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Въведение 

Настоящият наръчник с насоки е предназначен за всички, които работят с бивши затворници - 

служители и организации за подкрепа, целящи да подобрят техните знания и умения за успешната 

им реинтеграция в обществото и за успешната им реализация на пазара на труда. Насоките, които 

ще намерите тук, са резултат както от подготвителната изследователска работа за ситуацията в 

страните партньори, послужила за подбора на темите в модулите, така и от практическото прилагане 

на различни модели на обучение, впоследствие адаптирани така, че да бъдат най-полезни за 

целевата група. Модулите в платформата и мобилното приложение могат да се използват и в други 

образователни контексти, както и за индивидуално обучение, като се следват насоките в последния 

раздел. 

 

1. За проекта 

Проектът ReCHANCE - рехабилитационни подходи за осигуряване на личностно развитие на бившите 

затворници и влизане в обществото CHANCEs, предлага ресурси, инструменти и програми за 

обучение, които работят за овластяване на бившите затворници и за борба със социалните пречки, 

пред които са изправени поради стигматизация и социално изключване. В хода на проекта 

ReCHANCE 8 партньори от България, Кипър, Чешката република, Гърция, Ирландия и Италия работят 



 

 

    

 
  

с бивши затворници, за да предложат учебни програми, ресурси и инструменти, които да ги 

подпомогнат при реинтеграцията им в обществото на личностно, социално и професионално ниво. 

Проектът ReCHANCE предоставя учебна програма, набор от инструменти за учебни компоненти, 

цифрови инструменти за обучение и наръчник с насоки за адаптиране, който предлага различни 

ресурси за бивши затворници. Чрез тези инструменти и платформа за електронно обучение целевата 

група ще може да подобри своите компетенции в областта на развитието на житейски умения, по-

конкретно: ИКТ умения, комуникация, работа в екип, управление на стреса, самооценка, управление 

на времето, разрешаване на конфликти и механизми за справяне със здравето и стигмата. 

Цели 

За постигане на тези цели проектът ReCHANCE има следните специфични цели:  

Предоставяне на бивши затворници на умения и знания, които са от съществено значение за тяхното 

личностно развитие и социално завръщане в обществото.  

Дайте им възможност да разсъждават в реалния живот и да придобият умения за социално 

взаимодействие. 

да подпомогнат процеса на рехабилитация чрез адаптирани учебни материали, инструменти и 

ресурси.  

Повишаване на капацитета на обучителите за това как да развиват житейски умения сред тази група 

учащи чрез иновативни решения и приобщаващи педагогически парадигми. 

Определяне на ясен и всеобхватен подход за обучение на обучителите за справяне с разнообразния 

произход и индивидуалните нужди на бившите затворници. 

Дигитализиране на качественото учебно съдържание с цел повишаване на качеството на 

образованието за възрастни за тази група учащи.  

Целеви групи 

ReCHANCE е насочен предимно към лица - бивши затворници, които са освободени и имат нужда да 

се ориентират в онлайн света, както и да придобият умения, за да преодолеят разликата между 

институционалната среда и нормалното общество.  

Втората целева група са педагозите, социалните работници и други специалисти, работещи с първата 

целева група - бивши затворници. Разработените по време на проекта материали трябва да им 

окажат подкрепа при работата с техните клиенти и участници в курсовете.  

По време на проекта и пилотното му изпълнение партньорите по проекта откриха, че повече хора 

могат да се възползват от резултатите на проекта и решиха да разширят целевата група за нови 

групи.  



 

 

    

 
  

На първо място, партньорите установиха, че би било полезно да се обучават групи или отделни лица 

преди освобождаването им, за да се подготвят по-добре за живота извън институцията. В някои 

страни дори е по-лесно да се достигне до тях в затвора, отколкото след освобождаването им. Новата 

целева група се състои от настоящите затворници преди освобождаването им.  

Друга констатация се появи по време на пилотирането сред лицата в естествената им среда. От 

обучението и материалите биха се възползвали не само бившите затворници, но и техните 

семейства и лицата, които живеят в едно домакинство с тях. Решихме да разширим целевата група и 

за тези лица. Новата целева група се състои от членовете на семействата и домакинствата на 

бившите затворници.  

Какво е направено? 

За да гарантираме, че резултатите от обучението по проекта отговарят на потребностите на тази 

целева група, през първата година от проекта проведохме задълбочено проучване и анализ на 

целевата група, за да определим уменията, които са най-необходими за тяхното лично и 

професионално развитие. Проучихме най-добрите практики, които се прилагат в страните партньори 

по отношение на бившите затворници, и събрахме всички резултати в изчерпателен и задълбочен 

доклад.  

Разработихме инструментариум от цифрови ресурси за всички образователни модули: управление 

на стреса, управление на времето, разрешаване на конфликти, работа в екип, ИКТ умения, промоция 

на здравето, комуникация и самочувствие. Всички образователни модули могат да се използват 

онлайн или офлайн, със или без помощта на фасилитатор.  

Какво следва? 

Необходимо е да обучим както специалистите, работещи в подкрепа на бивши затворници, бивши 

затворници и затворници, които чакат да бъдат освободени, така и членовете на семействата или 

домакинствата на бивши затворници в платформата за електронно обучение ReCHANCE.  

Всички ресурси ще бъдат на разположение на всички езици на партньорите и ще бъдат свободно 

достъпни за целевата група. 

 

2. Констатации от изследователския доклад и 

анализ  

Бившите затворници трябва да бъдат подкрепяни в най-основните стълбове на живота си след 

освобождаването им, тъй като от тях се очаква да се адаптират през целия си живот в условията на 

постоянно променящ се жизнен ритъм. В настоящия доклад някои сектори на живота са посочени 

като най-важните и спешни области, които трябва да бъдат укрепени, за да се постигне редовна 

реинтеграция на бившите затворници в социалната среда. Образованието е ключова област, която 

играе огромна роля за рехабилитацията на лишените от свобода. Най-важният момент по 



 

 

    

 
  

отношение на образованието е, че образователният процес, насочен към лишените от свобода и 

бившите затворници, отразява значителна социална инвестиция както за корекционната система, 

така и за обществото.  

Прегледът на литературата показа, че за безпроблемната реинтеграция на бившите затворници в 

обществото е необходимо да им се даде възможност да развият своите умения и лични 

взаимоотношения по такъв начин, че да се намали рискът от повторно извършване на престъпление 

след освобождаването им. "Пенитенциарната система включва лечение на лишените от свобода, 

чиято основна цел е тяхното поправяне и социална рехабилитация." 

Проведеното от нас проучване посочи ниското ниво на образование и липсата на квалификация в 

затворите. Подходът, основан на правата на човека, подчертава необходимостта от осъществяване 

на образователни дейности в затворите, за да се осигурят възможности за подпомагане и 

насърчаване на затворниците да се развиват като личности. В повечето страни основният проблем е 

намирането на подходящи работни места за все по-разнообразните видове затворници. За 

съжаление, традиционните форми на работа за затворниците са станали неуместни за променящата 

се работна среда. В процеса на реинтеграция на затворниците сега повече от всякога много важна 

роля играят усвояването на това, което сега се счита за основни умения, и професионалното 

образование. 

Повечето от партньорите на RECHANCE се съгласиха, че населението на проекта има ниско 

образователно равнище, често не притежава необходимите умения за достъп до възможностите на 

пазара на труда, има ниско самочувствие и слаби познания, за да успее да си намери работа. Освен 

това стигмата и стресът ги карат да се чувстват изолирани и изключени от обществото. Ето защо 

проучването на RECHANCE и анализът на литературния обзор показаха, че населението трябва да 

бъде снабдено с основни умения по време на изтърпяване на наказанието, като например трудови 

умения и свързване с членове на по-широкото общество, като например тези, които предлагат 

услуги за психично здраве и подкрепа при злоупотреба с наркотици, здравна подкрепа, умения за 

самочувствие и др.  

По-конкретно, в рамките на количественото проучване, проведено за целите на RECHANCE, 

мнозинството от участниците отговориха, че смятат, че трябва да получат образование относно 

използването на цифрови медии и умения в областта на ИКТ. Като цяло, образованието е 

необходима институция, която създава добавена стойност за самите бивши затворници и, на 

практика, за всички нас. Следователно чрез образованието затворникът се развива в идеалния 

случай, поддържа активен ума си и жив духа си с основната цел да придобие умения и 

квалификация за своята професионална рехабилитация. 

По-подробно за изследването, проведено в страните участнички в RECHANCE, работата на терен се 

основаваше на две структурирани онлайн проучвания с цел "анализ на нуждите, (i) "Бивши 

затворници" и (ii) социални и образователни заинтересовани страни.  

Бившите затворници бяха поканени по електронната поща да се включат в работата на терен чрез 

разработения въпросник. Освен това беше проведено полуструктурирано интервю за оценка на 

образователните потребности на бившите затворници в неправителствени организации и държавни 

пенитенциарни заведения. Въпросите, които бяха включени, бяха: 



 

 

    

 
  

 Какво е най-често срещаното образователно ниво на хората 

 Какво обучение обикновено се предоставя и от кого 

 Има ли програми в Кипър, които са били осъществени в миналото с цел реинтеграция и 

професионална рехабилитация 

 Какви са най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват лицата, нуждаещи се от 

професионална рехабилитация 

 

Проучване в Кипър  

Резултатите от проучването сред бившите затворници в Кипър показват, че нивото им на 

образование не е много добро, въпреки че държавната пенитенциарна система предлага на 

затворниците възможност да завършат средно образование. По-голямата част от предлаганото 

обучение е за придобиване на практически умения. Някои от тях са успели да получат бакалавърски 

степени в различни области като право, психология, бизнес администрация. До днес не се е 

провеждала програма, която да им помогне да се реинтегрират в обществото и те завършват като 

физически работници или в селското стопанство, това отчасти се дължи на факта, че компаниите не 

искат бивши затворници да работят за тях, както и на ниското самочувствие, което имат. Най-често 

срещаните проблеми, с които се сблъскват, са заклеймяването. По-голямата част от анкетираните 

предпочитат смесеното обучение, докато електронното обучение изглежда най-малко 

предпочитано, а повечето от тях са получили смесени програми за обучение и онлайн програми за 

обучение. Нито един от тях не е получавал никакво обучение. Повечето от анкетираните смятат, че 

сред различните ИКТ умения най-важни са социалните медии, докато навигирането в интернет, 

общуването чрез електронни инструменти, Skype, messenger и здравето се смятат за най-малко 

важни. Освен това те са избрали за предпочитане потребностите от обучение по управление на 

стреса и времето и разрешаване на конфликти. И накрая, като пречка за обучението в умения 

намират липсата на знания и умения, както и липсата на информация. Никой не е посочил липсата на 

време като пречка. 

 

Проучване в Италия  

Резултатите показаха, че бившите затворници и работещите с тях имат нужда от подобряване на 

някои умения и от програми за обучение, особено в присъствена форма.  

Някои от причините, поради които повечето от тях са безработни или работят нередовно, са ниското 

ниво на образование на повечето от респондентите, липсата на мотивация, финансовите 

затруднения, а още повече в контекста на социално-икономическата криза в Ковида-19, която 

поставя пречки пред достъпа им до пазара на труда, който винаги е по-дигитализиран и 

конкурентен. Анализът показва, че бившите затворници изглежда наистина се интересуват от 



 

 

    

 
  

усвояването на технически умения, като например услуги в областта на електронното 

здравеопазване, навигация в интернет и използване на офис приложения, но също така и от лични 

умения по отношение на управлението на стреса; от друга страна, изглежда, че те най-малко се 

интересуват от онлайн банкиране и редактиране на снимки/видео. Във връзка със здравните 

въпроси те биха предпочели да научат повече за ваксинациите и въпросите, свързани със 

зависимостите. Що се отнася до компетенциите, тези, които трябва да развият или да подобрят, са: 

комуникационни умения, междуличностни умения, разрешаване на конфликти, адаптивност, 

управление на времето и планиране, работа в екип, лична ефективност. 

Проучване в България  

Резултатите показаха, че по-голямата част от бившите и настоящите затворници са от етнически 

малцинства, напълно или частично неграмотни, които не знаят български език не само писмено, но 

и слабо говоримо. Преобладаващата част от тях никога не са имали нужда да създават електронна 

поща, повечето от тях не разполагат с необходимото оборудване и интернет. По-голямата част от 

бившите затворници са с много нисък образователен статус. Практиката показва, че много от тях се 

нуждаят не толкова от посещаване на училище, колкото от курсове за ограмотяване и 

професионална квалификация в центрове за обучение и професионална квалификация.  Те 

предпочитат единствено обученията лице в лице с отделни лица. Основните пречки пред 

посещаването на курсове за обучение, са отчетените финансови затруднения, липсата на 

възможности и здравни проблеми. Те се нуждаят от обучение предимно по ИКТ, но е необходимо 

преди това да преминат курс по основна езикова грамотност.  Освен това те се нуждаят от 

допълнително обучение по курсове за меки умения, свързани с подобряване на комуникацията, 

управление на времето, управление на агресията, умения за решаване на проблеми, кариерно 

консултиране, определяне на интересите и насоки за определени сектори на икономиката. 

