
ИНСТРУМЕНТИ И ТЕСТОВЕ ЗА ПОДБОР, ОСНОВАНИ НА 

РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ 



ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

 Целта на проекта е да бъдат разработени и 

популяризирани Набор от матрици за неутрално, 

спрямо пола, тестване на представяне и способности. 

Тези тестове трябва да допринесат за равните 

шансове на двата пола да се справят добре при 

тестване на тяхното професионално или обучително 

представяне и ще бъдат свободно достъпни. 



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

• МСП: Центрове за професионално ориентиране, 

специалисти Човешки ресурси, работодатели, НПО; 

• ПА: Публични агенции за заетост и други публични 

организации в сферата на заетостта и 

професионалното ориентиране; 

• ИПОССО: Институции за професионално 

образование след средното образование. 



ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 1 

Общ доклад за тестването на представяне и 

способности, по отношение на неутралност спрямо 

пола  

 

Съдържа информация от различните държави за: 

 използваните тестови системи и други инструменти; 

 различията между половете в образованието и 

заетостта; 



ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 1 

Общ доклад за тестването на представяне и 

способности, по отношение на  

неутралност спрямо пола  

 

Съдържа информация от различните държави за: 

 нуждите на целевите групи по отношение на 

инструменти за подбор; 

 проучване на теориите за интелигентността и 

специфичните за пола различия и 

невропсихологичната наука 



ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 1 

ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА 



ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ 2 И 3 

• ИП 2 Набор от инструменти и тестове за подбор, 

неутрални спрямо пола 

• ИП 3 Практическо ръководство за прилагане на 

инструментите  



ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ 2 И 3 

• ИП 2 Набор от инструменти и тестове за подбор, 

неутрални спрямо пола 

• ИП 3 Практическо ръководство за прилагане на 

инструментите  



ИНСТРУМЕНТИ, РАЗРАБОТЕНИ В ПРОЕКТА 

 Бланка за анализ на позиция 

 Общ въпросник за основни компетентности за работа 

 3 аналитични упражнения - решаване на проблеми 

 Основна рамка за интервю за подбор 

 Образец за оценка - Чеклист за кандидат 



ИНСТРУМЕНТИ СТАНДАРТИЗИРАНИ В ПРОЕКТА 

 Общ въпросник за основни компетентности за работа 

 3 аналитични упражнения - решаване на проблеми 

 

Тези инструменти бяха приложени едновременно, 

онлайн  от 1 август 2018 г. до 28 февруари 2019 г. 

Методологията на разработване и пре-валидация е 

описана в Приложение 2 на документа Инструменти 

и тестове за подбор, неутрални спрямо пола. 
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ИНСТРУМЕНТИ СТАНДАРТИЗИРАНИ В ПРОЕКТА 



ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ 4, 5 И 6 

• ИП 4 - Набор от приложения на Инструменти и 

тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Малки 

и средни предприятия (МСП) 

• ИП 5 - Набор от приложения на Инструменти и 

тестове за подбор, неутрални спрямо пола 

за Публичната администрация (ПА) 

• ИП 6 - Набор от приложения на Инструменти и 

тестове за подбор, неутрални спрямо пола за 

Институции за професионално образование след 

средното образование (ИПОССО) 



ИП 4 - Набор от приложения за МСП 

• МСП в икономическия контекст на Европа 

• Процеси на подбор в МСП - специфика 

• Предразсъдъците спрямо пола и ползите от тяхното 

преодоляване 

• Как преодоляваме предубежденията 

• Как да използваме инструментите на Генеус в МСП и 

спрямо позицията, за която избираме кандидат 

• Казус, онагледяващ практическото им прилагане 



ИП 5 - Набор от приложения за ПА 

• Общи препоръки за интегрирането на неутрални 

спрямо пола въпроси в ръководството, набирането на 

работна ръка и процеса  на подбор за публичната 

амдинистрация. 

• Добрата практика, идентифицирана в Генеус и 

приложима за обществена администрация. 

• Декалог за публичната администрация върху 

неутралност спрямо пола при процесите на кариерно 

консултиране и подбор 
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ИП 6 - Набор от приложения за ИПОССО 

• Професионално образование след средното 

образование в страните на партньорите в проекта 

Генеус 

• Генеус набор от инструменти, неутрални спрямо 

пола, за развитие на компетентности 

 



Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
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