
 

 

 

Интервю за Talentwerk и тяхната концепция за: самостоятелно и 

неформално обучение 

 

Въведение: Здравейте, днес ще направим интервю за самостоятелно и неформално учене. 

Казвам се Сехер Каратепе и ще водя интервюто.  Ще разгледаме по-подробно тази вълнуваща 

тема, като използваме практическия пример на Talentwerk в Sozialwerk Dürener Christen. Така 

че обърнете внимание на интервюто, защото ще ви дадем пример с добро практическо ноу-

хау! 

 

1.  Добре: С кого имаме удоволствието да направим интервю днес? Можете ли да се 

представите накратко? 

Казвам се Стефан Тейсен, Здравейте, аз съм Астрид Шьолер-Фрингс 

 

2. Здравей Стефан, здравей Астрид. Бих искала да знам повече за вас. Нека започнем със 

следния въпрос: Каква е вашата роля в Sozialwerk и от колко време работите тук? 

Работя като социален работник в Sozialwerk от почти 13 години в различни проекти и 

мерки. Виждам себе си предимно като съветник и обучител за тийнейджъри и младежи, 

които биха искали да получат подкрепа отново да водят живота си независимо и на 

собствена отговорност. Също така провеждам вътрешни и външни обучения за работа 

със символи symbol work в проекта Еразъм, който стартирахме преди няколко години. 

Работя в Sozialwerk само от около три години и като социален педагог виждам себе си  

като спътник и съветник на нашите участници. От предишните си работни места имам 

специален интерес към хора с психични разстройства и намирам работата за особено 

обогатяваща. В допълнение към Talentwerk, аз пиша проекти, които се финансират от 

трети страни. В тези проекти се занимавам специално с областите на развитие на нашите 

участници, които не могат да бъдат разгледани толкова задълбочено в другите 

програми. По този начин в образователните програми, чрез преживяване стъпките на 

действие се отразяват и пренасят в ежедневния живот на хората. Като системен 

супервайзор предлагам консултации по казуси за колегите в Sozialwerk. По този начин 

ние съвместно черпим от много специфичните умения на отделните членове на 

персонала, за да намираме решения за нашите клиенти. 

 

3. О! Вашите дейности звучат наистина вълнуващо и разнообразно. На този етап 

мисля, че би било важно да изясня на слушателите как можете да опишете функцията 

на Talentwerk или какво представлява тя и как е свързана със Sozialwerk. Така че една 

класификация би била доста подходяща тук. 

Talentwerk е мярка, която получава своето разрешение от Социалния кодекс. То е 

насочено към получателите на обезщетение за безработица II, по-известно като HARTZ 

IV. Концепцията гласи, че тази мярка е насочена към младите хора и има за цел да ги 

научи на практически житейски, училищни и професионални умения. Освен социално-



 

 

педагогическа подкрепа, има занаяти, в които участниците могат да се пробват. Тъй като 

за съжаление местата за терапия често не са достъпни за тези млади хора, те могат да 

получат и психологическа подкрепа от нас. Такава оферта се финансира от Sozialwerk 

Dürener Christen като образователна институция в нейния държавен мандат чрез центъра 

по труда. 

 

4. Интересно..разбирам. И каква беше нуждата, която породи Talentwerk? 

Забелязахме, че вече не можем да достигнем до много млади хора със „старата“ 

система. Нашите участници също често не успяваха да изпълнят доста стриктните 

изисквания. Например, те трябваше да идват навреме, което  не можаха да направят в 

началото на мярката и след това бяха отстранени. Сега имаме възможност да действаме 

по-индивидуално с цел да упражняваме тази точност. 

 

5. Звучи убедително... И ако сега малко по-конкретно: какво е специалното за Talentwerk 

и защо е уникален? 

