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1. ПРИНЦИПИ НА УЧЕНЕ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ  

 

1.1. Особености 

 

Какво е по-особеното в обучението на възрастни? Те вече имат свои наблюдения върху 
това как трябва да се върши определена дейност. Имат опит и изработени механизми за 
справяне по определен начин.  

Те влизат в обучението с този опит, като с раница на гърба си. И като обучители не можем 
да го игнорираме, а напротив, полезно е да го използваме. Като вадим заедно с 
участниците едно по едно нещата от раницата и им даваме ситуации, в които да преценят 
„това полезно ли ми е, ще го оставя ли за пътя нататък“, или „по-скоро е камък, който ми 
тежи, и пречи да се движа по-бързо напред“. 

 

Съвременните възгледи за обучението на възрастни са сързани с известния преподавател 
и философ Джон Дюи. Теорията на Дюи включва няколко ключови момента: 

 Истинското обучение идва чрез опита. 

 Всеки опит стъпва върху предходен опит и променя качеството на последващия 
опит.  

 Всеки опит се получава в резултат от взаимодействие между обективни и 
вътрешни условия. 

 Обществените взаимодействия подпомагат високото качество на човешкия опит.  

 

1.2. Принципи 

 

В обучението за възрастни действат следните принципи: 

1. Възрастните учат най-добре, когато в обучението се включва техния житейски и 
професионален опит. 

2. Обучителят е не толкова носител и предавател на знания, колкото човек, който 
улеснява процеса на изваждане на уменията на участниците – по-близко до ролята 
на консултант и фасилитатор.  

3. Възрастните обучаващи се постигат по-високи резултати, когато обучаващият и те 
са равнопоставени – и има разбиране между двамата като възрастни, като 
единият подпомага другият като специалист, за да извади силните му страни и да 
го постави в ситуации, които да доведат до изграждането на нови умения. 

4. И двамата отговарят за резултатите в обучението. Преподавателят създава 
сигурна и подкрепяща среда, в която обучаваният да има възможности да се 
включва, според своя стил и предпочитания. Обучаваният от своя страна носи 
отговорност да се включва в предизвикателствата и да експериментира и 
анализира след това. Обучаващият се е свободен да оценява процеса на учене и да 
предлага идеи за подобряването му. 

5. Възрастните искат да научат нещо, от което могат да видят ефекта още сега. И 
което могат да въведат още от утре в работата си.  

 (Адаптирано от Дий Келси, Масачусетс, 1988г.) 
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Нещо повече, наред с всички условия по-горе, за да има истински добро научаване, е 
задължителен още един елемент. Обучаващите се учат най-добре, когато имат 
насърчаваща среда. Това означава среда, която създава едновременно възможност за 
предизвикателства, и възможност за справяне. Участниците имат нужда да правят 
неща, които не са правили досега или са се страхували, да виждат как уменията им се 
подобряват и да получават честна и насърчаваща обратна връзка от останалите 
обучаващи се и от обучителя.  

 

1.3. Учебни стилове 

 

Тъй като ние като личности имаме различни начини на възприемане и обработване на 
информацията, с различна тежест на отделните сетива, това се отразява и на начина ни на 
учене. Трите типа възприемане и учене са: визуално, слухово и кинестетично.  

 Визуално научаване.  Хората, които възприемат най-силно през визуалния канал, 
имат нужда от този тип стимулиране. Това става чрез видео материали, пауър 
пойнт или друг тип прожектиране, флип-чарт, допълнителни материали със схеми 
и цветове. Тези хора се подчертават с маркери, използват цветни листчета, така, че 
е добре да осигуряваме и такива средства и дейности, в които да ги използват. 

 Аудио научаване. Ученето чрез слушане разчита основно на слуховото възприятие. 
То се случва, когато слушаме лекции, истории, наживо или чрез аудио-записи. 
Въпреки, че има хора, за които това е предпочитаният канал, множество 
проучвания показват, че за повечето това е недостатъчно за научаването. Тази 
форма е необходима, но съвременните учебни методи избират около 10-20% от 
обучението да бъде в презентации за слушане, и останалата – да бъде директно 
свързана с дискусии, упражнения, ролеви игри, които да поставят участниците в 
ситуации, където реално да тренират желаните умения. 

 Кинестетично научаване. Има участници, които изразено предпочитат ученето да 
включва активни дейности, включително повече промени и движение. Това са 
кинестетично научаващите и за тях е важно да предвиждаме по-чести промени на 
дейностите, и възможности да се преместват в рамките на учебния процес.  

 

Независимо от стила на участниците, в едно обучение ние включваме дейности, 
подходящи за всеки от стиловете, така, че да ангажираме всички в залата. 

 

Учене чрез правене. Във всички случаи, възможността на участниците да се 
включат лично, да преживеят, да тестват, да видят приложението на дадено 
умение, е това, което води до трайни резултати. Именно затова се препоръчва 
голяма част от обучението да включва симулации, групови дискусии, упражнения в 
малки групи или по двойки, и други форми на активни упражнения. 

 

Важно е обучителите да наблюдават внимателно участниците и да отговарят по 
подходящ начин на стиловете и на нуждите им в съответния момент. Ако обучаващите се 
изглеждат отегчени, изморени или разсеяни, обучителите е важно да променят 
дейността, или да направят пауза, за да продължат след това с друга дейност, която да 
включва активна роля на участниците. Колко често да сменяме дейностите и да даваме 
активна роля на участниците, ще обсъдим в частта за фасилитиране. 
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2. УЧЕБНИ ЦЕЛИ. ПЛАН НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

Учебните цели са резултатите, които възнамеряваме да бъдат постигнати от участниците в 
края на обучението.  Те включват конкретни знания и умения, които могат да бъдат 
премерени.  

 

2.1. Видове учебни цели 

 

Във всяко обучение следва да бъдат включени два вида учебни цели, описани по-долу: 

 Общи учебни цели:  Дават на обучаващия се ясно разбиране за това какво ще 
научи или ще е в състояние да извършва в резултат от обучението. Целите на 
са задължителна предпоставка, без която не може да се създаде учебния план 
и да се предвидят най-подходящите дейности в него.  

 Подцели във всеки модул:  Дават подробна картина за това какво ще бъде 
представяно във всеки модул/раздел на обучението. В един модул например 
могат да бъдат тренирани няколко умения.  

 

Например, ако искаме участниците да могат да се справят с твърди опоненти в 
преговорите, нашата по-обща учебна цел, която може да е в основата на цяло обучение 
или пък на един модул, би била “да прилагат умения за овладяване и пренасочване на 
разговор с твърд опонент, така, че да получи желания резултат в преговорите.”  

 

След като сме наясно за основната ни цел, следващата стъпка е да анализираме какви 
теми ще бъдат включени, каква информация трябва да бъде споделена, и какви умения 
трябва да бъдат упражнявани, така, че да можем да постигнем тази цел.  