Мнозинството от участниците се нуждаят от получаване на подходящо обучение или образование и 

изглежда имат положително отношение към него, било то чрез обучение от връстници или чрез 

присъствено обучение в групи. Всички участници се съгласиха, че едно обучение, свързано с 

личностното развитие, ще възстанови мястото им в обществото. По-конкретно те съобщават за 

необходимостта от обучение по управление на стреса и разрешаване на конфликти, обучение за 

работа с приложенията на MS Office, управление на времето и комуникационни умения. По 

отношение на обучението, свързано със здравето, участниците се интересуваха главно от получаване 

на обучение относно здравословното хранене, отказването от тютюнопушене, относно уменията и 

компетенциите, които вече имат, и тези, които трябва да развият, в резултат на проучването се 

оказаха междуличностните умения, разрешаването на конфликти, уменията за разбиране как да се 

справят с оплаквания и идентифицирането на области на съгласие и общи позиции, докато 

необходимостта от обучение беше отчетена по отношение на това да знаят как да мислят за 

алтернативни решения за разрешаване на конфликти и да знаят как да се справят с конфликти и да 

водят трудни разговори с другите. Управлението на времето е умение, от което участниците се 

нуждаят, както и умения за сътрудничество.  

Проучване в Ирландия  

Общите резултати от изследването показаха, че по-голямата част от участниците са с начално или 

първостепенно основно образование и са безработни, повечето от тях са преминали обучение лице 



 

 

    

 
  

в лице през последните две години и намират за много важно обучението по умения за 

разрешаване на конфликти и комуникационни умения. Затворническото досие също оказва 

отрицателно въздействие върху способността им за достъп до образование и възможности за 

заетост, тъй като в ирландското общество все още съществува голяма стигма по отношение на 

бившите затворници. Беше отбелязано, че много от техните клиенти използват смарт мобилни 

телефони. Въпреки това те често имат много слаби умения в областта на ИКТ, често нямат имейл 

адреси или достъп до компютър с интернет, така че това ще трябва да бъде внимателно разгледано 

като част от процеса на разработване на учебната програма на RECHANCE, като беше изразено 

мнението, че самонасоченото електронно обучение няма да даде положителни резултати за тази 

целева група. 

 

Проучване в Чешката република  

Прегледът на Чешката република показа, че програмите за преквалификация и обучение в затворите 

са изключително ограничени.  Почти половината от лишените от свобода са завършили само 

основно или средно образование, така че нямат никаква трудова квалификация, което може да бъде 

ограничаващо за тях по отношение на заетостта след затвора. Образованието е ограничено, защото 

образованието и обучението са икономически неизгодни, тъй като не могат да съчетават обучението 

с работа.  

 

Проучване в Гърция  

Проучването показва, че бившите затворници получават образование за самоусъвършенстване, 

което им осигурява професионална квалификация, даваща им възможност за финансово 

стимулиране и определени възможности за професионална реализация. Въпреки това огромното 

мнозинство от тези хора се сблъскват с непреодолими пречки и трудности при намирането на нова 

работа.  Мнозинството от участниците смятат, че най-голямото предизвикателство е уреждането на 

общуването им, на взаимоотношенията им, а също и реинтеграцията в ежедневния ритъм на живот.  

 

Заключение  

Като взе предвид всичко гореизложено и след оценката консорциумът RECHANCE предложи 

населението да се нуждае от повече образование в следните области: 

Умения за работа, като например - управление на времето - разрешаване на конфликти - работа в 

екип - умения в областта на ИКТ 

Лични умения, като например - управление на стреса - здравни въпроси (ваксинации, злоупотреба с 

наркотични вещества, общо здраве) 



 

 

    

 
  

По-голямата част от населението, обхванато от проекта, изрази мнение, че е изправено пред 

стигмата на обществото и че трябва да се направят много неща, за да се реинтегрира в обществото. 

Населението показа, че има нужда от допълнително обучение по комуникационни умения, умения 

за самоуважение, ИКТ умения и електронни здравни услуги. 

 

3. Въведения (насоки) за обучителите как да 

създадат привлекателна образователна среда - 

наставничество, групова подкрепа, индивидуално 

обучение, обучение чрез връстници  

Целевата група в проекта е много специфична от образователна и социална гледна точка. 

Успехът на проекта и постигането на планираните резултати са пряко свързани с избора на 

подходяща среда, подход, комуникация, наставничество и последваща подкрепа за постигане 

на устойчиви резултати.  

Много от обучителите на такива целеви групи никога не са се сблъсквали с техните 

особености.Проектът RICHENS задълбочено проучи проблемите, с които се сблъскват бившите 

затворници при социалната и образователната си интеграция, и в този раздел ще се опита да 

запознае всички, които се интересуват от темата, със същността на проблемите и начините за 

тяхното преодоляване. За тази цел е използван моделът ADDIE. Допълнително 

предизвикателство е обучението да се превърне в ООР, да се даде възможност за дистанционно 

обучение и по този начин да се достигне до повече потребители - бивши затворници. Много от 

тях са далеч от ресурсите, нямат достъп до оборудване и технологии, за да могат да го 

осъществят.  Моделът на проектиране ADDIE, който беше използван, е един от най-популярните 
модели за технологично базирано обучение. ADDIE е акроним на петте етапа на процеса на 

разработване: Анализ, проектиране, разработване, внедряване и оценка.  

 
По време на изпълнението на проекта партньорите направиха: 



 

 

    

 
  

1) Анализ на институционалната ситуация, целевата аудитория, нуждите и предизвикателствата.  

Които бяха обобщени в цялостен аналитичен изследователски доклад на базата на анкета 
между преподаватели за целевата група.  

2) Разработване на решение за обучение, което съгласува целите в осем модула въз основа на 

анализа и с най-голямо практическо значение за бившите затворници. При изготвянето на 
модулите бяха взети предвид съдържанието, езиковата сложност и изискванията за 

упражнения на целевата група. Определяне на конкретни цели на обучението и структуриране 

на съдържанието, знанията или уменията, които участниците трябва да постигнат  

3) Разработване на учебни ресурси - всеки от партньорите подготви модул, адаптиран за 

използване в онлайн среда за обучение като теоретична част и част за оценка, с интерактивни 

упражнения. Модулите бяха преведени и качени на платформата за обучение по проекта 
https://rechanceproject.eu/login/ .  

4) Изпълнение.  Преди пускането в масова употреба партньорите започнаха пилотно тестване, 

като използваха различни препоръки от анализа - брой хора, начин на прилагане - лично и 
онлайн, вид на ресурсите - хартиени или онлайн носители. Бяха използвани и различни 

фасилитатори. Получените отзиви бяха обсъдени по време на срещата в Прага и бяха взети 
решения за коригиране на съдържанието, както и за разширяване на целевата група. Целевата 

група беше определена и като затворници с предстоящо изтичане на присъдата и активно 

участващи в образователни дейности в затворите в момента, членове на семействата на бивши 
затворници, които биха могли да бъдат посредници в образователния процес, както и 

превантивни действия срещу лица с криминални досиета и в риск да попаднат в затвора. 

5) Оценка - както се вижда от модела, процесът на оценка започва от първата фаза на проекта - 
анализа. Правилното тълкуване на резултатите доведе до създаването на 8 модула с голямо 

практическо значение за бившите затворници, всеки от които може да избере един или няколко, 

които да отговарят на непосредствените му нужди. По време на пилотното тестване обаче се 

очертаха две противоположни мнения. Първото беше, че модулите са на много високо 

професионално ниво и могат да се използват с други целеви групи или в комбинации при 
обучение. Второто се основаваше главно на ниския образователен статус на преобладаващата 

част от бившите затворници, за да опрости модулите. Естествено, не всички бивши затворници 

имат такъв образователен статус и беше прието компромисно решение.  

Въз основа на всичко това ще се опитаме да дадем на бъдещите обучители и фасилитатори на 

бивши затворници насоки с примери и анализи за ангажираща образователна среда. Също така 

в следващата глава те ще бъдат подкрепени от готови приобщаващи образователни параметри 
(практики) и интерактивни педагогически подходи. Естествено, не можем да обхванем всички 

възможни житейски ситуации, затова апелираме към творчески подход от страна на 

обучителите, съобразен с конкретната ситуация и човек. Напълно възможно е да не сме 
предвидили конкретна особеност или елемент, но именно тук ще покажете своя 

професионализъм.  

Разделихме насоките на няколко групи: 

1) Място на провеждане - Трудно е да се каже кой от групите фактори има най-голямо 
значение за обучението, но мястото на провеждане определено е един от тях. Въпреки че 
курсът е предвиден да се провежда онлайн, нашето предположение е, че малко бивши 
затворници ще бъдат достигнати чрез онлайн покана. По тази причина е важно мястото на 
първия контакт и начинът, по който се предлага обучението. Използвайте познати места за 
това - пробационни служби, социални служби, културни центрове по местоживеене, 
религиозни общности, и задължително използвайте фасилитатор. В противен случай 
рискувате да получите отрицателен отговор. Самото място на провеждане също може да 
предизвика негативна реакция, през първите няколко сесии на обучението обучаемите със 
сигурност ще се нуждаят от цифрова подкрепа, както по отношение на оборудването, така и 

https://rechanceproject.eu/login/


 

 

    

 
  

по отношение на това как да го използват, много от тях за първи път ще работят с компютри, 
таблети или смартфони. Ако не разполагате с необходимото пространство или оборудване за 
провеждане на групови занимания, потърсете общинско такова, много училища предлагат 
достъп до компютърните си класове през уикендите и ваканциите, при предварителна 
уговорка. Ако е възможно, можете да поканите и роднини на обучаемите като фасилитатори 
там. 

2) Брой хора - онлайн версията на обучението предполага индивидуално обучение, но често 
по-добри резултати се получават при работа в малки групи на едно и също ниво, където 
можете да прилагате и други видове упражнения. Обучението чрез връстници също е нож с 
две остриета. Като се има предвид основният етнически състав на целевата група - ромите, е 
възможно да възникнат конфликтни ситуации, основани на съревнование в самото обучение, 
както и от миналото или на етническа основа. Освен това по време на пилотното тестване се 
появи проблем, свързан с пола. Както в състава на групите, така и спрямо учителите и другия 
пол. Препоръчваме, ако е възможно, чрез пробационните или социалните служби да се 
запознаете с миналото, присъдите, заобикалящата среда (дом, квартал, работа) на 
обучаваните. Те могат да ви предпазят от грешки, но и да ви дадат допълнителни 
възможности за обучение. 

3) Време - водещо за времето на изпълнение е тяхното желание и възможности. Това може да 
доведе до пренареждане на графика ви, но това е цената на успешната работа с тази целева 
група. Бъдете гъвкави в избора на време за обучение, особено при работещите, те 
обикновено не се третират толерантно и на работното място, но би било добре да 
информирате работодателя за участието на бившия затворник в програмата за обучение.  

4) Ресурси - по време на пилотните тестове бяха използвани както хартиени, така и онлайн 
версии. Огромен проблем е неграмотността на по-голямата част от бившите затворници - над 
50 %. Това създава проблеми при четенето и усвояването на теоретичния материал. Нашата 
препоръка в такъв случай е това обучение да се провежда в домашна среда с помощта на 
членове на семейството. Те могат да четат съдържанието, като по този начин сами получават 
допълнителни знания. Винаги започвайте обучението с модула "ИКТ", като изтъквате ползите 
от притежаването на цифрови умения в ежедневието, което не е само социални медии и 
слушане на музика или гледане на филми. Но дори и за това са необходими определени 
умения за максимално ефективното им използване. Бъдете търпеливи, особено с по-
възрастните учащи. Но и настоятелни, помогнете им да създадат електронните си писма, да 
съставят автобиографиите си и да създадат профилите си в търсачките за роба. Възможно е 
още по време на обучението да постигнете резултати, които да послужат като добър пример 
и да мотивират продължаването на обучението Ако провеждате обученията в присъствена 
или хибридна версия (хибридна в смисъл на използване на онлайн ресурси в пространството 
за обучение), можете да използвате други техники за обучение, за да предадете нагледно 
съдържанието за част от обучението, особено за модули като Комуникация, Управление на 
стреса, Управление на времето и съвсем естествено ИКТ.  

След това подкрепа - не е важно колко модула ще можете да преподавате, а да осигурите 

последователно усвояване на теорията, създаване на практически умения и тяхното прилагане. Ако 

получите категоричен отказ чрез посредниците, опитайте се да получите обратна информация за 

причините. Като ги отстраните, може би ще успеете да ангажирате отново учащите. За успех в 

обучението на тази целева група са необходими гъвкавост, съпричастност към проблемите им, 

подкрепа. Наставничеството е една от възможностите, като може да приеме няколко форми - от 

пряка, до подкрепа при търсене на работа или получаване на медицинска или психологическа 

помощ. Непряка - медиаторите, които използвате, също могат да бъдат наставници в същността на 

своята работа. Особено внимание може да се обърне на членовете на семейството, като най-

ефективен помощник за продължаване на обучението с други модули, семейна терапия с помощта 

на социалните служби, както и превантивни действия чрез пробация. Не подценявайте 



 

 

    

 
  

възможностите на бюрата по труда. Обикновено целевата група, поради своя образователен и 

социален статус, се припокрива с групата на трайно безработните, които имат специален статут. 

