означава управлението на възрастта? – дефиниция на понятието, 

the нива, оказващи влияние върху управление на възрастта, основни мерки, 

ключови фигури; 

• Демографски промени в работната сила – основни демографски 

тенденции, въздействие на застаряващото население, отговор на 

демографските промени в Европа; 

• Възрастова дискриминация – Европейско антидискриминационно 

законодателство, дефиниция на възрастова дискриминация, как да станем 

работодатели с недискриминационно отношение към персонала; 

• Добавена стойност на застаряващата работна сила – митове и 

реалности, отнасящи се за възрастните работници; 

• Възрастово-балансирана работна сила – защо и как да създадем 

възрастово-балансирана работна сила, характеристики на различните 

възрастови групи; 

• Анализ на възрастовото профилиране на работната сила – дефиниция,  

ползи за бизнеса и цели на възрастовото профилиране, анализ на 

възрастовите профили, общи характеристики на работниците над 55 

години, съвети за успешно възрастово профилиране; 

• Анализ на политиките за набиране на персонал – същност и цели на 

политиката за набиране на персонал, законова рамка, фактори, влияещи 
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върху политиката за набиране на персонал, ползи за бизнеса от 

положителната по отношение на възрастта политика за набиране на 

персонал; 

• Възрастово-неутрални процеси за набиране и подбор на персонала – 

същност, как да извършим успешно набиране и подбор на персонала, 

препоръки, ползите от възрастово-неутралното набиране и подбор на 

персонала; 

• Изграждане на имидж на фирмата, отличаващ се с положителна нагласа 

към възрастта – защо и как да привлечем и задържим работници над 55, 

съвети за набиране и задържане на работници над 55; 

• Предпоставки за успешно управление на възрастта – съзнателно 

отношение към възрастта, внимателно планиране и изпълнение, 

подобряване на условията на труд, сътрудничество на всички 

заинтересовани страни, постоянна комуникация, вътрешен и външен 

мониторинг и оценяване;  

• Примери за добри практики в управлението на възрастта. 

 

Обучение, разработено за нуждите на работниците над 55 години 

Учебната среда за повишаване трудоспособността включва четири учебни 

курса за работниците над 55 – Социални компетенции, Бизнес английски за 
начинаещи възрастни, Компютърни умения за начинаещи възрастни и 
Физически дейности и здравословно хранене. Идеята на предлаганото 

обучение е да подобри комуникацията, компютърните и чуждоезиковите 

умения, които често се посочват от работодателите като недостатък, когато 

набират работници над 55. Освен това последният курс се предлага, за да могат 

работниците над 55 да подобрят физическата си дееспособност и по този начин 

да искат и да могат да останат по-дълго на работа.  

 
 

Социални компетенции 
 
Курсът се базира на метода на смесеното обучение, като включва печатен 

материал за работа в клас и интернет материал за самостоятелна работа. 

Печатният материал покрива 8 теми, всяка от които се състои от кратко 

теоретично въведение, ролеви игри, дискусии и симулации. Целта е да се 

подобрят социалните компетенции на работниците над 55, за да могат те по-

добре да си сътрудничат и да работят с по-младите си колеги и да повишат 

мотивацията си да останат по-дълго на работа. Интернет материалът обхваща 

същите теми, като включва други теоретични аспекти, интерактивни тестове за 

самооценка и теми за онлайн дискусии. Неговата цел е да се разширят знанията 

на обучаемите в съответните области, да се повишат социалните им 

компетенции  и да се проследи напредъка им. 
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Тема Присъствени занятия Самостоятелна работа 
Бизнес 

комуникация 

Теоретични аспекти 

3 ролеви игри + 1 симулация 

1 дискусия 

Тест: Комуникативен ли сте? 

Теория: Комуникативни техники 

Дискусия: Активно слушане 

Език на тялото Теоретични аспекти 

2 ролеви игри  

1 дискусия 

Тест: Познавате ли бизнес-етикета? 

Теория: Бариери с ръце и крака 

Дискусия: Езикът на тялото на 

работното място 

Работа в екип с 

участници от 

различни 

възрасти 

Теоретични аспекти 

3 ролеви игри  

1 дискусия 

Тест: Умеете ли да работите в екип? 