 

В този конкретен пример, в който искаме участниците да се справят с „твърд опонент“, за 
да бъдат ефективни, те трябва да знаят например: 1) какви са пречките, които им създава 
твърдия опонент, на какво се дължат и как засягат трите нива – цели, емоции, и 
комуникация, 2) как могат да преодолеят пречките на трите нива и да постигнат желания 
резултат като въздействат на другия - и как да използват  „техниката на пицата“ за целта, 
3) как могат да преодолеят пречките и да постигнат желания резултат като въздействат на 
себе си – своите емоции, цели и комуникативни подходи. Въз основа на така очертаните 
области, можем да определим специфичните цели за всеки модул или раздел от 
обучението. 

 

2.2. Формулиране на учебни цели 

 

Учебните цели следва да бъдат представени на обучаващите се в началото на всяко 
обучение и преди всеки модул. Целите дават на обучаващия се ясно разбиране за това 
какво той/тя ще разбере или ще е в състояние да прави в резултат от обучението.  

 

При писането на учебните цели, имайте предвид следните критерии: 
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 Формулирайте целите кратко и просто. Конкретно, но без излишни 
детайли.  

 Уверете се, че целта описва резултата от обучението без да описва 
подробно начина за постигането му. 

 За всяка цел, посочете действието, което трябва да бъде предприето, 
условията, при които трябва да бъде извършено, и евентуално 
критериите, които извършващият действието трябва да спази, за да 
изпълни успешно целта. 

 Уверете се, че целта указва на обучаващите се точно какво се очаква от 
тях. 

 

Акронимът SMART се използва широко за описване на качествата, които учебните цели 
трябва да имат. SMART включва: 

 SPECIFIC  = точни  

 MEASURABLE = измерими  

 ACCEPTABLE = приемливи  

 REALISTIC = реалистични  

 TIME FRAME = определени във времето  

 

При формулирането на учебните цели, използвайте глаголи на действието, за да 
осигурите целта да отговаря на критериите за SMART цел. Таблицата по-долу дава 
подходящи примери.  

 

Глаголи на действие според желаното ниво на знанията/уменията  

 

НИВО ГЛАГОЛИ НА ДЕЙСТВИЕ 

Знаем 

информация 

дефинирам  посочвам  изброявам  свързвам  

Разбираме описвам  

обяснявам  

давам  

примери  

тълкувам обобщавам   

Прилагаме прилагам 

показвам 

използвам променям решавам 

Анализираме разбивам на 

части  

сравнявам описвам 

  

тествам 

  

Синтезираме подреждам  

комбинирам 

създавам 

проектирам 

формулирам 

организирам 

подготвям 

предлагам 

Оценяваме 

информация 

преценявам 

избирам 

заключавам  

оценявам 

измервам подреждам 

по важност 
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2.3. Планиране и разработване на обучението 

 

Стъпките в процеса на планирането и разработването на обучението са описани по-долу: 

1. Създайте учебни цели, в съответствие с насоките за формулиране на SMART цели и 
както е описано в този наръчник. 

Главните цели следва да създадат основата за главните логически части от вашия 
курс (модули, глави и т.н.). По този начин, броят на главните учебни цели следва да 
съответства на броя на главните части (модули), напр. 10 учебни цели, 10 модула. 

За всяка главна част (напр. модул) можете да имате и няколко специфични и по-
детайлни учебни цели. Обикновено по 3-4 такива цели за всеки модул са 
оптимални. 

 Главни учебни цели на курса  

i. Учебни цели на Модул 1  

ii. Учебни цели на Модул 2  

Отрицателен пример: Обучаващите се ще получат информация за  
модела за активно слушане „ 4 уши” на Вацлавик. 

Положителен пример: Обучаващите се ще могат да показват умения за 
активно слушане (като упражнят в малки групи ролята на оратора, 
ролята на „добрия“ слушател и ролята на „лошия“ слушател и след това 
обсъдят получения опит).  

2. Направете анализ на нуждите от обучение. Оценката на нуждите от обучение 
може да бъде направена директно чрез предварително проучване с въпроси, 
анкети, или чрез интервюта с избрани участници. Един от добрите начини да 
направите оценка на нуждите е да изследвате оплакванията и проблемите на типа 
аудитория, за която правите обучението. И да формулирате учебните цели по 
начин, който решава проблемите на тези потенциални участници (не става дума за 
конкретни хора, а за „тип“ участници). Много важно е да правим оценката не от 
наша гледна точка – какво ние мислим, че те трябва да знаят и могат. А от гледна 
точка на самите участници – с какво те смятат, че им е нужно да се справят по 
различен начин и какви умения са им нужни за това. В случаите на възлагане на 
обучение от работодател, естествено се взема предвид и неговата гледна точка за 
нуждите им. 

Едно успешно обучение съчетава всички гледни точки за нуждите – нашата, на 
потенциалните обучаеми (които обичайно не са конкретни хора, а групи от хора с 
определен тип търсения и проблеми за решаване), както и на възложителя, когато 
има такъв.  

3. Изгответе подробен учебен план. Около всяка основна учебна цел организирайте 
самостоятелен модул с презентации, упражнения и други учебни дейности, които 
допринасят за постигането на съответната учебна цел.   

Планът обичайно съдържа: 

 Учебните цели на курса и на модулите 

 Заглавието и продължителността на всеки модул  

 Учебните дейности, които подкрепят учебните цели на всеки модул, както и 
продължителността на всяка учебна дейност. Като минимум учебните 
дейности следва да включват презентация и конкретни упражнения.  
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 Допълнителни материали – материали за раздаване, слайдове, и други. 

Много важно е учебните дейности да бъдат подбрани и подготвени по начин, 
който помага за постигането на учебните цели, например, ако учебните цели 
предполагат, че участниците ще могат в края на курса  да демонстрират дадено 
умение, трябва да бъдат включени упражнения, които да осигурят практикуването 
на това умение.  
 
В допълнение към това, учебните дейности следва да осигуряват баланс между 
теория и практика, като съдържат най-малко 50% практически упражнения.  
 
Презентациите и упражненията следва да бъдат комбинирани по начин, който 
осигурява практическо и дълготрайно научаване. Подходящ начин да се осигури 
това е всяка учебна дейност да бъде стегната и фокусирана, което на практика в 
общия случай би означавало да отделим по около 30-40 минути на отделна 
дейност (разбира се, следва да се има предвид, че една ролева игра би отнела 
повече време, а някои упражнения по комуникативни умения биха били по-
кратки). Важно правило при дейностите е да се сменят различни типове дейности 
приблизително на всеки 30 минути, с цел да се помогне на участниците да запазят 
концентрация и да останат активно ангажирани в учебния процес.  
 

4. Използвайте плана, за да напишете съдържанието на курса.  
Преди да започнете: 
Съберете материали - информация, която да подкрепя тезата Ви за всеки от 
модулите и предоставя необходима информация на участниците. Това могат да са 
признати модели, публикувани от утвърдени учени и практици в сферата,  
проучвания и научни експерименти, истории от практиката в сферата, в която е 
обучението – Ваша или на други опитни специалисти, и каквото друго прецените за 
подходящо. 
 