4. Приобщаващи образователни параметри 

(практики) и интерактивни педагогически 

подходи с приобщаващи образователни 

параметри и интерактивни педагогически 

подходи и умения за консултиране на педагозите 

за преодоляване на неудобствата в 

образователните сесии 

 
В този раздел ще намерите работещи модели в различни партньорски държави за успешни 

образователни инициативи и дейности. За удобство и сравнение те са представени в 

табличен вид, като са взети предвид посочените в предходния раздел елементи, които 

оказват влияние върху включването на целевата група - място, продължителност, цели, 

описание на дейностите, материали, необходими за изпълнението, някои препоръки към 

обучителите на чисто практическа основа, както и обратната връзка, получена от всички 

заинтересовани страни. В заглавието ще видите държавата, от която са взети тези примери, и 

можете да комбинирате елементи от тях, като спазвате местното законодателство.  

4.1. От CSI, Кипър 
Име Общност за лечение на зависимости Ayia Skepi 

Място 1. Консултантска станция в района на Агланция 

2. Къща за гости "Реинтеграция", село Филани 

Продължител

ност 

12 - месеца  

Цели на 

обучението 

Ежедневните дейности в допълнение към терапевтичните сесии и групите 

включват биологично земеделие, опаковане, напояване, готвене, 

градинарство и спорт. 

Описание  Ая Скепи е член на Европейската федерация на терапевтичните общности и 
следва когнитивно-поведенческия модел на психотерапия.  По време на 
престоя си в общността членовете й придобиват умения, необходими за 

справяне с емоционалните им трудности, за лекуване на травматични 
преживявания и за придобиване на нова идентичност като здрави и 
функционални членове на обществото.  Работата и изграждането на 

взаимоотношения са неразделна част от лечението, тъй като подобряват 
бъдещите перспективи за заетост на лекуваните лица.  Ежедневните 

дейности в допълнение към терапевтичните сесии и групите включват 



 

 

    

 
  

биологично земеделие, опаковане, мариноване, готвене, градинарство и 
спорт. Има три начина за присъединяване към Ая Скепи, първият е 

доброволно по телефона в станцията, вторият е, ако лицето излежава 
присъда и е излежало 1/3 от нея, а третият е чрез консултативната комисия, 
т.е. хора, които са осъдени на затвор за незаконно притежание или употреба 

на наркотици, съдията може да реши дали е по-добре да отидат в 
затворената общност вместо в затвора. Последният е в сътрудничество с 

Главната прокуратура и Централния затвор на Кипър. 

Помощни 

материали 

В зависимост от темата на дейностите.  

Съвети за 

преподавател

ите 

Първоначално участниците се разделят на групи и трябва да изпълнят 
определени дейности, за да бъдат приети в 12-месечната програма в село 
Филани. Хората там посещават индивидуални сесии, участват в различни 
програми, които ги занимават, и трябва да спазват определени правила. 
Въпреки че единственото финансиране, което получават, е от манастира 
"Махайрас", хората, които посещават програмата, участват в множество 

дейности и сами произвеждат екологично чисти хлебни изделия, яйца от 
свободни кокошки и зеленчуци. Освен това внасят и пакетират храни като 
макаронени изделия, сушени плодове, подправки, ядки, пасти за мазане и 
сиропи и много други. Те разпространяват тези продукти чрез своя онлайн 
магазин и освен това има международни марки натурални и биологични 

продукти, за които Ayia Skepi има изключителна дистрибуция в кипърските 
супермаркети. 

Обратна 

връзка 

Директорът на централния затвор обяснява, че 62% от затворниците, 
завършили програмата в Ая Скепи, вече са чисти в обществото, работят и 

учат, а част от тях работят и по програмата в Ая Скепи. Програмата вече има 
огромен успех, тъй като хора от други държави също проявяват интерес и 

участват в нея. 

Препратки:  

https://www.facebook.com/agiaskepibio  

https://www.agiaskepi.org/reintegration-el  

https://www.agiaskepi.org/induction-el  

https://www.agiaskepi.com/  

 

 

4.2. От K&C Ltd, България 

 

Име Цифрови класни стаи през уикенда и ваканцията 

https://www.facebook.com/agiaskepibio
https://www.agiaskepi.org/reintegration-el
https://www.agiaskepi.org/induction-el
https://www.agiaskepi.com/


 

 

    

 
  

Място Училищни ИКТ кабинети, центрове за неформално образование, клубове за 
игри, читалища и други общински или частни места с подходящо 

оборудване и достъп до интернет 

Продължител
ност 

В зависимост от нивото на групата - от два до четири часа със спирачки 

Цели на 
обучението 

Подобряване на уменията в областта на ИКТ и уменията чрез цифрови 
средства 

Описание  Различни образователни, социални, общински и държавни институции, 
които разполагат с добре оборудвани класни стаи за обучение по и 

използване на ИКТ. В повечето случаи те са свободни през почивните дни (с 
изключение на залите за игри), а в случая на официалните образователни 

институции - през ваканциите. В рамките на един уикенд могат да се 
организират няколко обучения с участници на различни нива, по различни 
теми, в различно време, за да се даде възможност на възможно най-много 

хора да участват в удобно за тях време. Преди началото на занятията 
обявете правилата, които са задължителни за всички, целевата група е 

свикнала с правилата и това ще ви помогне да постигнете целите на 
обучението. Използвайте елементи или упражнения от други модули или 

дори обучения, но ги подбирайте внимателно, за да не предизвикате обида 
или конфликт по време на обучението. Тактично насърчавайте, хвалете, но 
също така подготвяйте кратки задачи за домашна работа, които при липса 

на оборудване могат да бъдат изпълнени по време на почивките. Ако 
прецените, че нивото е достатъчно високо, използвайте различни 

комуникационни платформи за комуникация и подкрепа, като стъпка към 
онлайн обучението. 

Помощни 
материали 

Компютри/таблети/лаптопи/смартфони, интернет, периферни устройства (в 
зависимост от темата на образователния курс) 

Съвети за 
преподавател

ите 

Изберете група с участници с еднакви умения в областта на ИКТ или 
поканете лични фасилитатори. 

Използване на общи операционни системи (не е задължително Windows за 
настолни компютри и Android за смарт устройства) на родния език. Опитайте 

се да ангажирате лични фасилитатори за всеки обучаем, което ще осигури 
устойчиво продължаване на дейностите извън класните стаи, а оттам и 

крайния резултат. Тази добра практика е особено подходяща за 
първоначално обучение по ИКТ и придобиване на основни умения, но за 

уязвими групи с финансови ограничения и липса на оборудване е 
подходяща през целия период на обучение. 

Обратна 
връзка 

Изключително положителни отзиви, при добра организация и 
взаимодействие с различни институции, в по-напреднала фаза могат да 

бъдат поканени представители на бюрата по труда, да се проведат обучения 
по конкретни теми - WORD, EXCEL и други приложения, интересни за 

целевата група. Има силен социализиращ ефект при семейните посещения, 
както и при обучението на връстници с взаимопомощ 

 

4.3. От PRISM, Италия 

Име Панаир на изкуствата за затворници 

Място 
Класни стаи в училищата по изкуствата, центрове за неформално образование, 

читалища и други общински или частни места 



 

 

    

 
  

Продължи
телност 

Изработване на произведения на изкуството: в зависимост от наличните 
материали в затвора  

Панаир на изкуствата: два до три часа в един ден 

Цели на 
обучениет

о 

- Подобряване на социалните и комуникационните умения (представяне 
на работата пред външни хора).  

Описание  

Изразяването на емоции може да се осъществи по-лесно чрез изкуство: ето защо 
организирането на панаир на изкуствата има потенциала да засили потиснатата 
креативност на затворниците. От друга страна, организирането на панаир на 
изкуствата им дава нова цел, която - независимо от резултата - има 
перспективата да постави затворниците или бившите затворници в контакт с 
"външни" за света на затвора хора, като същевременно подобрява техните 
междуличностни умения.  
По този начин тази практика се разделя на два етапа: 

● Организирайте курс по изкуство и/или задайте тема, за да могат 
затворниците да имат време да изработят продукт за бъдещия панаир. 
Курсът трябва да бъде отворен за всеки, който проявява интерес. 

● Организирайте панаир на изкуствата във всяка възможна институция 
(училища, ветеринарни институции, общини и др.), по възможност през 
почивните дни. Произведенията на изкуството могат да бъдат 
продадени за нуждите на затвора или дарени за благотворителност. 

Има много примери за това как "панаирът на изкуствата" работи по света1 .  

Помощни 
материали 

За курса: канцеларски материали; керамика и др. 
(в зависимост от наличните материали в затвора) 

За панаира: обикновен комплект маси за поставяне на произведения на 
изкуството 

Съвети за 
преподава

телите 

Участието във всяка форма на творчески процес предлага на затворниците или 
бившите затворници много повече от отдих или образование. Създаването на 
произведения на изкуството може да се превърне във важна стъпка в тяхната 
рехабилитация, като същевременно оставя възможност за личностно развитие и 
преосмисляне на идентичността им по положителен начин. Същественото е 
тактично да насърчавате, често да хвалите усилията, да подготвяте кратки 
домашни задачи.  

Обратна 
връзка 

Отзивите от този вид преживявания обикновено са много положителни, както за 
затворниците (контакт с други хора и развиване на по-отговорно самочувствие), 
така и за населението като цяло - надяваме се, че ще се намали стигмата. 

 

 

4.4. От Romodrom o.p.s., Чешка република 

Име "Програма за наставничество" 

Място 
Затвори Heřmanice, Ostrov, Světlá nad Sázavou, Příbram, Oráčov и цялата Чешка 

република (на местата, където клиентите се връщат след освобождаване) 

Продължи
телност 

1. 11. 2021 - 30. 4. 2024 

 
1 



 

 

    

 
  

Цели на 
обучениет

о 

Обърнато е внимание на 12 наставници, които започват обучението в рамките 
на 24 часа + 8 часа самообучение. Обучението завършва успешно с мин. 8 
наставници, които се прилагат на практика. По време на проекта се осигурява 

тяхното по-нататъшно професионално развитие. 

Описание  

В рамките на проекта се създава и проверява на практика методологията на 
менторската програма, която служи за използване в практиката от други 
субекти. Обучени са 8 ментори, които получават подкрепа и обучение по време 
на целия проект. Наставниците предоставят подкрепа на клиентите под 
ръководството на професионални консултанти. Проектът пренася добри 
практики в областта на менторството от норвежката организация Wayback в 
условията на Чешката република. 

Работата с целевата група се осъществява в тясно сътрудничество с екипа на 
проекта, служителите на Затворническата служба и други субекти, ангажирани 
с постпенитенциарните грижи в Чешката република. Сътрудничеството с 
клиентите започва в затвора и подкрепата продължава плавно и след 
освобождаването им. Дейностите са насочени към решаване на ключови 
области, които оказват доказано въздействие върху успеваемостта в 
интеграцията и върху процента на рецидивизъм на освободените от затвора 
лица 

Метод на 
преподава

не 

Консултантите и наставниците изнесоха лекции директно на наставниците, 
запознаха ги със системите за подкрепа и с методите на работа. Това е групова 
дейност. След основното обучение всеки наставник е подложен на супервизия.  

Съвети за 
преподава

телите 

Лицата за програмата за наставничество са предварително подбрани. Те са 
силно мотивирани и смятат, че ще получат уникална възможност. Този факт - 
високата мотивация - прави процеса на обучение по-лесен и гладък.  

Обратна 
връзка 

Основната полза от тази програма е, че лицата получават нов шанс и печелят от 
опита, който като цяло се възприема като негативен. Те са полезни за останалите 
със същия опит и са по-надеждни за тях. Също така имат по-добра способност да 
се справят и да разбират истинските си проблеми. Тяхното самочувствие 
нараства и те придобиват ценен опит по време на обучението и последващата 
практика.  

 

Източник:  

www.rubikoncentrum.cz (https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/with-a-mentor-through-rubikon-

implementation-of-the-mentoring-program/?swcfpc=1) 

Интервю с ментор  

4.5. От EUC, Кипър 

Име Социална и трудова реинтеграция 

Място Културен център на община Строволос 

Продължител
ност 

Пилотна програма  

Организатор Асоциация за защита на правата на затворниците 
и подкрепа за освободените лица 

http://www.rubikoncentrum.cz/
https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/with-a-mentor-through-rubikon-implementation-of-the-mentoring-program/?swcfpc=1


 

 

    

 
  

Цели на 
обучението 

Ежедневните дейности в допълнение към терапевтичните сесии и групите 
включват биологично земеделие, опаковане, напояване, готвене, 

градинарство и спорт. 