Тъй като е признато, че едно предложение или метод не води до успех за всички 

участници, Talentwerk ни предлага възможността да отговорим много индивидуално на 

всеки участник в социално-педагогическата подкрепа. Съществуващите мрежи за 

взаимопомощ, консултации за наркотици, настойничество, психиатрична или 

психологическа подкрепа определено трябва да бъдат включени. По този начин 

консултирането остава прозрачно и разбираемо за участниците. Достигането до там 

изисква надеждна основа на работа, тъй като ние от Talentwerk работим с всеки участник 

индивидуално. Например, за един човек в началото има само домашни посещения, за 

друг човек бързо се предават основни познания за поведението, така че той или тя да 

може да разпознае откъде идва то. Във всеки момент може да се включи и вътрешната 

„мрежа“ на нашите психолози. 

Да, освен това имаме групови оферти, които всеки участник може да използва. 

Редовната група по готварство, например дава възможност на хората да се опознаят и да 

обменят идеи в група. След това това обсъждаме ситуацията с участника,  придружаваме 

го в началото, ако е необходимо и по този начин интегрираме го интегрираме в нашата 

социална работа. 

 

6. Много ефективно според мен. Трябва да се действа в съответствие със съвремието 

и със стремеж към индивидуален подход. Категории и фиксирани схеми, това беше 

вчера! Нека да преминем към следващия въпрос, който според мен е доста важен: 

Какъв е човешкият образ или мисията на Talentwerk? 

Извадка от мисията на Sozialwerk би била: „Всеки човек е уникален и безкрайно ценен в 

своята личност, характер, биография и начин, по който той или тя мисли, действия и 

чувства в резултат на това. Така всеки човек независимо извлича начина за справяне със 

своите житейски ситуации. 

Ние виждаме човека в неговия или нейния съответен контекст, уважаваме и ценим 

неговата или нейната лична житейска история, произход, текуща житейска ситуация и 

бъдещи перспективи. " 



 

 

В Talentwerk това се отразява в системен холистичен подход към човека. 

 

7 В днешния свят ми се струва по-ценно от всякога всеки човек  да изпитва чувство за 

принадлежност към обществото, в допълнение към уважението и 

толерантността. Във времена на поляризирани общества това е все по-важно, но и 

по-трудно. Но сега нека навлезем в повече подробности: Кой е дефинирал тези насоки 

или как са възникнали, от кое по-висше намерение (на SWDC) или от кой минал опит? 

През 1985 г. Sozialwerk Dürener Christen е основана като асоциация с нестопанска цел, за 

да търси начини за борба с безработицата и последиците от нея, особено сред младите 

хора. Това е регионално активна организация. През годините това доведе до широка 

гама от предложения за подкрепа на младите хора в рамките на младежката и 

професионалната помощ. По този начин Sozialwerk Dürener Christen реагира на 

различните социални промени и се опитва да смекчи ефектите за младите участници с 

различните предложения. Talentwerk се появи, защото предишните предложения вече 

не постигнаха очаквания успех. Предимно строгите изисквания на бюрата по труда, които 

напомняха формален образователен мандат, вече не можеха да достигнат до все по-

натоварените млади хора. Въз основа на идеята за адаптиране на системата към хората, 

а не хората към системата, бяха създадени нови възможности за нашите много различни 

обременени млади хора. 

 

8. Последното, което казахте, е наистина силно. Трябва да се помисли за това. Искам да 

повторя категорично: системата трябва да се адаптира към хората, а не хората към 

системата. Това вече е от голямо значение. И сега ми е интересно кои са участниците. 

Можете ли да опишете целевата група по-подробно? 

Нашите участници са младежи на възраст между 16 и 30 години. 

Често те се разминаваха с официалната система на пазара на труда или обучението и 

след това се объркваха, затрудняваха и отпадаха или нещо друго. 

Нашата целева група е много различна, а също така се нуждае от много различна 

подкрепа от наша страна. Веднъж работи само ако ги посещавате у дома и по този начин 

много бавно изграждате система за подкрепа, с продължаване на много малки стъпки. 