Обичайно обучителите изготвят:  
 

 Ръководство за участниците, съдържащо въведение, модули, заключение, и 
евентуално приложения.  

 Материали за раздаване, свързани с преподаваната материя, като: закони, 
образци на документи, примерни въпроси, схеми, снимки и картини, 
визуализиращи концепциите в обучението, и т.н.  

 Материали за упражнения, включително ролеви игри – указания, роли, и т.н. 

 PowerPoint слайдове или други подобни визуални материали 

 Програма с часовете и темите на обучението 

 Тестове или други материали за оценяване, ако е необходимо. 

 Обратна връзка от участниците за обучението, която можете да събирате от 
участниците  в средата и/или края на обучението, за да го адаптирате към нуждите 
още по-добре. 
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2.4. Структура на учебната единица 
 

Учебната единица се разделя на увод, същинска част и заключение. 
 
Увод. Въведението служи да фокусира вниманието на участниците върху същинската част 
на учебната единица/модул. Уводът зависи от основната цел и тема на съответния модул.   
 
В началото на обучението например главната цел е засилването на груповото 
взаимодействие на участниците. Затова в увода може да бъдат включени упражнения за 
„затопляне“ – чрез разпределяне в малки групи според сезона на раждане или под 
формата на интервю с партньор. 
 
Когато основната цел на модула е формиране на умения, както е в повечето случаи, 
важно е да се започне с дискусия, свързана с досегашния опит на участниците по 
предстоящата тема. Или да бъдат включени в кратко упражнение, което да им даде 
поглед върху модела им за справяне в дадена ситуация – например модела им на 
договаряне с агресивен събеседник, или модела им на убеждаване, или модела им на 
подготвяне на документи или проекти, който целим да направим по-ефективен.  
 
Стъпването върху досегашния опит на участниците или започването с практическо 
упражняване, е задължителна основа за въвеждане на нова информация, защото 
позволява част от наблюденията да дойдат директно от участниците. Това помага освен 
да се чувстват включени и да допринесат с досегашния си опит, и по-честно да погледнат 
и да видят някои недостатъци в досегашните подходи – както при останалите си колеги в 
обучението, така и при себе си. Това отваря нагласата им за научаване на още по-
ефективни методи. 
 
Същинска част. Същинската част е най-важният елемент на една учебна единица, тъй 
като в нея формират уменията, заложени в учебните цели. Тук се включват както методи 
за въвеждане и овладяване на информация, така и за упражняване, прилагане и анализ. 
Този етап е най-времеемък.  
 
Когато се предават нови знания, важно е информацията да се структурира подходящо и 
да се използват ясни и запомнящи се примери по темата.  
 
Ако участниците трябва сами да усвоят знанията, тогава могат да се разделят в групи - със 
задачи сами да подберат, анализират и представят на другите информация по темата. Или 
да се съберат и всеки да допринесе със своята професионална подготвеност по темата.  
 
Важно е същинската част да включва както въвеждане на нови знания, така и последващо 
упражняване, прилагане и/или анализ.  
 
Ако знанието е преподадено, независимо дали чрез презентация или самостоятелно 
усвояване от участниците, то и за прилагането, упражняването и/или анализа трябва да се 
създаде подходяща практика – с упражнение за трениране на умения. 
 
Заключение. Една учебна единица задължително включва обобщаване на преминатото – 
на основните послания и на изводите от практиката.  
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Във всички случаи, уводната, същинската и заключителната част трябва да съдържат 
подходящи методи за реално постигане на учебните цели в края на модула и да се 
надграждат взаимно.   
 
2.5. Създаване на благоприятна учебна атмосфера 
 

Колкото и добра да е структурата на една учебна единица, преподаването й няма да има 
голям ефект, ако не бъде създадена добра учебна атмосфера. Никой, който не се чувства 
добре в дадена група, няма да успее да участва активно в упражненията и дискусиите, и 
да изгради нови умения.  
 
Възможност за работа в малки групи 
Затова е важно, още от началото да се насърчи усещането за екипност и принадлежност, 
както и да се изгради доверие, както между участниците, така и между участниците и 
обучителя. За целта се използват различни форми на работа в малки групи, където всеки 
може да се изяви.  
 
Прозрачност за предстоящото  
Наред с това е полезно да създадем максимална прозрачност, както за начина, по който 
ще протича обучението, така и за целите, които трябва да бъдат постигнати. Това дава на 
участниците усещането за предвидимост, отпуска ги и ги кара да се чувстват включени в 
процеса. Наред с това, готовността за учене е по-голяма, когато обучаващите се знаят 
защо правят нещо.  
 
Включване на участниците – с идеи, коментари, при вземането на групови решения 
Полезно е да включваме участниците при процедурни промени, например за промяна на 
часа за почивка, или подобни.  
 
По време на обучението, участниците са добре дошли да предлагат и коментират, но 
трябва да знаем кои са задължителните теми, презентации, и упражнения, които трябва 
да направим, и по кои можем да сме гъвкави. По същия начин е важно да преценяваме 
дали можем да съкратим едно упражнение или да го заместим с по-предизвикателно, 
например защото те вече имат опит по темата. 
 
Винаги е от полза да се вслушваме в обратната връзка от участниците, стига тя да 
допринася за уменията, предвидени в учебните цели и да не отклонява от преминаването 
през задължителните теми и практически дейности по тях. 
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3. УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ. ВИДОВЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 
Тъй като хората учат по различни начини, във всяко обучение е важно да бъдат 
използвани разнообразни учебни методи, които дават възможност за ангажиране на 
всички сетива, провокиране на наблюдение върху досегашния опит и практикуване на 
нови умения. 
 
3.1. Видове упражнения 
 
Има множество различни типове упражнения. Класификацията по-долу няма за цел 
научно подреждане, а улесняване на работата в едно обучение: 
 
Упражнения за загряване и енергизиране (за запознанство и разчупване на 
обстановката). Тези упражнения за загряване в началото имат за цел да помогнат на 
участниците да се запознаят, и да се почувстват в приятна среда, която насърчава 
споделянето. Обикновено този тип упражнения са творчески, или предизвикват 
участниците да обсъждат и излизат с общи идеи, или просто да намерят нещо общо 
помежду си.  
 
В хода на едно обучение, когато енергията е спаднала, хората са уморени или пък след 
обедната почивка, е подходящо да се правят енергизиращи упражнения, които включват 
задачи, в които участниците да се движат с конкретна задача – например да научат нещо 
ново за 3 други участници, или да намерят 3 от тях, които отговарят на определени 
критерии, или да правят упражнение за умения, което включва интензивна творческа 
работа, сглобяване с ръце или движение. 
 
Упражнения за създаване на общ продукт – визия, анализ, творческо решение. Включва 
обсъждане в група, събиране на идеи от всички и извличане с обща идея, заключение или 
решение по дадена задача или тема. 
 