Описание  Програмата за социална и трудова реинтеграция има за цел да подпомогне 
лицата в трудностите, с които се сблъскват в прехода към реинтеграция в 

обществото, като засили активното им и продуктивно участие в него. 
Причината за създаването на програмата са ежедневните 

предизвикателства, с които се сблъскват лицата, както и техните семейства, 
след като бъдат освободени от затвора. Целта на програмата е да подкрепи 

усилията им за социална и трудова интеграция по най-добрия възможен 
начин. Програмата ще се фокусира върху 4 основни стълба: 

● Трудова интеграция 
● Психосоциална подкрепа 

● Правни консултации 
● Финансова подкрепа 

Сесиите се провеждат всеки понеделник от 09:00 до 14:00 ч. след срещи. 

Помощни 
материали 

Не е известно   

Съвети за 
преподавател

ите 

Малки групи от 3 до 5 души или дори обучение 1-1 

Обратна 
връзка 

Все още е на пилотно ниво поради ковид и т.н.  

 

4.6. От Prolepsis, Гърция 

 

Име Пътища за повишаване на квалификацията на осъдените (CUP) 

Място Класни стаи в училища в затворите, други образователни институции и 
обществени центрове  

Продължител
ност 

В зависимост от нивото на групата и избраните модули, между 2 и 8 часа 

Цели на 
обучението 

CUP е 36-месечна програма, финансирана от програма "Еразъм+", която има 
за цел да подобри средносрочната и дългосрочната пригодност за заетост и 
социалната реинтеграция на 210 участници от женски и мъжки пол от шест 
европейски затвора в Италия, Гърция, Кипър и Нидерландия чрез 
разработването и пилотното прилагане на иновативни инструменти за 
обучение и мониторинг. Тези инструменти, които могат да бъдат широко 
използвани, ще засилят целта на програмата CUP да разшири въздействието 
си от местно до национално и европейско равнище, като същевременно 
допринесат за промяна на подхода към образованието в затворите. 
 

Описание  До края на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:  



 

 

    

 
  

1. Модули за обучение, насочени към повишаване на пригодността за 
заетост на затворници и бивши затворници в средносрочен и 
дългосрочен план. 

2. Разработване на комплект за оценка, който администрациите на 
затворите и организациите на гражданското общество могат да 
използват за измерване на напредъка и въздействието на действията 
за модернизиране. 

3. Разработване на стратегия за застъпничество "Призив за действие", 
адресирана до лицата, отговорни за изготвянето на политики, и до 
тези, които са заинтересовани да премахнат стигмата и да засилят 
социалната реинтеграция на участниците. 

 

Помощни 
материали 

Компютри/таблети/лаптопи/смартфони, интернет (в зависимост от темата 
на образователния курс) 

Съвети за 
преподавател

ите 

Преподавателите могат да използват образователните инструменти, за да 
създадат общностен кръг в затвора. Това ще даде възможност на 
участниците да изградят силни връзки с общността, да създадат доверие, 
положителни чувства и чувство за принадлежност. Учебното съдържание ще 
помогне на участниците да се запознаят с възстановителното правосъдие, да 
обсъдят нуждите на жертвите, ще им помогне да поемат лична отговорност 
и да практикуват активно слушане.  
 
Педагозите могат да използват и инструмента "Кръгове на мира", който е 
създаден, за да насърчава разбирателството и сътрудничеството в контекста 
на взаимно уважение, равенство и достойнство. Този инструмент учи 
участниците на техники за общуване и на мирни, ненасилствени начини за 
управление и разрешаване на конфликти. Обучението в тези умения помага 
на участниците да се реинтегрират в обществото и може да предотврати 
повторно извършване на престъпление. По време на практиката групата 
участници и обученият пазител на кръга се молят да седнат в кръг, 
символизиращ равенството и позволяващ на всички участници да се виждат 
един друг. Основната цел на практиката е да сближи участниците един с 
друг. Всички участници сядат в кръг, като обсъждат централна тема, а 
именно "Кой съм аз?". Водещият на кръга улеснява разговора, като кара 
участниците да говорят за себе си, за своите чувства и мисли. За някои 
участници това е първият път, когато изразяват себе си по този начин, и те 
споделят, че се чувстват овластени, по-самоосъзнати и докоснати от мислите 
и преживяванията на другите хора.  

Обратна 
връзка 

Участниците, които са преминали обучението, споделят, че придобитите в 
затвора умения са били безценни и са проправили пътя към безпроблемна 
реинтеграция в обществото. Те също така обсъдиха въздействието на 
стигмата върху живота им и значението на това да поемат отговорност за 
собствения си живот, като променят перспективите си и помагат на 
връстниците си по пътя. Например участник от Нидерландия сподели опита 
си от създаването на бизнес за улесняване на заетостта на бивши 
затворници благодарение на обучението и подкрепата, които е получил в 
затвора. Сега той е успешен предприемач и застъпник за заетостта и 
реинтеграцията на лишените от свобода. 

 



 

 

    

 
  

Източник:  

https://www.cup-project.eu/en/ 

4.7. От XENIOS POLIS, Гърция 

 

Име 

"Европейски проект CUP-Convicts Upskilling Pathways (референтен номер на 
проекта: 2019-1-IT02-KA204-063162)"- EPANODOS, юридическо лице на частното 

право за социална реинтеграция на бивши затворници, което работи под 
надзора на гръцкото Министерство за защита на гражданите. 

Място 

Проектът е разработен и се изпълнява от 7 партньори (Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestierionlus, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno Torino, Fondazione 

Emanuela Zancanonlus, Human Rights 360 Civil nonprofit civil partnership, 
EPANODOS for the Social Reintegration of Ex-offenders, European University Cyprus, 
Ministry of Justice and Public Order of Cyprus, PIVught and Tirantes) от 4 държави - 

Италия, Нидерландия, Гърция и Кипър. 
 (Ръководител: Fondazione Compagnia di San Paolo/Италия) 

Продължи
телност 

36 месеца (август 2019 г. - август 2022 г.) 

Цели на 
обучениет

о 

1. Разработване на ефективни и възпроизводими модули за обучение, насочени 
към повишаване на компетентността и пригодността за заетост в средносрочен 
и дългосрочен план на бившите осъдени. CUP поставя специален акцент върху 
меките умения, определени от работодателите като основни критерии за 
подбор при наемане на работа. 
2. Насърчаване на културата на оценяване. CUP разработи комплект за оценка, 
който администрацията на затворите и организациите на гражданското 
общество могат да използват, за да измерват напредъка и въздействието на 
своите интервенции.  
3. Разработване на стратегия за застъпничество "Призив за действие", насочена 
към създателите на политики и заинтересованите страни, за да се промени 
мнението за образованието в затворите и да се информира дебатът за 
пригодността за заетост и социалната реинтеграция на осъдените и бившите 
осъдени на национално и международно равнище. 

Описание  

Проектът "Пътища за повишаване на квалификацията на осъдените" (CUP) 
имаше за цел да повиши средносрочната и дългосрочната пригодност за заетост 
и социалната реинтеграция на 210 осъдени жени и мъже в шест европейски 
затвора в Италия, Гърция, Кипър и Нидерландия. 
По време на 36-те месеца на изпълнение на проекта CUP разработи и тества 
модули за обучение, основани на технически умения, с вградено обучение за 
меки и основни умения, както и инструменти за мониторинг. Тези мащабируеми 
инструменти позволиха на CUP да разшири своето въздействие от местно до 
национално и европейско равнище, като допринесе и за промяна на подхода 
към образованието в затворите. 

Помощни 
материали 

-Модули за обучение 
- Видео учебен материал, само текстов учебен материал 

Съвети за 
преподава

телите 

Педагозите развиват по-социални отношения с обучаваните на 

базата на параметрите на приобщаващото образование и 

https://www.cup-project.eu/en/


 

 

    

 
  

интерактивните педагогически методи.  

Обратна 
връзка 

Отзивите от този вид опит обикновено са много положителни, както за 
обучителите, така и за преподавателите. От практическа гледна точка проектът 
RECHANCE може да бъде обогатен с ползотворни резултати, които произтичат 
от заключенията на проекта CUP.  Като следваща стъпка двата проекта, на 
базата на взаимно изпълнение и разпространение, биха могли да създадат 
нова идея, която да доведе до нови европейски проекти в процес на 
изпълнение. 

Препратки  
 

https://www.cup-project.eu/en/  

 

4.8. От SRC, Ирландия 

 
Източник на изображения: https://deonach.ie/ 

Име Deonach (пробационна програма на Талаут) 

Място Tallaght, Ко Дъблин 

Продължи
телност 

1995 - продължава  

Цели на 
обучениет

о 

● Разработване на програми за отказване от престъпления и 
програми за ранна интервенция, които улесняват участниците да 
изследват въздействието на техните престъпления върху 
жертвата, общността и самите тях. 

● Разработване и предоставяне на подходящо образование и 
обучение, както и на социални предприятия, създадени като 
модели за самостоятелно финансиране, които създават 
възможности за заетост и други значими дейности и социална 
реинтеграция. 

● Осъществяване на възстановителни и репаративни програми за 
ангажиране и реинтеграция на общността 

● Създаване и поддържане на стратегически партньорства, които 
позволяват по-ефективно или ефикасно използване на ресурсите 
и възможностите за постигане на тяхната цел. 

Описание  

Deonach е доброволна общностна организация, която работи с лица, 
изложени на риск от повторно извършване на престъпление, като се 
фокусира върху обучение, образование и/или заетост. Организацията 
работи за идентифициране на пречките, които могат да възпрепятстват 
напредъка на бившите затворници при започване на образование и/или 
работа. 

https://www.cup-project.eu/en/


 

 

    

 
  

Организацията е проект в областта на правосъдието, който работи с лица 
от всякакъв произход, изложени на риск от повторно извършване на 
престъпление. Организацията работи с лица с криминални досиета, като 
се стреми да зачита вродените им способности и житейски опит, като 
същевременно подкрепя лицето в идентифицирането и преодоляването 
на неговото правонарушително поведение. Това се прави с цел да се 
намалят редовността и мащабите на престъпното поведение и да се 
подпомогне преходът към безопасен и проспериращ живот в техните 
общности.  

Deonach вярва, че образователната им програма е отличителна по 
отношение на обхвата на подкрепата, която се предоставя на 
участниците и която включва подкрепа за жени правонарушители, 
семейства на правонарушители, както и ангажиране на общността, 
наред с образованието и обучението, предоставяни на бивши 
затворници и техните семейства.  

Макар че по-голямата част от обучението, предлагано на бивши 
правонарушители, е насочено към придобиване на основни умения, като 
грамотност, смятане и компютърни умения, проектът предоставя на 
участниците и много други образователни възможности, включително 
градинарство, готварство, грижа за себе си, психично здраве и 
родителство. Някои от тях са безценни умения, които бившите 
затворници не са имали възможност да придобият, както и теми, които 
са интересни и преносими за обучаемите, като музика и фитнес. 

Метод на 
преподава

не 

Образователната програма предлага разнообразие от различни методи 
и програми, за да отговори на всички видове ученици и ситуации. Те 
включват програми за обучение на открито, спортни дейности и 
културни пътувания. Образователната програма е насочена към 
изграждане на математическа грамотност, грамотност и ресурсно 
обучение. Програмата включва и "Програма за терапевтична подкрепа", 
която има за цел да окаже подкрепа на участниците, като им помогне да 
се преборят с причините, поради които са въвлечени в престъпления, 
както и да им помогне да напреднат в областите в живота си, които се 
нуждаят от повече подкрепа и насоки към положителна цел. 

Съвети за 
преподава

телите 

Програмите се предлагат заедно с терапевтична подкрепа за бивши 
правонарушители. Това е чудесна идея, тъй като позволява на бившите 
правонарушители да вникнат в мисловните процеси и процесите на 
вземане на решения, които стоят зад техните емоции, като същевременно 
не е основен фокус на присъствието на участниците в проекта. Това може 
да бъде безценно за преподавателите, тъй като дава чудесен пример на 
преподавателите как да включат и насърчат бившите затворници да се 
ангажират с критично мислене за решенията си, без да ги притискат. 



 

 

    

 
  

Обратна 
връзка 
(ползи) 

Наличието на различни видове подкрепа, включително образование, за 
бившите затворници е безценно както за членовете на общността, така и 
за бившите правонарушители. Тази подкрепа, която е достъпна за 
семействата на правонарушителите, предоставя безценни съвети и 
възможности на лица, които иначе не биха имали такива перспективи.  

Бивш младежки правонарушител, който е останал анонимен, описва 
предоставеното образование по следния начин: 

"Чувствам се в безопасност. Мислех, че ще бъде много по-различно от 
това, което е. Всъщност те са много мили и имат време за теб. 

Направих една грешка. Чувствам се засрамен, но усещам, че сега мога 
да направя нещо добро. Искам да си намеря постоянна работа. Искам 

да имам добър живот. " (Deonach, 2022 г.). 

 

Източник: https://deonach.ie/  

4.9. От SRC, Ирландия 

 
Източник на изображението http://pathwayscentre.ie/index.html 

Име Центърът Pathways 

Място Rotunda, Dublin 1, Co Dublin 

Продължи
телност 

1996 - продължава 

Цели на 
обучениет

о 

● Осигуряване на непрекъсната образователна подкрепа за бивши 
затворници и затворници, които предстои да бъдат освободени  

● да се използва съществуващият опит на бившите затворници, за да се 
създаде нов опит и да се повишат грамотността, уменията за смятане и 
социалните умения. 

https://deonach.ie/


 

 

    

 
  

● Осигуряване на подкрепа за психичното здраве по време на 
обучението, за да се намали рискът от повторно извършване на 
престъпление. 

