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1. Същност на наръчника 

1.1. Основни цели 

Настоящият наръчник има за цел да подпомогне кариерни консултати, медиатори 
на пазара на труда, публичните служби по заетостта, доставчиците на 
професионално образование и обучение (ПОО), наемащите персонал и / или други 
специалисти по време на работа с нискоквалифицирани безработни лица (главно 
над 45 годишна възраст), за да им помогне да подобрят своите дигитални и 
социални компетентности. 

Наръчникът представя иновативния подход и дава насоки за това как 
методологическата рамка и интерактивната мобилна и онлайн платформа, 
създадена от партньорството на проекта „LINK-UPS“ да бъдат внедрени по време на 
дейностите, изпълнявани в проекта, за да могат да бъдат използвани от 
професионалистите за подобряване на качеството на предоставените услуги и 
въздействието, което те могат да имат върху целевата им група. 

1.2. Как може да Ви бъде полезен? 

Наръчникът предлага различен тип информация за: 

• Методологична рамка, създадена по време на проведената изследователска 
дейност и как благодарение на резултатите, събрани във всеки отделен 
партньор (в Португалия, Испания, Италия, България и Турция), са избрани на 
ниво партньорство Топ 5 общи компетенции за всяка област на 
компетентност. 

• Описание на 5 модула за обучение, разработени за подобряване на 
дигиталните компетенции. 

• Как да използвате платформата за електронно обучение (технически 
изисквания и препоръки за достъп до платформата чрез компютър / лаптоп и 
/ или съвместими мобилни устройства, вход, езици, курсове, 
персонализиране). 

• Предварителна и финална оценка. 
• Сертифициране. 

1.3. Как може да бъде използван? 

Това ръководство предлага описателни елементи на LINK-UPS проекта, като се 
изхожда от мястото, където е разработена идеята за проекта, дейностите, 
извършвани от партньорите преди написването на това ръководство, и практически 
инструкции, с които можете да се консултирате, когато подкрепяте целевите си 
групи, които имат достъп до платформата, съдържаща модули за обучение за 
подобряване на дигиталните умения. 
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Следователно в първата част на този наръчник (глави 1 и 2) ще намерите Речник на 
термините и понятията, които са идентифицирани и включени в 5-те модула за 
обучение по цифрови компетенции, основната информация относно програмата 
Еразъм +, чрез която LINK-UPS се съфинансира, нуждите, от които се е родил 
проектът, неговите цели, целевите групи, както и за резултатите, които той създаде 
(интелектуални резултати). 

В глава 3 е предложена известна информация за пътеките / възможностите, 
предлагани на нискоквалифицираните възрастни относно цифровите умения в 
България. 

В глава 4 можете да намерите методологията, използвана от партньорите за 
извършване на настолни изследвания и полеви дейности. Благодарение на тази 
дейност 5-те общи компетенции са избрани на ниво партньорство и е разработено 
съдържанието на 5-те обучителни модула: 1 - Обработка на информация; 2 - 
Комуникация; 3 - Създаване на съдържание; 4 - Решаване на проблеми; 5 – Онлайн 
безопасност. 

Във втората част на глава 4 има раздел, посветен на използването на платформата 
за електронно обучение (достъпна на различните езици на партньорството), в която 
са качени 5-те учебни модула. Този раздел предоставя цялата необходима 
информация относно техническите изисквания и справки за достъп до платформата 
чрез компютър / лаптоп и / или съвместими мобилни устройства, вход, езици, 
курсове, персонализиране. 

И накрая, в глава 5 са дадени някои елементи относно улесняването на процеса на 
обучение; функции, които таблото за управление предлага на професионалисти за 
създаване на класове потребители и споделяне на прозрения, разяснения и 
поддръжка по отношение на съдържанието, предлагано в модулите; фази за 
предварителна и финална оценка; и как се издават сертификати за курса на 
обучение, провеждан от потребителите. 

1.4. Речник 

• Достъп до Интернет - Възможност за търсене, получаване или обработка на 
информацията, налична в Интернет. 

• Android - мобилна операционна система, разработена от Google. 
Потребителите имат достъп до приложения и програми чрез Google Play. 

• Блог - Онлайн дневник или дневник, разположен на уебсайт. Съдържанието 
на блог обикновено включва текст, снимки, видеоклипове, анимирани GIF 
файлове и дори сканирания от стари физически дневници или офлайн 
дневници и други документи на хартиен носител. 

• Маркери - Набор от препратки към уеб страници, електронни документи или 
части от тях, които се организират от интернет потребителя, дори 
използвайки концепция за папка, подобна на тази, използвана в 
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организацията на файлове, позволяваща на потребителя лесно да намери 
данните, които ви се струват интересни, на по-късна консултация. 

• Браузър - Действие за използване на Интернет за търсене на информация 
чрез уеб браузър. Потребителят се движи между страници на едни и същи 
или различни уебсайтове, използвайки хипервръзки. 

• Clip - кратка част от филм или телевизионна програма. 
• Данни - Представяне на информация в конвенционална форма, подходяща 

за комуникация, интерпретация или обработка. Данните могат да бъдат 
обработвани с човешки или автоматични средства. 

• Драгиране на данни / фишинг - опитът за достъп до лична информация чрез 
изпращане на имейли, за които се предполага, че идва от истинска компания, 
оперираща в Интернет, но всъщност това е фалшив уебсайт, управляван от 
измамници. 

• База данни - Събиране на данни, организирани според концептуална рамка, 
която описва характеристиките на тези данни. 

• Desktop - Компютър, съставен от кутия (пластмасовата кутия, която съдържа 
компютъра) и монитор или екран, клавиатура, мишка, принтер, 
високоговорители. 

