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1.0 Не просто поредното ръководство - За визията на 

"Inspiration Elevator" 

Целта на младежките работници е да осигурят на младежите чувство за 

принадлежност, повишена мотивация, която да стимулира активното им 

участие и да укрепи решимостта им. Въпреки това всеки, който е работил с 

младежи в риск, знае колко трудно може да бъде понякога да се стимулира 

мотивацията им и те да бъдат ангажирани в 

работния процес. Макар че младежките 

работници не могат да променят живота на 

младежите вместо тях, те все пак могат да ги 

подкрепят да станат свои собствени 

двигатели на промяната. 

         Източник: pixabay.com 

Ето защо в настоящото ръководство предлагаме методологията на дизайн 

мисленето като иновативен подход, който може значително да подобри 

работата с младежи. Вярваме, че подходът „дизайн мислене“ е рецепта не само 

за повишаване на качеството на работата с младежи, но и има силата да 

генерира положително социално въздействие като цяло. Настоящото 

ръководство отразява този новаторски подход и включва творчески, 

ориентирани към бъдещето и експериментални елементи, които младежките 

работници могат да прилагат в ежедневната си работа с различни целеви 

групи в риск. За да не бъде "просто поредното ръководство" за младежки 

работници, то има и интерактивен характер и съдържа връзки към 

вдъхновяващи видеа, QR-кодове и други ценни ресурси, които са подбрани, за 

да запознаят младежките работници с методологията на дизайн мисленето. 

Отговорностите на младежките работници са разнообразни, като например 

провеждане на обучение, консултиране или сътрудничество с други 

заинтересовани страни. Освен това младежката работа е и двигател на 
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различни мерки по отношение на интеграцията на пазара на труда. Според 

Международната организация на труда прилагането на мерките за 

интеграция на пазара на труда се подпомага от дейности, услуги и програми, 

предлагани от младежките и социалните работници.1  

В този смисъл настоящото ръководство представя подробни инструкции за 

това как да се прилага адаптираната методология на дизайн мисленето в 

контекста на младежката работа като част от следните мерки за интеграция 

на пазара на труда:  

• подкрепа за преждевременно напусналите училище за връщане в 

образователната система,  

• обучение за придобиване на умения за заетост,  

• подкрепа за програми за чиракуване и стажуване, програми "втори 

шанс" и  

• обучения по предприемачество.   

 

1https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_544351.pdf 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_544351.pdf
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2.0 Дизайн мисленето като иновативен метод в 

образованието 

"Дизайн мислене" е сред тези термини, за които сякаш всички говорят. През 

последните десетилетия то се превърна в много популярна концепция в 

много различни индустрии и сфери. За какво обаче всъщност се отнася този 

термин и с какво свързвате дизайн мисленето? Първо се сещате за 

продуктовия дизайн? Или това е наименование на начин на мислене, който 

използват само професионалните "дизайнери"? И какво общо има всъщност 

дизайн мисленето с образованието?  

В следващата част на ръководството ще намерите някои отговори на тези 

въпроси. Образованието може да се възползва от дизайн мисленето като нов 

подход към обучението и развитието, когато е адаптирано към 

образователния контекст и специфичните нужди на целевите групи.  Освен 

това ще научите и защо дизайн мисленето като начин на мислене може да 

бъде истинско богатство при работата с млади хора. Може да се каже, че 

дизайн мисленето има потенциала да разшири възможностите на младите 

хора и да насърчи ученето и сътрудничеството. Любопитно ли ви е сега? 

Тогава продължете с нас, за да научите повече за един наистина ориентиран 

към бъдещето подход към ученето! 

2.1 Представяне на дизайн мисленето 

Терминът "дизайн мислене" произхожда от САЩ и е въведен от трима 

професори от Станфордския университет в Калифорния: Тери Уиноград, Лари 

Лейфър и Дейвид Кели, които са известни и като основатели на 

световноизвестния Институт по дизайн "Хасо Платнер" в Станфорд, наричан 

обикновено D.school. През 90-те години на миналия век им хрумва идеята да 

използват иновативен метод за създаване на творчески процеси, който 
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първоначално е разработен за проектиране на продукти и услуги. Основната 

идея, залегнала в тази концепция, е да се подходи към сложни въпроси и 

проблеми по начин, ориентиран към действие и решение, като се използва 

творчество. Така творчеството се явява един от основните принципи на 

дизайн мисленето, целящ създаването на решения, които най-добре 

отговарят на нуждите на крайните потребители. 

“Новооткритата творческа увереност 

променя начина, по който хората мислят за 

себе си и за способността си да оказват 

влияние върху света.”  

D.school 

Сканирайте QR кода или последвайте връзката, за да научите повече за 
D.school:  

 

https://dschool.stanford.edu/  

 

Вероятно може да се запитате: Но не е ли това обичайният начин за 

подхождане към проблемни ситуации? 

Не е ли ориентирането към решения нещо, което човек така или иначе би 

направил, когато е изправен пред проблем или предизвикателство?  

За разлика от конвенционалните подходи за решаване на проблеми, които се 

фокусират предимно върху решението, при дизайн мисленето става дума 

първо за изследване на проблема, преди дори да се мисли за решение.  

https://dschool.stanford.edu/
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По същество дизайн мисленето е свързано с решаването на проблеми през 

нова гледна точка. И именно това прави този подход толкова ценен: той може 

да ни даде напълно нова идея за това как гледаме на даден проблем и 

следователно има потенциала да променим начина си, по който изобщо 

определяме проблема. Така дизайн мисленето има потенциала да отвори 

врати, които ни позволяват да мислим за даден проблем по съвсем нов начин 

или да променим подхода, по който разсъждаваме за даден проблем. 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://www.interaction-design.org/literature/article/design-

thinking-new-innovative-thinking-for-new-problems 

Това е метод, който може да се прилага в почти всички сфери на живота. Ако 

се разгледат постиженията от различни науки, дисциплини и области на 

живота, става ясно колко много от тези иновации - особено технологичните 

иновации, създадени през последните десетилетия - са използвали дизайн 

мислене, за да генерират иновативни решения, даващи социално въздействие 

и предизвикващи трансформационни и обществени промени.  

Ето защо е логично да се запитаме по какъв начин този подход е полезен в 

образованието, особено при работа с млади хора. Младите хора в риск или 

уязвимите целеви групи като цяло могат да се възползват от подхода на 

дизайн мисленето, тъй като той ще ги подкрепи в придобиването и 

https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-new-innovative-thinking-for-new-problems
https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-new-innovative-thinking-for-new-problems


 

 Този проект (2020-2-NOO2 -KA205-001714) е финансиран с подкрепата на Европейската 

комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията 

не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

9 

разгръщането на творческия им потенциал. Нещо повече, доказано е, че 

методологията на дизайн мислене оказва положително въздействие върху 

екипното и груповото сътрудничество, тъй като има потенциала да промени 

из основи и да повлияе положително на начина, по който обучителите и 

младежите в риск/уязвимите целеви групи работят заедно. Това е особено 

важно, тъй като при работа с младежи в риск обучителите много често се 

сблъскват с проблемни ситуации. 

Проблемните ситуации, с които се сблъскват младите хора в риск в днешно 

време, са много и разнообразни - от повишена безработица, обезкуражаване и 

липса на активност до преждевременно напускане на училище, семейни или 

социални проблеми или липса на подкрепа, и това са само някои от тях. 

С помощта на методологията на дизайн мисленето обучителите могат да 

използват проблемните ситуации като възможност за развитие. Тя дава 

възможност на обучителите да възприемат нагласата "Мога да го направя" и 

да предадат тази нагласа и на младежите в риск, с които работят.  

2.2 Дизайн мисленето - една ефективна методология 

Дизайн мисленето може да се опише както като начин на мислене, така и като 

подход към ученето и решаването на проблеми. Различни индустрии и сфери 

са признали неговата добавена стойност, поради което то се прилага в 

области, далеч надхвърлящи класическите дисциплини на дизайна. Въпреки 

че действителният термин "дизайн мислене" се използва едва от няколко 

десетилетия, концепцията зад него всъщност не се отнася до нищо ново и 

изглежда е нещо, което хората винаги са правили. 

“…В тибетския език няма дума за 

"творчество" или "да бъдеш творчески". Най-
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близкият превод е "естествен". С други думи, 

ако искате да сте по-креативни, трябва 

просто да сте по-естествени.” 

Том Кели и Дейвид Кели 

Дизайн мисленето е творческо и основано на преживявания. Можем да кажем 

същото и за човешкия вид - хората по природа са надарени със способността 

да бъдат креативни и да се учат от опита. Следователно логиката, която стои 

зад дизайн мисленето, отдавна се използва от човечеството. Нещо повече, в 

основата на човешката природа е да създава и да бъде творческа. Всъщност 

творчеството е нещо естествено за човешкия вид. Това е нещо, което правим 

всеки ден.  

Следователно възприемането на идеята за творчество като равнозначно на 

естественост не означава нищо друго, освен да действаме по-интуитивно. По 

този начин дизайн мисленето всъщност е присъщата на всички човешки 

същества способност да създават идеи, които са повлияни от способността ни 

да мислим интуитивно, да правим смислени връзки в моделите, които 

разпознаваме в заобикалящия ни свят.  

Все пак дизайн мисленето не е просто творчество. То е свързано с 

изграждането на творческа увереност - основен принцип на ориентирания 

към човека подход, който ще бъде разгледан по-подробно в следващата част. 

За обучителите, работещи с младежи в риск, това означава да насърчават и 

поощряват своите обучаеми, да напътстват младежите в това, което са си 

поставили за цел; да ги подкрепят в придобиването на творческа увереност и 

да им дадат възможност да се превърнат в най-добрата версия на себе си. По 

същество това е начинът, по който ученето и развитието се разглеждат в 

дизайн мисленето.  
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Сканирайте QR кода или последвайте връзката по-долу, за да гледате 

вдъхновяващ видеоклип на основателя на IDEO Дейвид Кели, в който той 

представя идеята си за постигане на творческа увереност:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=16p9YRF0l-g 

 

2.3 Подход, ориентиран към човека 

Дизайн мисленето е ориентиран към човека подход или начин на мислене за 

разрешаване на проблеми. При този подход решението на проблема вече се 

намира в хората, които са изправени пред него. Ето защо емпатията и 

способността да се вживяваме в нуждите на хората, с които работим, е един от 

основните принципи на дизайн мисленето. Опознаването и потапянето в 

света на живота на хората ни позволява да придобием по-дълбоко разбиране 

за това, от което тези хора всъщност се нуждаят.  

Започва се с процес на рефлексия, при който можете да си зададете следните 

въпроси:  

• какво всъщност е усещането да бъдеш този конкретен човек; да 

живееш в тази среда или общност;  

• какви приоритети възникват за човека поради взаимодействието му с 

конкретната среда или социална система, в която се намира; какво е 

важно за този човек, от какво се нуждае?  

 “Емпатията е усилието да видите света 

 през очите на другите.”   