Друг път, обаче, човекът вече има образователен ценз или нещо подобно и просто се 

нуждае от подкрепа, за да може да реализира своя втори шанс. 

 

9. Разбирам. А как изглежда приемането, през каква фаза преминават участниците? 

По принцип нашите участници не преминават през никакви фиксирани фази. В началото 

всеки колега се запознава с участниците, за които отговаря. След това заедно с участника 

виждаме къде има нужда от поддръжка, кое вече работи и кое не, за да съставим 

индивидуален пакет мерки. 

Това може да бъде помощ при практически житейски проблеми,  иницииране на 

диагнози или участие на други системи за подкрепа. По този начин се опитваме да 

постигнем статут, в който участникът да може да се наложи нормално на пазара на труда 

и често да използва различните ни занаяти. 



 

 

 

10. Наистина интересно! Бих искала да знам каква образователна мисия произтича от 

това за тази целева група? 

Ние изграждаме нови структури около участниците, създаваме пространства и ситуации, 

където те могат да изпробват и изживеят себе си по различен начин. Опитваме се да се 

фокусираме върху положителния опит и да видим с какви ресурси разполага участникът 

или до какво вече няма достъп. В най-добрия случай им се дава възможност да се 

справят в „нормалната“, формална система и отново да я използват за себе си. 

Точно; често нашите участници нямат достъп до стратегии за решение, виждат кризите 

като постоянно състояние, не могат да се върнат към положителни преживявания и им 

липсва стабилно самочувствие. Те реагират на промените с несигурност и поставят под 

въпрос собствените си компетенции. Но има и участници, които се надценяват или 

намират извинения дори да обмислят всяка нова възможност. В холистичния системен 

подход на тези различни аспекти може да се отговори с индивидуални предложения. 

Неформално участниците усвояват практически житейски умения, които се усвояват най-

добре у дома. Неформално, работата в занаятите и в различни други дейности, напр. 

готвене заедно, може да развие нови компетенции, които влияят положително върху 

личностното развитие на участника. Особено за участниците, които са се провалили във 

формалното образование, това води до усещане за „способност“, за „все пак не съм 

глупав“. По този начин старите убеждения за негативно самовъзприятие се променят 

неофициално. 

 

11.  Намирам за забележително, че човек дори може да излекува блокажи в 

себевъзприятието чрез тази образователна мисия... Вълнуващо! Сега става малко 

по-конкретно: имаме работа с неформална структура. Как е структурирано 

неформалното обучение в Talentwerk и какво всъщност означава неформалното 

обучение? 

Е, не бих го нарекъл самосъзнанието изцеление, но може би пробив. 

Да, това е важен момент. Неформалното обучение, съгласно настоящата дефиниция, не 

води до формална квалификация. По-скоро се изграждат компетенции, които може да 

са от значение в ежедневния училищен или професионален живот, но може би са 

свързани повече с личността. Все пак се оказва влияние върху мотивацията и общите 

компетенции. В Talentwerk се занимаваме с образованието на индивида, като търсим 

начини, по които той може да придобие умения. Те включват не само социални, но и 

политически умения. Но ако някой участва в дейност като готвене заедно, например, той 

или тя може да получи основни знания в допълнение към рецептата и стъпките за 

нейното изпълнение. В крайна сметка вкусното ястие е резултат, но компетентността е в 

готвенето, в дързостта, в това да можеш да се включиш. Участникът не получава 

сертификат за участие, но чрез положителната обратна връзка, чрез груповото усещане, 

може да постигне подобно усещане за постижение, каквото някой с добро образование 

получава чрез доброволен труд. В Talentwerk предлагането е разнообразно и 

широкообхватно. Неформалното обучение не се намира само вътрешно в различните 

курсове, но също така включва предложение за упражнения, предложение за участие в 

спортни инициативи от областната спортна асоциация или посещение на парка с дивата 

природа или музея на открито, където научаваме за историята и природата. 