• Дигитално съдържание - Съдържание, което може да бъде включено, 
съхранявано, манипулирано и предоставяно в цифрова форма. 

• Дигитални медии - медии, които използват подходящи технологии за 
създаване и доставяне на цифрово съдържание. Примери: цифрово аудио, 
цифрово видео, World Wide Web. 

• Изтегляне - Получаване на данни на вашия компютър (например текстов файл 
или програма) от друг компютър, обикновено от сървър. 

• Електронна поща - Електронната поща е цифрово съобщение. Електронната 
поща е съобщение, което може да съдържа текст, файлове, изображения, 
изпратени през мрежа до определен индивид или група от хора. За 
получаване на имейл е необходим имейл адрес, който е уникален за 
потребителя. 

• Файл - Идентифициран набор от записи, третирани като единица. 
Компютърен файл е файл, който може да се съхранява в постоянната памет 
на компютъра и е достъпен за използване от компютърни програми. 

• Защитна стена - мрежова система за сигурност, която следи и контролира 
входящия и изходящия мрежов трафик въз основа на предварително 
определени правила за сигурност. 

• Хардуер - инструменти, машини и друго дълготрайно оборудване. 
• Хипервръзка - Позоваване от някаква точка в хипертекст към точка в същия 

или друг документ; такова позоваване обикновено се определя по различен 
начин от останалата част от хипертекста (например, като се използват 
подчертани думи). 

• Хипертекст - Документ, който освен информацията, която предоставя, 
съдържа хипервръзки към същите или други текстове, като по този начин 
позволява нелинейно четене. Hypertext е основният принцип на World Wide 
Web (WWW). 
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• Интернет - Широка мрежа, която представлява конфедерация на 
компютърни мрежи от университети и правителствени, военни и търговски 
изследователски центрове въз основа на протокола TCP / IP. Осигурява 
достъп до уебсайтове, имейли, системи за електронни бюлетини, бази данни, 
групи новини и др. 

• Интернет доставчик на услуги - компания, която е постоянно свързана с 
Интернет и я предоставя на физически лица или компании, като им дава 
достъп до различните услуги, предоставяни от нея. 

• IOS - операционната система на Apple, която управлява iPhone, iPad, MacBook. 
Потребителите имат достъп до приложения и програми чрез Apple Store. 

• Лаптоп - Малък, преносим персонален компютър. 
• Зловреден софтуер - Софтуер, който е специално предназначен да прекъсне, 

повреди или получи неправомерен достъп до компютърна система. 
• Mind Map - диаграма, използвана за визуално организиране на информация. 
• Модем / рутер - мрежово устройство, което препраща пакети данни между 

компютърни мрежи. Маршрутизаторите изпълняват функциите за насочване 
на трафика в Интернет. 

• Нетикет - Използвайте правилните или приемливи правила за комуникация в 
Интернет. 

• Офлайн - Не е свързан с мрежа и по този начин не може да се свърже с други 
компютри. 

• Рутер - Вижте модем / рутер. 
• Сървър - компютърна програма, която получава и удовлетворява заявки от 

други програми (клиентски програми) на същия или други компютри. 
• SmartArt - начин да превърнете обикновения текст в нещо, което е по-

привлекателно визуално. 
• Софтуер - Програмите и друга оперативна информация, използвана от 

компютър, таблет, смартфон и т.н. 
• Спам - Нерелевантни или непоискани съобщения, изпратени по интернет, 

обикновено с търговски характер. 
• Spider - Програма, която сканира / обхожда Интернет методично и 

автономно, посещавайки уебсайтове и четейки техните страници, за да 
създаде индексни записи за търсачка. 

• URL адрес или уеб адрес - адрес, чрез който документите и други ресурси са 
известни и достъпът до тях в Интернет с помощта на браузър. Интегрира 
символи на протокол, домейн и път, за да достигне ресурса. 

• USB флаш устройство - устройство, използвано за съхранение на данни, което 
включва флаш памет и интегриран универсален сериен шин (USB) интерфейс. 

• Гласови / видео разговори - Телефонно обаждане чрез интернет връзка. 
«Видео разговори», «видео чат» и «видеофониране» обикновено означават, 
че двама души визуално общуват. 

• Гласова / видео конференция - видеоконферентната връзка предполага 
поддръжка на повече от две страни, комуникиращи едновременно. 
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• Уеб страница - документ за хипертекст на World Wide Web, обикновено 
написан на HTML език, който може да бъде прегледан чрез URL адреса му с 
помощта на браузър. 

• Уебсайт - набор от хипертекстове, организирани от конкретен човек или 
организация, съхранявани и предоставени на разположение в световната 
мрежа с информация от различни видове (текст, снимки, графични 
анимации, звуци и видеоклипове). 

• World Wide Web - Система, базирана на използването на хипертекст, която 
позволява търсенето на информация в Интернет, достъпа до нея и нейната 
визуализация. Той използва HTML езика и HTTP протокола за показване и 
предаване на текст, графика, звук и видео, а също така включва и други 
традиционни интернет протоколи като Gopher, FTP, WAIS и Telnet. 

2. За проекта „LINK-UPS“  

2.1. Рамка 

Проектът се съфинансира от програма „Еразъм +“. Това е Програмата на ЕС за 
подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. 

Целта на Еразъм + е да допринесе за стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни 
места, социално равенство и приобщаване, както и за целите на ET2020, 
стратегическата рамка на ЕС за образование и обучение. 

Еразъм + също има за цел да насърчава устойчивото развитие на своите партньори 
в областта на висшето образование и да допринася за постигането на целите на 
младежката стратегия на ЕС. 