Тим Браун 

https://www.youtube.com/watch?v=16p9YRF0l-g
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По този начин дизайн мисленето се фокусира върху наблюдението и 

изследването на индивидуалните нужди на хората, като се вземат предвид и 

тяхното поведение и личностни характеристики. Като наблюдаваме и 

изследваме нуждите на хората, могат да възникнат възможности за 

иновации. Дизайн мисленето е свързано със създаването на възможности, а 

не с генерирането на стандартизирани решения. В крайна сметка да бъдеш 

дизайнер, а оттам и иноватор, означава да останеш отворен и да разпознаваш 

променящото се естество на проблемите, хората и обществата. 

Тим Браун, главен изпълнителен директор на американската фирма за 

дизайн мислене IDEO и водещ привърженик на дизайн мисленето, описва 

емпатията и следователно дизайн мисленето като опит да се разбере как 

другите хора възприемат света.  

Той представя иновациите в процеса на дизайн мислене като състоящи се от 

три припокриващи се фази или основни области: 

● Вдъхновение: Това е фазата, в която се изследва съществуващото 

положение и в която се формулира проблемът, възможността или 

предизвикателството. Това е фазата, която мотивира дизайнерите да 

търсят решения и им позволява да разберат по-добре своята целева 

група. Това означава да се разберат нуждите на крайния потребител 

чрез емпатия като се погледне на проблема през неговите очи. Ясно е, 

че иновациите изискват нови прозрения, поради което дизайнерите са 

наблюдатели на живота. Те подхождат към проблема, който искат да 

решат, с отворено съзнание. Това е и фазата, в която се събират 

значими данни, за които се предполага, че в крайна сметка ще 

генерират идеи за тестване и адаптиране в следващата фаза. 

● Формулиране на идея: Въз основа на цялата информация и 

наблюдения, които сте събрали във фазата на вдъхновение, 

предположенията и решенията за възможно решение се проверяват и 
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усъвършенстват като чат от формулиране на идеята. Обикновено 

процесът се осъществява в рамките на брейнсторминг сесии, където 

идеите могат да се споделят свободно, а преценката се отлага за по-

късно. По този начин се дава възможност на участниците да споделят 

идеите си с увереност. Колкото повече идеи се събират и 

усъвършенстват, толкова повече възможности ще възникнат. 

● Изпълнение: Това е последната фаза от цикъла на дизайн мислене. 

Решението, което се стреми да постигне положителната промяна, 

заложена в предишните етапи, се реализира. Това е фазата, в която се 

осъществява създаването на прототипи, предложеното решение се 

тества и се подготвя за изпълнение. Този етап служи и за 

идентифициране на евентуални проблеми, които могат да доведат до 

предефиниране на проблемната ситуация и преформулиране на 

решението.  

Както виждате, процесът на дизайн мислене не е непременно линеен. Той 

осигурява гъвкавост и дава възможност за движение напред и назад между 

трите фази, от конкретни до силно абстрактни идеи. Това движение се 

свързва с две ключови понятия: дивергенция и конвергенция .  

Дивергентното мислене означава да се даде възможност да се мечтае 

неограничено във фазата на формулиране на идея за решение, да се мисли 

широко и мащабно.  

Конвергентното мислене означава да се идентифицират онези идеи, които 

предполагат, че работят най-добре за определения проблем. Така че в процеса 

на дизайн мислене е естествено да се преминава от дивергенция към 

конвергенция няколко пъти, докато се достигне до желаното решение. 
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2.4 Духът на дизайн мисленето 

Ориентирано към човека, дизайн мисленето се стреми да оказва реално 

въздействие върху живота на хората, като им предоставя иновативни 

решения. Когато е формулирано решение, специалистите по дизайн мислене 

го разглеждат през призмата на желателност, осъществимост и 

жизнеспособност като задават следните въпроси: 

1) Желателност (нужди): Как може да се разработи решение, ориентирано 

към потребителя, което да се фокусира върху нуждите на целевата 

група? 

2) Осъществимост: Какво е необходимо, за да се създаде технологично 

осъществимо и ефективно решение, което отчита желанията на 

целевата група? 

3) Жизнеспособност: Доколко решението е устойчиво в дългосрочен план 

и как може да бъде обосновано? 

В основата е стремежът за създаване на ориентиран към потребителя краен 

резултат. Следователно желанията и нуждите на потребителите, както и 

ориентираният към тях резултат са съществени аспекти на този процес.  
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Основната идея на този подход е, че специалистите в областта на дизайн 

мисленето са в състояние да променят перспективите, като погледнат на 

проблема през очите на потребителите, като по този начин влизат в тяхната 

роля, което улеснява намирането на решения за техния контекст и среда. Вие 

се опирате на логиката, въображението и интуицията, позволявате да се 

изследват възможностите на това, което би могло да бъде, допускате 

възможности за това какво би било, ако. 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://www.ideou.com/blogs/inspiration/how-to-prototype-a-new-

business 

2.5 Как да развиете мироглед за прилагане на дизайн мисленето? 

В основата на процеса на дизайн мисленето стои креативността. Само 

целенасоченият творчески процес осигурява необходимата платформа за 

възникване на различни начини на мислене. Ето защо процесът на дизайн  

мислене е плодородна почва за съчетаване на творчески идеи под различни 

форми.  

Благодарение на синергията, която се получава, когато разглеждаме 

проблемните ситуации от различни ъгли, можем да мислим мащабно, да 

мислим и да си представяме без граници. Вземат се предвид различни идеи и 

https://www.ideou.com/blogs/inspiration/how-to-prototype-a-new-business
https://www.ideou.com/blogs/inspiration/how-to-prototype-a-new-business
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подходи, които в началото може би дори не бихме помислили, че си струва да 

разгледаме. Историята по-долу (базирана на действителни събития) много 

ясно илюстрира в какво се състои дизайн мисленето и мисленето извън 

рамката: Тя се развива по следния начин: 

Шофьор на камион се заклещва с автомобила си, докато преминава под мост. 

Водачът не е могъл да се измъкне под моста, нито като продължи да шофира, 

нито като изкара камиона на заден ход. Инцидентът предизвикал огромен 

трафик и задръствания. Междувременно служители на спешна помощ, 

инженери и пожарникари се събрали на място, за да обмислят решение как да 

измъкнат камиона. Те обаче не измислили подходящ план, който 

действително да остави камиона цял.  

Тогава едно момче, което станало свидетел на ситуацията, предложило: 

"Защо просто не изпуснете въздуха от гумите?" Спасителите, заинтригувани 

от предложението на момчето, изпробвали решението му и камионът успял 

да мине под моста. Първоначално човек може да не е склонен да приеме 

сериозно предложението на момчето. Всъщност, обаче, то е подходящо 

решение на проблема. И точно това е смисълът на дизайн мисленето. 

Сканирайте QR кода или последвайте връзката, за да прочетете цялата 

история и да научите повече за дизайн мисленето:  

https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-

design-thinking-and-why-is-it-so-popular  

 

 

 

В следващите редове ще научите как да развиете своята нагласа за дизайн 

мислене чрез възприемането на 7 посоки на мислене (IDEO, 2015 г.): 

https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular
https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular
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1) ТВОРЧЕСКА УВЕРЕНОСТ = ЛИЧНОСТНО ИЗРАСТВАНЕ 

В духа на дизайн мисленето креативността се разглежда като начин за 

интерпретиране на заобикалящия ни свят. Следователно всеки има 

способността да бъде креативен - това е нещо естествено. Творческата 

увереност означава да бъдем достатъчно уверени, за да разчитаме на 

интуицията си. Това означава също така да не се притеснявате, ако не ви 

хрумне решение веднага. Необходимо е време, за да се изгради творческа 

увереност и да се изпробват нещата. Няма значение дали всичко върви 

правилно или не. Това, което има значение, е оптимистичната вяра в себе си, 

че в крайна сметка ще стигнете до целта. Творческата увереност означава да 

се развиваш. 

2) ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ СЪЗДАВАНЕ = ДА ПРИДВИЖИТЕ ИДЕИТЕ СИ 

НАПРЕД / ДА ОБМИСЛИТЕ ИДЕЯТА СИ 

Развиването на идеите означава да ги реализирате, така че да бъдат осезаеми, 

а не абстрактни. Само ако превърнете идеите си в реалност - независимо от 

резултата - можете да ги споделите с околния свят и да научите как да ги 

подобрите. Това също така ще ви информира за осъществимостта им.   

3) ГРЕШКИТЕ СА ДОБРЕ ДОШЛИ = ПРОВАЛЕТЕ СЕ, ЗА ДА СЕ НАУЧИИТЕ, 

НАУЧЕТЕ СЕ ДА СЕ ПРОВАЛЯТЕ 

За да се учим и да напредваме, понякога се налага да поемаме рискове. А 

поемането на рискове означава, че можете и да се провалите. Това обаче не е 

голям проблем. Напротив, ако се провалите, получавате шанса да се поучите 

от грешката си. Нека бъдем честни - какво можете да научите, ако веднага се 

справите с даденото предизвикателство? 

4) ЕМПАТИЯ = ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЪЗКИ 
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Ако се потопите в живота на някой друг, започвате да разбирате как той 

вижда нещата, как се случват за него. Благодарение на емпатията можете да 

изградите връзка с хората, която да ви позволи да постигнете наистина 

стойностни решения. 

5) НЕЕДНОЗНАЧНОСТ = ВЪЗМОЖНОСТ 

Отвореността към различни идеи и решения, приемането на многозначността 

е ключов подход при дизайн мисленето. Само ако си позволим да не знаем 

отговора веднага, имаме възможност да намерим иновативни решения.  

6) ОПТИМИЗЪМ = ЕНЕРГИЕН ИМПУЛС 

Дизайн мисленето е процес, основан на оптимизъм. Оптимизмът ни 

насърчава да продължаваме, да не се отказваме - поддържането на 

оптимистична нагласа увеличава творческия ни потенциал, с който ще 

преодолеем всяка трудна ситуация. 

7) ПОВТОРЕНИЕ = ПОДОБРЕНИЕ 

Итерацията означава усъвършенстване и евентуално подобряване на 

решението, тъй като търси непрекъснато обратна връзка от хората, за които 

проектираме решението. Повторното създаване на решението в синхрон с 

получената обратна връзка е важна част от процеса на намиране на решение.  
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3.0 Приложение на дизайн мисленето в работата с 

младежи 

В тази част ще научите повече за прилагането на дизайн мисленето в работата 

с младежи. По-конкретно, фокусът е върху това как младежките работници 

могат да интегрират дейности, свързани с дизайн мисленето, в обучителната 

си програма и в ежедневната си работа с младежи в риск. Представени са 

различни мерки за интеграция на пазара на труда и са дадени съответните 

насоки и предложения. В подкрепа на ефективността на различните мерки за 

интеграция на пазара на труда са представени инструменти и дейности от 

дизайн мисленето.  

3.1 Програми "Втори шанс": дейности и инструменти от дизайн 

мисленето за трансформиране на обучителните програми (DKolektiv / 

Хърватия) 

Програмите "Втори шанс" са предназначени за младежи, които са напуснали 

образованието си преждевременно. Те имат за цел да предоставят нови 

възможности на младежите да придобият знания, умения и нагласи, 

необходими за успех на пазара на труда, но също така насърчават по-добрата 

социална интеграция на младите хора в социалните общности. Програмите 

"Втори шанс" включват верифицирани образователни програми и програми 

за допълнително обучение, така че младите хора, които са напуснали 

преждевременно образованието си, да получат възможност да придобият 

необходимите компетентности на по-късен етап от живота си. 