Описание  

Центърът "Pathways" е инициатива на Съвета за образование и 
обучение на град Дъблин, която предлага образователни възможности 
на бивши затворници в решаващия период след освобождаването им. 
Центърът Pathways се обслужва от напълно квалифицирани учители и 
съветници. Той приема както бивши затворници, така и затворници, 
които се подготвят за освобождаване. Занятията се провеждат лично и 
онлайн и предоставят на бившите затворници важни умения, наред с 
някои интересни занимания за създаване на нови хобита и интереси. 

Съществуват няколко различни вида обучение и класове, включително 
класове за преподаване: 

● Здраве и фитнес 
● Умения за работа 
● Творчески умения 
● Готварство 
● Английски език 
● Грамотност 
● Математика 
● Компютри 

Възможностите за образование, които се предоставят на бивши 
затворници и техните семейства. Тези възможности се оказват 
безценни за местния район, който страда от повишено ниво на насилие 
в общността. Разположен в близост до най-големия затвор в Ирландия - 
Маунтджой, проектът предлага безценна подкрепа на тези, които почти 
са излезли на свобода и искат да продължат напред в живота си, като 
им дава възможност да подобрят уменията си за живот, както и 
шансовете си за заетост. 

Метод на 
преподава

не 

Центърът Pathways предоставя на бившите затворници: 
1. Работа в подкрепа на връстници 
2. Образователни програми и дейности 
3. Консултации за ориентиране 
4. Лично консултиране за пристрастяване 

Съвети за 
преподава

телите 

Програмите, предлагани от Центъра Pathways, включват обучение 
и емоционална подкрепа. Предлагането на тези материали и 
възможности както на бивши затворници, така и на затворници, 
които са близо до освобождаване, е от основно значение за успеха 
на програмата. Предлаганите умения дават добра представа за 
уменията, които се търсят от бившите правонарушители, 
включително основни умения като грамотност и смятане, както и 
компютърни умения и фитнес. 

Обратна 
връзка 
(ползи) 

Много от участниците разказват за безценните услуги, които им е 
предоставил центърът Pathways. Ползите за участниците са 
безценни, тъй като увеличават възможностите им и им позволяват 



 

 

    

 
  

да повишат квалификацията си и да продължат напред в живота си 
след излизането от затвора. 

 

Източник: http://pathwayscentre.ie/index.html  

 

 

 

5. Методологии за преподаване - разработени и 

тествани помощни и образователни сценарии, 

основани на реални случаи от живота 

 

Скъпи читатели, в този материал, наречен методология, ще ви запознаем с работата на различни 

специалисти по създаването, тестването, адаптирането на резултатите от проекта по начин, 

който ще бъде най-полезен за основната целева група - бившите затворници при тяхната 

реинтеграция в обществото и на пазара на труда. 

Методология едва ли е най-точната дума, ще говорим за предизвикателствата и как те 

бяха частично или напълно преодолени в България. Надяваме се, че специалистите, 

които работят с такава целева група или се интересуват от темите, разработени в 
проекта, ще намерят информацията за полезна и практична. 

 
5.1.  PRISM, Италия 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В този раздел е разгледан реалният сценарий на затворник, който страда от епизод на 

вътрешноличностно обезсърчение, възникнал след индивидуален обмен с наставника. 

На първата страница читателят ще намери описанието на епизода, заедно с 5 въпроса и 

по три възможни сценария - произтичащи от възможните избори, които възпитателят 

може да предприеме в ситуацията. На следващата страница всеки от сценариите е 

дефиниран и обяснен в неговите възможни последствия.  

КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ 

Обучаващият трябва първо да премине през сценариите и самостоятелно да избере 

избора, който би направил, ако е поставен в тази ситуация. След това е полезно да отиде 

да провери правилния отговор на следващата страница 

СЪВЕТИ КЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

Независимо от сценариите и решенията, които се вземат, има редица пречки, които 

трябва да се вземат предвид - особено в контекста на затвора или при работа с лица, 

страдащи от посттравматично стресово разстройство. Когато се сблъскат със 

ситуация, която се усеща едновременно внезапна и сложна (като индивид, който се 

отваря интимно, изневиделица), при намирането на най-добрия отговор/въпрос 

възпитателите трябва да вземат предвид следните аспекти, преди да заемат позиция: 



 

 

    

 
  

▪ Пол 

Когато разговаряте със затворник/бивш затворник, винаги вземайте под внимание 

степента, в която полът ви влияе на комуникацията. Повечето затвори са 

еднополови и поради това затворниците са ограничили контактите си с 

противоположния пол, което може да доведе до нетърпимост, 

срамежливост или неудобство при разговор с вас - когато сте от 

противоположния пол. Ако е възможно, помислете дали да не повикате 

полицейски служител (или колега), който да ви подкрепи, за да носите 

същия пол като затворника, който говори. 

▪ Нежелание за сътрудничество 

Индивидуалните отговори могат да варират в зависимост от човека. Животът в 

затвор със сигурност не е благоприятен за отваряне или доверяване на 

другите, ето защо преподавателят трябва да обмисли възможността за 

пълно нежелание за сътрудничество от страна на затворника. В този случай 

е важно да се спазват границите на другия човек: представете разумно 

всички възможности, но не настоявайте. 

▪ Неочаквани прояви на насилие 

Последният аспект, който трябва да се вземе предвид при работа в затвор, е 

потенциалното насилие (физическо или психическо) от страна на 

затворниците. При всяко рязко нарастване на насилието то трябва да бъде 

спряно веднага словесно, като същевременно незабавно се повика най-

близкият полицай наблизо.  

За повече информация относно различните видове проблеми в общуването, моля, 

вижте модула RECHANCE "Общуване"; за повече информация относно начините за 

преодоляване на чувството на стигматизация, моля, разгледайте двата модула 

RECHANCE "Промоция на здравето и стигма" и "Самочувствие". 

 

 

СЦЕНАРИЙ - Индивидуален затворник с вътрешно обезкуражаване 

Току-що приключвате групово занимание за управление на конфликти, когато се 

натъквате на затворник, който започва разговор с вас. Въпреки че не изглежда 

видимо разстроена, тя ви казва колко е нещастна, като използва фрази като 

"животът ми не струва нищо" и "не знам какво да правя". Знаете, че тази 

затворничка не се разбира добре с някои от другите служители, тъй като те често 

я репресират за това, че показва публично привързаност към партньора си, който - 

освен това - й се сърди в замяна на това, че е в затвора. 

СТРАНИЦА 1 - Изберете избора, който бихте направили, ако сте поставени в тази 

ситуация 

ВЪПРОСИ (Q) И СЦЕНАРИИ (S) 

Q1 

Току-що 
завършихте 
смяната си с 

груповата 
дейност: 

S 
1 

Останете със затворника толкова дълго, колкото 
е необходимо, докато проблемите му бъдат 
решени. 

2 
Попълнете документ за наблюдение, в който 
оценявате риска от самонараняване. 



 

 

    

 
  

Как реагирате, 
когато 

затворникът 
започне да 

говори с вас? 

Поговорете с член на персонала за този 
разговор. 

3 
Изслушайте го за няколко минути и обещайте да 
продължите разговора, когато се върнете на 
смяна на следващия ден. 

Q2 

Как ще 
реагирате, когато 

тя каже, че 
чувства живота 
си безполезен? 

S 

1 

Признавате болката ѝ и потвърждавате 
чувствата ѝ. Казвате: Това трябва да е 
изключително трудно нещо, през което 
преминавате в момента. Сигурно изпитвате 
голяма болка. 

2 

Признавате болката ѝ и се опитвате да я 
ободрите, като казвате, че животът е красив, а 
тя гледа към края на изречението в бъдещето - 
всичко ще бъде наред. 

3 
Разстройваш се и й казваш, че животът е дар от 
Бога. Казвате ѝ, че трябва да се срамува, че 
омаловажава живота като такъв 

Q3 

Какви въпроси 
задавате по 

време на 
разговора? 

S 

1 
Задавате общи въпроси, като се опитвате да 
промените темата към нещо по-леко (например 
времето). 

2 
Задавате интимни и подробни въпроси, за да 
опишете мислите за самоубийство. 

3 

Разглеждате темите, свързани със сесията за 
разрешаване на конфликти, и се опитвате да й 
дадете съвет за мирно разрешаване на 
конфликта с партньора й. 

Q4 

Тя ви доверява, 
че друг 

затворникима 
подобни мисли 

за самоубийство. 
 Какво ще 

направите? 

S 

1 

Благодарете на затворника, че е споделил тази 
информация. Отидете заедно при третия 
затворник и поговорете, тримата, за тези мисли 
за самоубийство. 

2 
Благодарете на затворника, че е споделил тази 
информация. Инструктирайте я какво да каже, 
за да помогне на другия затворник. 

3 

Благодарете на затворника, че е споделил тази 
информация. Още веднъж, докато попълвате 
документа за наблюдение, преценете риска от 
самонараняване за другия затворник и 
поговорете за това с друг член на персонала. 

Q5 

Тя пита какво 
бихте направили 

в нейната 
ситуация с 

партньора ѝ. 
Какво бихте 

казали? 

S 

1 
Разказвате й за кавгите между вас и съпруга ви, 
за това как ги решавате и я призовавате да 
подражава на вашия стил.  

2 

Кажете ѝ, че всеки живот е различен и е трудно 
да се решават проблеми, свързани с любовната 
сфера. Въпреки това караниците са нормални и 
тя трябва да се опита да обясни на партньора си 
какво чувства вътре в себе си. 

3 

Кажете ѝ, че всеки живот е различен и е трудно 
да се решават проблеми, свързани с любовната 
сфера. Въпреки това й казвате да говори с 
партньора си и да го уведоми, че трябва да бъде 



 

 

    

 
  

по-съпричастен към нея, тъй като в момента е в 
затвора.  

 

 

 

 

СТРАНИЦА 2 - Разгледайте нашите отзиви 

 

ВЪПРОСИ (Q) & СЦЕНАРИИ (S) & ОБРАТНИ ВРЪЗКИ (F) 

 

Q
1 

Току-що 
завършихт
е смяната 

си с 
груповата 
дейност: 

Как 
реагирате, 

когато 
затворник

ът 
започне 

да говори 
с вас? 

S 

1 

Останете със затворника 
толкова дълго, колкото е 
необходимо, докато не се 
убедите, че проблемите му 
са решени. 

F 

В края на работната смяна трябва 
да можете да си тръгнете с 
увереност, че дадена ситуация ще 
бъде разрешена. 

2 

Попълнете документ за 
наблюдение, в който 
оценявате риска от 
самонараняване. 
Поговорете с член на 
персонала за този разговор. 

Документът ще гарантира, че 
основните въпроси ще бъдат 
предадени на другите служители 
на затвора, като същевременно 
се гарантира задълбочено 
изслушване. 

3 

 Изслушайте го за няколко 
минути и обещайте да 
продължите разговора, 
когато се върнете на смяна 
на следващия ден. 

Нетактичността и бързото 
прекъсване на разговора могат да 
окажат сериозно влияние върху 
психологията на затворника. 

Q
2 

Как ще 
реагирате, 
когато тя 
каже, че 
чувства 

живота си 
безполезе

н? 

S 

1 

Признавате болката ѝ и 
потвърждавате чувствата ѝ. 
Казвате: Това трябва да е 
изключително трудно нещо, 
през което преминавате в 
момента. Сигурно изпитваш 
голяма болка. 

F 

Откриването на мислите за 
самоубийство изисква смелост, 
тъй като това е зов за помощ. По 
време на разговора можете да 
потвърдите чувствата им както 
чрез езика на тялото (мимики, 
жестове), така и чрез речта си. 

2 

Признавате болката ѝ и се 
опитвате да я ободрите, като 
казвате, че животът е 
красив, а тя поглежда към 
края на изречението в 
бъдещето - всичко ще бъде 
наред. 

Използването на "токсичен 
оптимизъм" не е полезно за 
затворника. Свеждането на 
борбата ѝ до очакване на 
бъдещето не се оказва полезно за 
нейната болка. 

3 

Разстройваш се и й казваш, 
че животът е дар от Бога. 
Казвате ѝ, че трябва да се 
срамува, че омаловажава 
живота като такъв 

Използването на религията като 
инструмент за порицание 
очевидно е погрешно, 
независимо в кой Бог вярвате. 

Q
3 

Какви 
въпроси 
задавате 
по време 

на 

S 1 

Задавате общи въпроси, като 
се опитвате да промените 
темата към нещо по-леко 
(например времето). 

F 

Смяната на темата може да е 
груба спрямо затворника, който 
изразява чувствата си. Тя може да 
се почувства малтретирана и да 
реагира 



 

 

    

 
  

разговора
? 

2 

Задавате интимни и 
подробни въпроси, за да 
опишете мислите за 
самоубийство. 

Навлизането в личната сфера 
може да е опасно, тъй като се 
излагате на теми, на които не 
знаете отговора - по-добре 
проведете този разговор с 
психолога на затвора. 