Конкретните проблеми, решавани от програмата, включват: 

• Намаляване на безработицата, особено сред младите хора. 
• Насърчаване на обучението за възрастни, особено за нови умения и умения, 

изисквани от пазара на труда. 
• Насърчаване на младите хора да участват в европейската демокрация. 
• Подкрепа за иновации, сътрудничество и реформи. 
• Намаляване на ранното напускане на училище 
• Насърчаване на сътрудничеството и мобилността със страните партньори на 

ЕС. 

Проектът LINK-UPS беше подаден през 2018 г. от Consultis - Consultoria Empresarial, 
Unipessoal Lda. (Португалия) в рамките на ключовото действие „Сътрудничество за 
иновации и обмен на добри практики“ в областта на стратегическите партньорства 
за образование на възрастни и допринася за насърчаване на обучението на 
възрастни, особено за уменията, изисквани от пазара на труда. 
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2.2. Резюме 

През последните години терминът дигитална компетентност става все по-актуален в 
обществото на знанието: все повече цифрови компетенции се изискват от 
гражданите поради голямото присъствие на интернет и социалните медии във всеки 
ден и професионален живот. 

В тази рамка социалните мрежи вече не са само средство за връзка с приятели и 
семейство, но те също са подходящ комуникационен канал за бизнес сектора и 
работните места: подходящ пример е значителната промяна в начина на набиране, 
подбор и наемане на служители, както в наши дни набиращите персонал смятат 
социалните медии и мрежите като ефективен инструмент за намиране и достигане 
до подходящия талант, който търсят. Това е в допълнение към по-високия интерес 
към процесите на набиране на персонал, ниските разходи и скоростта на реакция, 
които са основните предимства на използването на социалните мрежи като ключов 
канал за избор на служители. 

По този начин е ясно, че работниците трябва да придобият цифрови умения, за да 
се стремят към по-добри възможности за работа, както и да изпълняват по-
конкурентно своята работа на глобален пазар, който изисква цифрови знания, 
започвайки от търсенето на работа. 

По отношение на цифровите умения, като се има предвид, че за да функционират 
ефективно в дигиталното общество са необходими повече от умения на ниско ниво, 
около 50% от населението на ЕС може да се счита за недостатъчно дигитално 
квалифицирано (притежаващо ниски или основни цифрови умения). В Турция 45% 
от населението не притежава необходимите умения за ефективно функциониране в 
дигиталния свят, докато делът е 43% в Португалия, 47% в Италия и над 50% в 
България и Испания (Евростат 2017). 

Следователно е важно възрастните с ниска квалификация / нискоквалифицираните 
(особено над 45 години) да развиват своите медийни и дигитални умения, така че 
да могат ефективно да използват социалните медии по начин, който може да им 
създаде увеличени възможности в социалната и професионалната сфера. 

Проектът LINK-UPS има за цел да допринесе за увеличаване на цифровите и 
социалните умения за тази нискоквалифицирана / нискоквалифицирана възрастна 
цел, като им дава възможност да подобрят своите компетенции чрез мобилна и 
онлайн интерактивна платформа с модули за обучение и предварителна и финална 
оценка. 

Проектът има за цел също така да подкрепи съответни професионалисти, органи, 
организации и компании, работещи с нискоквалифицирани безработни (възрастни 
над 45 години). 
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2.3. Целеви групи 

Целевите групи на проекта са: 

• Нискоквалифицирани безработни възрастни, особено над 45 години, в 
България, Италия, Португалия, Испания и Турция. 

• Консултанти по заетостта / кариерата и / или съответните органи, 
организации и компании, които работят с нискоквалифицирани / 
нискоквалифицирани безработни възрастни (напр. Публични служби по 
заетостта, назначаващи персонал). 

2.4. Цели на проекта 

Проекта цели: 

• Подобряване на дигиталните компетенции на нискоквалифицирани 
безработни хора, главно възрастни над 45 години, чрез иновативни 
инструменти за мотивиране и да им даде възможност да изградят силна 
професионална идентичност в интернет, за да засилят достъпа си до заетост, 
което води до социално-икономически включване. 

• Увеличаване на знанията на консултантите по заетостта / кариерата и / или 
съответните органи, организации / компании, работещи с 
нискоквалифицирани / нискоквалифицирани безработни възрастни, и ги 
дари с нов подход / инструменти за подкрепа и взаимодействие със 
безработни лица на средна възраст чрез социална медия. 

2.5. Интелектуални резултати 

Проектът разработи три интелектуални резултата: 

• ИР1 - Методологична рамка за изграждане на цифрови умения чрез социални 
медии за нискоквалифицирани / нискоквалифицирани безработни лица. 

ИР1 имаше за цел да разработи методологична рамка за изграждане на цифрови 
умения чрез социални медии на нискоквалифицирани / нискоквалифицирани 
безработни лица (особено на възраст над 45 години), за да се увеличи достъпът им 
до възможности за заетост. 

Задачите, планирани за O1, включваха следното: 

Задача 1.1. Оценка на методологиите, практиките и инструментите за подбор на 
дидактично съдържание. 

Задача 1.2. Разработване на рамка за изграждане на умения: Преглед на 
литературата на наличните модели. 
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• ИР2 - мобилна и онлайн интерактивна платформа за изграждане на цифрова 
компетентност на нискоквалифицирани безработни лица. 

Целта на ИР2 бе разработването и пилотното внедряване на мобилна и онлайн 
интерактивна платформа за електронно обучение за изграждане на компетенции в 
социалните медии и цифрови умения на нискоквалифицирани безработни лица 
(главно над 45 години), базирани на методологичната рамка разработен по ИР1. 

Задачите, планирани за ИР2, включваха следното: 

Задача 2.1. Разработване на интерактивната платформа. 

Задача 2.2. Пилотно внедряване за изграждане на цифрови умения. 