 

 

 

12. Готвенето е наистина подходящ пример! И как този подход е по същество различен 

от официалния образователен мандат? 

За мен един от най-важните моменти тук е, че участниците могат да се запознаят и с 

младежи като тях, но обучаващи се в други области. По този начин могат да видят, че 

другите вече са извървели успешно своя понякога труден път или поне са започнали. 

Виждам това и като важна стъпка в обучението. В крайна сметка целта не е оценка или 

успешен тест, а желанието за постигане на цел трябва да расте в самия човек. Ако успеем 

да създадем вътрешна мотивация, да ги измъкнем от познатата черупка, да им покажем, 

че кризите са прозорци на възможности в живота, които са ограничени във времето, но 

не продължават вечно, че всеки може да грабне шанса да се промени, след това ще са 

постигнали основата, от която се нуждаят, за да може да влязат във формалната 

образователна система, която се стреми към сертификат за завършено обучение. Тогава 

ще са в състояние да дадат образ на представата си за бъдещето. Тогава може да видят 

себе си в определена област, може сами да формулират цели и да поемат по пътя към 

реализирането на тези цели дори и при съпротива. Тази мисия е възможна само в 

индивидуални, неформални настройки, тъй като предложенията са ориентирани към 

участника и по този начин адаптират системата към изискванията на обучаемите. Не като 

в нашата немска училищна система, учениците трябва да се адаптират към системата. 

Често се говори за реформи в училищната система, но в моята професионална и лична 

среда ги преживявам като не много устойчиви. Те изключват деца, цели семейства, от 

конструктивния образователен път. Тук обаче не можем да навлезем във федералната 

структура на германската училищна система, но все пак трябва да се обмисли дали 

Германия може да си позволи да изключи учениците и по този начин евентуални 

служители, бъдещи данъкоплатци, от образователната пътека, защото не се вписват в 

системата. Какво означава това за младите хора, може би ще стане по-ясно другаде. 

Изхождайки от това, бих казал, че основната разлика е във възприемането на неуспеха. 

В училищната - официална - обстановка, ученикът се отсява, само доброто представяне 

води до успех. В нашата неформална среда той израства от своите „провали“, получава 

възможност да се пробва. Резултатите се обсъждат, за да може участникът да види къде 

вече напредва. Самочувствието му може да се повиши. 

 

13. Това води до следния въпрос, какви предимства предоставя неформалният подход за 

разлика от формалната образователна пътека? Или ако понятието предимства не е 

подходящо, нека опитаме термина допълнение. 

Колкото повече мисля върху този въпрос, толкова повече не искам да разглеждам двата 

подхода поотделно. За мен неформалното образование крие човешкото развитие, тоест 

личностното развитие. Ако някой в една организация има желание да посещава 

допълнително обучение, тогава той не само се образова професионално, но също така 

инвестира много време, а понякога и пари. Той се образова като личност, научава ново 

съдържание, но расте в своята ангажираност. Той вижда какво е способен да постигне. 

Или ако някой учи език в центъра за обучение на възрастни например, това може дори 

да му донесе сертификат, но за него може да е по-важно да има хубави лични моменти 

с местните на следващата си ваканция. Участието в политическо или социално 

доброволчество със сигурност също носи професионални знания, но в крайна сметка ни 

позволява да участваме. Участие в социални групи, в социалния живот. Следователно 



 

 

неформалното учене или неформалният подход трябва винаги да се поставя редом с 

формалния подход. Има все повече училища, които започват точно тук и предлагат на 

учениците програми Lions Quest: „Помощ при израстването“ или курсове по политическо 

образование в по-горните класове. Ето защо аз съм абсолютен привърженик на учебните 

единици чрез преживяване, защото тук, в размисъл, уменията са назовани за 

участниците по подходящ и признателен начин. Тук компетенциите могат ясно да се 

появят. По-лесно е да разпозная, че мога да направя нещо, когато го правя. Много от 

нашите участници не вярват, че могат да направят нещо. Те често имат много лоши 

преживявания от ученическите си години. 