3 

Разглеждате темите, 
свързани със сесията за 
разрешаване на конфликти, 
и се опитвате да й дадете 
съвет за мирно разрешаване 
на конфликта с партньора й. 

Възприемането на темите, които 
се обсъждат по време на сесията, 
може да даде повече сила както 
на вас, така и на затворника, тъй 
като той ще ви приеме по-
сериозно и ще може да задава 
подробни въпроси.  

Q
4 

Тя ви 
доверява, 

че друг 
затворник

има 
подобни 
мисли за 

самоубийс
тво. 

 Какво ще 
направите

? 

S 

1 

Благодарете на затворника, 
че е споделил тази 
информация. Отидете 
заедно при третия затворник 
и поговорете, тримата, за 
тези мисли за самоубийство. 

F 

Импровизираната групова 
терапия не е нито 
професионална, нито безопасна 
от гледна точка на 
психологическото състояние на 
двамата затворници. 

2 

Благодарете на затворника, 
че е споделил тази 
информация. 
Инструктирайте я какво да 
каже, за да помогне на 
другия затворник. 

Натоварването на затворника с 
такава деликатна задача, тъй като 
той не е професионален 
психолог, може да доведе до 
опасни последици както за него, 
така и за другия затворник. 

3 

Благодарете на затворника, 
че е споделил тази 
информация. Още веднъж, 
докато попълвате 
документа за наблюдение, 
преценете риска от 
самонараняване за другия 
затворник и поговорете за 
това с друг член на 
персонала. 

Още веднъж, като се гарантира 
задълбочено изслушване, 
документът ще гарантира, че 
основните въпроси са предадени 
на другите служители на затвора. 

Q
5 

Тя пита 
какво 
бихте 

направил
и в 

нейната 
ситуация с 
партньора 

ѝ. Какво 
бихте 

казали? 

S 

1 

Разказвате й за кавгите 
между вас и съпруга ви, за 
това как ги решавате и я 
призовавате да подражава 
на вашия стил.  

F 

Да я допуснете в живота си може 
да е трудно и опасно за връзката 
между ментор и наставник. Освен 
това, ако я подтиквате да следва 
сляпо вашия пример, 
принизявате личното ѝ развитие. 

2 

Кажете й, че всеки живот е 
различен и е трудно да се 
решават проблеми, 
свързани с любовната сфера. 
Въпреки това караниците са 
нормални и тя трябва да се 
опита да обясни на 
партньора си какво чувства 
вътре в себе си. 

Важно е да проявите 
съпричастност, като й дадете да 
разбере как чувствата й са 
потвърдени и споделени в 
"нормалността" (дори в затвора, 
воденето на любовен живот 
може да запази нормалността). 
Единственият съвет, който трябва 
да ѝ дадете, е да бъде искрена с 



 

 

    

 
  

партньора си относно чувствата 
си. 

3 

Кажете ѝ, че всеки живот е 
различен и е трудно да се 
решават проблеми, 
свързани с любовната сфера. 
Въпреки това й казвате да 
говори с партньора си и да го 
уведоми, че трябва да бъде 
по-съпричастен към нея, тъй 
като в момента е в затвора.  

Не знаете какви точно отношения 
има с партньора си и като неин 
наставник не би трябвало да 
знаете това. В този смисъл 
избягвайте да й давате подробни 
съвети как да реагира на 
партньора си. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Въз основа на предложените обратни връзки към различните сценарии можем да 

направим следните заключения: 

● Бъдете ментор, а не психолог 

В повечето затвори има щатен психолог, така че трябва да работите ръка за ръка с 

него/нея. Винаги, когато засягате чувствителни теми, не забравяйте да си водите 

бележки и да занесете документа от наблюдението на психолога - може би ще 

успеете да спасите живот! 

● Приемете ролята си на преподавател на 360° 

Да бъдеш възпитател в сложен контекст като затвора може да надхвърли ролята ти (и 

смяната ти!). Помнете, че се занимавате с целева група в неравностойно 

положение, докато границите могат лесно да бъдат преодолени. Важно е, 

какъвто и опит да изживеете, да го възприемате като процес на учене през целия 

живот. 

● Не забравяйте да одобрявате емоциите на всички затворници (стига да ги 

управлявате). 

Какъвто и да е сценарият, емоциите, които човек изпитва по време на сесия 

на наставничество (независимо дали е внезапна или планирана), могат да 

бъдат многостранни. Опитайте се да направите всичко възможно, за да 

накарате затворника да се почувства приет, независимо от мисълта му. Само 

внимавайте за евентуална насилствена реакция - в такъв случай се 

консултирайте с колегите си и/или с полицейските служители. 

 

5.2. "Знам и мога" ООД, България 

Методологията е разделена на три основни части, характеризиращи се със специфични 

особености, изискващи понякога нестандартни подходи за тяхното разрешаване. 

Подход и устойчив интерес 

Специфики на изпълнението 

След подкрепа за устойчиви резултати 



 

 

    

 
  

1. Подход и устойчив интерес. 

Още по време на подготовката на националния доклад за образователните 

възможности за бивши затворници, а впоследствие и по време на фокус групите, станаха 

ясни няколко факта, които, макар и взети предвид, създадоха последващи проблеми 

при тестването и прилагането. Ще започнем с масовия профил на бившите затворници 

- предимно мъже (малко над 75 %) без, начално или основно образование и почти без 

функционална или цифрова грамотност. В зависимост от продължителността на престоя 

в затвора, сериозно отчуждени от ценностната система на обществото, слабо 

заинтересовани от образователно развитие (с изключение на някои професии, 

практикувани в затвора и носещи прилични доходи), много от тях с разбити семейства, 

бездомни и с различни по размер финансови дългове.  

Първоначалният контакт беше изключително труден; използвахме медиатори в лицето 

на служители на пробационните служби и социалните служби, които бяха запознати с 

отделните случаи. Индивидуалното познаване и впоследствие индивидуалният подход 

бяха ключът към създаването на доверителни отношения, убеждаването в 

необходимостта от повишаване на знанията и уменията като предпоставка за връщане 

на пазара на труда и реинтеграция в обществото. Един специфичен момент е езикът, 

който ще използвате - бившите затворници, особено тези, които са излежавали дълги 

присъди, или тези, които вече са били няколко пъти в изправителни институции, 

използват жаргон. Желателно е да сте запознати поне с някои от основните термини в 

него, особено за да избегнете двусмислени определения в разговора си. Ще ви е трудно 

да го използвате, но ще е добре, ако го разбирате. 

По време на изпълнението на проекта беше решено да се включи и друга подцелева 

група, а именно затворници, на които предстои освобождаване, както тези, които 

участват в образователни дейности, така и тези, които не участват. Интересното за тази 

група е, че при правилен подход чрез образователни посредници (в България затворите 

могат да бъдат обучавани от специално акредитирани фирми) те сравнително лесно се 

превръщат във ваши бъдещи обучаеми, като много от тях вече имат изградени навици 

за учене. Други пък се стремят бързо да се интегрират на пазара на труда, който особено 

по времето на Ковида се е променил значително.    

Препоръчваме първите две срещи да се проведат в присъствието на техни доверени 

лица и в индивидуален режим. След промените, които са направени по време на 

проекта, присъствието, а впоследствие и използването по различен начин на членове на 

семейството, приятели или хора от естествената среда - съседи, има силен 

мотивационен ефект. 

Тези две срещи имаха проучвателен характер - ниво на грамотност, области на интерес, 

определяне на силните и слабите страни чрез неформални методи. Въз основа на тази 

информация може да се изгради план за обучение. Бъдете гъвкави по отношение на 

времето, правете компромиси със себе си, но се съобразявайте с това, което работи за 

тях. Следете внимателно за вербални и невербални признаци на умора, отегчение или 



 

 

    

 
  

неразбиране. Не бързайте! Уверете се, че сте създали основата и надграждайте върху 

нея. Без тази основа ще ви е трудно да я приложите: 

2. Специфики на изпълнението  

Това е мястото, където обучителите имат най-голяма свобода, но също така е 

благоприятна среда за грешки. Препоръчва се упражненията, описани в предишните 

глави, да се изпълняват в групи или по двойки, но практиката показва, че това е 

"хлъзгава територия". Бъдете готови да реагирате мигновено, включително за 

предотвратяване на физически конфликт. В репертоара на целевата група (все още!!!) 

няма голямо разнообразие от инструменти за разрешаване на конфликти. 

Изберете внимателно мястото - то трябва да е познато на обучаваните - пробационна 

служба или служба за социални услуги, местен обществен център, клуб по интереси. 

Реакцията на обучаемите към това да ги видят да влизат може да бъде различна - от 

едната крайност до другата, бъдете подготвени за промени в движение.   

В зависимост от нивото си на цифрова грамотност решете какъв вариант на обучение ще 

използвате - хартиен или електронен. Ако сте привлекли домашен(семеен) 

фасилитатор, използвайте го активно, информацията, получена в домашна среда, има 

друга тежест. Сертификатът, който се издава след завършване на модула, също се 

тълкува в двете крайности. В по-големите градове, където пилотирахме, използвахме и 

бюрата по труда за набиране на обучаеми, като за официално регистрираните там 

сертификатите определено имат стойност, особено при липса на други документи, 

потвърждаващи образователното ниво. Провеждайте обучението в неформална 

обстановка, правете почивки, използвайте реални примери, провокирайте обучаемия 

да бъде по-активен - да споделя, да коментира, вижданията си по лични проблеми и да 

помага за намирането на виртуални решения за момента. Опитайте се решенията на 

проблемите в модулите да имат пряко отношение към настоящия живот на обучаемия 

- подкрепете го и го улеснете.  

Признайте, че въпреки опростяването на езика и съдържанието модулите все още са 

твърде трудни за някои обучаеми, ако забележите признаци на неразбиране - обяснете 

по друг начин, но се уверете, че е разбрано. Отново наблегнете на актуални примери от 

реалната среда - теми, които вълнуват обществото или общността. 

Отново на помощ дойде дигитализацията, трябва да признаем, че доста успешно 

използваме този преобразувател на текст в звук (реч) https://micmonster.com/ . Не 

искаме да му правим реклама, но той може да реши проблемите не само на тази целева 

група, но и на много други уязвими групи - особено на хората с функционална 

неграмотност, на хората със зрителни проблеми, на хората с други физически проблеми, 

които не им позволяват да четат.  

3. След подкрепа за устойчиви резултати 

Основен психологически проблем за тази целева група е чувството за изоставеност, за 

забрава от страна на обществото на техните проблеми. Не позволявайте това да се случи 



 

 

    

 
  

след вашето обучение. Ако сте успели да откриете силните и слабите страни, уменията 

и способностите, да ги облечете в прилична автобиография, са първите стъпки, да 

помогнете с настройката на електронните търсачки за работа, да създадете профил, да 

го подкрепите с необходимите документи. Интересувайте се от хода на търсенето на 

работа, разиграйте интервю с конкретните изисквания. Няма да навреди, ако 

придружите стажанта до бюрото по труда, за да се регистрира по съвсем различен 

начин, или до евентуално работно място. Ако търсят работа в чужбина (доста често 

срещано явление в България за слабо образовани и квалифицирани хора, а в чужбина 

рядко търсят свидетелства за съдимост за такъв вид работа), помогнете им да не 

попаднат на измамници. Научете ги и как да различават истинските от кухите фирми за 

работа. 

 

5.3. Romodrom Чешка република 

В Ромодром сме специализирани в областта на социалната работа и търсихме решения 

как да използваме образователните модули в практиката си. Нашата целева група са 

лица, които имат опит с лишаване от свобода в миналото или са членове на семействата 

на затворници или бивши затворници. Обикновено те са застрашени от социално 

изключване или са социално изключени. Това, което ги обединява, е интересът към 

темите на образователните модули, или по-точно липсата на знания или на 

компетенции, които образователните модули предлагат.  

В тази методология описваме как да използвате онлайн версията на платформата при 

индивидуална работа. Индивидуалната работа е ключов елемент при използването на 

платформата за тази конкретна целева група. В противен случай тя е твърде сложна и 

твърде скучна, за да бъде използвана от тях.  

Включване на модулите в индивидуалните планове 

Работата с клиента обикновено започва със създаването на индивидуален план. Този 

план отразява стремежите и целите, които клиентът иска да постигне в процеса на 

предоставяне на услугата. Освен целите, той съдържа социална анамнеза и конкретни 

стъпки за постигане на целите. Стъпките са много конкретни краткосрочни задачи. И 

това е чудесна възможност за използване на образователни модули, тъй като 

придобиването на специални знания и умения може наистина да помогне на клиентите 

да продължат със стъпките към целите. Разбира се, това не е толкова лесно, колкото е 

описано, но образователните модули, които платформата предлага, могат да послужат 

като чудесен инструмент за разкриване на начина, по който лицата мислят и действат, и 

да им предложат по-добри знания и упражнения, за да се подобрят. Започнете със 

съвсем конкретни такива са: ИКТ, комуникация или управление на времето.  