• ИР3 - Онлайн инструмент за самооценка и наръчник за използваемост за 
специалисти, подпомагащи нискоквалифицирани / нискоквалифицирани 
безработни лица. 

Целта на ИР3 бе разработването и разпространението на онлайн инструмент за 
самооценка и наръчник, който представя новия подход и предоставя насоки за това 
как методологичната рамка и интерактивната мобилна и онлайн платформа могат 
да бъдат използвани от професионалистите, подпомагащи безработни възрастни 
хора. 

Задачите, планирани за O3, включваха следното: 

Задача 3.1. Разработване на онлайн инструмент и наръчник за самооценка за 
професионалисти. 

Задача 3.2. Разпространение на онлайн инструмент и наръчник за самооценка на 
професионалисти 

3. Контекст за подобряване на дигиталните компетентности в 
България 

3.1. България 

Описание на обучението по цифрови умения в България, предлагано от центрове 
за ПОО или център за обучение на възрастни. 

Компютърното обучение е основно обучение за компетентност 4 - Цифрова 
компетентност с продължителност 45 академични часа. Обучението включва 
компютърна грамотност и умения за информационни технологии. 

Защо да изберете курс за компютърно обучение? 
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Курсът предоставя знания и умения за практическото приложение и използване на 
бизнес приложения за компютърна обработка на текстове, електронни таблици, 
бази данни и компютърно представяне на информация пред обществеността, обмен 
на данни между различни приложни програми. Накратко, как да работите с MS 
Office и да използвате интернет-базирани технологии. 

Какви знания, умения и компетенции ще придобиете? 

След обучението стажантите ще придобият цифрови компетенции, които могат да 
прилагат незабавно с висока ефективност. 

За кого е курса? 

Обучението е предназначено за всички онези, които се нуждаят от компютърна 
грамотност, основни умения в MS Office и познания по интернет базирани 
технологии. 

Теми: 

1. Как да използвате компютър? 

2. Какво е интернет и как да го използвате? 

3. Microsoft Office и Microsoft Excel 

4. Презентации и социални медии 

Обучителите: 

Преподавателите са практици в областта на компютърните технологии. 

Продължителност: 

45 учебни часа. Курсът е изцяло практичен. 

Форма на обучение: 

Обучение на място или дистанционно обучение. 

Документ: 

Удостоверение за професионално обучение, признато в България и Европейския 
съюз. 

Цена: 

250 лв. или с ваучер по програма „Ваучери за служители“. 
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4. LINK-UPS подходът 

4.1. Методическа рамка за усвояване на дигиталните компетентности чрез 
социални мрежи 

Последният глобален цифров доклад на “We Are Social e Hootsuite”разкрива 
следните данни: 

• 3,48 милиарда потребители на социални медии през 2019 г. с ръст в световен 
мащаб от 288 милиона (9%) в сравнение с миналата година. 

• 3,26 милиарда души използват социални медии на мобилни устройства през 
януари 2019 г., като ръстът от 297 милиона нови потребители е равен на 
годишно увеличение от над 10%. 

 
Както вече беше казано, не е изненада да открием, че социалните мрежи се 
превръщат в подходящ комуникационен канал за всички аспекти на живота, от 
съобщения на полицията до кулинарни съвети. 
 
Секторите на бизнеса и предлагането на работни места не биха могли да бъдат 
изключение: подходящ пример е значителната промяна в начина на наемане, 
подбор и наемане на служители. 
 
„Социалното наемане на персонал” става все по-често срещано понятие. За да 
дадем реална дефиниция на понятието „социално наемане“, можем да кажем, че 
под социално набиране имаме предвид техниката, използвана все повече и повече 
от съвременните компании за анализ на характеристиките на кандидата, след 
първоначална оценка на класическата автобиография или други случаи, за активно 
търсене на нови таланти. 
 
Социалните мрежи сега се превръщат в отлични канали за набиране на персонал, 
тъй като ни позволяват да покажем качествата и характеристиките си не само като 
кандидат, но и като индивид, следователно те ни позволяват да изведем извън 
нашите знания и своите страсти, вкусове, интереси. 
 
Facebook, Instagram, Twitter и най-вече LinkedIn профилите са все по-под вниманието 
на корпоративните набиратели. Но не само: тези платформи се използват и от 
самите компании за публикуване на истински обяви за работа. 
 
През последните години терминът дигитална компетентност се превърна в ключово 
понятие в дискусията за това какви умения и способности трябва да имат 
гражданите в рамките на обществото на знанието. Европейският съюз включи 
цифровите компетенции в рамките на 8-те ключови компетенции, определени като 
основни за гражданството в обществото на знанието, което позволява изграждането 
на нови методологически рамки за цифровите компетенции, европейските 
политики и инициативи. 
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В този контекст е ясно, че работниците трябва да придобият цифрови умения, за да 
се стремят към по-добри възможности за труд, както и да изпълняват по-
конкурентно своята работа на глобален пазар, който изисква цифрови знания, като 
се започне от търсенето на работа. 
 
Анализирайки статистическите данни, е възможно да се идентифицират някои 
ключови фактори в цифровите умения и знания. 
 
Възрастта е, разбира се, фактор. По-специално, нивото на електронните умения като 
цяло е обратнопропорционално на възрастта: намалява, когато възрастта се 
увеличава. Това може да се забележи особено при хората над 55 години, което 
прави дигиталната празнина по-голяма. 
 
Образователното ниво също е ключов фактор за придобиването на дигитални 
умения: като цяло нивото на електронните умения се увеличава, както и 
официалното образование сред отделните хора. 
 