Когато се разглеждат потребностите на младите хора, трябва да се има 

предвид, че целевата група включва хора с нелеки житейски истории. Някои 

от тях може да са отпаднали от образованието поради лични или семейни 

проблеми, затруднения в обучението или трудни социално-икономически 

ситуации. Важно е да се отбележи, че последиците от преждевременното 
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напускане на образованието могат да бъдат дългосрочна безработица, 

социално изключване, бедност и здравословни проблеми. Това дори може да 

доведе до повишен риск за следващите поколения в семейството да 

преживеят подобни ситуации.  

За да се преустанови подобна поредица от събития, е необходимо да се 

разработят качествени програми, които да позволят на хората да се върнат в 

училище, като се вземат предвид обстоятелствата, довели до оттеглянето им 

от образование.   

Важно е обучителите или младежките работници да могат да изградят 

приобщаваща атмосфера, в която младите хора да се чувстват в безопасност, 

приети и насърчени. Тези програми трябва да имат допълнителен акцент 

върху практическото измерение по две причини: 

• Обикновено програмите "Втори шанс" продължават по-кратко от 

традиционното средно образование (което продължава три или четири 

години), но трябва да се има предвид, че положението на младите хора, 

които посещават такива програми, често изисква мерки, насочени към 

ускоряване на степента на активност на участниците, за да се ускори 

интеграцията им на пазара на труда. Също така е необходимо 

използваните методи на преподаване да бъдат гъвкави и младите хора да 

могат да се адаптират към учебния процес в съответствие с техните 

индивидуални способности и възможности. Това включва различни 

форми на преподаване и учене, като например дистанционно обучение, 

допълнителна подкрепа при изпълнение на задачите или индивидуален 

подход (т.е. работа в малки групи или индивидуални програми на 

преподаване). 

• Продължителността на програмите зависи от предишния опит и 

образование на младежите. Преди да започнат образователната програма, 



 

 Този проект (2020-2-NOO2 -KA205-001714) е финансиран с подкрепата на Европейската 

комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията 

не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

21 

бъдещите участници се оценяват, за да се определи нивото им на знания и 

подготовка. Въпреки че на пръв поглед младежите могат да си приличат 

(т.е. по отношение на социално-икономическата среда, предишния 

училищен опит, възрастта и т.н.), техните умения и компетентности, както 

и нуждите им могат да бъдат много различни. Ето защо е разумно да се 

разработи модулен дизайн на програмата, който да отчита нуждите на 

учащите се. Освен това е важно да се осигури и подходящо обучение на 

персонала, който изпълнява програмата, и да се предвиди достатъчно 

време за допълнителна подготовка, необходима за осъществяване на 

качествено обучение за посочената по-горе целева група. 

Точно тук дизайн мисленето може да послужи като подходящ подход. В 

следващите редове ще научите как принципите на дизайн мисленето могат да 

ви помогнат при създаването на програми „Втори шанс“, които са насочени 

към нуждите на младите хора.  

Как дизайн мисленето може да подобри този тип обучение? 

Дизайн мисленето може да подпомогне качеството на програмите "Втори 

шанс" на две нива: 

На първо място, то може да допринесе за подобряване на цялостната 

концепция на програмите "Втори шанс", тъй като подходът на дизайн 

мисленето обхваща и разглежда всички етапи на разработването на 

качествена програма. По-долу ще научите за съответните фази на дизайн 

мислене и как те могат да обогатят програмите и учебните планове:  

· Етап на емпатия: позволява на преподавателите/създателите на учебни 

програми наистина да се замислят за живота на своите ученици, да се опитат 

да ги разберат и да помислят как изглежда тяхното ежедневие. С придобитите 
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прозрения и знания в следващата фаза могат да се определят по-подходящи и 

съобразени с нуждите програми. 

· Етап на идентифициране/дефиниране: позволява по-подробно определяне 

на нуждите и проблемите на участниците, които се основават на 

съображенията и прозренията от първия етап. Това от своя страна позволява 

да се отговори адекватно на нуждите на обучаемите в следващата фаза. 

· Етап на формулиране на идеи: това е фазата на систематизиране на 

събраните размисли и информация за участниците и мозъчна атака за най-

много възможни решения на идентифицираните предизвикателства. В тази 

фаза няма правилно или погрешно решение. Става дума за непредубедено 

събиране на идеи без осъждане. 

· Етап на прототипиране: създаване на подходяща програма, модел на 

концепция, която вдъхва живот на идеята, замислена в предходните етапи. 

Това може да бъде едно или повече решения, които планирате да тествате и 

приложите, за да оцените нейната практическата приложимост. 

· Етап на тестване: началото на тестването на разработената програма 

"Втори шанс" с избрана група и/или лица. Това представлява практическата 

страна на целия процес. Тази фаза ви дава възможност да прецените дали сте 

формулирали правилно своята идея (т.е. разработването на учебна програма 

за млади учащи в риск). Във фазата на тестване получавате обратна връзка и 

мнения от потребителите (т.е. участниците, други хора, участващи в 

програмата), въз основа на които актуализирате процеса, работите върху 

прототипа си (т.е. разработената програма) и правите подобрения. Освен това 

е важно отново да се отбележи, че този процес не е линеен, а че 

преподавателите/създателите на учебната програма могат по всяко време да 

се върнат към предишните стъпки и да усъвършенстват целия процес. 
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Тестването със сигурност подпомага разработването на нови идеи и 

програми. По този начин тази фаза позволява да се връщаме към предишните 

стъпки като прототипиране, за да разработим ново или усъвършенствано 

решение на дефинирания проблем. Дизайн мисленето също така позволява да 

се върнете още по-назад - към фазата на емпатията и дефинирането, за да се 

опитат наистина да разберат своите обучаеми и тяхната ситуация и да 

разработят още по-приобщаващи идеи и програми - не само на теория, но и на 

практика.  

На второ място , дизайн мисленето е от полза не само за 

преподавателите/създателите на учебни програми, но естествено и най-вече 

за техните потребители - всъщност то е отличен инструмент за работа с 

млади хора, които са напуснали образователната система, защото може да 

отговори на техните реални нужди - то е практически инструмент с ясно 

определени стъпки. В същото време насърчава потребителите да мислят 

нестандартно, но също така осигурява необходимата рамка или структура, 

която гарантира успеха на целия процес. Може да се използва при планиране 

на учебен процес, за мерки за активиране на пазара на труда или за 

разрешаване на лична проблемна ситуация. Тъй като самите 

преподаватели/съставители на учебни програми са разработили и 

подготвили учебна програма за млади хора посредством дизайн мислене 

подхода, те могат да служат като опитни наставници в процеса на обучение на 

младежи, като им представят и преподават дизайн мисленето. 

В следващите два линка ще научите как да създадете и приложите план за 

търсене на работа за целевата група млади учащи, като използвате дизайн 

мислене. Можете да последвате линковете или да сканирате QR кода със 

смарт устройството си. С първия линк ще намерите план за търсене на работа, 

представен като писмен текст. Вторият линк е видео представяне.  
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https://uxdesign.cc/design-thinking-methods-for-career-planning-

7af7e5b27cd1  

https://www.youtube.com/watch?v=RYPijuTTdP4  

Разгледано по отделните етапи, може да се обобщи, както следва: 

· Етап на емпатия: позволява на младите хора да се идентифицират с 

бъдещите работодатели или с работодателите като цяло. На този етап 

учащите могат да си зададат няколко въпроса, които им позволяват да 

възприемат гледната точка на работодателя. Какво или как мислят 

работодателите? Как изглежда техният живот? Какви са техните нужди и 

какво е важно за тях в ролята им на работодатели? Могат ли те да разберат 

нашия опит?  Защо да/не и с кои от тях могат да се идентифицират (или не)? 

· Етап на идентифициране/дефиниране: дава възможност за по-подробно 

определяне на нуждите и проблемите на работодателите - какво очакват те 

от своите служители? Как можем да ги подкрепим, за да отговорят адекватно 

на тези нужди? 

· Етап на формулиране на идеи: позволява да систематизирате събраната 

информация и да обмислите всички възможни подходи по време на 

последващите интервюта за работа - колкото повече идеи развиете на този 

етап, толкова повече възможности ще имате, когато става въпрос за 

създаване на прототипи на следващия етап. 

https://uxdesign.cc/design-thinking-methods-for-career-planning-7af7e5b27cd1
https://uxdesign.cc/design-thinking-methods-for-career-planning-7af7e5b27cd1
https://www.youtube.com/watch?v=RYPijuTTdP4
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· Етап на прототипиране: ясно решение и план за подход към работата - в 

случай че предишната фаза е довела до много и съществени идеи, можете да 

изберете да създадете прототип на няколко модела, за да сте подготвени за 

повече от една ситуация. 

· Етап на тестване: в този случай това се отнася до самото интервю за работа, 

в което тестваме разработения подход. Важно е да се помни, че това не е 

линеен процес - след тестването (т.е. интервюто за работа в примера по-горе) 

участниците могат по всяко време да се върнат към по-ранните етапи и да 

коригират или предефинират решението, за да гарантират по-добър 

дългосрочен успех, който зависи от събраната обратна връзка. 

3.2 Програми за чиракуване/стаж: дейности и инструменти от дизайн 

мисленето за трансформиране на обучителните програми (Национална 

школа по мениджмънт / България) 

През последните 30 години Националната школа по мениджмънт (България) 

се фокусира върху предоставянето на възможности на младите хора (16-25 г.) 

да подобрят перспективите си за кариера чрез извънкласно обучение по 

бизнес мениджмънт, предприемачество, меки компетенции и обучителни 

стажове. 

Поглеждайки назад към нашите основни дейности през призмата на дизайн 

мисленето, ние отчитаме, че елементите на тази методология вече са налице, 

но те не са били използвани по системен и единен начин. За всяка от 

споменатите ни основни дейности определихме текущото ниво на 

интегриране на методите и инструментите на дизайн мисленето и 

формулирахме някои идеи за това как да улесним допълнително този процес.  

Тези идеи ще ви вдъхновят за по-нататъшното подобряване на програмите за 

чиракуване и стажуване във Вашите организации. 
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Обучение по бизнес мениджмънт и предприемачество 

Предлагаме двугодишна извънкласна програма за младежи, по време на 

която те могат да придобият допълнителна квалификация. Програмата се 

води основно от академичен персонал и е организирана под формата на 

лекции и задачи за домашна работа. Това е научно обоснована програма с 

актуално съдържание.  

Пресечната точка на това обучение с подхода на дизайн мисленето е върху 

разработването на планове за действие, провеждането на изследователски 

дейности за определена идея и отчитането на осъществените дейности. 

 

Как дизайн мисленето може да подобри този тип обучение? 