Теория: Екипно взаимодействие и 

екипен дух 

Дискусия: Работа в група и работа в 

екип 

Решаване на 

проблеми 

Теоретични аспекти 

2 ролеви игри  + 1 

sсимулация 

1 упражнение 

„брейнсторминг” 

Тест: Волеви човек ли сте? 

Теория: Стрес и напрежение при 

съвместна работа 

Дискусия: Антистрес 

Управление на 

конфликти 

Теоретични аспекти 

3 ролеви игри  

1 дискусия 

Тест: Конфликтни ли сте? 

Теория: Конфликтни ситуации и 

управление на конфликта 

Дискусия: Стил на поведение при 

конфликти 

Себеуправление Теоретични аспекти 

4 ролеви игри  

1 дискусия 

Тест: Как организирате времето си? 

Теория: Управление и организация на 

времето 

Дискусия: Активно управление на 

задачите 

Себепознание Теоретични аспекти 

1 ролева игра  

1 тест 

1 упражнение „SWOT 

анализ” 

Тест: Живеете ли в съгласие със себе 

си? 

Теория: Личен SWOT анализ 

Дискусия: Самоанализ на силните и 

слаби страни на личността 

Себемотивация Теоретични аспекти 

2 ролеви игри + 1 симулация 

1 дискусия 

Тест: Мотивация за успех 

Теория: Положителен и отрицателен 

цикъл на мотивация 

Дискусия: Активно самооценяване 

 

 

Бизнес английски за начинаещи възрастни 

Курсът се базира на метода на смесеното обучение, като включва печатен 

материал за работа в клас и интернет материал за самостоятелна работа. Целта 

на курса е да се развият основни езикови умения по английски език, които да се 

използват в бизнес среда като представяне (лично и на компанията), телефонен 

разговор, уговаряне на пътуване в чужбина, пътуване и хранене навън, както и 

да се въведат основни граматични структури и модели и да се изгради основен 

лексикален запас от думи от икономическия сектор. Печатният материал 

обхваща 10 урока, всеки от които включва: говорене, лексика и граматична 

част. 
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Урок Говорене Лексика Граматика 
How Do You Do Introductions Nationalities 

Cardinal numbers 

Jobs 

Present simple of BE 

Positive and negative 

forms 

Questions 

Around the Office 

 

Describing 

places 

Office items There is/are 

Some/any 

The verb HAVE 

People in Business 

 

Company profile Business activities Present simple – 

affirmative form I 

Company Structure 

 

Describing 

activities in the 

company 

Position/job 

descriptions 

Present simple – 

affirmative form II 

Talking about Your 

Company 

 

Presenting a 

company 

Company activities Present simple – 

questions and negatives 

Fixing the Date 

 

Making 

arrangements 

Months of the year 

Days of the week 

Ordinal numbers 

Present continuous for 

future 

Getting Connected Telephoning Telephone 

expressions 

Future with WILL 

Travel Arrangements 

– Choosing a Hotel 

Booking a hotel 

Making requests 

Hotel facilities and 

services 

Can/could/I’d like 

Travel Arrangements 

– Flying Out 

 

Reserving a 

flight 

Airport procedures 

Plane travel 

Saying the time 

Travel Arrangements 

– Eating Out 

Ordering in a 

restaurant 

Restaurant language Countable/uncountable 

nouns 

 

Интернет материалът е разработен, за да се практикуват и затвърдят уменията, 

придобити по време на присъствените занятия. Той се състои от интерактивни 

упражнения от типа “drag and drop”, “drop down”, „множествен избор”, 

„вярно/грешно”, „попълване на празни места с липсваща дума”, разработени за 

всеки урок. Целта на интернет материала е да се практикуват четене и слушане 

с разбиране, лексика и граматични структури. За граматичните упражнения има 

бутон “Help“ с обяснения към граматиката.  

 

 

Компютърни умения за начинаещи възрастни 
 
Курсът се базира на метода на смесеното обучение, като включва печатен 

материал за работа в клас и интернет материал за самостоятелна работа. Целта 

на курса е да изгради във възрастните обучаеми положително отношение към 

ИК технологиите както и да развие във тях основни компютърни умения, за да 

могат да  

 

• работят с операционна и файлова система;  

• създават и отпечатват текстови документи и електронни таблици, като 

използват Microsoft Office; 
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• използват World Wide Web; 

• използват уеб базирана електронна поща; 

• използват Free Download Manager и peer-to-peer клиент Bit Torrent; 

• използват Skype и ICQ. 