Идентифицирана е и разлика между половете: жените имат по-малко цифрови 
познания от мъжете, независимо от възрастта или образователното им ниво. Има 
различни различия между анализираните страни, тъй като България е единствената 
страна партньор, в която разликата между половете по отношение на електронните 
умения е намалена, за разлика от Турция, където разликите между половете са по-
големи. Италия, Испания и Португалия имат подобни разлики, които могат да бъдат 
по-високи или по-ниски според анализираните променливи. 
 
Анализирайки различните страни-партньори, установяваме тясна връзка между 
нивото на електронните умения и начина, по който се търси работа. Всъщност в 
Турция и България, с най-ниска средна стойност на електронните умения (макар че, 
от друга страна, това са страните с по-малко хора без цифрови компетенции), най-
разпространеният начин за търсене на работа е директният контакт с 
работодателите , В Италия, Португалия и Испания, където нивото на цифровизация 
е близко до средното за ЕС, търсещите работа използват предимно онлайн 
платформи. 
 
Преглед на свободните работни места дава две противоположни отзиви: за 
безработни над 45 години има възможности за много висококвалифицирани 
възможности за работа (където професионалният опит е важен фактор) и за много 
нискоквалифицирани работни места. 
 
Дигиталните компетенции, най-малко на основно ниво, се изискват от 
работодателите, така че те са от съществено значение. Липсата на цифрови 
компетенции може да се разглежда като пречка за набирането на хора над 45 
години за избягване на социално и трудово изключване. 
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Дигиталната грамотност е все по-очевидно социално и трудово изискване. 
Следователно социалните и институционални усилия в тази област са по-
необходими и спешни от всякога. Целта е най-изключените групи като хора над 45 
години да получат цифровите умения, които новата ни цифрова. 

Методологичната рамка LINK-UPS предоставя подкрепа за цифровизацията на 
грамотността, като се започне от разглежданите по-горе аспекти, предлага анализ 
на състоянието на цифровите умения и индикатори за заетост на целевите групи във 
всяка страна партньор по проекта. Поради тази причина може да се разглежда като 
основа, върху която е разработена онлайн платформата, тъй като тя подчертава най-
необходимите цифрови компетенции в страна партньор, предоставя подкрепа за 
разработване на приятелска платформа за изграждане на цифрови компетенции и 
също така улеснява разработването на други и / или допълнителни обучителни 
курсове и инструменти, насочени към нискоквалифицирани / нискоквалифицирани 
безработни лица. 

Методологическата рамка се допълва от набор от инструкции, предоставящи ясни 
насоки за това как по-добре да се определят изискванията за адаптиране за 
конкретни страни, заедно с насоки за прилагане. 

Той е достъпен на английски и други езици на партньорство чрез уебсайта на 
проекта, както и широко разпространен чрез мрежите, контактите, уебсайтовете на 
партньорите и др. 

4.2. Използван подход 

Ние изградихме методологичната рамка за да се осигурят очакваните резултати 
(предоставяне на информация за дигиталните компетенции във всяка страна 
партньор; идентифициране на основните характеристики на офертите за работа, 
адресирани до целевите групи на проекта, както и запознаване с тяхното използване 
на социални медии за търсене на работа; познавайки основните методи и 
инструменти за търсене и намиране на работа във всяка страна партньор, най-често 
използваните за тази цел платформи за търсене на работа и социални мрежи), 
партньорството проведе две дейности: 

1 – Настолно проучване, чрез търсене на количествена и качествена информация за 
цифровите компетенции във всяка страна партньор, фокусирана главно върху 
целевите групи от нискоквалифицирани безработни хора над 45 години. По-
специално, всеки партньор провери информация за състоянието на цифровите 
компетенции и заетостта на възрастни над 45 години, публични и частни инициативи 
и национални програми, насочени към подобряване на цифровите компетенции и, 
най-малкото, най-често срещаните методи и начини за търсене и си намери работа. 

2 - Теренна работа чрез провеждане на 15 интервюта (за всяка страна партньор) на 
професионалисти, работещи в сектора „Човешки ресурси“ в рамките на компаниите, 
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за да захранват изследванията във връзка с методите и инструментите, използвани 
за подбор и набиране на нов персонал. 

Интервютата са проведени лице в лице, както и по телефона или по други начини, 
за да се разбере как набиращите персонал и HR мениджърите използват социални 
медии, за да оценят кандидатите по време на процесите на наемане и да 
идентифицират какви дигитални умения се очакват от HR мениджърите за над 45 
кандидати , 

Резултатите от тези дейности са обобщени в общ окончателен доклад и резюме на 
резюме, преведено на всички езици на партньорство. 

4.3.  Избор на съдържание 

Данните, събрани с подчертаната теренна работа, са 5-те най-важни области на 
компетентност за набиране на персонал във всяка страна партньор: 

1 - Обработка на информация 

2 - Комуникация 

3 - Създаване на съдържание 

4 - Решаване на проблеми 

5 – Онлайн безопасност 

Във всяка област на компетентност се представят 5-те най-добре оценени 
компетенции според средната оценка, получена от стойностите, получени във всяка 
страна партньор, като се използва скала от стойности от 1 до 5, където 1 не е толкова 
важен и 5 е много важен. Освен това, подбор от 5-те най-добре оценени 
компетенции за всяка страна партньор е представен като допълнение към подбора, 
извършен на ниво партньорство. 

Що се отнася до областта за обработка на информация, компетентностите, избрани 
от набиращите персонал, бяха: 

• Да можете да класифицирате информацията по методологичен начин, 
използвайки файлове и папки, за да ги намерите по-лесно. 

• За да можете да запазвате или съхранявате файлове или съдържание 
(например текст, снимки, музика, видеоклипове, уеб страници) и да ги извлечете 
веднъж запазени. 