 

14. Разбирам... Също така смятам, че само чрез съвместно съществуване двата подхода 

могат най-безопасно да постигнат желания ефект. Според вас има ли и 

контрапродуктивни аспекти на неформалното обучение? 

Бъдете внимателни, когато избирате организацията, в която искате да участвате. Със 

сигурност има граници, при които неформалното обучение има тенденция да прави 

обратното на добро. Участието в социален контекст е целта на работата по социално 

образование. Да даде възможност на хората „отново“. Когато гледам системата на 

бюрата по труда, която всъщност е нашата социална система, с нейните много 

възможности за финансово подпомагане, трябва да се запитам като социален педагог, с 

гореспоменатото твърдение, тази система служи ли за участие или е чисто парична 

система? 

За да не излизаме извън рамките на този разговор, за съжаление, не можем да 

навлизаме в дълбочина. Но ако разглеждаме Центъра по труда като институция на 

Агенцията по заетостта и там има определени структури и насоки, както във всеки орган, 

може би като социален педагог с мандат за социално образование , най-малкото мога 

да се запитам дали някои от насоките не са формиращи за нашата клиентела. Например, 

ако често съм в отпуск по болест като служител и продължа да получавам заплатата си 

до шест седмици, преди да започна да получавам обезщетение по болест, това със 

сигурност няма да се хареса много на работодателя в даден момент. Като по-възрастен 

служител човек се страхува от уволнение. Нека просто оставим настрана Закона за 

защита при уволнение за момент. Много колеги в социалната сфера работят на срочни 

договори, така че дългият болничен е още по-„опасен“. Но когато се получават помощи 

от ALG II, се създава впечатлението, че си защитен. Разбира се, след известно време се 

предлага процедура за проверка на работоспособността. Но какво научава съответният 

човек от това. Той трябва да се страхува по-малко за положението си, отколкото един 

служител. Има проучвания от 2010 г., които показват, че рискът от изпадане в бедност е 

значително по-висок за работниците, отколкото за получаващите на обезщетения ALG II. 

Освен този аспект, който показва нивата на самостоятелно или вече неформално 

обучение, ние го наричаме измерване на опита с нашите участници, клиентът научава 

малко за положителното интегриране в работата. Този опит с мерките понякога води до 

неприятно поведение. След това чуваме от участниците: „Това е доброволно. „Не трябва 

да го правя. „Или „Не, съжалявам, болен съм и не мога да дойда“. Особено аспектът на 

наложената доброволност прави много трудно мотивирането на този участник. В крайна 

сметка може да се каже също, че за външни лица може би не е наистина измеримо какво 

участникът е научил неформално. С формалното образование е по-лесно заради 



 

 

оценяването. Но в обмена с участника става ясно къде е разширил значително 

компетенциите си. 

 

15. Добре... разбира се, винаги има плюсове и минуси. Благодаря ви за тези примери от 

реалния живот! На този етап бих искал да обърна внимание на друг аспект: можете 

ли да назовете конкретни учебни цели, компетенции, основни елементи в прилагането 

на неформалното обучение? 

Мисля, че тук емоционалните и социалните умения са на преден план. 

Тъй като аспектите на стреса са широки, може би мога да използвам пример, за да 

покажа за какво понякога става дума. Един участник има дълга история с наркотици зад 

гърба си, алкохолът се превърна в компенсатор, конфликтът със закона беше проблем от 

дълго време, връзка с психиатрична клиника, няколко престои за детоксикация, 

терапевтична подкрепа, много неща бяха прекъснати. След кратка любов той стана баща. 

Това доведе до промяна в мисленето, тъй като той искаше да поеме отговорност, но 

партньорката беше обременена и връзката беше основана повече на аспекта на 

отговорността, отколкото на любовта. 