 

Печатният материал обхваща 4 основни теми:  

• Операционни системи – тази тема въвежда основни понятия и представя 

управление на файлове; 

• Текстобработка – тази тема представя понятието документ във формат 

Microsoft word, работа с текст и таблици и отпечатване; 

• Електронни таблици – тази тема разглежда елементите на електронната 

таблица на Microsoft Excel, форматиране, формули, графики и диаграми; 

• Работа с Интернет – тази тема включва услугите, предоставени в 

Интернет, Интернет браузъри, електронна поща, download мениджъри, 

peer-to-peer мрежи, комуникация в реално време - Skype. 

 

Интернет материалът се базира на четирите основни теми на печатния 

материал, като включва прости интерактивни упражнения от типа “drag and 

drop” с теоретична насоченост и видео симулации с практическа насоченост, 

напр. как да се създаде таблица в Microsoft word документ. Целта на материала 

е да се практикуват знанията и уменията, придобити по време на присъствените 

занятия. 

 

 

Физически дейности и здравословно хранене 
 
Целта на курса е да: 

 

• се повиши физическата активност на обучаемите, а оттам и активността им 

като цяло, за да са способни да останат по-дълго време на работа; 

• се подобри емоционалния тонус и самочувствие на обучаемите, за да могат 

да се възприемат като ценни човешки ресурси; 

• се изгради положително отношение у обучаемите към физическите 

дейности на работното място, както и към спортните занимания вкъщи и 

сред природата; 

• се подобрят навиците на обучаемите, свързани със здравословното хранене; 

• се обогатят знанията на обучаемите, свързани с различните хранителни 

съставки и начина, по който да приготвят здравословни и балансирани 

диети; 

• се осъзнае важността на здравословните и балансирани режими на хранене 

с цел превенция и контрол на различни патологични ситуации, и оттук 

тяхната роля за по-добро качество на живот. 
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Курсът се състои от 4 части: 

 

• Физически дейности вкъщи – видео клипове с различни упражнения, 

съпровождани от текст с препоръки как да се изпълняват; 

• Физически дейности на работното място - видео клипове с различни 

упражнения, съпровождани от текст с препоръки как да се изпълняват; 

• Физически дейности сред природата - видео клипове с различни 

упражнения, съпровождани от текст с препоръки как да се изпълняват; 

• Здравословно хранене – 9 теми и дискусия към всяка тема.  

 
Тема Дискусия 
Фактор, влияещи върху хранителните 

навици на хората 

Смятате ли, че културата влияе върху 

хранителните навици на хората? 

Психологически промени, отнасящи се до 

диетите и храненето, във връзка със 

стареенето  

Смятате ли, че възрастните са по-малко 

способни да правят физически 

упражнения поради загуба на телесна 

маса? Как сте променяли хранителния 

режим? Можете ли да си спомните някои 

основни промени, които сте направили в 

режима си на хранене? 

Храненето и здравето при възрастните 

хора: хранителни изисквания – макро и 

микро хранителни съставки 

Придържате ли се към балансиран режим 

на хранене? Моля, аргументирайте своя 

отговор. 

Хранителен режим: храносмилателни и 

абсорбационни процеси 

Защо е необходимо да се дъвче храната? 

Хранителна пирамида: Какво да се яде? В 

какво количество? 

 

Според изискванията на хранителната 

пирамида, смятате ли, че вашият 

хранителен режим е добър? Моля, 

аргументирайте своя отговор. 

Храната – функционална, трансгенетична, 

екологична 

 

Защо според вас екологичните храни са на 

мода днес? 

Обработване на храната Кои са най-често допусканите грешки при 

консервиране на храна във вашата страна? 

Хранителна оценка  

Насоки за съставяне на богати, 

разнообразни и здравословни диети. 

Пример – Средиземноморска диета? 

Защо според вас би било добре да се 

придържаме към Средиземноморската 

диета? 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ 
 

 

Адрес: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО 

ул. Хаджи Димитър 4 

5300 Габрово, България 

 

Телефон: 
 

+359 66 827 421 

Лице за контакти: Ирена Рашкова 

irena.rashkova@yahoo.com 

 

Цветелина Петрова 

z_petrova2@yahoo.de 

 
 

 
 

 

This project has been funded with support from the European 
Commission. This product reflects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein. 
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