• Да може да знаете, че цялата неинформация е достоверна. 
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• За да можете да запазвате информация, намерена в Интернет, в различни 
формати. 

• Да можете да търсите информация онлайн с помощта на търсачката. 

В областта на комуникациите компетенциите, считани за най-важни от набиращите 
персонал, бяха: 

• За да можете да комуникирате с други хора чрез мобилен телефон, електронна 
поща или чат с глас през IP (например Skype) - с помощта на основни функции 
(например гласови съобщения, SMS, изпращане и получаване на електронна 
поща, обмен на текст). 

• Да можете да споделяте файлове и съдържание с помощта на прости 
инструменти. 

• Да сте наясно, че когато използвате цифрови инструменти, се прилагат 
определени правила за комуникация (например, когато коментирате, споделяте 
лична информация). 

• Да може да използва инструменти за сътрудничество и да допринесе за напр. 
споделени документи / файлове, които някой друг е създал. 

• Да може да използва активно широка гама от средства за комуникация 
(електронна поща, чат, SMS, незабавни съобщения, блогове, микро-блогове и 
социални мрежи) за онлайн комуникация. 

В областта на създаването на съдържание, компетенциите, които получиха повече 
гласове, бяха: 

• Да може да създава просто цифрово съдържание (например текст, таблици, 
изображения, аудио файлове) в поне един формат, използвайки цифрови 
инструменти. 

• Да може да прави основна редакция на съдържание, създадено от други. 

• За да можете да прилагате основно форматиране (напр. Вмъкване на бележки под 
линия, диаграми, таблици) към произведеното съдържание. 

• Да сте наясно, че съдържанието може да бъде обхванато от авторските права. 

• Да може да произвежда сложно цифрово съдържание в различни формати 
(например текст, таблици, изображения, аудио файлове). 

За областта за решаване на проблеми рекрутерите подчертават важността на 
следните компетентности: 
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• За да сте наясно как да разрешите някои рутинни проблеми (например затворете 
програмата, рестартирайте компютъра, преинсталирайте / актуализирайте 
програмата, проверете интернет връзката). 

• Да се знае, че цифровите умения трябва редовно да се актуализират. 

• Да могат редовно да актуализират своите цифрови умения. 

• Да знаят техните ограничения и да се опитват да запълнят пропуските. 

• Да сте наясно, че цифровите инструменти могат да помогнат при решаването на 
проблеми. Също така, да сме наясно, че цифровите инструменти имат своите 
ограничения. Когато се сблъскате с технологичен или нетехнологичен проблем, да 
можете да използвате цифровите инструменти, известни за разрешаването му. 

И накрая, областта на компетентност по безопасност, в която бяха определени 
следните компетенции: 

• Да знаят, че техните идентификационни данни (потребителско име и парола) могат 
да бъдат откраднати. 

• Да сте наясно да не разкривате лична информация онлайн. 

• Да сте наясно, че не цялата онлайн информация е достоверна. 

• За да можете да предприемете основни стъпки за защита на устройствата 
(например използване на антивируси и пароли). 

• Да сте наясно как да реагирате, ако компютърът е заразен от вирус. 

За всички тези области и компетенции са разработени специфични курсове, качени 
в онлайн и мобилната платформа и достъпни на английски и всички езици на 
партньорите. 

4.4. E-платформа 

Съдържанието, инструментите, ръководствата, курсовете, разработени и събрани в 
Методологическата рамка, са качени на мобилна и онлайн платформа, специално 
разработена за целите на проекта. 

Тази интерактивна многоезична платформа (специализирана среда със специфични 
характеристики за обучение и тестване) е иновативен инструмент, който дава 
възможност на нискоквалифицирани безработни лица да изграждат своите цифрови 
компетенции (чрез обучение, ресурси и инструменти), така че да могат използват 
социалните медии по начин, който ще подобри и засили техните възможности в 
социалната и професионалната сфера и следователно ще насърчи и улесни достъпа 
им до заетост. 
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Платформата е домакин на цялата информация и продукти, обобщена в 
методологическа рамка. 

Свободният достъп до платформата дава възможност за развитие на уменията на 
допълнително нискоквалифицирани / нискоквалифицирани безработни лица във 
всяка страна партньор. 

Освен това наличието на ресурсния инструмент на английски (както и на български, 
италиански, португалски, испански и турски) ще улесни използването / усвояването 
на този инструмент от други организации, предоставящи подкрепа и / или обучение 
на (нискоквалифицирани / нискоквалифицирани / квалифицирани) безработни лица 
в други региони на страните партньори или други страни. 

Платформата ще бъде поддържана извън срока на проекта, така че ще гарантира 
нейното използване в дългосрочен план от целевата група и заинтересованите 
страни. 

Възможен е достъпът до платформата чрез PC и Notebook, таблет и смартфон, а също 
така има и отзивчив дизайн за смартфони и таблети. Платформата е разработена с 
използване на сигурно синхронизирано решение за Moodle (LMS) / мобилно 
приложение, съвместимо с GDPR, за да се гарантира, че съдържанието на мобилните 
приложения може да бъде лесно актуализирано чрез LMS, без да се изискват 
разработчици на приложения. 

Платформата е достъпна на адрес www.linkups.eu, след което трябва да изберете 
бутон “E-LEARNING”.  

 

На началната страница на платформата е възможно да се намери първи преглед на 
основното съдържание и функции. 

На първо място е възможно да се избере езикът. Освен английски, платформата се 
предлага на български, италиански, португалски, испански и турски. 