1. Многократно повторение (итерации). Дизайн мисленето поставя силен 

акцент върху възможността за непрекъснато преразглеждане на идеята, 

докато не се намери най-доброто решение. Можем да въведем специални 

часове, по време на които учениците да бъдат насърчавани да представят и 

дискутират идеите си въпреки етапа на тяхното развитие. Бихме могли да 

насърчим нашите преподаватели да потърсят вдъхновение и в гъвкавото 

управление на проекти, където могат да намерят добри примери за силата на 

повторното осмисляне на идеи. Многократното повторение е свързано и с 

принципа, че най-добрият напредък се постига чрез учене от грешките. 

 

 

 

 

Източник: pixabay 
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2. Ориентираност към човека. Дизайн мисленето поставя силен акцент върху 

постоянната комуникация с целевите групи и заинтересованите страни. 

Става дума за общуване с различни групи, за да се събере достатъчно 

информация за техните нужди и желания, което ще позволи да се приложи 

качествено и устойчиво решение. Можем да насърчим нашите преподаватели 

да дават екипни задачи на обучаемите, като се фокусират върху общуването с 

определен брой хора. 

Един от инструментите на дизайн мисленето, който изглежда реалистично да 

се приложи в този контекст, е Емпатичната карта. Кликнете върху 

видеовръзката или сканирайте QR кода, за да гледате вдъхновяващ 

видеоклип за силата на емпатичните карти. 

 Източник: https://www.youtube.com/watch?v=QHFzIG99jvw 

 

3. Всеки глас е важен. Дизайн мисленето е насочено към постигане на 

решения, които отчитат всеки глас в групата. В класната стая, поради 

ограниченията във времето, лекциите не предоставят много пространство за 

дискусии и възможности за изказване на всеки обучаем. Ще насърчим нашите 

обучители да отворят повече пространство, за да бъдат забелязани и 

признати гласът и мнението на всеки участник. Това може да стане чрез 

специални сесии, посветени само на обмена на идеи. Може да бъде чрез 

индивидуални задачи, които трябва да бъдат представени пред групата. На 

ниво процес обучителите могат да насърчат ръководителите на екипи (по 

време на екипното задание) да въведат правила, според които всеки член на 

екипа трябва да представи мнение по даден въпрос. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHFzIG99jvw
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“Дизайн мисленето е свързано с постигането на решения, 

които отчитат всеки глас в групата.” 

 

 

 

Източник: Unsplash 
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Летни школи за развитие на меките умения 

През последните 8 години организираме летни школи за нашите ученици. 

Обикновено те се организират извън столицата (например в планински 

курорт) и представляват комбинация от забавни дейности и интензивно 

обучение. Основният тематичен фокус на нашите летни школи са меките 

умения, като например: комуникация, сътрудничество, решаване на 

проблеми, намиране и управление на информация и учене през целия живот. 

Обученията се основават на работата ни по международни проекти. Те са 

силно интерактивни и в повечето случаи са организирани като проектно-

базирано учене.  

Пресечната точка на тези дейности с подхода на дизайн мисленето е върху 

комуникацията с целевите групи и заинтересованите страни, важността на 

представянето на постижения, работата в екип, събирането и анализирането 

на данни. По-нататък ще научите по-подробно как тези дейности могат да 

бъдат обогатени чрез дизайн мислене.   

Как дизайн мисленето може да подобри този тип обучение? 

1. Обучаемите идентифицират собствените си предизвикателства. При 

нашите обучения за развитие на меки умения обикновено обучителите 

предоставят готови предизвикателства, които обучаемите да решат. Ние ще 

ги насърчим да предоставят повече свобода на обучаемите да избират сами 

предизвикателствата, към които са чувствителни и мотивирани да работят. 

Това ще даде енергия на груповия процес и ще създаде условия за 

разработване на по-качествени решения. Този принцип е свързан с 

гореспоменатия "Всеки глас има значение" и подчертава уникалността на 

участието на всеки човек и добавената стойност към процеса.   
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“Обучаемите 

идентифицират 

собствените си 

предизвикателства.“ 

Източник: Unsplash 

2. Излезте извън рамките на креативността. По време на обучението 

наблягаме на важността на креативността и включваме обучаемите в 

дейности за развитието й. Бихме насърчили нашите обучители да излязат 

извън рамките на традиционните парадигми за креативност и да възприемат 

нагласата за "мислене извън рамката", която се приема и насърчава в дизайн 

мисленето. Например, поканете обучаемите да предизвикат въображението 

си и да формулират решения на парадоксални задачи. 

”Поканете обучаемите да 

предизвикат въображението 

си...” 

 

Източник: Unsplash 

Стажове за студенти в НПО 

През 2020 г., като част от международния проект "Социални иноватори", 

въведохме схема за стажове за студенти. Програмата е насочена към студенти 

от хуманитарни специалности и има за цел да им предостави структуриран 

практически опит в неправителствения сектор. Студентите могат да изберат 
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и да практикуват следните работни позиции: ръководител на 

проект/координатор на проект; служител по комуникации/PR; 

администратор/офис мениджър; сътрудник застъпничество/програмен 

сътрудник; обучител. В зависимост от позицията, която изберат, студентите - 

с подкрепата на своите ментори - могат да се включат в дейности от реалния 

професионален живот. Например подготовка на проект за финансиране, 

изготвяне на комуникационен план, провеждане на обучение и др.  

Пресечната точка на тези преживявания с дизайн мисленето е, че всички те 

насърчават участниците да бъдат в контакт с реалната работна среда. 

Как дизайн мисленето може да подобри тези дейности? 

1. Работилници за дизайн мислене. По време на стажовете наставниците се 

фокусират върху въвеждането на студентите в света на неправителствените 

организации и ги подкрепят при изпълнението на поставените задачи. Бихме 

насърчили наставниците да включат участниците в работилница по дизайн 

мислене като начална точка на тяхното стажуване. Това може да бъде 

следобедно занимание, 24/48-часов хакатон или едноседмична дейност. Този 

уъркшоп ще даде възможност на стажантите да разгърнат своя иновационен 

потенциал и да формулират силни идеи за решения на даденото НПО, в което 

стажуват (напр. екология, защита на животните, социални грижи, бедност и 

т.н.), и ще гарантира, че ще бъдат мотивирани по-нататък в работата. 

Последвайте връзката или сканирайте QR-кода, за да гледате вдъхновяващ 

видеоклип от семинар по дизайн мислене за социални иновации:  

 
 
 
 

https://www.youtube.comwatch?v=6TkP477gMo4 

https://www.youtube.com/watch?v=6TkP477gMo4
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3.3 Обучение за придобиване на умения за заетост: дейности и 

инструменти от дизайн мисленето за трансформиране на обучителните 

програми (LoPe / Норвегия) 

Микроинтеграция 

В LoPe прилагаме програмата "Микроинтеграция". С работата си целим да 

дадем възможност на младите мигранти и бежанци да се възползват от 

възможностите си на няколко нива, като например да ги подкрепим да си 

намерят работа или да започнат (отново) образование.  

За да могат младежите да погледнат обективно на себе си и на собствените си 

възможности, те се оценяват по отношение на произход, компетенции и 

интереси. 

Микроинтеграцията разглежда всеки отделен човек и се концентрира върху 

индивидуалните проблеми на ежедневието. Изготвянето на програмата за 

Микроинтеграция по-късно ще доведе до вторичен ефект, който ще 

допринесе за по-голяма и по-добра интеграция на макроравнище. 

Микроинтеграцията предотвратява изключването и екстремизма. 

Процесът на интеграция може да представлява лична тежест за отделния 

новодошъл, а слабо интегрираните имигранти могат да представляват 

значителна социална и икономическа тежест за обществото. Изследванията 

показват, че бавната или неефективна интеграция създава у самите мигранти 

преживяване на безнадеждност и неудовлетвореност, което може да има 

негативни последици като психични заболявания, болести, безработица, 

липса на грижи и др.  

В обществото това може да доведе до предразсъдъци, осъждане и расизъм. 

Много организации и правителствени агенции работят по различни части от 



 

 Този проект (2020-2-NOO2 -KA205-001714) е финансиран с подкрепата на Европейската 

комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията 

не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

33 

процеса на интеграция, като например осигуряване на езикови умения, 

работа/заетост, защита на семейството и др.  

Съществуват обаче редица индивидуални предизвикателства, които са 

достатъчно сериозни, за да парализират други части от процеса на 

интеграция, тъй като изискват много внимание и енергия от страна на 

отделния човек. Микроинтеграцията обхваща онези области, които се 

намират между няколко нива, или има опасност да се превърнат в задънена 

улица между бързо развиващата се и неразбираща общност. Ето защо става 

ясно, че в интерес на всички е да се установи възможно най-ефективен и 

гъвкав процес на интеграция.  

Въз основа на рамката за дизайн мислене определихме няколко принципа и 

инструмента за създаване на успешна програма за микроинтеграция, която 

насърчава уменията за заетост на учащите се: 

 

 

 

 

 

 

Източник: pixabay 

Съопределяне 

Съвместното определяне в LoPe означава, че методите се избират и 

разработват заедно с учащите. Още от първия ден те участват в избора на 

областите, върху които ще се съсредоточат, и участват в разработването на 
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съдържанието. Това следователно ще допринесе за повишаване на чувството 

за отговорност и съпричастност в целевата група. 

Разпознаване на негативните модели 

Целта ни е да помогнем на участниците да разпознаят негативните и 

саморазрушителни мисловни модели на собствения си ум и да ги променят с 

по-позитивни поведенчески модели, които ще подпомогнат процеса на 

интеграция. Установихме, че един от начините да постигнем това е чрез 

медитация и осъзнатост. Тези техники повишават осъзнаването на 

мисловните модели от страна на обучаемите. Обучаемите могат да започнат 

да наблюдават собствения си ум и да видят, че понякога той може да бъде 

доста заблуждаващ.  

Представеното по-долу упражнение ще помогне на обучаемите да разпознаят 

различните видове негативни мисловни модели:  

Понякога може да интерпретираме негативни или стресиращи ситуации по 

подобен начин, без да изследваме доказателствата за тази интерпретация.  

По-долу са изброени някои често срещани негативни мисловни модели - 

вижте дали някои от тях ви звучат познато или са начини на мислене, които 

забелязвате, че използвате. Ако е така, практикуването на преоценка, когато 

откриете, че мислите по този начин, може да бъде полезно! 2 

1. „ВСИЧКО ИЛИ НИЩО“: Склонни сте да разглеждате нещата в черно-бели 

категории. Ако представянето ви не е перфектно, вие се възприемате като 

пълен провал. 

2. ГЕНЕРАЛИЗИРАНЕ: Възприемате едно негативно събитие като безкраен 

модел на поражение. 

 
2 https://sdlab.fas.harvard.edu/cognitive-reappraisal/identifying-negative-automatic-thought-

patterns  

https://sdlab.fas.harvard.edu/cognitive-reappraisal/identifying-negative-automatic-thought-patterns
https://sdlab.fas.harvard.edu/cognitive-reappraisal/identifying-negative-automatic-thought-patterns
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3. ПСИХИЧНО “СИТО“: Избирате един-единствен негативен детайл и се 

спирате единствено на него, така че представата ви за цялата реалност 

потъмнява, подобно на капката мастило, която оцветява цялата чаша с 

вода. 

4. ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНОТО: Отхвърляте положителните 

преживявания, като настоявате, че те "не се броят" по една или друга 

причина. По този начин поддържате негативно убеждение, което 

противоречи на ежедневните ви преживявания. 

5. ПРИБЪРЗАНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Извеждате негативна интерпретация, 

въпреки че няма категорични факти, които убедително да подкрепят това 

заключение. 

a. ЧЕТЕНЕ НА МИСЛИ: Произволно правите заключение, че някой 

реагира негативно на вас, без да си правите труда да проверите 

това. 

b. ГАДАЕНЕ: Очаквате, че нещата ще се развият зле, а вие се чувствате 

убедени, че прогнозата ви е вече установен факт. 

6. КАТАСТРОФИЗИРАНЕ ИЛИ МИНИМИЗИРАНЕ: Преувеличавате 

значението на нещата (като своя грешка или чуждо постижение) или 

неуместно омаловажавате нещата, докато не изглеждат миниатюрни 

(собствените ви желани качества или несъвършенствата на другите). Това 

се нарича още "бинокулярен трик". 

7. ЕМОЦИОНАЛНО РАЗСЪЖДАВАНЕ: Приемате, че негативните емоции 

непременно отразяват реалното положение на нещата: "Чувствам го, 

следователно трябва да е вярно." 

8. ВЯРВАНИЯ ТИП „ТРЯБВА“: Опитвате да се мотивирате с "трябва" и "не 

трябва".  Емоционалните последици са свързани с чувството за вина. 

Когато насочвате изявленията "трябва" към другите, това извиква гняв, 

разочарование и възмущение. 
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9. ПОСТАВЯНЕ НА ЕТИКЕТИ: Това е крайна форма на прекомерно 

обобщаване. Вместо да опишете грешката си, си поставяте негативен 

етикет. "Аз съм неудачник." Когато поведението на някой друг Ви втрещи, 

му лепвате негативен етикет: "Той е проклет льохман". Неправилното 

етикетиране включва описание на дадено събитие с език, който е силно 

колоритен и емоционално натоварен. 

10. ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ: Виждате себе си като причина за някакво негативно 

външно събитие, за което всъщност не сте виновни. 

Моят живот - моята отговорност 

Самосъжалението е парализиращо. Трябва да изберем да се съсредоточим 

върху възможностите и решенията. Самата роля на жертва е неудачна. 

Прекаленото идентифициране като жертва означава, че виждате себе си като 

разбит и наранен. Тя включва общо усещане за несправедливо отношение и 

обидата не се забравя лесно. Ролята на жертва се характеризира с различна 

степен на самосъжаление, самооправдание и саможертва.  

Приемането на ролята на жертва предполага възприемане на себе си като 

жертва по отношение на света, на събития, на които човек не може да влияе 

или за които не носи никаква отговорност. Това е роля, която засяга няколко 

области на живота - целият човек се превръща в жертва. Възприемането на 

ролята на жертва обикновено се отнася до минали събития, но 

възприемането на себе си като жертва продължава - често в продължение на 

десетилетия. Ето защо важна задача на обучителя е да помогне на обучаемия 

да разбере, че подобна роля е "парализираща" и пречи на конструктивната 

промяна. 
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Социално разбиране 

Когато се занимаваме със саморефлексия и биографична работа, е важно да 

разгледаме собствената си роля в обществото. Стремим се да събудим 

желание у учащите, което да ги накара да искат да допринесат за местната 

общност, както и да събудим интерес към развитието на самите нас като 

личности и като общество. Обучителят трябва да се увери, че обучаемите 

разполагат със знания за различните канали за влияние, които могат да 

използват, за да бъдат чути.  

3.4 Обучение по предприемачество: дейности и инструменти от дизайн 

мисленето за трансформиране на обучителните програми (BEST / 

Австрия) 

"Лице за контакт с бизнеса" - изграждане на мостове между младите 

участници в обучението и фирмите 

В курсовете за обучение на безработни и нискоквалифицирани младежи BEST 

се фокусира не само върху основните умения или търсенето на работа като 

цяло. За да добавят стойност към обучението, участниците имат възможност 

да увеличат перспективите си чрез индивидуален коучинг и кариерно 

консултиране, провеждани от лица за контакт с бизнеса, които са 

консултанти, обучители, сътрудници, консултанти и създатели на контактни 

мрежи с фирми. 

Участниците се подпомагат в тяхната (ре)интеграция на пазара на труда по 

индивидуален и ориентиран към нуждите начин. Изясняват се/проверяват се 

възможностите за реализация на кариерните очаквания, като постепенно се 

разработва конкретна кариерна пътека. Те се подпомагат активно от лица за 

контакт с бизнеса и наставници в дейностите по кандидатстване за работа - 

търсене на свободни позиции, подготовка на документи за кандидатстване, 
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напътствия за и преглед на интервюта за работа, преодоляване на пречките 

при назначаване и др. Лицата за контакт с бизнеса информират участниците 

за стратегиите за набиране и процедурите за подбор на персонал в 

компаниите и насърчават успешното им представяне на пазара на труда, т.е. 

на интервюта за работа или в центрове за оценка. Този вид целенасочено 

обучение насърчава устойчивото навлизане на пазара на труда. 

Друг фокус на лицата за контакт с бизнеса е работата по развиване и 

подобряване на уменията и компетенциите на участниците, които се търсят 

на пазара на труда, като например комуникационни и междуличностни 

умения, ориентация към услугите, решаване на проблеми, работа в екип, 

положително отношение, асертивност, управление на конфликти, поемане на 

отговорност или критично мислене. Дългогодишният ни опит с целевата 

група показва, че при работа с участниците в тези аспекти самооценката им 

постепенно се подобрява. Те не само се чувстват по-уверени в себе си по време 

на интервюта за работа, но обучението им служи и за ефективно 

позициониране на пазара на труда като цяло.   

Лицата за контакт с бизнеса действат и като посредници между търсещите 

работа участници и фирмите, които искат да наемат служители в съответните 

области. Те разполагат с широки мрежи от контакти в различни отрасли и 

компании и се стремят да разширяват обхвата си, като придобиват нови 

бизнес контакти за сътрудничество. За да насърчат контактите между 

потенциалните работодатели и участниците, те планират и организират 

презентации на фирми, експертни беседи, екскурзии в предприятия или 

посещения на панаири за професионално образование. Тези събития се 

организират с цел да се предостави на учащите се практическа представа за 

различни сфери на работа. Те получават възможност да задават въпроси, 

могат да установят нови контакти и да се упражняват как да взаимодействат 

професионално с потенциални работодатели. 
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За да могат участниците да постигнат най-добрите възможни резултати, ние 

се стремим към цялостен подход: лицата за контакт с бизнеса работят ръка за 

ръка с всички останали преподаватели за възрастни в програмата за 

обучение. Това означава, че се осъществява постоянен интензивен обмен с 

всички обучители, както и пряка подкрепа в консултативните интервюта 

между обучители и участници. 

Източник: pixabay 

Лица за контакт с бизнеса като "лични инструктори" 

Участниците възприемат лицата за контакт с бизнеса като свои "лични 

инструктори", които им предоставят индивидуални консултации и ги 

подкрепят в търсенето на работа или програми за професионално обучение. 

Индивидуалната помощ на лицата за контакт с бизнеса е от съществено 

значение за стимулиране и мотивиране на усилията на учащите за 

реинтеграция. Благодарение на техните усилия шансовете за намиране на 

работа в желаната област и за запазване на заетостта в дългосрочен план 

значително се увеличават. 
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4.0 Как да подкрепим младежите в риск с процесите на 

дизайн мислене? 

В следващата част бихме искали да ви представим избрани насоки и 

препоръки. Те ще Ви насърчат пи използването на дизайн мисленето с 

различни целеви групи младежи в риск. 

4.1 Дизайн мисленето в подкрепа на лица в неравностойно 

икономическо положение - насоки за справяне с потенциалните 

рискове (Австрия, BEST) 

Целевата група от младежи в неравностойно икономическо положение е 

изправена пред различни проблемни ситуации и е изложена на висок риск от 

социално изключване. Поради социалното си положение те често напускат 

училище рано или се сблъскват с пречки по отношение на образованието. 

Поради това те нямат необходимата квалификация, за да се включат в 

стажантска/обучителна програма. Това утежнява тяхното (повторно) 

навлизане на пазара на труда, оставя ги без работа и засилва и без това 

трудното им положение. Тъй като са хетерогенна група по отношение на 

образователния и социално-културния си произход, те също така са склонни 

към негативни преживявания в училище, семейни проблеми (т.е. липса на 

семейна подкрепа), финансови проблеми, както и проблеми с физическото и 

психическото здраве. 

Поради проблемната си отправна позиция и условия на живот тези младежи 

понякога изпитват особени затруднения при повторното си включване в 

образователни програми, като например програмите "Втори шанс". Въпреки 

това именно тези програми са в състояние да променят живота на тези 

младежи и да им помогнат да разкрият потенциала си. Вече няколко 

десетилетия BEST работи с тази целевата група и успя да натрупа богат опит 
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за това как младежите могат да бъдат подкрепени ефективно и устойчиво, 

като им се предлагат образователни програми за обучение, съобразени с 

техните нужди.  

Макар че подходът на дизайн мисленето едва наскоро получи по-голямо 

внимание в образованието, обучителите вече прибягват до много негови 

елементи, когато работят с младежи в неравностойно икономическо 

положение. Това може би се дължи на факта, че дизайн мисленето е подход, 

ориентиран към човека, основан на творчеството, което - както вече научихме 

- е интуитивно и естествено. Насоките, изложени по-долу, се фокусират върху 

взаимодействието с младежите и подхода към тях, както и върху това как 

обучителните дейности могат да бъдат организирани в духа на дизайн 

мисленето. 

Фокус върху (индивидуалните) нуждите 

Младежите в неравностойно социално и икономическо положение много 

често имат по-скоро отрицателна самооценка и самочувствие. Възможността 

да се изгради връзка и отношения на доверие е предпоставка за развитие на 

мотивацията им, която е един от ключовите аспекти за успеха на 

образователните програми.  

Ето защо от младежките работници и обучителите се изисква да работят 

много за мотивацията и взаимоотношенията по време на програмата за 

обучение. Това е много важно, ако искате програмата ви да има положително 

въздействие върху живота на младежите. За да могат младежите да развият 

мотивация и за да могат младежките работници да ги мотивират, е 

необходимо първо да могат да установят отношения на доверие. Въпреки 

това, тъй като младежите често нямат семейна сигурност и системи за 

подкрепа, те трудно се доверяват на другите. Особено ако човекът, на когото 
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трябва да се вярва, е свързан с институционален контекст, процесът на 

изграждане на доверие може да бъде възпрепятстван. 

Поставете се на мястото на младежите - Емпатия 

Прилагането на ключовия принцип на емпатията може да помогне на 

работещите с младежи да установят връзка на доверие с младежите. 

Например можете да запознаете младежите с дизайн мисленето или да 

подходите към тях, като имате предвид следните насоки: 

- Опитайте се да добиете ясна представа за тях: Какви са техните 

притеснения, надежди и страхове? Какво е важно за тях? Опитайте се да 

погледнете на ситуациите или проблемите от тяхната гледна точка. 