Упражнения за трениране на умения, включително симулации и ролеви игри 

Включват се упражнения, в които участниците да имат ситуация, в която най-често влизат 

в някаква роля и упражняват умение, обсъждано непосредствено преди упражнението. 

Симулациите включват проучване на казуси, ролеви игри, разигравания на спорни 
ситуации. При подготвянето им се избират проблемни ситуации, които са близки до 
професионалното ежедневие на участниците, дари да не го възпроизвеждат, а да го 
представят като нестандартен, филмов или фантастичен сценарий. След това се изграждат 
ролите и се определят ясно задачите за постигане в тях.  
 

Други упражнения са: 

 Упражнения за осъзнаване – провокират анализ на досегашното поведение, 

плюсовете и минусите му 

 Упражнения за обмен между членовете на групата – с представяне на обща 

концепция или продукт   

 Упражнения за психологическа тренировка – поставяне в дадена ситуация и 

излизане от нея. 
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Конкретни примери за упражнения ще обсъдим в сесиите наживо.  

 

3.2. Как се структурират и провеждат упражненията: 

 

 Цел – важно е ние като обучители да имаме ясна цел за упражнението. Това може 

да бъде: провокиране за придобиване на нова гледна точка към досегашните 

модели на действие, пробване на умение, самоанализ – зони на успех, зони за 

подобрение. 

 Инструкции – да имаме предварителна яснота как точно провеждаме 

упражнението и какви инструкции ще дадем на участниците. Това включва: как се 

разделят участниците, кой каква задача има, какво се очаква като краен резултат, 

колко време имат. 

 Разписано задание и материали за раздаване, 

 Наблюдение през цялото упражнение – с намеса за допълнителни указания или за 

преодоляване на трудности в групата, местене от група на група. 

Важно е да имаме предвид, че като във всяко събитие наживо, упражнението 

приема формата на приключение и всеки път ни извежда на ново място. Затова 

след като имаме целта и сме дали инструкциите, не бива да ограничаваме какво 

точно ще се случи, стига да се спазват принципно указанията и задачите. Имаме 

една принципна цел – и тя е с упражнението да илюстрираме дадена концепция, 

или да видим какво е трудно и какво е лесно в практиката. Но е полезно да вземем 

предвид, че наред с основния извод, за който използваме упражнението, могат да 

да излязат 5-6 също толкова валидни извода. Често това се случва в упражнения от 

типа на „развален телефон“. 

 Анализ на наблюденията от упражнението в голяма група – полезно е да следваме 

стъпките: 

o какво се случи, 

o какво направихте като свои наблюдения или изводи  

o какво се получи добре, 

o какво бихте искали да е по-добре 

o какво ще правите по-различно в практиката си. 

 

Изразяване на емоции, влизане и излизане от роля 

 

Когато провеждате упражненията, дайте възможност на участниците след тях да изразят 
както наблюденията, така и емоциите си. Това става както чрез споделянията и анализа 
след всяко упражнение, така и чрез специални стъпки за влизане и излизане от ролите. 
Например – за влизане в роля дайте указания на участниците и ги насочете да използват 
различно от собственото си име – това на героя, когото представляват.  

 

Обсъждането след упражнението от гледната точка на анализатори помага за излизането 
от роля. Ако е необходимо, може да използвате и допълнителни методи, като например 
това да отидете до участника и да му кажете, „ти вече не си героят, когото игра, вече си 
отново … себе си“ и му казвате името. Можете да използвате и мислена или реална линия 
или кръг, с чието прекрачване участниците да излязат от роля и да станат отново себе си.  
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Възможно е за някои участници ситуациите в упражненията да им напомнят за техни 
собствени ситуации и да реагират по-емоционално. Отделете време на участника в 
почивката, за да му дадете възможност да доизкаже емоции или притеснения и да го 
уверите, че това е нормално. Можете да го попитате дали иска да съобразите каква роля 
да получи в следващо упражнение или какво друго би искал. Това му дава усещането, че 
може да избира, и го връща от неприятния минал момент към настоящето, и му помага да 
се справи. 

 

4. УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ  

 

4.1. Подготовка за презентиране 

 

По съдържанието 

Започнете с връщане към целта на обучението и на съответния модул – защо искаме да 
обучаваме конкретната група? Какво знаят вече участниците за тези теми? Кои аспекти ще 
бъдат интересни на участниците? Кои са основните послания, които искате да предадете?  

След като отговорите на тези стратегически въпроси, е лесно да се проучи наличната 
литература и да се намерят най-добрите аргументи, които подкрепят вашата теза.  

 

Упражняване 

Добрата подготовка е съществена за добрите презентации и намалява напрежението на 
обучителя във връзка с представянето пред аудиторията. Упражняването пред огледало, 
видео или аудио записите, позволяват на обучителя да се чуе отстрани и да направи 
подобрения.  

 

Техническа подготовка 

Преподавателите пристигат на мястото на обучението достатъчно рано, за да проверят 
оборудването и аудио/визуалните помощни средства предварително. Уверете се, че 
техниката работи. Потвърдете какви са резервните планове, в случай, че част от 
оборудването не проработи.  

 

Изберете подредба за залата, която отговаря на съдържанието и дейностите в 
презентацията ви. Променяйте подредбата и местата за сядане по време на курса, така, че 
да осигурите подходяща работна среда за дейности като упражненията в малки групи.  

 

Облекло 

Изберете удобни за Вас дрехи. Можете да сложите някакъв акцент, който да привлича 
вниманието, но като цяло препоръчително е по-изчистено облекло. Водещото е да 
изберете професионално облекло, което отговаря на Вашия собствен стил, с аксесоари, 
които Ви харесват, и удобни обувки. Разбира се, полезно е да имате предвид аудиторията, 
пред която излизате, и да съчетаете тези два фактора. Говореното пред аудитория от 
юристи в спортен или арт стил, без костюм, може да се окаже недостатъчно авторитетно 
според някои от тях, а говореното пред аудитория от служители в производствен процес 
или младежи, със строг костюм костюми, може да попречи да ни почувстват като близки 
до тях. 
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Психологическа подготовка 

Преди да говорите, забавете дишането. Добър вариант е да поемете няколко дълбоки 
вдишвания и издишвания с диафрагмата – дишане, в което изпълвате корема си с въздух 
като топка. Можете и да вдишате през носа, да задържите дъха докато преброите до 3 и 
да издишате през устата. Няколко бързи и лесни упражнения, като интензивно повдигане 
на раменете и завъртане на врата, освобождават напрежението преди презентацията.  

Най-важното е да приемем, че е нормално да сме малко напрегнати. Може да заемете 
мисълта си с нещо друго важно, което да ви пренасочи за момент вниманието от 
презентацията, или да си спомни минал момент, в който сте имали успех и да си върнете 
това усещане.  