Тук също има директни връзки към предварителната и след оценяването оценка, а 
от дясната страна на горното меню има достъп за влизане и създаване на акаунт. 
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В средната част на началната страница има кратка информация за проекта, съвети 
за поверителност на потребителите и директна връзка към курсовете по английски 
и всички езици на партньорство. 
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В долната част на началната страница има низ за търсене, препратките към 
Програма Еразъм + и връзки към уебсайта и Facebook страницата на проекта. 

 

Регистрационната процедура е 
стандартна. 

 

Формулярът за регистрация е разделен на два раздела. Първият е да решите 
потребителското име и паролата, които ще се използват за следващите влизания. 
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След като избере идентификационните данни за вход, модулът за регистрация иска 
допълнителна информация. 

Попълването на всички данни е възможно да се създаде нов акаунт. 

На платформата се появява съобщение за потвърждение и потребителят ще получи 
имейл с връзка, за да потвърди регистрацията. В този момент потребителят се 
регистрира в платформата. 
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Има възможност да се използва платформата и без регистрация, но като „гост“, 
въпреки че тази опция не дава всички опции и функции, предвидени за 
регистрирани потребители. 

 

 

Като регистриран потребител е възможно да получите достъп до личната зона, 
организирана като табло, където лесно да намерите цялата информация и 
основните секции от вашите дейности в платформата. 

С наличните опции за персонализиране е възможно да се организира и използва 
таблото за управление като програма за виртуални класове. 

Различните секции могат да бъдат персонализирани лесно благодарение на бутона, 
близък до името. 

Потребителят, щраквайки върху и премествайки различните области, може да 
организира отново таблото, както предпочита. 

В личната зона потребителите могат да качват картина, да записват и качват аудио 
файл и видео, да изпращат лични съобщения или групови съобщения до 
участниците в курса, да правят лични бележки за участниците в курса, да добавят 
контакт на участниците в курса и да ги звънят просто докоснете телефонния номер 
и използвайте интеграцията на календара и го използвайте като дневен ред с местни 
известия (също мобилни push известия). 

Веднага са налице и всички дейности на курса, с преглед на курсовете, достигнатата 
степен, възможността за изтеглянето им и т.н. 
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Системата за съобщения може да се използва като теоретичен виртуален клас, в 
който е възможно да се проведе частна дискусия или групова дискусия. 

Достъпът до областта за разговори е от дясната страна на горното меню. 

 

Кликвайки върху изображението, менюто за 
чат се отваря. Това е персонализирано меню, 
като щракнете върху иконата, маркирана. С 
наличните опции за персонализиране е 
възможно да се реши кой може да прочете 
съобщението и да участва във виртуалната 
дискусия, как да получи поддръжка и други 
опции. 

Ядрото на платформата са наличните курсове. 

Връзката за достъп до курсовете е в средата на началната страница на платформата. 
Имайте предвид, че те няма да бъдат достъпни в частната зона, докато не бъде 
направена регистрация за единичния курс. 

 

Избирайки езиците на курсовете, се появява екран с наличните курсове и след това, 
като щракнете върху връзката на курса, е възможно да влезете в конкретната област 
на курса. 
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Само като се включите в курса, той се появява в 
таблото за управление. Освен това, опциите в 
лявото меню станаха активни, най-интересният 
от които е възможността да видите всички 
участници в курса и да се свържете с тях. 

Значките са добър начин за отбелязване на 
постиженията и показване на напредък. Значките 
могат да бъдат присъждани въз основа на 
различни избрани критерии и могат да се 
показват в потребителския профил на 
потребителя или да бъдат преместени към 
тяхната раница, а публичните значки в раницата 
им ще се показват в профила им на Moodle. 

Има две категории значки: 

• Значки на сайта - достъпни за потребителите на 
целия сайт и свързани с дейности в целия сайт, 
като завършване на набор от курсове. 

• Значки на курса - достъпни за потребители, 
записали се в курса и свързани с дейностите, 
които се случват вътре в курса. 

Степенките, зададени в модулите, са свързани с изтеглянето на модула, само за да 
се даде на обучителя обратна връзка за дейностите на обучаемият. Разработени са 
някои интересни варианти за консултанти по заетост / кариера и / или други 
специалисти, които искат да създадат виртуална класна стая. 

Като администратор на определен набор от модули, професионалистът може да 
определи / управлява обучителите, групи, свързани с обучител, може да запише 
потребители, ако има нужда (те могат да се запишат сами). 
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След тази стъпка рекрутерът може да избере участника, който да се запише в модул, 
който ги търси в списъка с участници и да им зададе ролята в курса. 

Като администратор на курсове, съветниците по заетостта / кариерата и / или други 
съответни специалисти имат и повече възможности за групово управление. С 
опцията „Групи“ професионалистът лесно би могъл да създаде група, следвана от 
участниците.
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5. Фасилитиране на обучителният процес  

5.1. Въвеждащо обучение 

В етапа на пилотна фаза трябва да се осигури въвеждащо обучение на възрастните 
учащи, за да им помогне да се запознаят с платформата за електронно обучение. 
Следователно фасилитаторът (консултанти по заетосттаили други съответни 
професионалисти) ще придружава участника в навигацията в портала, провеждане 
на фазите на регистрация и влизане, показвайки различните раздели, правилната 
последователност от стъпки за стартиране на действителната фаза на обучение. 

Предварителната оценка може би е най-важното събитие, защото от тук е възможно 
да се разберат пропуските в обучението, които трябва да бъдат попълнени и кои 
модули за обучение са най-подходящи за това. 

5.2. Предварителна проверка на текущите компетентности 

Предварителната оценка трябва да бъде взета от възрастните учащи, за да разберат 
от какво се нуждаят от повече инструкции и от това, което може би вече знаят. 

В горното меню има връзка за предварителната оценка. 

Фазата на предварителната оценка се състои от въпросник от 25 въпроса относно 
различните модули за обучение, достъпни на портала. 