При първоначалните интервюта стана ясно, че участникът има добро до много добро 

когнитивно умение, въпреки дългия период на злоупотреба. Стана ясно, че той е има 

добра диплома за средно образование. Стана, обаче ясно, че той проявява изразени 

симптоми на ADHD. В по-нататъшния курс фокусът беше върху наблюдение, отразяване 

на ежедневни ситуации, от които участникът след това можеше да направи изводи за 

своите действия. Той получи основни познания за ADHD и специалната мисловна 

структура на мозъка. Той успяваше все по-добре да посочи къде тази структура 

затруднява ежедневието му. Жизнеспособната диагноза трябваше да внесе яснота. Тъй 

като зависимостта, независимо дали поради множеството стресове в ежедневието, 

високите изисквания към ролята му на баща и облекчението, което все още не е получил, 

все повече излизаше на преден план, участникът прекрати мярката. Извършена е цялата 

подготовка, записвания за диагностика, обитаване и контакти със специалисти. 3 месеца 

след отпадането, участникът съобщи, че е успял да разкъса въжето, така да се каже, след 

масивен рецидив, завършил е детоксикацията и е бил в абстиненция в продължение на 

5 месеца. Обвързал се е с друга мярка, потърсил е място за диагностика на ADHD и дори 

има перспектива за чиракуване. Беше много оптимистично настроен. 

 

16.  О! Това е доста трогателен пример. Случай за устойчивост, ако щете! И с кои 

конкретни учебни цели неформалната мисия се проваля според опита или трябва да 

се разглежда критично и защо? 

Тъй като действаме толкова индивидуално, понякога е много трудно да се върнем 

обратно към чисто формалната образователна система. Често неформалният подход не 

се приема толкова сериозно, защото включва учебни цели, които не са толкова добре 

измерими и също така не са завършени със сертификати или други подобни. За 

съжаление това често създава у участниците впечатлението, че е доброволно и 

следователно не е важно да се участва. 



 

 

17.  Разбирам. Отново се интересувам от следното: Има ли конкретен подход за 

насърчаване на неформалното учене? Това също ли е част от концепцията на 

Talentwerk? 

Както вече споменах, смятам, че е важно да се създават предложения, при които групите 

се смесват помежду си, за да спечелим млади хора като ролеви модели и контакти, които 

са на различно ниво в системата на формалното образование. 

Преподаването на меки умения изглежда пасва тук. Поздрави, представяне по подходящ 

начин, държане на вратата отворена или неизлизане 5 минути преди уговорена среща с 

"болен съм". Носенето на подходящи дрехи за официални срещи може да бъде 

обсъдено в по-нататъшни стъпки. 

 

18. Намирам това за интересно! Сега бих искала да знам дали има моменти, когато 

участниците откриват собствения си допълнителен потенциал извън себе си и какви 

примери могат да бъдат дадени за това неформално обучение? До каква степен нещо 

подобно се насърчава или подкрепя? 

Например, аз се обръщам към всички участници с "Вие". От една страна искам да им 

засвидетелствам уважение, защото им позволявам и да ме наричат по име, но и да им 

покажа, че вече не са на 12 години и са на път да пораснат. "Вие" изобщо не е пречка за 

доверителна, интензивна съвместна работа. Стриктен съм по отношение на това и го 

следвам, но го обяснявам само много накратко в началото на консултирането и 

обикновено не се споменава отново в по-нататъшния контекст. Но е интересно, че 

участникът след това също използва вие в друг контекст и се отнася с други хора по много 

по-„формален“ начин. В по-нататъшния курс успях да забележа при някои хора, че се 

чувстват по-ценни поради това малко правило. Виждам това като ясен успех в 

неформалното обучение. 

 

19.  Мога само да се съглася с това. Сега бих искала да обсъдя още няколко 

административни въпроса, докато краят на интервюто ни постепенно наближава. 