Накрая, важно е да запазим положителна нагласа за изхода – дори да има трудности, и да 
правим грешки, това може да помогне аудиторията да ни възприеме като нормални хора, 
които не се вземат насериозно, и да почувства по-близки и нас и посланията ни. И да си 
спомняме, че излизаме пред тях, за да бъдем полезни на тях, и няма толкова голямо 
значение какво правим ние, а какво ще бъдат вдъхновени да правят те след срещата с 
нас. 

 

4.2. Компетентност и легитимност на преподавателя 

 

Компетентността и легитимността на преподавателя оказва силно влияние върху това как 
възрастните обучаващи се възприемат и участват в обучението. Те могат да поставят под 
въпрос дали обучителят знае достатъчно, за да преподава на аудиторията по конкретната 
тема.  

Всеки опитен обучаващ се иска да го обучава някой, който има практика в темата и при 
това умее да я разкаже разбирамо, интересно, и да ангажира останалите да надграждат 
уменията си по темата.   

Компетентността идва както от споменаването на собствения професионален опит от 
обучителя в началото на обучението (като това е най-маловажно), така и от уменията му 
през цялото обучение да показва както знания и умения по темата, така и уважение, и 
способност да интригува и въвлича участниците.  

 

4.3. В началото на презентацията (изграждане на връзка)  

 

 Изграждане на приятелство и доверие 

Да направите благоприятно впечатление на участниците на ранен етап в 
обучението задава тона за целия обучителен курс. Изграждането на приятелство и 
доверие с участниците започва от момента, в който те влязат в залата и 
продължава по време на обучението.  

Поздравяването при пристигането и добре подготвената зала, са първите неща, 
които предразполагат участниците. Включването на неформален разговор и 
използването на името на участника, също допринасят за изграждането на 
доверие.   

 Ентусиазъм 

Важно е преподавателят да бъде ентусиазиран и енергичен. Покажете готовност и 
желание да споделяте съдържанието с участниците.   
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 Контакт с очите 

Преподавателите поддържат контакт с очите с участниците през цялото време, 
като движат погледа си, и се спират за малко на всеки от участниците. Освен, че 
създава свързаност, контактът с очи помага да следим и състоянието и реакциите 
на участниците и да направми промени в тона или начина на представяне, при 
необходимост.  

 Поза и жестове 

Подходящата поза е тази, в която ние се чувстваме уверени – обикновено 
изправените гърди и рамене, без да е прекомерено, са знак за увереност. 
Отпуснатата поза с приведени рамене, облягането на стена за поддръжка, 
сядането на бюро, държането на ръцете в джоба, може да бъде разсейващо.   

Във всички случаи, това което Ви създава вътрешен комфорт, помага за 
излъчването на увереност. 

Жестовете е добре да са естествени, без излишно ръкомахане, но и без 
вдървеност. Когато използваме жестове, е препоръчително ръцете да се движат 
над нивото на пъпа и гърдите. 

 Имена 

Използването на имената на участниците по време на първоначалното 
представяне и когато се обръщате към тях по време на семинара е важно за 
изграждането на приятелска връзка и доверие.  Можете да си запишете имената 
като си направите схема на местата в залата и срещу всяка място си запишете 
името на участника, за да ги запомните по-лесно. 

 

4.4. По време на презентация 

 

 Използвайте собствения си стил. Същевременно, можете да помислите за 
динамичен оратор, когото харесвате, и да включите някои негови техники, без да 
ги имитирате. Най-силно е въздействието ви, когато сте верни на себе си.  

 Променяйте дейностите приблизително на всеки 20 минути, за да ангажирате 
активно вниманието на участниците.  

 Гледайте аудиторията през цялото време. Когато пишете на флипчарт, застанете 
странично, никога с гръб към тях. След това се обърнете и говорете към тях. 

 Дишане. Преди да се обърнете към аудиторията, поемете няколко дълбоки дъха, и 
направете няколко коремни напомпвания, подобни на коремни преси, докато сте в 
изправено състояние. Това осигурява гласът ви да звучи по-плътно и силно.   

 Глас. Гласът може да служи като инструмент в учебния процес. Качествата на гласа, 
които подлежат на оценка и подобряване, са: 

o Тон. Тонът на гласа включва 38% от посланието, предавано на другите. 
Използването на висок като тоналност глас може да бъде неприятно за 
слушателите. Ниският глас е по-лесно разбираем за хората. Назалните тонове и 
монотонното говорене могат да доведат до загуба на интереса на слушателите 
към представяната информация. Тонът на гласа може да бъде използван за 
поставяне на акцент и за насърчаване на отговори от участниците.  

o Ритъм. Ритъмът се отнася до това колко бързо или бавно се представя една 
презентация. Участниците не могат да разберат посланието напълно, ако е 
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предадено твърде бързо. Бавната реч отегчава и предразполага към 
блуждаене на ума. Ритъмът трябва да бъде балансиран, със средна скорост, 
със забавяния или забързвания с цел поставяне на акцент върху даден въпрос. 

o Яснота. Думите трябва да бъдат произнасяни ясно, не сливани или с липсващи 
съгласни в края на думата. Аудиторията може да не разбира професионалния 
жаргон, така че той трябва да бъде избягван.  

 

4.5. Практически насоки за подготовката и представянето на презентация 

Има множество съвети и стратегии за подготовката на презентация. Когато се изготвя 
една презентация за целите на обучение, този процес следва да бъде съчетан с 
планирането и провеждането на другите учебни дейности, като дискусии и практически 
упражнения.  

 

Два водещи принципа – планиране и гъвкавост 

Опитът показва, че сред най-важните правила за ефективност на презентацията по време 
на обучение би било да се планира и подготви предварително добре структурирана 
презентация и същевременно да сме в състояние да адаптираме презентацията си към 
нуждите на групата.  

 

4.5.1. Планиране и подготовка на презентация 

 

За да планираме добра презентация, следва да обърнем внимание на 3 основни 
въпроса: съдържанието, начина на представяне и особеностите на аудиторията.  

 

Съдържание 

Съдържанието следва да съответства на учебните цели и да бъде добре структурирано. То 
следва да предава основните послания, и дори, ако е необходимо част от информацията, 
като факти, примери и т.н., да бъде променена по време на презентацията, основните 
послания следва да бъдат запазени и да достигнат аудиторията.  

 

Една ефективна презентация обикновено се изгражда върху следните правила, които я 
правят и лесна за запомняне: 

 Кажете им какво ще им кажете. 
Основната цел на откриването е да изградите отношения с участниците. Те трябва 
да получат информация за това какво ще бъде представено и по какъв начин то се 
отнася за тях. Това ще им даде яснота и мотивация да слушат и ще подпомогне 
процеса на изграждане на отношенията с тях. Откриването обикновено отнема 
около 25% от общото време за презентиране (включително кратка дискусия с 
участниците). 