След като отговорите на всички въпроси, е възможно да изпратите въпросника и 
системата дава незабавна обратна връзка за постигнатите резултати и някои 
възможности за начина на получаване на обратната връзка: по имейл и / или 
изтеглянето й и формата (.doc или .pdf). 

 

Резултатите, получени при предварителна оценка, са ръководство за обучаващия 
(или за кандидата, в случай на самоподготовка) да избере модулите за изучаване. 
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5.3. Подход на комбинирано обучение 

Както видяхме в секциите по-горе, порталът е организиран, за да позволи на 
обучаващите да управляват учебната секция със смесен подход за обучение. 

Частната зона, с няколко функции на таблото, е просто смесена, ориентирана към 
обучението, с организация на теоретичен виртуален клас, в който следят напредъка 
на обучаемия, отбелязват напредъка и други подробности, организират 
дискусионни групи или единичен разговор, следи развитието на моделите на 
обучение и т.н. 

Всеки модулен курс на платформата преследва целите на обучението: 

Модул № 1 - Обработка на информация 

• Да формулират информационните нужди, да търсят информация, данни и 
цифрово съдържание. 

• Да прецени значимостта на източника и неговото съдържание. 
• За съхранение, управление и организиране на цифрови данни, информация 

и съдържание. 

Модул № 2 - Решаване на проблеми 

• За да разрешите някои рутинни проблеми (например затворете програма, 
рестартирайте компютъра, преинсталирайте / актуализирайте програмата, 
проверете интернет връзката). 

• Как да намерите полезна информация за решаване на цифрови проблеми. 

Модул № 3 - Комуникация 

• За да комуникирате с други хора с помощта на мобилен телефон, Глас през 
IP, имейл или чат. 

• Да се използва широка гама от комуникационни инструменти. 
• Предаване или споделяне на знания с другите онлайн. 
• Създаване и управление на съдържание с инструменти за сътрудничество. 
• Да сте наясно, че когато използвате цифрови инструменти, се прилагат 

определени правила за комуникация. 
• Да участва в обществото чрез публични и частни цифрови услуги и 

гражданско участие. 
• Управление на цифровата идентичност и репутация. 

Модул № 4 - Създаване на съдържание 

• За създаване на просто цифрово съдържание в един или различни формати 
(т.е. текст, таблици, изображения, аудио файлове, клипове и т.н.). 

• За извършване на основна редакция на съдържание, вече произведено от 
други. 
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• Прилагане на основно форматиране към произведеното съдържание (т.е. 
вмъкване на бележки под линия, диаграми, таблици, снимки и т.н.). 

• Различните начини на авторско право обхващат цифрово съдържание и да 
прилагат лицензи и авторски права. 

• Прилагане и промяна на прости функции и настройки на софтуера и 
приложенията. 

Модул № 5 – Онлайн безопасност 

• За защита на устройствата, личните данни и поверителността на възрастните, 
които в еднаква степен трябва да разбират рисковете и заплахите от 
дигиталната среда. 

• Обучение на възрастните да знаят повече за мерките за безопасност и 
сигурност и да обмислят надеждността и неприкосновеността на личния 
живот. 

• Да се даде възможност на възрастните да разберат как да използват и 
споделят лично идентифицираща информация, като същевременно са в 
състояние да защитят себе си и другите от щети. 

• Да се даде възможност на възрастните да разберат, че цифровите услуги 
използват „Политика за поверителност“ и да бъдат запознати как се 
използват личните данни. 

5.4. Допълнителна подкрепа 

Възможността за качване в таблото за управление и файловете от груповата група, 
аудио, видео и текст дава възможност на фасилитатора да допълни инструментите 
и курсовете с допълнителни учебни материали. 

Допълнителните учебни материали могат да бъдат споделени с групите и учащите 
се и други контакти. 

Всички тези средства позволяват на фасилитаторите да следват индивидуален 
подход за всеки обучаван или подход за група или всички тях. Обучението може да 
се извърши у дома, ако обучаемият разполага с подходящо оборудване или в 
компютърен пакет с отворен достъп. 

5.5. Получаване на обратна връзка 

Както прочетохте по-горе, предварителната оценка дава незабавна обратна връзка 
за нивото на цифровите компетенции на участниците. 

Мащабът на оценка може да бъде обобщен, както следва: 

• Общ брой въпроси: 25 

o 22-25 обучаващият се има добро ниво на дигитални компетенции, но може да 
посети учебния материал за проекта за по-нататъшно разширяване. 
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o 1-22 обучаемият може да подобри своите цифрови умения; затова предлагаме да 
вземем участие в нашия курс и да посетим 5-те проектирани модула, което 
допълнително ще разшири неговите / нейните знания, умения и компетенции. 

5.6. Финално оценяване 

След като следва курса / модулите и изучи съдържанието му от самия себе си и / 
или с подкрепата на фасилитатора, обучаемият трябва да продължи с последващото 
оценяване, което ще покаже постигнатото подобрение на знанията, уменията и 
компетенциите. Що се отнася до предварителната оценка, също и за последващата 
оценка, резултатът е незабавен. 

Окончателният доклад дава също така незабавна кореспонденция между грешните 
отговори и курсовете на модулите, които трябва да бъдат проучени. 

Като се има предвид, че последващата оценка е последният тест след изучаването 
на модулите, поради тази причина получената обратна връзка също дава 
съответствието със свързания курс на модула. 

5.7. Сертифициране 

В края на обучителния курс партньорите по проекта ще издадат сертификат за 
участие в пилотното изпълнение на процеса на изграждане на цифрови умения за 
възрастни, отнасящ се до общото натоварване и неговата модулна структура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