Онлайн предизвикателство 

За много клиенти това може да е първият път, в който работят онлайн. Разчитайте на 

това, бъдете търпеливи, имайте достатъчно време, не се опитвайте да направите всичко 

в една сесия. Можете дори да разделите модула на няколко части. 

Регистрацията в платформата изисква имейл акаунт. Някои клиенти не разполагат с него 

или го споделят със свои роднини и приятели. Струва си да им създадете имейл акаунт 

и да им обясните как работи. Обяснете всички въпроси, свързани с безопасността и 



 

 

    

 
  

защитата на личните данни. По този начин ги учите и им давате възможност да общуват 

онлайн. Те могат да се присъединят към профилите си в социалните мрежи, да 

кандидатстват за работа или да търсят по-добро жилище.  

Възможно е да възникнат проблеми при свикването с работата с компютъра, някои 

клиенти със сигурност ще имат проблеми с координацията на мишката, а други ще имат 

проблеми с четенето от екрана. Отделете им време, дайте им съвети къде могат да се 

упражняват (напр. в обществена библиотека, при приятел или член на семейството с 

компютър, в офиса на службата...) 

Преминаване през модулите 

Започнете с тези, които са най-подходящи за клиента и неговите нужди. Не ги 

убеждавайте да опитат тези, които не искат да направят. Модулите започват с 

тестове/викторини. Някои клиенти може да не се чувстват комфортно за това. 

Пропуснете тази част, ако тя кара клиента да се чувства нервен. Повечето от модулите 

ще изискват помощ от ваша страна, прочетете ги на глас заедно с клиента, обяснете му 

какво се има предвид с изречението или фразата, дайте му примери и го насърчете да 

ви покаже примери от живота си. Ако започнат да разказват за своя опит, оставете ги да 

говорят. Попитайте ги как го разбират. Насърчавайте ги, хвалете ги и им давайте обратна 

връзка за напредъка им в модула.  

Какво да правим по-нататък? 

След приключване на модула и получаване на сертификата насърчете клиента да 

използва придобитите знания. По този начин той може да включи новата информация 

и да я превърне в ново умение. Помогнете им да видят новите знания в ежедневния 

живот около тях. Наблюдавайте заедно, питайте ги и размишлявайте заедно.  

Заключение! 

Използването на образователните модули няма да промени човека, но може да 

предложи нови алтернативи, по-дълбоко разбиране и различен ъгъл. Много от 

клиентите по време на нашето пилотиране много се радваха на опита от обучението. Те 

се чувстваха интелектуално предизвикани и ни разказваха свои истории, свързани с 

образователните теми. Има голям потенциал - както в клиентите, така и в модулите, 

нека се възползваме максимално от него.  

 

 

5.4. SRC, Ирландия 

При осъществяването на проекта ReCHANCE изследователският център "Спектър" си 

сътрудничи с Пробационната служба на Каван и с проекта Cavan 365, като специалисти 

и клиенти участват в обучението, изпълнението и мултиплициращите събития, 

предвидени като част от проекта. Cavan 365 е проект на Службата за отклоняване на 

младежи към Гарда (полицията), който обхваща региона на графство Каван. Проектът 

работи с младежи в "риск" и непълнолетни правонарушители и има за цел да ги отклони 

от антисоциално и криминално поведение и да насърчи личностното развитие и 

гражданската отговорност за създаване на по-безопасни общности, като помага на 

правонарушителите да се въздържат от извършване на престъпления. Пробационната 

служба е агенция към Министерството на правосъдието на Ирландия. Тя играе важна 



 

 

    

 
  

роля за намаляване на равнището на престъпността и за повишаване на обществената 

сигурност, като работи с правонарушителите, за да им помогне да променят 

поведението си и да възстановят вредите, причинени от престъпленията. Те са водещата 

агенция в оценката и управлението на правонарушителите в общността и заедно тези 

две организации бяха най-подходящите асоциирани партньори, които да работят със 

SRC за осъществяване на проекта ReCHANCE на местно ниво. 

Целевата група, ангажирана на местно ниво за ReCHANCE, бяха хора, които са имали 

опит с лишаване от свобода в миналото, млади хора, участвали в дребни нарушения на 

обществения ред, и членове на семействата на затворници и бивши затворници. Много 

от участниците в проекта са били изправени пред предизвикателства, свързани със 

социалното изключване, и са били в периферията на обществото. Чрез проекта имахме 

за цел да предложим пътища, които да ги отклонят от престъпността и антисоциалното 

поведение, и да покажем възможностите и подкрепата, които съществуват, за да се 

реинтегрират в обществото и на пазара на труда. Методологиите за обучение, 

използвани в рамките на проекта ReCHANCE, бяха насочени предимно към отделни лица 

и бивши затворници и се опитаха да ги подкрепят по пътя на личностното им развитие 

чрез специфични интервенции и усвояване на нови знания и умения.  

Методологията или процесите в Ирландия са следните: 

Набиране на участници в проекта: 

Със съдействието на работниците по подкрепа, специалистите по работа с младежи и 

Гардай в рамките на Cavan 365 и Пробационната служба на Каван избрахме участници 

за обучението по ReCHANCE, които според нас бяха подходящи за обучението и също 

така щяха да имат някаква полза от него предвид личния си път. Предварително 

проведохме поредица от малки фокус групи с участниците, като им обяснихме проекта, 

а също така обсъдихме очакванията им от обучението. Участниците бяха предимно 

млади хора, повечето от които бяха мъже, въпреки че отправихме покана към всички, 

но участваха предимно млади мъже. Всички участници имаха начално или съвсем 

основно образование и не проявяваха голям интерес към по-нататъшно развитие на 

уменията си, поради което мотивацията за участие беше предизвикателство и 

изискваше много усилия от страна на обучителите и помощния персонал. С помощта на 

служителите по поддръжката започнахме проекта на принципа "1 към 1", докато 

създадем отношения на доверие, а след това определихме ключови елементи като 

компетентност, ниво на образование, умения в областта на ИКТ, общи познания и 

техните интереси, преди да започнем обучението. Тъй като уменията в областта на ИКТ 

бяха много ниски (извън използването на социални медии), насочихме обучението към 

по-ориентиран към клиента и личен подход.  

Подходът 1:1 беше от решаващо значение за участниците, за да придобият доверие в 

нас като нова агенция, която работи с тях, както и за изграждане на увереността им да 

преминат към групова работа преди изпълнението на проекта. Подкрепящите 

работници препоръчаха групата да не надвишава 3-5 участници и ние последвахме 



 

 

    

 
  

съвета им, тъй като те бяха експерти в тази област и имахме голяма полза от техния опит 

и знания.  

Изпълнение на проекта: 

Въпреки че повечето от участниците имаха начално или съвсем основно образование, в 

групата на учащите имаше различни нива на грамотност, умения и знания, така че 

работата в по-малки групи беше полезна, тъй като помогна на фасилитатора да развие 

техните умения и способности и да определи силните страни и интересите на 

участниците, без да изоставя никого. Избрахме модулите, които бяха най-полезни и 

интересни за участниците, и също така опростихме езика, за да отговорим на 

изискванията на учащите. Където беше възможно, използвахме и прилагахме 

дейностите в модулите и улеснявахме дискусиите и ролевите игри, за да поддържаме 

ангажираността и интереса на обучаемите. Обучението се провеждаше в кратки сесии, 

за да се запази фокусът и интересът, както и за да се избегнат конфликти в групата.  

Проведохме обучението в местен общински център, който беше достъпен за всички 

обучаеми и познат, така че те се чувстваха удобно и спокойно. Безопасността на 

фасилитаторите също беше взета предвид и с групата винаги работеха двама 

фасилитатори. Те бяха подготвени, че несъгласието може да доведе до физически 

конфликт, така че наблюдаваха внимателно за вербални и невербални знаци. 

Заключения: 

Като цяло изпълнението на проекта в Ирландия беше предизвикателство и удоволствие. 

Целевата група обучаеми за ReCHANCE е сложна, с множество нужди и те са изправени 

пред много пречки както за личностното, така и за професионалното си развитие в 

обществото. За нас беше от съществено значение да си партнираме с опитни и 

утвърдени служби, които работят дългосрочно с целевата група, тъй като 

необходимостта от непрекъснат контакт и подкрепа е от съществено значение за тази 

целева група. Като се има предвид жизненият цикъл на проектите по програма 

"Еразъм+", трябваше да гарантираме, че учащите са включени в ReCHANCE като 

допълнително предложение към основната подкрепа, а не като заместваща услуга, така 

че когато проектът приключи през декември, те да не се почувстват изоставени или 

разочаровани.  

5.5. CSI&EUC Кипър 

  

Проектът RECHANCE има двама участници в Кипър: Европейският университет в Кипър 

(EUC) и Центърът за социални иновации (CSI). Двете организации работиха заедно, 

особено по задачите, които трябваше да привлекат доброволци, тъй като Кипър е малка 

страна и специфичните доброволци, които бяха необходими, се намираха трудно. 

Предвид това в настоящото описание на нашата методология ще се позоваваме на този 

подход, следван от двете организации, тъй като това беше "споделена задача".  



 

 

    

 
  

Друго нещо, което трябва да се уточни за приноса на Кипър, е, че се съсредоточихме 

върху преподавателите или специалистите, които ще използват този инструмент, тъй 

като броят на бившите затворници, стигмата, защитата на данните и т.н. не ни позволиха 

да ги идентифицираме и да достигнем необходимата критична маса.  

Този документ е само методология, той е описание на подхода, който предприехме, и 

на предизвикателствата и пречките, които срещнахме. Той е приблизително 

ръководство за това как да се използва платформата от гледна точка на 

преподавателите. Както вече споменахме, не сме изпитали гледната точка на бившите 

затворници, тъй като цифрите би имало смисъл да се обобщават.  

Проведохме едно пилотно проучване, за да се запознаем отблизо с опита на 

преподавателите/специалистите. Това пилотно проучване беше разделено на две 

сесии. Присъстваха хора, които бяха професионалисти в областта на психичното здраве, 

медицински сестри, психолози, педагози, както и студенти по медицинска сестра, които 

проявиха интерес към този проект. 

Това, което забелязахме от пилотирането, е, че индивидуалната работа с бивши 

затворници няма да бъде лесна задача, тъй като материалът в много от модулите е на 

по-високо ниво от това, което се очакваше, че бившите затворници ще имат (въз основа 

на резултатите от работата, извършена в (IO1). Освен че ще бъде твърде 

предизвикателна за тях, самостоятелната работа не би била идеална, тъй като 

материалът не беше достатъчно интерактивен, поради което много от тях не биха го 

намерили за интересен, а за скучен. 

Публиката, която получихме, намери платформата за интересна и доста богата на 

материали. Това, което те споделиха с нас, е, че няма да следват платформата от А до Я, 

а първо ще определят нуждите на своите "клиенти" и след това ще преминат през 

платформата и ще определят необходимия материал. Те биха използвали платформата 

като груб ориентир за това, какво да предоставят като знания.  

Освен това те не се опитват да завършат модула наведнъж, а го разделят на по-малки 

части в зависимост от уменията и знанията на клиента, като правят малки стъпки, 

давайки му възможност да върви по пътя. Например някой спомена, че ще предоставя 

обучение чрез своя акаунт и когато стигне до модула за ИКТ, ще помоли клиента да 

влезе в системата, тъй като това ще бъде възможност да създаде имейл акаунт за тези, 

които нямат такъв. Това би дало възможност на клиента и би прекратило възможността 

за създаване на други акаунти, като например онлайн банкиране, здравен акаунт, както 

и социални медии (това беше приоритет номер едно на кипърските бивши затворници, 

установен в резултатите от нашето изследване IO1).  

След като клиентите им станат по-компетентни, те ще могат да ги "оставят сами" с 

платформата, за да преминат сами през модулите.  Освен успешното завършване на 

модула, сертификатът дава усещане за постижение, а това също работи в полза на 

поддържането на ангажираността/мотивацията на клиента. 



 

 

    

 
  

В заключение може да се каже, че създадените материали са подходящи за 

преподаватели или бивши затворници, които имат добри познания по ИКТ и са 

компетентни потребители на онлайн платформи. Образователната платформа, 

създадена от RECHANCE, не може да прави чудеса, но е инструмент, който може да се 

използва от възпитателите не само за предоставяне на знания на техните клиенти, но и 

за да им помогне да повишат самочувствието си.  

Образователните материали, които бяха създадени през тези две години на програмата 

"Еразъм+", и курсовете за електронно обучение вече ги използвахме за обучение на нашите 

студенти от катедрата по здравни и хуманитарни науки. Научихме ги и ги образовахме как да 

ги използват в ежедневната си клинична практика, докато бяха настанени в службите за 

психично здраве, по-специално в центровете за рехабилитация на наркозависими, 

центровете за детоксикация на наркозависими, в които обикновено се настаняват бивши 

затворници и техните семейства, и по време на клиничната си практика в затвора от открит 

тип, където имат възможност да се срещнат и да разговарят с тази целева група от 

населението. По време на клиничната си практика студентите имаха възможност да се 

обучават как да използват платформата за електронно обучение по време на лекциите си по 

"Сестрински грижи за психичното здраве", "Психология на здравето" и "Социология", като 

научиха целта на обучението на тази целева група хора, както и образователните 

потребности, които обикновено имат.  Освен това курсовете за електронно обучение и 

връзката на програмата Rechance са достъпни на черната дъска като учебен материал за 

студентите от специалностите "Медицинска сестра", "Социология", "Психология" и 

"Ерготерапия" и ще продължат да бъдат част от техния учебен материал и материал за 

клинична практика през следващите четири години, в които платформата ще бъде достъпна 

Освен това в процеса на вътрешно обучение запознахме нашите преподаватели и професори с 
програмата и нейното използване, както и с начините, по които могат да я използват и 

разпространяват сред своите студенти като част от учебните материали за четене в 
информационната си табла. Освен това обучихме клиничните наставници на студентите в 

Министерството на здравеопазването, че те са отговорни за клиничната практика на студентите 

в ежедневната им дейност в службите за психично здраве и в отворената програма в обществото 

за непридвидими групи от населението.  