 Кажете им го. 
Фокусирайте представянето си върху 1 до 4 основни идеи. Разделете 
презентацията си, така, че да има достатъчно време за всяка от тези идеи. 
Отделете около 60% от общото време на презентацията на тези основни послания. 
Когато преминавате от една идея към друга, обобщавайте в едно изречение какво 
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сте направили досега и какво предстои да бъде обсъждано на следващо място. 
Това помага да се запази концентрацията и интереса на аудиторията. 

 Кажете им какво сте им казали. 
Ефективното заключение следва да подчертава и обобщава информацията, която 
бихте искали аудиторията ви да запомни най-добре. Полезно е то да хвърля 
„въдица”, която да свърже слушателите ви с посланието ви на емоционално ниво 
или на нивото на въображението им. Например, можете да завършите с история, 
образ или провокативен въпрос, който ще остане в съзнанието им след курса. 
Използвайте около 15% от времето си за заключението. 

 

Начин на представяне – емоции и разнообразие 

 

Запомняща се презентация е тази, която докосва хората и предизвиква емоции. Това е 
така, защото хората имат склонността да запомнят неща, които отключват емоции в тях. 
Затова, „добавянето на подправки” към презентацията е ключово за успешното научаване 
и запомняне на наученото.  

 

Въведението и заключението са основните части, които е добре да бъдат „подправени с 
нещо пикантно”, тъй като те съдържат основните послания, и защото хората запомнят 
най-добре първото и последното, което чуят. В допълнение към това, към основните идеи 
от централната част на презентацията също следва да бъдат добавени „подправки”. 
Съдържанието на съда с подправките може да включва: истории – както притчи, така и 
истински истории, примери, цитати, интересни факти и резултати от проучвания и 
анализи, аудио, видео, слайдове, материали за раздаване. 

 

За да се поддържа интереса по време на дълга презентация е необходимо да има 
разнообразие. Изследванията на дейността на мозъка показват, че вниманието на 
възрастните може да бъде задържано за сравнително кратки периоди. Затова, стилът и 
начинът на презентиране, включително темпото и темата, следва да бъдат сменяни на 
всеки 15–20 минути. Ефективни начини да се избегне разсейването и да се привлече 
вниманието на участниците, е прекъсването на монотонното темпо на лекцията със сесии 
за въпроси и отговори, дискусии с елемент на брейнсторминг, ролеви игри, 
демонстрации, включване на прожекция на мултимедия, или разказване на истории. 
Участниците ще приветстват това.  

 

Аудитория 

Предварителното познаване на аудиторията и последващото адаптиране на учебните 
дейности към нуждите на участниците, които присъстват на конкретното обучение, е 
ключово за свързването ви с аудиторията и за изграждането на връзка на доверие, което 
е решаващо за учебния процес.  

 

Важни въпроси в тази връзка са следните: 

 

 Кои са участниците в аудиторията? Какъв е професионалният им статус– 
мениджъри, експерти, и какъв опит имат? 
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 Какви са интересите им? 
Да имате представа за притесненията, предубежденията и опита на участниците, 
както и нуждите и намеренията им, улеснява това да се свържете с тях и да ги 
включите да участват активно в учебния процес. 

 

 Какво знаят вече по темата на обучението? 
В първоначалната дискусия и по време на въведението или в първия модул от 
обучението ще получите представа за степента, в която участниците са запознати с 
темата. С цел да поддържате всички участници ангажирани и заинтригувани, 
акцентирайте на най-важните послания, и посочете конкретни части от 
материалите им или допълнителни източници на информация, в които 
участниците, които биха искали повече подробности, биха могли да намерят 
допълнителна полезна информация. 

 

Когато комуникирате с аудитория с различни нива на познания по темата на 
обучението, можете да представите най-важната информация най-напред. В 
допълнение към това е много полезен подходът, при който се използват 
познанията на по-опитните по темата участници чрез различни групови 
упражнения (напр. базирани на модела групов пъзел, описан в наръчника, сесии с 
въпроси и отговори – като в тях участниците, за които темата е нова, задават 
въпроси, на които участниците с опит по темата, отговарят, или в смесени екипи 
участници с различен опит работят по една обща задача , като по този начин 
обменят информация и се подпомагат взаимно, и т.н.).  

Не подчертавайте различията в нивата на познание – напр. юристи и неюристи. 
Необходимо е да отдадем значимост на квалификацията и опита на всеки от 
участниците – ако например част от участниците са не-юристи, а се обсъждат 
правни теми, можете да потърсите мнения от тяхната професионалната гледна 
точка – напр. икономисти, журналисти, лекари, психолози – всеки може да изрази 
полезно мнение по темата. 

 

 Как ще използват информацията от обучението? 
Какво очаквате от участниците да направят въз основа на информацията от вашата 
презентация - да обмислят, обсъдят, приложат, да предприемат действия, да 
проучат или да дадат насоки на други?  
Ако презентацията е предназначена да информира участниците за нововъведения 
в тяхната област, дайте достатъчно информация за откритията и новостите. Ако 
искате участниците да надградят над представените от вас концепции, дайте им 
насоки – аргументи за и против, указания какво и как може да се направи. Ако те 
ще използват информацията, която им представяте, като основа за вземане на 
решение, представете вашата гледна точка убедително, за да спечелите 
подкрепата им.  
 

4.5.2. Гъвкавост 

Когато сте подготвили добре структурирана презентация и при срещата си с аудиторията 

установите, че те знаят много по темата, или пък не се интересуват особено от темата, или 

времето е по-малко от планираното, трябва бързо да адаптирате презентацията си. Това 
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може да е много стресиращо, когато се прави за кратко време или трябва да се реагира 

веднага. Тук са представени няколко „спасителни” стратегии, които със сигурност могат да 

са от полза: 

 Дайте на участниците упражнение, в което да си сътрудничат и да представят 

резултата от работата им пред цялата група – това може да е анализ (напр. на 

обичайни трудни поведения), отговори на въпроси, зададени от вас или от 

голямата група, или изработване на проект или решение на проблем. Отделните 

малки групи може да имат еднакви или различни задачи. Обикновено различните 

групови задачи подобряват груповата динамика, тъй като не съдържат елемент на 

състезание между отделните групи и за всеки участник е интересно да чуе 

резултатите от работата на другите групи. Състезателният елемент между групите 

може да бъде полезен, когато цялата група вече е изградило усещане за общност и 

отношения на доверие.  

 Напишете нов сценарий за ролева игра или ново упражнение, което по-добре 

подхожда на опита на участниците – т.е. ако имате група от юристи, работещи в 

областта на търговското право, има смисъл да им дадете ролева игра, която 

включва търговски спор. 

 Променете програмата като премахнете теми, които ви се струват твърде лесни за 

групата и добавите по-предизвикателни практически упражнения, като 

подчертаете, че правите тази промяна специално за участниците, тъй като са с 

високо ниво на познания по темата. Такова упражнение може например да е 

свързано с поставяне на участниците в ситуация, близка до тяхната действителна 

професионална ситуация и да им дава възможност да приложат новите техники и 

умения, обсъждани в обучението. 
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5. УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ. ФАСИЛИТИРАНЕ  

 

Идеята за фасилитацията като процес на подпомагане на хората да изследват, учат и да се 

променят води началото си от работите на Карл Роджърс в САЩ и Джозефин Клайн във 

Великобритания от началото на 60-те години на 20-ти век.  