Разсъжденията за живота на младежите и техния опит ще ви помогнат да 

разберете по-добре тяхната гледна точка. Това отново допринася за 

изграждането на положителни взаимоотношения, защото автоматично ще 

се почувствате по-свързани с тях и следователно ще общувате с тях по-

адекватно. 

- Изхождайте от индивидуалните предпоставки, нужди и изисквания на 

младежите. Това е важно, тъй като отчитането на ресурсите и 

възможностите на младежите при развиване на техните компетенции или 

при работа в проблемни ситуации е сигнал, че ги приемате и признавате 

като личности, каквито са. Независимо от техните силни или слаби страни. 

Понякога именно това признание обръща съзнанието на хората и 

изведнъж нивото на мотивация на младежите се повишава. 

- Подхождайте към младежите на нивото на очите им. Много често те имат 

повишена нужда да се чувстват уважавани и разбирани от другите. Ако 

младежите почувстват, че са взети насериозно, това ще се отрази 

положително на тяхната увереност. Освен това те ще бъдат по-склонни да 

инвестират в изграждането на взаимоотношения с други хора. 
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Източник: pixabay 

Въпреки че на пръв поглед много младежи изглеждат доста уверени и 

"готини", в действителност те често се чувстват напълно обратното. Младите 

хора често се борят да намерят своята идентичност. И това може да се засили 

поради липсата на външни структури (т.е. подкрепа чрез семейната система 

или заетостта), което е характерно за въпросната целева група. Затова 

работата върху увереността на младежите, подкрепата им в разкриването на 

техните интереси, идеи и умения е сред основните задачи на младежките 

работници и обучители. Дизайн мисленето може да бъде полезен инструмент 

за постигането на тази цел: 

- Осигурете на младежите възможности (т.е. дейности, упражнения и др.), 

чрез които те могат да изпитат успех или чувство за удовлетворение. 

Важно е упражненията да не са прекалено взискателни, но и да не са 

прекалено лесни за решаване. В противен случай младежите могат бързо 

да се отегчат и да проявят по-малко желание за участие. 

- Използвайте позитивен, мотивиращ или похвален език, когато говорите с 

младите хора. Например, редовно признавайте и оценявайте 

положителния принос на младежите. Това ще засили тяхната 

самоувереност и самоефикасност. 

Можете да гледате този вдъхновяващ видеоклип за това как да развивате 

емпатия в ежедневието си:  
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https://www.youtube.com/watch?v=NMpEzpSwy0k  

Изтъкване на ползите от ученето - Неуспехът е нормален 

Младежите в неравностойно социално или икономическо положение от 

време на време не желаят да участват в програми за обучение, тъй като се 

страхуват да не допуснат грешки или да не кажат нещо "погрешно". Доста 

често те са били осъждани, отхвърляни или заклеймявани, когато не са успели 

в нещо, особено когато става въпрос за учене. Тези преживявания оказват 

влияние върху досегашното им ниво на мотивация и върху способността или 

желанието им да изграждат взаимоотношения с другите. Методологията на 

дизайн мисленето може да добави стойност в това отношение, защото едно от 

основните правила е, че допускането на грешки се приема позитивно.   

Всъщност грешките са ориентир за това накъде вървим и какво все още 

трябва или искаме да разберем по-добре. Ето защо препоръчваме да 

обсъждате тази тема с обучаемите още в началото на обучението и редовно 

да повишавате осведомеността им, че да се проваляш е нормално. Следвайки 

насоките по-долу, можете да повлияете положително на гледната точка на 

младежите относно допускането на грешки: 

- Подгответе няколко примера за младежите и им разкажете защо 

допускането на грешки е съществена част от ученето и живота като цяло.  

- Като следваща стъпка, в малки групи обучаемите могат да обсъдят 

допълнителни причини за важността на допускането на грешки. 

Подчертайте, че развитието и израстването могат само да се случат, ако сме 

готови да признаем своите грешки и грешките на другите хора. Посочете, че 

https://www.youtube.com/watch?v=NMpEzpSwy0k
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не можем да съдим себе си за нещо, за което не сме имали знания или 

информация в определен момент. Подчертайте пред младежите, че каквото и 

да са направили в миналото, то е било най-доброто, което са могли да 

направят.  

- След това обучаемите създават плакати, на които записват най-важните 

моменти. Като последващо действие можете да осъществите групова 

дискусия. 

Ако сте начинаещи в методологията на дизайн мисленето, препоръчваме ви 

първо да съберете възможно най-много информация за лицата от вашата 

целева група (например възраст, образователен опит, проблемни ситуации, 

интереси и мотивация за участие в образователната програма и т.н.). Това ще 

ви помогне да разберете по-добре потребностите им и ще ви подпомогне при 

избора на действие.  

4.2 Дизайн мисленето в подкрепа на мигрантите и бежанците - насоки 

за справяне с потенциалните рискове (LoPe / Норвегия) 

Вдъхновение - За нашата целева група 

Когато става въпрос за насочване към млади мигранти, в LoPe правим разлика 

между тези, които са дошли като бежанци, и тези, които са второ или трето 

поколение в Норвегия или са дошли по икономически причини. Младите 

бежанци често са травмирани, поради което подходите ни за работа трябва да 

се прилагат с особено внимание. И при двете групи често се случва така, че те 

не само се борят с миналото си - особено тези, които са преживели война и 

бягство - но сега са и в ситуация, в която трябва да лавират между поне две 

култури. Това може да доведе до конфликт с околната среда и до конфликт 

със самите тях - например като се откажат или отпаднат от училище. 
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От изследванията е известно, че бавната или неефективна интеграция 

поражда у самите имигранти чувство на безнадеждност и неудовлетвореност, 

което се изразява в негативни последици като влошено психично здраве, 

болести, безработица и др. Липсата на интеграция, когато имигрантите 

пристигат за първи път в Норвегия, може да доведе до предразсъдъци, 

осъждане и расизъм сред норвежкото общество. Много организации и 

правителствени агенции работят по различни части от процеса на 

интеграция: език, заетост, семейни консултации и др. Въпреки това има 

редица индивидуални предизвикателства, които са достатъчно големи, за да 

могат да осакатят други части на интеграцията. Това е така, защото те 

изискват много внимание и отнемат енергията на хората. В LoPe ще се 

фокусираме конкретно върху тези предизвикателства при всеки участник. 

Формулиране на идеята - емпатия: Прилагане на принципите на дизайн 

мисленето за по-добро разбиране на целевата ни група 

Концепцията за микроинтеграция се фокусира върху отделния индивид. 

Открихме, че принципът на емпатията при дизайн мисленето изразява това, 

което възнамеряваме да постигнем в нашата работа. Всеки човек е уникален 

и към него трябва да се подхожда по уникален начин. Когато работят с 

младежи, микроинтеграторите отделят необходимото време, за да изградят 

ползотворна връзка с тях. Намираме се в процеса на емпатията в дизайн 

мисленето. Доверието се изгражда и от двете страни.  

Отъждествявам ли се с миналото си? Нося ли много ненужен багаж? Някои от 

инструкторите в LoPe могат да се отнесат към миналото на младите 

мигранти/бежанци, тъй като самите те са преживели война и конфликти. 

Като споделят своята история, опит и спомени, се изгражда връзка и 

младежите са поканени също да споделят своите истории. В същото време 

тези инструктори могат да бъдат пример за това, че е възможно да се започне 
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отначало и да се постигне успех в ново общество и култура. Можете да 

запазите своята идентичност и да видите, че е напълно възможно да се 

ориентирате в две култури - това може да бъде великолепен ресурс и желано 

умение в общество, в което съжителстват множество култури. 

Необходимо е да навлезем дълбоко в житейските истории на хората, за да 

можем заедно да разгледаме бариерите, които възпрепятстват процеса на 

интеграция, удоволствието от живота, участието в работата и общността. За 

да направим това, трябва да отделим време за изграждане на 

взаимоотношения и доверие. Правим това, като караме всеки участник да се 

чувства видян и чут. Понякога става дума просто за това те да почувстват, че 

са забелязани и че някой отделя време да ги изслуша, проявявайки истински 

интерес към тях самите и тяхната житейска ситуация.  

Като методи се използват групови дискусии, индивидуални срещи и различни 

коучинг упражнения, но в крайна сметка става дума за истински човешки 

срещи, основани на принципа на емпатията, които имат истинска стойност. 

Фаза на изпълнение 

Ако се установи доверие и връзка с младия човек, процесът на дизайн мислене 

може да премине към следващата фаза - изпълнение.  

Съопределяне - участниците участват от първия ден. Предимството на 

инструкторите, които споделят същия културен и религиозен произход като 

участниците, е, че те могат да имат по-силно влияние, отколкото би имал 

местен норвежки инструктор със същата квалификация. По-големи са 

шансовете за по-добро приемане от страна на участниците, когато 

инструкторите са директни и поставят ясни изисквания. В същото време 

наличието на норвежки инструктор в екипа също е от съществено значение 

за успеха на нашите програми. Те ще могат да предадат основните ценности 
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на норвежкото общество и да осигурят необходимите знания и разбиране за 

нашето общество на нашите обучаеми. Този двоен състав на екипите от 

инструктори ще бъде решаващ фактор за успеха на целта да накараме 

участниците да работят. 

Още от първия ден участниците ще имат възможност да участват в 

изготвянето на съдържанието на курса. Как мога да използвам по най-добрия 

начин тези налични седмици и ресурси? Как мога да допринеса? Важно е да се 

замислим колко енергия влагаме в "мен и моя живот" в сравнение с енергията, 

която изразходваме, за да помагаме на другите.  

Оставете обучаемите сами да изберат начините и областите в своята общност, 

в които могат да допринесат активно. Те могат да създадат своя собствена 

инициатива, да се занимават с набиране на средства или с по-традиционна 

доброволческа дейност. Фокусирането върху подпомагането на другите хора 

има овластяващ ефект. Можем директно да видим, че нашият принос е 

необходим, което повишава чувството ни за собствена стойност. Уменията и 

опитът, които се придобиват и доразвиват по време на доброволческата 

дейност, могат да възпитат отговорности, които ще повишат пригодността за 

заетост на младежите и перспективите за заетост. 

4.3 Дизайн мисленето в подкрепа на ромите и младежите с увреждания 

- насоки за справяне с потенциалните рискове (DKolektiv / Хърватия) 

Когато се обръщаме към целевите групи на младежите от ромската общност 

и младежите с увреждания, трябва да вземем предвид няколко фактора, от 

които в по-нататъшния текст ще изброим само основните, които сме 

забелязали досега. 

И за двете целеви групи 
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Много е вероятно и двете групи да са се сблъскали с предразсъдъци и 

негативните последици от тях в живота си, т.е. с пряка или непряка 

дискриминация. Поради тази причина е необходимо да практикуваме 

съпричастност към тези целеви групи, да не осъждаме дори неща, които не са 

ни ясни на пръв поглед, защото младежките работници, които нямат такъв 

опит, трудно могат да разберат сложността на дългосрочния опит на 

социална маргинализация.  

