
Какво е C-MAP?
C-MAP е проект, финансиран по програма Еразъм+ 
по дейност  KA202 - Стратегически партньорства в 
областта на образованието, който има за цел да 
подпомогне ръководители на екипи, мениджъри и 
организации да подобрят представянето на 
екипите и индивидуалните служители, 
използвайки нова методология за обучение, 
наречена C-MAPs.

Проектът ще помогне на обучители и инструктори 
в професионалното образование и обучение (ПОО) 
да дадат възможност на ръководителите на екипи 
и мениджърите в Ирландия, Обединеното 
кралство, Холандия, Италия, Португалия и 
България да реализират ефективно менторство по 
време на работа, прилагайки интелектуалните 
продукти (ИП), разработени по  проекта (януари 
2020 г. - декември 2021 г.)

Очаква се над 600 лица и организации да се 
възползват от участието в проекта, като бъдат 
пряко информирани за резултатите на проекта, с 
цел да окажат въздействие върху още 5000 души 
косвено чрез дейности за публичност и 
разпространение.

Какви са целите на 
C-MAP?
Целите на провкта включват:
• Да разработи  и тества нова, базирана на 
работата методология за ментори, Програма и 
курс за професионално обучение и тренинг (ИП1);
  
• Да разработи и тества C-MAP набор от 
инструменти (ИП2): C-MAP е визуален помощник, 
излагащ ключови въпроси за справяне с проблем 
или предизвикателство, основано на работата, 
даващо възможност на ръководителите на екипи и 
мениджърите да подобрят производителността си.

• Да публикува и разпострани Наръчник за 
ментори по време на работа (ИП3), представящ 
добри практики и демонстриращ как да се 
използва методологията на C-MAP

Кой може да вземе 
участие в C-MAP?
Екипът на проекта C-MAP има желание да 
предостави информация от практическо значение 
и данни от своя проект на представителите на 
трите основни целеви групи на проекта – 
потенциални участници в проекта:

• Целева група 1:  Обучители и треньори в областта 
на ПОО (x 12).  Те ще участват в краткосрочното 
съвместно обучение за персонала (C1), което ще им 
предоставя знания и компетенции за 
предоставяне на обучение  на 70 участници 
(ръководители на екипи и мениджъри) да 
използват методологията и инструментариума на 
C-MAP  на работно си място.

• Целева група 2: Ръководители на екипи и 
мениджъри (x 70 участници) ще се научат как да 
използват методологията и инструментариума на 
C-MAP в рамките на организациите си, за да 
подобрят представянето на своите екипи и 
отделните членове на екипи, както  и да изградят 
култура на коучинг.

• Целева група 3: Други участници в ПОО и 
заинтересовани страни като центрове за ПОО, 
висши учебни заведения и центрове към тях за 
допълнителна квалификация, организации за 
изработване на политики в областта на 
образованието и други.
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Настоящата брошура и съдържанието й отразяват възгледите само 

на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е 
използване на информацията, съдържаща се в нея.

Хората зад проекта C-MAP

Партньори

Събития за мултиплициране: 
Трансформирано обучение по 
време на работа със C-MAP

Partners

Технологичен Институт Трали 
www.ittralee.ie

Ирландия

Exponential Training &
Assessment Limited

 

www.exponentialtraining.com

Великобритания

Mindshift Talent Advisory  
www.mindshift.pt

Португалия

Учебен Център Фрисландия  
www.learninghubfriesland.nl

Нидерландия

Агенция за икономическо
развитие - Варна    
www.veda-bg.eu

България

 Консорциум Friuli Formazione                 
www.friuliformazione.it

Италия

Събитията за мултиплициране по 
проекта имат за цел да:
• Покажат  новоразработената методология и 
концепция на C-MAP;
• Демонстрират инструментариума  на  C-MAP;
• Представят учебната програма и курса  за ПОО на 
C-MAP;
• Представят резултатите и въздействието от 
пилотното  тестване на  C-MAP; 
• Представят Наръчника за работещи треньори.

C1 Краткосрочно съвместно 
обучение за персонала  
Обучението е планирано да се проведе в Италия за 
да предостави на участниците знания, умения и 
ресурси за проектиране и създаване на пилотен 
курс за обучение  по C-MAP, включително 
организирането му  за ръководители на екипи и 
мениджъри.

Дванадесет учители и обучители от областта на  
ПОО ще вземат участие в кратркосрочното 
съвместно обучение, което да им позволява да 
предоставят курса C-MAP на ръководители на 
екипи и мениджъри в техните страни. Те също така 
ще допринесат за развитието на Интелектуален 
резултат 3 „Наръчник за работещи треньори“, като 
предоставят от опита в работата си доказателства 
за добри практики при използването на 
методологията и инструментариума C-MAP.

C-MAP
C-MAP: Подпомагане на мениджъри за екипно и 
личностно подобряване на производителността.
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