 

5.1. Основни характеристики на груповата фасилитация 

Популярно определение на груповата фасилитация от Роджър Шварц1, гласи, че: 

Груповата фасилитация е процес, при който лице, чийто избор е приемлив за всички 

членове на групата, който е неутрален по съществото на обсъжданата тема, и 

който няма власт да взема решения по обсъжданата тема, диагностицира и се 

намесва с цел да подпомогне на групата да подобри начина, по който идентифицира  

решава проблеми и взема решения, за да увеличи ефективността на групата.  

Основната задача на фасилитатора е да помогне на групата да увеличи 

ефективността си като подобри процедурите и структурата си.  

 

Основните пунктове в дефиницията на Роджър Шварц са, че фасилитаторът следва: 

 Да е неутрално трето лице. В идеалния случай фасилитаторите не следва да са 

членове на групата или нейни ръководители. Тъй като фасилитирането включва 

намеса, даване на предложения, и внасяне на проникновени идеи, запазването на 

неутралността може да се окаже предизвикателство. Според Шварц, 

„фасилитирането изисква изслушване на гледните точки на членовете на групата, и 

запазване на любознателна нагласа към начина, по който тяхната обосновка се 

различава от чуждите (и от вашите собствени възгледи), така, че да можете да 

помогнете на групата да участва активно в продуктивен разговор”.  

 Да не бъде решаващия орган, нито медиатор. Според Шварц, неговата задача е 

да работи така, че участниците да взаимодействат директно помежду си. 

 Да е експерт в процеса и негов пазител. Когато фасилитираме, основната ни 

задача е да насърчим обмислянето на опит и процеси, на задачата или на други 

аспекти, свързани с групата.  

 

5.2. Основни условия за фасилитация според Карл Роджърс 

Една от основните концепции на Карл Роджърс е, че хората се отнасят с нарастващо 

доверие към други хора, когато чувстват на дълбоко ниво, че са уважавани и разбирани.2  

                                                 
1
 Schwarz, Roger M. (2002) The Skilled Фасилитатор: A Comprehensive Resource for Consultants, 

Фасилитаторs, Managers, Trainers and Coaches. 2e. San Francisco: Jossey-Bass. 
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Въз основа на това той определя три основни условия за практиката на фасилитиране – 

естественост, приемане и емпатия.  

Естественост на фасилитатора. Вероятно най-основната от тези ключови нагласи е 

естествеността. Когато фасилитаторът се държи естествено, като такъв, какъвто е, като 

влиза в отношения с обучаемите без да представя маска или фасада, е много по-вероятно 

да бъде ефективен… Това означава да се срещне пряко, лице в лице с обучаемия, да се 

доближи до него като личност към друга личност.  

 

Високо оценяване, приемане, доверие. Има и друга нагласа, която прави впечатление 

при успешните фасилитатори… Аз мисля за нея като за отношение на високо оценяване на 

обучаемия, зачитане на чувствата, мненията, личността му. Тази нагласа изразява 

загриженост за обучаемия, която не е притежателска. Тя е приемане на този друг човек 

като отделна личност, която е стойностна сама по себе си. Тази нагласа е основана на 

вярването, че тази друга личност фундаментално заслужава доверие… 

 

Емпатично разбиране. Третият елемент, който създава благоприятна среда за емпирично 

научаване по собствена инициатива на обучаемите, е емпатичното разбиране. Когато 

преподавателят има способността да разбира реакциите на обучаемия отвътре, има 

чувствителност и осъзнатост за начина, по който обучителният процес се възприема от 

обучаемия, то вероятността за значимо научаване се увеличава…. [Обучаемите усещат 

дълбоко благодарни], когато просто бъдат разбирани – не оценявани, не осъждани,  и 

когато бъде проявено разбиране към тяхната гледна точка,  не само към тази на 

обучителя. 3 

 

5.3. Основни функции на фасилитатора 

Подобно на функциите на медиатора, фасилитаторът следва да работи в 3 основни 

направления: хора, въпрос по същество, процес, които са свързани с 4 основни функции: 

 Хора: емоционално стимулиране и загриженост. 

 Въпрос по същество: изясняване на значението. 

 Процес: изпълнителни функции. 

Емоционалното стимулиране представлява начинът, по който фасилитаторът успява да 

предизвика емоции в участниците, за да подобри разбирането на материала или да ги 

ангажира с учебния процес. 

Опитният фасилитатор показва загриженост към участниците, което му помага да ги 

мотивира да учат и да откликват по-положително на фасилитатора. Проявата на 

                                                                                                                                                             
2
 Thorne, Brian (1992) Carl Rogers. London: Sage. 

3
 Rogers, Carl (1967) ‘The interpersonal relationship in the facilitation of learning’ in Kirschenbaum, H. and 

Henderson, V. L. (eds.) (1990) The Carl Rogers Reader, London: Constable. 
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загриженост също така насърчава участниците да предприемат изучаването на нова 

информация. Когато фасилитаторът проявява загриженост към тях, те се чувстват по-

малко застрашени и имат по-голямо желание да проявят самоинициатива при даването 

на отговори по време на обучението и да участват в дейността на семинара. 

Емоционалното стимулиране обаче включва и провокиране на участниците да изпълняват 

трудни задачи или да влизат в нетипични за тях ситуации и роли, за да видят себе си от 

нова гледна точка и се научат да действат по нов начин. Емоционалното стимулиране 

може да включва и противопоставяне на участник и възпирането му от определени 

действия, когато това е необходимо за неговото научаване или за осигуряването на 

груповото научаване. 

Изясняването на значението е начинът, на предаване на информация и придаване на 

истинско значение на концепциите. Вие постигате това, като давате примери или 

свързвате заниманието в учебната зала с работата на участника.  

Изпълнителната функция е свързана с ръководене на организацията и логистиката на 
дейностите в учебната зала. Фасилитаторът не се държи като директор, но същевременно 
отговаря за това дейностите да вървят по план и участниците да не губят интерес към 
представяната тема.  

 

5. 4. Структура на фасилитиране на групова сесия – откриване, централна част, 
заключение 

Тъй като по правило всяка фасилитация има откриване, централна част и заключение, 
важно е да имаме яснота за целите на всяка от тези части. Гейл Евънс предлага следната 
структура: 

 Откриване: насърчаване на изследването – 25% от времето (първата една 
четвърт), 

 Централна част: ангажиране в темата и развиване на разбиране – 50% от 
времето (средата) 

 Заключение: насърчаване на действието и развитието – 25% от времето 
(последната една четвърт)4.  

 

Откриване – насърчаване на изследването 

Трите цели на откриването обхващат трите основни области, които фасилитаторът следи 
при работата си в целия процес на фасилитиране: въпроса по същество, хората, процеса.  