Много от препятствията, с които се сблъскват тези групи, са невидими за нас 

- докато ние често сме чувствителни към проблемите на хората с определено 

физическо (видимо) увреждане, които могат да бъдат решени с една 

интервенция (строителни приспособления като рампа или асансьор за 

инвалидни колички), социалната и социално-икономическата 

маргинализация и нейните последици често остават невидими и абстрактни 

за нас, защото поначало не са видими. Поради тази причина е добре самите 

младежки работници да преминат през семинари за правата на човека, работа 

с уязвими и маргинализирани групи, и особено такива, които не се отнасят 

само до правната основа, а са насочени към повишаване на осведомеността за 

правата на човека като концепция. 

Едно такова упражнение е "Стъпка по стъпка", при което на участниците се 

дават различни роли (например член на малцинство, човек с увреждане, дете 

на успешен собственик на бизнес и т.н.) и след това им се дават житейски 

ситуации (ходя на почивка всяка година, мога свободно да изразявам любовта 

си към партньора, не се притеснявам за бъдещето си, мога да си плащам 

сметките, мога да си позволя качествено образование и т.н.) - хората правят 

стъпка, ако са съгласни, че твърдението се отнася до тяхната роля, и стоят на 

място, ако не е така. Упражнението е последвано от размисъл, в който 

разглеждаме докъде сме стигнали и в каква роля, и по този начин се 

позоваваме на различните стартови позиции, които са ни дадени в живота, и 
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на това, че макар всички да имаме възможност да напредваме и да променяме 

живота си, много млади хора, с които работим, нямат същите предпоставки и 

стартова позиция, каквито сме имали ние - и това е важно да се вземе предвид.  

Това е само един от многото методи, които можем да използваме, за да 

запознаем нашите младежки работници със спецификата на работата с 

уязвими групи, но най-важната стъпка е да осъзнаем, че това е наистина 

важно и че не бива да се пренебрегва, тъй като е необходимо групата да не 

изпитва допълнително чувство на дискриминация или стереотипно 

наблюдение в рамките на младежката работа - което младежкият работник 

не прави от злонамереност, а от незнание и/или неопитност. 

Специално за ромите 

Ромите са народ, разпръснат по целия свят. Съвременната история отбелязва 

връзката на ромите в Европа и света, но е важно да се помни, че това все още 

е общност с богато културно разнообразие, която има редица особености в 

зависимост от района, в който живее. Ето защо е необходимо да се запознаем 

с местната култура и обичаи на ромите, да не подхождаме с големи готови 

формули, а да адаптираме подхода към нуждите на конкретната общност.  

Подхождайте открито, като наблягате на истински партньорства, основани на 

споделено откриване и решаване на проблеми. Не очаквайте, че цялата 

общност ще приеме вашата инициатива - както всички нас, ромите са 

разнородно население с различни интереси. Но във всяка общност има хора, 

които са отворени за сътрудничество и проекти - било то под формата на 

активиране на пазара на труда, активиране под формата на социална 

ангажираност или някаква трета форма. Във всичките си форми именно 

дизайн мисленето може да бъде полезно, особено ако се осъществява в 

партньорство с хората, които включваме в програмата. 
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Специално за младежи с увреждания 

Най-често срещаната обратна връзка от младежите с увреждания е, че 

техните способности не са били оценени адекватно. Това се случва на две нива 

- от една страна, хората без увреждания често подценяват общите 

способности на младежите с увреждания, в резултат на което лицето се 

чувства недооценено и не реализира потенциала си, но също така и 

потенциала на програмата, която посещава. Втората фаза настъпва, след като 

младежките работници осъзнаят възможностите на младежите с увреждания, 

когато - понякога от добри намерения - те спират да адаптират програмата и 

евентуално я правят твърде взискателна. Ако е възможно, най-добре е да се 

изградят открити и уважителни отношения, да се проверява напредъкът на 

участниците и редовно да се коригира програмата, така че да е изпълнима, но 

в същото време предизвикателна - т.е. необходимо е да се мисли процедурно, 

точно както насърчава дизайн мисленето. 

4.4 Дизайн мисленето в подкрепа на разнообразни обучаеми - насоки за 

справяне с потенциалния риск (Национална школа по мениджмънт / 

България) 

Националната школа по мениджмънт (България) работи с две различни 

възрастови групи младежи, както е описано в горепосочените програми, 

ориентирани към умения за заетост: 16-18 години на ниво средно 

образование и 19-25 години на ниво университет и следдипломна 

квалификация. Освен по отношение на знаменателите възраст и 

образователно ниво, тези целеви групи представляват хетерогенни учащи се, 

произхождащи от различни социално-икономически среди. Тази 

хетерогенност формира нашия подход към обучението, който се стреми да 

зачита индивидуалността и контекста на всеки учащ и се опитва да ангажира 

всеки в активно учене от гледна точка на неговата настояща позиция и ниво 
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на компетентност. От нашия опит и разбиране на методите на дизайн 

мисленето можем да предоставим следните подходи и насоки, които са 

ефективни в контекста на една разнообразна класна стая: 

Групови правила. Често срещана практика е обучителите да приканват 

групата да приеме някои основни правила, за да може груповият процес да 

протече гладко и конструктивно (например да не се говори, когато някой 

представя, да се спазва времето и т.н.). Смятаме, че на този начален етап е 

добре да въведем някои от основните принципи на дизайн мисленето като 

основополагащи правила. Например: 

- Грешките са важни стъпки към успеха. 

- Всяка идея е важна и трябва да бъде ценена. 

- Всички групови решения се вземат чрез гласуване и консенсус. 

- Заедно можем да работим за по-добри решения. 

Източник: Unsplash 

Комуникация на резултатите от обучението. Важно е, когато въвеждате 

нови елементи от методологията на дизайн мисленето или директно 

ангажирате обучаемите в отделен семинар по дизайн мислене, да наблегнете 

на добавената стойност за тях и тяхната пригодност за заетост. Съществуват 
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доказателства от изследвания за въздействието от дизайн мисленето върху 

развитието на компетентностите на 21-ви век (DFC Research, 2020), като 

например: емпатия, лидерство, решаване на проблеми, сътрудничество, 

комуникационни умения, критично и творческо мислене. В тази връзка би 

имало добавена стойност обучителите да организират кратки рубрики за 

резултатите от обучението и да представят начини за оценяване на 

обучителните постижения. В духа на дизайн мисленето би било чудесно 

обучаемите да бъдат въвлечени в дискусия за резултатите от обучението, към 

които се стремят, и как те могат да бъдат постигнати чрез избраната 

методология.  

Загряващи активности. Загряването на групата е важна и понякога 

подценявана дейност, която е от решаващо значение, особено когато се 

работи с различни обучаеми, сред които може да има такива в неравностойно 

положение. Има многобройни въвеждащи дейности, които могат да се 

прилагат, за да се създаде положителна атмосфера в групата и да се разпали 

креативността на учащите. В контекста на дизайн мисленето тези 

подготвителни дейности могат да бъдат под формата на групови 

предизвикателства със силно изразени забавни елементи, които ще положат 

основите на бъдещите „по-сериозни" основни процеси. Едно много популярно 

занимание е маршмелоу предизвикателството. 
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Сканирайте QR кода или последвайте връзката, за да гледате вдъхновяващото 

видео с маршмелоу предизвикателството: https://vimeo.com/199952243 

Източник: Pixabay 

Стратегии за включване. Една от най-трудните задачи за обучителите е да 

задържат вниманието на младите хора и да поддържат мотивацията им за 

учене. Това е още по-голямо предизвикателство, когато в групата има 

обучаеми, които поради различни обстоятелства може да не проявяват 

ентусиазъм за участие в планираните дейности. Определянето на ключови 

правила, като например важността на работата в екип и признаването на 

всеки глас, може да не е достатъчно, за да се осигури активно участие.  

Дизайн мисленето в своята същност е методология, която насърчава 

участието на обучаемите, но въпреки това винаги съществува риск някои от 

обучаемите да останат пасивни и да не се възползват от планираните 

дейности. Една от изпитаните стратегии е да се разпределят роли за 

членовете на групата и всяка роля да докладва за някакъв аспект от 

напредъка на групата в рамките на курса. В духа на дизайн мисленето 

обучителят представя примерен списък с роли, които всеки екип има, и 

отваря пространство за дискусия и групово решение за това как ще се 

извърши действителното разпределение на ролите. Като допълнителна 

https://vimeo.com/199952243
https://vimeo.com/199952243
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мярка можете да насърчите групата да обсъди, кои са силните страни на всеки 

член на групата и въз основа на това да вземе най-подходящото решение.   

Източник: Unsplash 

4.5 Какви са предизвикателствата при прилагането на дизайн 

мисленето в работата с младежи? 

В тази част ще посочим потенциалните области на предизвикателство при 

прилагане на дизайн мисленето в работата с младежи. По-долу сме обобщили 

най-важните насоки, за да повишим осведомеността ви при използването на 

принципите и процесите на дизайн мислене в ежедневната ви работа с 

младежи.   

Дизайн мислене за промяна на начина на преподаване и учене 

Въпреки че съществуват иновативни и адекватни методи - като например 

дизайн мисленето - преподавателите често разчитат на вече утвърдени 

практики, които се основават на традиционни форми на преподаване. Това 

означава, че преподавателите понякога не са склонни да прилагат нови 

методи, което отново поставя предизвикателства пред работата с младежи в 
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различни области (напр. програми "Втори шанс") при по-нататъшното им 

развитие и подобряване на качеството им.  

Много често традиционните методи се фокусират върху предаването на 

много информация за кратко време, което е контрапродуктивно за процеса на 

обучение и напредъка на участниците. Поради това програмите "Втори шанс" 

понякога са с тенденция да се превръщат в закостенели. Освен това 

съществуват и строги параметри, които трябва да бъдат спазени. Вследствие 

на това преподавателите понякога не са склонни да прилагат тези нови 

методи, което представлява предизвикателство за по-нататъшното развитие 

и подобряване на качеството на работата с младежи. 

Тъй като в образователните системи все още преобладават 

конвенционалните методи на преподаване, както младежите, така и 

младежките работници може би ще бъдат първоначално смутени от подхода 

на дизайн мисленето. Някои учащи може дори да се чувстват неудобно или да 

не желаят да възприемат този нов начин на учене.  

Поставете се на тяхно място: Представете си, че изведнъж от вас се иска да 

участвате активно, да правите предложения и да допринасяте, да създавате и 

да превръщате идеите си в реалност. Това може да има възпиращ ефект върху 

тях, което да доведе до пълна противоположност на това, което обучителите 

на младежи са си поставили за цел да постигнат с методологията на дизайн 

мисленето. 

Излезте от зоната на комфорт 

В условията на все по-конкурентния пазар на частни и държавни институции 

за обучение мнозина обучители и младежки работници решават да излязат от 

зоната си на комфорт и са готови да изпробват нови методики. Те са отворени 

за иновативни подходи, за да осигурят на своите обучаеми ефективен 

образователен опит. Предвид този контекст е важно да се популяризира 
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дизайн мисленето на мета равнище като един от моделите, които могат да 

помогнат за създаването на адекватна учебна програма, но също така и да се 

популяризира като ценен инструмент за младите хора, които се връщат към 

ученето, за да решат конкретни житейски предизвикателства.  