А именно, чудя се *кой всъщност работи по концепцията, какви са екипните структури 

в Sozialwerk/Talentwerk? 

 

Проектната организация е основно отговорна за написването на концепцията. 

Съдържанието на концепцията Talentwerk е допринесено от ръководството на проекта и 

участващата организация. 

Кадровата и пространствена база за проекта се разработват с педагогическото 

ръководство. Talentwerk се координира и управлява от ръководството на проекта. 

Нейният екип включва до седем души педагогически персонал и трима психологически 

специалисти на различни места в Sozialwerk. В главната координираща роля 

ръководителят на проекта действа и като централно лице за контакт по въпросите на  

сътрудничество и отговаря за централната комуникация с клиента, т.е. (job-com). 

Редовните екипи в цялостни, свързани с обекта или предмета настройки допълват зоната 

на отговорност. 

 



 

 

20.  Това звучи много разностранно професионално! И колко редовно се оптимизира 

такава основна рамка или как се измерва спешността? 

Sozialwerk поддържа обмен с ръководството на проекта на клиента. Чрез редовни срещи 

между екипа на проекта и отговорните специалисти на клиента се обсъждат нуждите, 

които могат да доведат до оптимизация. Неотложността може да е резултат от остра 

нужда от действие. Ако необходимите корекции се отклоняват значително от 

съществуващата концепция, е необходимо взаимно съгласие и/или евентуално 

удължаване на договора. 

Поради ограничените договорни периоди от обикновено 12 месеца, основна 

концептуалната рамка може да бъде редовно адаптирана, без да се свързва със 

съществуващ договор. 

 

21. Ааа, добре, разбирам... Но сега трябва да се запитам какви стандарти се използват за 

разработване на такъв образователен мандат, има ли също строги рамкови условия 

или разпоредби? 

По отношение на Talentwerk тръжните критерии в документите за възлагане са 

рамковите условия, към които човек трябва да се ориентира. Тези документи за 

възлагане се основават на насоките на §16, ал. 1 SGBII и §45 ал. 1, т.1, № 1 SGB III. 

Критериите за концепцията на образователен договор произтичат от конкретни нужди 

на клиента, цели на политиката на пазара на труда и основни педагогически нагласи, 

които трябва да бъдат взети под внимание. 

 

22.  Добре, тогава поглеждайки назад, обобщавайки темата: Според вас трябва ли да 

има още по-отворени възможности за дизайн за оптимизиране на неформалното 

обучение? Как би изглеждала една идеална структура според вас? 

Мисля, че ние в Sozialwerk вече имаме много свобода на действие да проектираме и 

променяме нашите структури на наша отговорност. Това е необходимо, за да 

управляваме нашата система по начина, по който го правим. 

Мога само да се съглася с това. Може би обменът между колегите може да стане малко 

по-целенасочен, защото сме на различни места и не винаги се виждаме. 

 

 

 

23. Да можеш да действаш толкова свободно наистина не е нещо естествено! Бих 

казала, че е привилегия! Друг важен въпрос: Как всъщност са подготвени или обучени 

специалистите по отношение на неформалното и самостоятелното учене? 

В Sozialwerk всички служители вече са мотивирани да се възползват от възможностите за 

външно обучение и също така са добре подкрепени в това. 

Вътрешно има и различни методически курсове за обучение, в които да участваме, като 

курсовете за обучение Metalog, работата със символи, работата с Reach Youth, както и 



 

 

вътрешни курсове за обучение на нашите психолози по различни заболявания и други 

теми. 

И, разбира се, колективният обмен между колегите на редовни екипни срещи и т.н. също 

помага. 

 

24. Това звучи професионално и обещаващо! Бих искала да се върна отново към следния 

изключително вълнуващ и важен въпрос, за да мога да направя някакво заключение: 

Какви предизвикателства, рискове или дори възможности носи със себе си задачата за 

неформално обучение? 