Освен това през целия период на проекта кипърските партньори се свързаха с различни 

организации, които работят с бивши затворници, и се опитаха да споделят резултатите и 
платформата с потенциални "клиенти". Така се обърнахме към общността за лечение на 

зависимости, Ая Скепи, и стигнахме до физкултурник, който беше готов да сподели и използва 

платформата с група хора в конкретния център. Целите на обучението там, са ежедневни 

дейности в допълнение към терапевтичните сесии и групите, които включват земеделие, 

градинарство, спорт и учебни дейности. Те бяха развълнувани от този различен вид подход, за 
да научат повече за осемте теми, които съществуват в платформата, като работа в екип, 

управление на стреса и самоуважение.  

5.6. Prolepsis&Xenios Polis, Гърция 

Въведение 



 

 

    

 
  

В днешно време учителите и обучителите в областта на образованието за възрастни се сблъскват 

с разнообразни профили на ученици от уязвими среди и маргинализирани групи, изложени на 
риск от изключване, като например бивши затворници. В контекста на проекта ReCHANCE 

обучителите на възрастни използваха своите междуличностни и социални умения, за да 

разберат различните реалности на тези обучаеми и да адаптират своя образователен подход 
към нуждите на бившите затворници. Емпатията, активното слушане и други специални умения 

са необходими, когато се работи с учащи се от трудни социално-икономически ситуации, лица 

с проблеми с грамотността, възрастни хора и учащи се от различен културен произход, като 
роми, бежанци и др. По този начин тясното сътрудничество с бивши затворници и адаптирането 

на нашата методика на преподаване към местните нужди ни позволи да определим най-
добрите пътища за рехабилитация и предложи на учащите се възможността да подобрят 

самочувствието си, способността си да вземат решения и увереността си в бъдещето.  

Прилагане на учебната програма на ReCHANCE в Гърция  

Докато изпълнявахме учебната програма в Гърция, се извършваше значителна работа по 
платформата, за да се коригират грешките в учебния материал и в представянето на 

платформата. Това се отрази в обратната връзка по отношение на съдържанието, както и на 
използваемостта на платформата.  

Пилотирането беше осъществено в сътрудничество с организации, посветени на подпомагането 

на бивши затворници, както и с учители от училищата в затворите и множество 
професионалисти в тази област (например съдебни психолози, трудови лекари, специалисти по 

промоция на здравето и т.н.), които щедро предоставиха своята обратна връзка относно 

качеството и пригодността на платформата и учебното съдържание. Общият консенсус сред 
участниците в пилотното обучение беше, че тематичните категории и съдържанието са 

интересни и могат да отговорят на нуждите на целевата група. Въпреки това езикът, използван 

през цялото време, е твърде академичен. Вероятно участниците с опит в затвора са съобщили, 
че им е харесало да учат нов материал с помощта на подкрепящ персонал и са разпознали, че 

някои от собствените им притеснения са отразени в образователния материал (например, че 
имат ниско самочувствие или трудно управляват конфликти). Участниците с опит в затвора 

обясниха, че не са запознати с технологиите като цяло и с образователните платформи в 

частност. Поради това им е било трудно да се ориентират в платформата без напътствията на 
наставник или помощен персонал. Така стигнахме до заключението, че материалът трябва да се 

използва като основа за хората, които подкрепят бивши затворници по време на пътя им към 

реинтеграция, и трябва да се адаптира към техните нужди за всеки отделен случай. 

Методологии на преподаване  

Чрез проекта имахме за цел да предложим на бившите затворници обучение и подкрепа, които 

да улеснят тяхното пътуване към реинтеграция. Също така имахме за цел да предоставим 

полезни инструменти и материали на преподавателите, които да развият и допълнително да 

обогатят техните умения и знания в няколко области от интерес. Методологиите за обучение, 
използвани в рамките на проекта ReCHANCE, възникнаха по време на обширната пилотна работа 

на консорциума Rechance с целевата група и биха могли да помогнат на учителите да се справят 

успешно с потенциалните предизвикателства в образователния им път. 

По-долу учителите, обучителите в областта на образованието за възрастни и специалистите, 

които подкрепят бивши затворници по време на техния път към рехабилитация, ще намерят 



 

 

    

 
  

полезни съвети и методики за преподаване, за да адаптират образователния подход на 

учебната програма на Rechance към нуждите на своите обучаеми.  

1. Включете учебни материали, които имат отношение към личния опит и нуждите на 
учащите, като същевременно използвате активни методи на преподаване. 

Въз основа на теорията за обучението на възрастни някои основни принципи са, че възрастните 

учащи са склонни да учат най-добре, когато:  

обучението им може да бъде насочвано самостоятелно, особено когато те участват в 

планирането на своето обучение, 

ii. уроците включват техните основни знания и опит, 

iii. учебният материал се преподава по активен начин, а не пасивно и  

iv. обучението е свързано с настоящите им обстоятелства и може да бъде приложено в някои 

аспекти на живота им.   

Следването на горепосочените принципи по време на нашия пилотен опит показа, че бившите 

затворници, както и професионалистите, са по-мотивирани да завършат образователната 

програма, когато виждат, че техните трудности са отразени в съдържанието на модулите. 
Например няколко бивши затворници разпознаха собствените си трудности с ниската си 

самооценка при обсъждането на модула "Самооценка" и намериха полезни инструменти за 
подобряване на представата си за себе си и своята самооценка. Освен това професионалистите, 

които участваха активно в образователния процес на модулите "Rechance", съобщиха, че 

съдържанието им е резонирало с личния им опит в подкрепата на бивши затворници и са 

набелязали области от работата си, в които учебната програма би могла да бъде полезна. 

2. Запознаване с учебния материал и адаптиране на съдържанието към нуждите и целите 

на бившите затворници. 

Възрастните учащи са склонни да търсят образование, съответстващо на техните нужди и цели, 

и трябва да разберат защо обучението е полезно. Нашата пилотна работа в Гърция разкри, че 

макар съдържанието на модулите да е интересно и да отговаря на нуждите на целевите групи, 
езикът, използван в модулите на Rechance, е твърде академичен. За да гарантираме, че 

съдържанието може да бъде полезно за обучаемите и да им помогне да определят областите, 

които могат да отговорят на техните нужди, предлагаме на обучителите на възрастни да изтеглят 
Модулите и да се запознаят с материалите и инструментите. Разбирането на темите за обучение 

и избирането на конкретни области, които представляват интерес (напр. основна информация 

за ваксинацията), ще им позволи да използват съдържанието или части от него по начин, който 

отговаря на образователното ниво, индивидуалните потребности, интересите и целите на 

техните обучаеми. 

3. Адаптирайте учебния материал за групово преподаване.  

Преподавателите трябва да имат предвид, че съдържанието на Rechance е разработено за он 

лайн, самостоятелно обучение. Нашата пилотна работа разкри, че за да се извлекат ползите от 
учебния план, съдържанието трябва да се използва като инструмент от хора, които подпомагат 

и подкрепят бивши затворници, а не от бивши затворници, индивидуално. За да използвате 

учебния материал за групови учебни сесии, предлагаме следните основни съображения: 



 

 

    

 
  

a. Вземете решение кои теми са най-подходящи за нуждите и целите на групите. 

b. Извлечете съответните теми от учебната програма и адаптирайте формулировката към 

нивото на грамотност на групата. 

c. Могат да се използват няколко дейности от модулите на Rechance, като например 

подканите за размисъл. Въпреки това ще трябва да се разработят допълнителни дейности за 

групова работа, като например казуси, вдъхновени от общи предизвикателства, пред които са 
изправени обучаемите. 

4. Разработване на дейности и сценарии на казуси, основани на общи предизвикателства. 

Един от принципите, които спазвахме по време на пилотното ни изпитване, беше да 

предоставим образователни материали по интерактивен и основан на проблеми начин. 

Обучението на възрастни е по-ефективно, когато обучаемите решават проблеми и се справят 
със задачите, използвайки разсъждения. Преподавателите трябва да използват инструментите 

на Rechance, за да включат ориентирани към задачите образователни дейности, които ще бъдат 

по-ефективни от стандартните пасивни методи на преподаване. Опитайте се да използвате 
дейности като викторините, въпросите с избор между няколко отговора и рефлексивните 

дейности като отправна точка за дискусии, за да включите обучаемите. Обучаемите ще имат 

много разнообразни знания, които да споделят, което ще направи образователния процес по-

приятен и за двете страни: както за обучаемия, така и за преподавателя. 

Заключение: 

Като цяло прилагането на учебната програма ReCHANCE беше сложно, но приятно начинание. 

Разбирането на пречките и предизвикателствата, пред които е изправена целевата група, беше 

от ключово значение за разработването на професионално обучение, което да е насочено към 

тяхното личностно и професионално развитие. Сътрудничеството с организации с дългогодишен 
опит в подпомагането на бивши затворници осигури участието на професионалисти по време на 

етапа на пилотиране и предостави полезна информация за нуждите на целевата група. В 
контекста на продължаващата ангажираност на целевата група с проекта дори и след неговото 

приключване (декември), ние насърчаваме обучаващите се възрастни, които подкрепят бивши 

затворници, да използват или включат в своя образователен подход методиките за 

преподаване, предложени в настоящото ръководство. Тъй като всеки обучаем е различен, 

надяваме се, че ръководството ще предостави шведска маса от подходи за преподаване, 

подходящи за нуждите на вашите обучаеми. 

 

6. Приложението и платформата RECHANCE като 

помощник в образователния процес. Основни 

положения от ръководството за платформата и 

приложението.  

 



 

 

    

 
  

Консорциумът RECHANCE е проектирал, създал и внедрил технологични продукти, като уебсайта 

и платформата на проекта.  За да се запознаете с платформата и, в продължение на това, с 
приложението на този проект, трябва да следвате стъпките по-долу.  

 

 

 

1st стъпка: Отворете браузъра си (напр. Google 

Chrome) и влезте в уебсайта на проекта 🡪 

https://rechanceproject.eu/, след което кликнете 
върху раздела MOOC в главното меню. 

 

 

 

 

 

 

 

2nd стъпка: Регистрирайте се в 

платформата. Въведете потребителско 

име или имейл, ако имате, и парола и 

сте готови да разгледате нашата 

платформа! 

 

 

 

 

 

 

 

https://rechanceproject.eu/
https://rechanceproject.eu/


 

 

    

 
  

 

3rd стъпка: Платформата ще изглежда по 

следния начин 🡪  

Той съдържа 8 модула с различни, интересни 

и ценни теми, които ще помогнат на 

потребителите да повишат знанията си по 
посочените по-долу теми:  

a. Управление на стреса 

b. Управление на времето  

c. Разрешаване на конфликти 

d. Работа в екип  

e. ИКТ умения  

f. Промоция на здравето 

g. Комуникация  

h. Самочувствие 

 

 

Участниците ще могат да се запознаят с модул с различни теми и единици, да надградят 

знанията си и да научат нови неща. В началото ще забележите, че сме посочили някои цели на 
обучението, които са полезни, за да ви ориентират какво е включено в конкретния модул. След 

това, за ваше удобство, вие или вашият фасилитатор имате възможност да изтеглите всички 

материали в PDF формат. 

За да започнете работа с даден модул, трябва да влезете в дейностите на предварителния тест 

и да отговорите на някои въпроси. Не се притеснявайте, те трябва да са лесни и ще трябва да 

отговорите отново на тях в края на модула в дейностите Post-Test, когато ще прочетете и научите 
контекста му! Така че, това всъщност е проверка на нивото на вашите знания, а след това ще 

прочетете всичко за него и въпросите ви трябва да получат отговор! В края ще намерите някои 

препратки, които са помогнали за разработването на конкретния модул, както и още няколко 
дейности, за да проверите прочетеното.  

 

 



 

 

    

 
  

Когато преминете през целия модул и изпълните всички дейности, система за автоматично 

отчитане ще отчете резултатите ви и автоматично ще ви бъде предоставен сертификат. 

 

Можете да продължите да изучавате всички осем модула, но можете и да спрете, когато 
пожелаете!  

Надяваме се, че съдържанието на всеки модул ще ви хареса и не се колебайте да се свържете с 

нас, ако имате нужда от нещо - https://rechanceproject.eu/contact-us-2/!   

 

 

 



 

 

    

 
  

 

 

  

  