Ето защо е важно младежките работници да осъзнаят значението на 

адекватното използване на този метод. Въпреки че е сравнително просто 

структуриран, подходът на дизайн мислене изисква подготовка и време. 

Неподходящата подготовка може да доведе до лоши резултати и 

прекратяване на целия процес. Ето защо от обучителите се изисква да се 

запознаят с различните фази на дизайн мисленето и с начина, по който те 

могат да бъдат приложени за тяхната индивидуална целева група. Нещо 

повече - трябва да се опитате да ги направите приятни, да накарате 

обучаемите да проявят любопитство, така че да са готови и те да напуснат 

зоната си на комфорт и да се впуснат да опитат нещо ново. 

Бъдете автентични 

Друг възможен риск е и съпротивата на обучаемите към иновативни форми 

на работа. Много често тя се корени в негативен предишен опит с ученето. 

Подобно на много други методи, дизайн мисленето също може да бъде 

банализирано и сведено просто до игра.  

Хората, които са посещавали различни програми за формално и неформално 

образование, могат да имат негативен опит и предразсъдъци именно поради 

такива случаи. Ето защо е важно младежките работници да представят метода 

по подходящ начин, като използват примери от личния си живот, които 

потвърждават неговия успех. Като дават автентични примери от реалния 

живот, те показват на младежите, че това е дългосрочен процес, който не дава 

плодове за една нощ, но резултатите от него са видими в дългосрочен план. 
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Избирайте темите разумно 

Съществува риск от неподходящ избор на теми за прилагане на дизайн 

мисленето. Когато консултирате млади хора, които са напуснали 

преждевременно образованието си, е важно да помните, че те ежедневно се 

сблъскват с цял набор от предизвикателства и проблеми. Изборът на 

правилното предизвикателство е от ключово значение за успеха на целия 

процес. То трябва да бъде ясно дефинирано, достатъчно сложно, за да има 

видими резултати за участниците, но достатъчно просто, за да бъде наистина 

изпълнимо, т.е. да не се допусне провал, който само ще обезкуражи младежите 

от по-нататъшно използване на метода и дори евентуално от завършване на 

образователната програма като цяло.  

Включете младежки работници в семинар за дизайн мислене  

Основно предизвикателство при въвеждането на дизайн мисленето във вече 

създадена и проверена през годините образователна програма е как да се 

гарантира, че предложените нови елементи се вписват по естествен начин в 

дизайна на обучението. Това до голяма степен зависи от нивото на 

педагогическия опит на обучителите на младежи. То е възможност за 

обучителите да въвеждат иновации. Практическа идея може да бъде 

включването на самите младежки работници в семинар за дизайн мислене с 

тематична насоченост към това как могат да внедрят дизайн мисленето в 

своята сфера на обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Pixabay 
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Освен това дизайн мисленето, когато се разглежда като цялостна 

методология за обучение, само по себе си изисква следването на конкретни 

стъпки/фази, за да се постигнат качествени резултати от обучението. В този 

смисъл обучителите на младежи би трябвало да обмислят възможността да 

не добавят елементи към различните модули на обучение, а да организират 

семинари по дизайн мислене (обхващащи всички стъпки и етапи) в рамките 

на целия курс на обучение. Важно е също така да се имат предвид водещите 

цели на обучението, които са свързани с подобряване на уменията за заетост 

на младите хора, което открива шансове за успешното им кариерно развитие. 

 

 

 

Източник: Unsplash 

Тъй като е много интерактивен, творчески и ангажиращ процес, дизайн 

мисленето е капан за обучителите, особено за тези, които са в първите си 

години на работа. Често те лесно се "увличат" и остават предимно в забавната 

част на дейностите, без да ги съобразяват с подчертаните цели. За да се 

избегне това разфокусиране, би било препоръчително да се планират 

редовни интервизионни сесии между обучителите, по време на които да се 

обсъждат и осмислят подобни ситуации. 

4.6 Сътрудничество с други заинтересовани страни 

Въз основа на богатия опит на всеки от партньорите с целевата група, какви 

предложения/насоки можем да предоставим на младежките работници, за да 

си сътрудничат по най-добрия начин с други заинтересовани страни (напр. 

родители, мултипликатори, социални служби и др.). Или казано по друг 
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начин, какво е важно да се вземе предвид, когато си сътрудничите с други 

заинтересованите страни?  

Съвместните и ангажиращи дейности, както и изграждането на 

взаимоотношения са от решаващо значение за успешната и ефективна работа 

с младежи. Ето защо е толкова важно участието на заинтересованите страни, 

включително младежите, младежките работници и другия персонал на 

вашата организация, членовете на семейството, създателите на политики, 

представителите на публичната администрация, доставчиците на 

образование, обучителите, работодателите и т.н. За да осигурите прозрачно 

участие на заинтересованите страни, можете да използвате следните насоки: 

1) Идентифициране на заинтересованите страни 

На първо място, от съществено значение е да знаете кои са 

заинтересованите страни. Опитайте се да разберете техните нужди и 

ситуация/контекст. Разбирайки това, ще бъдете по-добре информирани за 

техните нужди, опасения, очаквания, интереси, конфликти и приоритети. 

Това също така ще ви помогне да идентифицирате потенциални 

предизвикателства или неща, за които да внимавате в хода на работата. В 

този смисъл подходът на дизайн мисленето предоставя възможност да се 

свържете с потребностите на вашите заинтересовани страни на по-

дълбоко ниво. 

2) Определяне на участието на заинтересованите страни 

След като идентифицирате заинтересованите страни, трябва да 

помислите за конкретната им степен на ангажираност и до каква степен 

това влияе върху (честотата на) вашето взаимодействие и комуникация 

(т.е. лице в лице, по имейл или телефон) с тях. Вследствие на това ще 

придобиете по-добро разбиране за това кога и как да се обърнете към 

заинтересованите страни, как да ги привлечете и да се справите съвместно 
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с определени предизвикателства. Всъщност става въпрос за изграждане на 

работни взаимоотношения, основани на доверие. 

 

3) Определяне на задачите на заинтересованите страни 

Отделните заинтересовани страни трябва да са наясно с индивидуалните 

си роли и задачи, за да се постигне подобрение в живота на младежите. Ето 

защо умението да се посочват индивидуалните отговорности и 

прозрачното им комуникиране със заинтересованите страни е от ключово 

значение за ефективната и отговорна работа с младежта. Естествено, 

работещите с младежи не могат да налагат задължения или задачи на 

младежите или на други заинтересовани страни. Трябва да им се даде 

достатъчно време, за да изберат доброволно участие. 

 

4) Документиране на сътрудничеството със заинтересованите страни  

Управлението на знанията е друг важен аспект, който трябва да се вземе 

под внимание. Изключително важно е да документирате и споделяте 

информация между всички заинтересовани страни. Това включва и 

докладване на заинтересованите страни за напредъка на работата или за 

успехите. 

Дизайн мисленето в своята същност изисква от обучаемите да се потопят в 

реални условия и ситуации. Те се насърчават да провеждат интервюта с 

различни заинтересовани страни. В опита си с провеждането на дейности, 

свързани с мотивирането на обучаемите да изследват средата извън класната 

стая, ние изпробвахме два подхода по отношение на сътрудничеството на 

младежките работници със заинтересованите страни: 

Пасивна комуникация. Младежките работници остават неутрални и не 

общуват с представителите на общностите, които ще бъдат интервюирани от 

младите хора. Предимството на този подход е, че обучаваните ще имат 
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възможност да участват в автентична комуникация без никаква подготовка 

от другата страна. Рискът от този подход е, че инициативата им да се обърнат 

към някои заинтересовани страни може да не бъде добре приета.  

Например, ако обучаемите трябва да интервюират членове на общинския 

съвет без никаква предварителна подготовка, поканата им за интервю може 

да бъде отхвърлена, което ще доведе до намаляване на 

мотивацията и ентусиазма им да продължат. Този риск е 

висок за учащите се в риск, които вероятно навлизат в 

целия процес с голяма степен на скептицизъм и всяка 

пречка като описаната по-горе може допълнително да 

подхрани този скептицизъм. 

Източник: Unsplash 

Проактивна комуникация. Младежките работници са проактивни и 

провеждат предварителни срещи със заинтересованите страни, които ще 

бъдат интервюирани от обучаемите. Ползата от този подход е, че всички са 

наясно с процеса, който ще се следва, и че учащите ще бъдат приети 

положително, което ще им позволи да проведат планираните учебни 

дейности, като например индивидуални или групови интервюта. Рискът е 

свързан с автентичността на информацията, която те ще получат. Съществува 

голяма вероятност заинтересованите страни, особено представляващите 

институциите, да представят история и факти за дадено предизвикателство, 

които са социално приемливи, но не са свързани с реалната ситуация.  

И накрая, когато сте лично ангажирани с по-нататъшното развитие на 

местните или националните политики за младежта или по друг начин искате 

да работите със заинтересованите страни на ниво вземащи решения, 

настоявайте общите ви дейности да се основават на принципа "младеж за 
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младеж" за дългосрочно съвместно създаване на дейности, проекти и 

политики за младежта. Това е особено важно, когато заинтересованите 

страни разчитат само на експертни мнения. Може да предположите, че не е 

толкова важно да привлечете младите хора, когато експертите вече са 

ангажирани, но е точно обратното.  

Топ експертите понякога са затворени в света на статистиката и теорията, а 

работата с млади хора е постоянно променяща се категория, която изисква от 

вас да сте винаги в крак с времето. В противен случай практиката може да се 

основава на изследвания и теория, които не отговарят на реалните нужди на 

младежите в настоящия момент. Същото е проблематично и при 

сътрудничество с експерти в сродни области, които знаят достатъчно, за да 

разберат по-широки концепции, но не са запознати със спецификата на 

младите хора като група.  

Затова не забравяйте - винаги включвайте млади хора в екипи или осигурете 

вливане на идеи и обратна връзка от млади хора. Организациите, които 

наистина се грижат за себе си, в дългосрочен план работят върху 

предлагането на форми на младежко участие в работата на организацията и 

върху дългосрочното изграждане на капацитет на група млади хора, които 

участват в проекти и дейности. Ако направите това, дейността ви ще стане по-

значима за всички останали заинтересовани страни и ще се превърнете в 

пример за добра практика на младежко участие. 

Ако осъзнаете важността на това, един от най-добрите начини за 

приобщаване на младите граждани е дизайн мисленето. Преминавайки през 

етапите на дизайн мисленето, вие предоставяте на младите сътворци 

необходимата структура, която е нужна, за да се осмисли процесът, но можете 

да покажете същия модел и на други заинтересовани страни като форма на 
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сътрудничество и структурирана и смислена работа с младите хора по 

разработването на програми. 

Допълнително предимство е, че младите хора се интересуват от темата за 

младежките политики и младежката работа и по този начин могат да станат 

ваши бъдещи сътрудници и/или компетентни представители на партньорски 

организации и лица, вземащи решения. 
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