Актьорът, т.е. социалният работник със сигурност е по-предизвикателен в своята работа 

и творчески предложения. Тук е необходимо от време на време да се претегля кое е 

разумно и къде собствените ресурси достигат границите си. Високата степен на 

самодисциплина със сигурност предотвратява претоварването. Супервизията за оценка 

на собствените стъпки и възможности може да бъде полезна. В случай на индивидуални 

възможности за обучение, разбира се, има и възможност участниците да откажат да 

участват. Тук се сещам за една хубава социално-педагогическа поговорка: „Ако това е 

решението, искам проблема си обратно.“ Човек не бива да позволява това да възпира 

мотивацията му да даде индивидуален ангажимент на другите участници. Поради моя 

опит мога да кажа, че повечето участници, които са готови да се впуснат в това пътуване, 

имат добро усещане, че интересът ми към тях е сериозен и че могат да се чувстват 

сигурни. Че ние вървим по пътя заедно и те се учат да задават въпроси и да поемат 

отговорност с и с мен. Мисля, че говоря от името на колегите, които практикуват този 

подход. 

 

25. И последният въпрос за днес е: Поглеждайки назад, какво сте взели със себе си, какво 

ви е повлияло особено наскоро по пътя към осъществяването на такава специална 

образователна мисия? 

Намирам за страхотно да видя как всеки участник може да открие или преоткрие своите 

ресурси в много различни житейски ситуации. 

Намирам за много добре да мога да разработя структура индивидуално и творчески за и 

с участника, тъй като смятам, че това най-вероятно ще доведе младите хора до техните 

цели. 

По професия съм дърводелец и когато започнах да уча, бях по-възрастна от повечето си 

състуденти. След това трябваше да гледам трите си деца в допълнение към обучението 

си, а вечер работех в интернат към междуфирмен център за обучение на занаятчии в 

строителството. Чрез тази работа и като майка на тези три деца ми стана ясно отрано, че 

няма единен подход към образованието. Аз съм голям фен на Мария Монтесори и 

твърдо вярвам, че всеки има право на образование, независимо от какъв родител идва. 

Но също така има доказателства, че не всеки трябва да има A-levels и че хората с ниска 

квалификация все още могат да бъдат житейски и социално отговорни хора. Училището 

ме е научило, че това не се възприема навсякъде така. Затова се впуснах в обучението си 

със съзнанието, че ще се срещна с всеки мой бъдещ клиент максимално индивидуално. 

Така че този подход винаги е бил моят начин. Възпитанието и образованието са два 

стълба на човечеството. Ако някой бъде пренебрегнат, съответното лице понася 



 

 

последствията. Това убеждение ме предизвиква да погледна зад поведението и да 

изследвам мотивите, поради които някой действа по начина, по който действа, а не по 

различен начин. И дали биха могли да се държат различно в различна ситуация? Това е 

малко като редене на пъзел, сглобяване на части, за да образуват картина, така че накрая 

участникът да опознае себе си по-добре. Абсолютно съм очарована от способността на 

човешките същества да гледат напред дори след тежките удари на съдбата и на практика 

да преоткриват себе си. Много специална задача е да помогнем на хората в стрес да 

направят това. Когато след това моите клиенти осъзнаят, че кризите могат да придобият 

различно значение чрез тяхното възприятие, видят устойчивост, те стават способни да 

действат отново и да излязат от собствената си сянка. Алфред Адлер го е казал толкова 

красиво: „Не преживяванията ни оформят, а значението, което им придаваме.“ 

Благодаря ви много, с радост. 

Благодаря много. 

Какво красиво финално изречение... много хубав цитат! 

Благодаря ви много за вашите честни, критични, ценни и особено обогатяващи отговори 

и храна за размисъл, благодаря отново, че отделихте време да споделите с потенциални 

бенефициенти и хора, които са нетърпеливи да учат! 