 Съдържание: поставяне на фокуса – въпросът, който да бъде изследван. 

 Хора: Насърчаване на доверието – чрез създаване на среда, в която всички 
могат да участват.  

 Процес: Подпомагане на участниците да се ангажират в обсъждането на 
въпроса по същество и да се включат в разговора като поставят някои начални 
въпроси, или открият разговора. 

                                                 
4
 Evans, Gail (2007) Counselling Skills for Dummies. Chichester: John Wiley. 
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Има три важни правила на фасилитирането, които са особено валидни при откриването: 

 

Поставянето на фокуса върху задача, над която работим заедно с групата. Ако той е 
поставен предварително (напр.от ръководството), следва да потвърдим с групата кои 
аспекти от този фокус са най-важни за тях, и дали има други пряко свързани с темата 
въпроси, които също да бъдат включени в обсъждането. Задачата ни като фасилитатори е 
да поддържаме фокуса на дискусията, като едновременно с това останем гъвкави, и ако 
изглежда, че има нужда от промяна на фокуса, да отговорим на тази нужда.  

 

За спечели доверието на групата, фасилитаторът трябва да предизвиква интерес и 
желание за ангажирано участие у участниците. Фокусът следва да бъде формулиран по 
начин, който да провокира вниманието и активното участие на групата, като създава на 
участниците усещането, че си заслужава да се включат активно в процеса на обсъждане в 
групата. Това обикновено се постига като се посочи, че по време на обсъждането 
участниците ще могат да намерят варианти за удовлетворяване на техни важни интереси, 
да се изразят свободно, или да вземат участие в процеса на вземане на дадено решение 
(ако това е целта на груповата дискусия).   

 

За да помогне на участниците да се включат в обсъждането на въпроса по същество, 
фасилитаторът следва да им зададе рамка, и едновременно да им предостави свобода в 
подходящо съотношение.  Всякакви дейности, които ограничават фокуса, или го 
разширяват прекалено много, следва да бъдат избягвани. Сред тях са: представяне на 
учебните цели на сесията (включително на PowerPoint слайдове) като начало на 
фасилитацията; използване на упражнения за „разчупване на леда”, и създаване на 
усещане, че фасилитаторът не е подготвен или е неясен („Каква ще е темата ни днес?”).   

Някои полезни стратегии за откриването са: поставяне на фокуса чрез използване на 
кратък видео материал ( напр. от YouTube), задача за участниците да поработят върху 
някои аспекти на фокуса в малки групи; приканване на участници да зададат тон с кратка 
презентация (за която те са информирани и подготвени предварително). 

Централна част – ангажиране в темата и развиване на разбиране 

Ангажирането на хората и подпомагането им да развият ново разбиране би могло да 
бъде най-успешно направено чрез позоваване на съществуващия им опит и обсъждането 
му. Такова обсъждане може да има три основни аспекта5: 

 Припомняне на опит – припомняне или подробно описване на свързани с темата 
събития – например поглед към нещо, което се е случило в работата на 
участниците. Това би могло да бъде направено чрез фасилитиране на ролева игра 
или симулация, използване на откъси от програми, филми или клипове, и други 
групови дейности.   

 Свързване с чувствата – тази насока има два аспекта: използване на полезни 
чувства и отстраняване или задържане на пречещи чувства. 

                                                 
5
 Smith, Mark K. (2001; 2009) 'Facilitating learning and change in groups', the encyclopaedia of informal education. 

[www.infed.org/biblio/b-facil.htm] 

http://www.infed.org/biblio/b-facil.htm
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 Оценяване на опита –  това включва преценка на опита в светлината на това, което 
възнамеряваме да правим за в бъдеще и на наличните ни знания. Това също 
включва интегриране на това ново знание в мисленето ни.  

 

Подобно на работата на медиатора, фасилитаторът задава въпроси, обобщава казаното, 
изразява наблюденията си, или прави коментари, за да помогне на участниците да видят 
нещата от друга гледна точка. Може да казваме сравнително малко. Според Марк Смит 
“Голяма част от работата на фасилитатора се извършва със самото ни присъствие  в 
групата, а не толкова чрез това да сме център на дейностите.  

Работата ни при фасилитиране е да работим с групата, за да направим сесиите сигурно 
място за диалог и изследване. В същото време има нужда да насърчаваме откритостта и 
предизвикателствата6.  

Ако се намесим твърде много като фасилитатори, можем лесно да бъдем възприети като 
вземащи страна или като спиращи дебата; твърде малко намеса пък причинява вакуум и 
може да предизвика усещане за несигурност на ситуацията. 

 

Заключение – насърчаване на действието и развитието 

За да насърчат предприемането на действие в резултат от създаденото разбиране по 
време на централната част на фасилитацията, фасилитаторите следва да помогнат на 
участниците да преминат през следните стъпки: 

 Да направят оценка на разбирането си по разглежданата тема, въпрос, или задача 
и на това какво действие следва да предприемат лично или като група.  

 Да определят цели и да намерят стимули, които ще им помогнат да се заемат 
отдадено с осъществяването на целите. Важно е фасилитаторите да не бъдат 
твърде притискащи или даващи указания в този процес. В някои случаи, няма да е 
необходимо предприемането на конкретно действие – простото обсъждане на 
даден въпрос или възможна насока за действие би било достатъчно (ако това е 
била целта на фасилитацията). 

С цел да се завърши логически заключителната част и участниците да останат с усещането, 
че управляват ситуацията, фасилитаторът може да направи няколко полезни неща:  

 Да напомни на участниците за оставащото време (когато му остават около 5 
минути).  

 Да обобщи какво е било решено и обещано. 

 Да подчертае значимостта на постигнатото и да помогне на участниците да уточнят 
съдържанието и времето на следващата среща (ако има такава).  

 Да благодари на хората за участието им в сесията. 

 

                                                 
6
 Palmer, Parker. J. (1998) The Courage to Teach. Exploring the inner landscape of a teacher’s life, San Francisco: 

Jossey-Bass. 
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6. ОБРАТНА ВРЪЗКА 

 

6.1. Цел на обратната връзка 

 

Обратната връзка се смята за един от най-ключовите елементи в ефективните обучения за 
изграждане на умения.  

Целта на обратната връзка е да помогне на преподавателите и обучаващите се да 
подобрят техните знания и умения. Точно както звучи, обратната връзка е част от 
затворена верига – верига със споделена информация между обучаемия и обучителя, 
която тече в двете посоки.  

Тя подкрепя процеса на учене чрез правене като дава на обучаемите конструктивна и 
подкрепяща информация, която значително подпомага процеса на научаване. Ако 
обратната връзка не е дадена по конструктивен начин, тя може да обезкуражи 
участниците и да се превърне в пречка за процеса на научаване чрез опит, който протича 
в хода на обучението. 

Обратната връзка се свързва основно с напътстващите (coaching) сесии или 
обобщаващите сесии след ролева игра. Обратната връзка освен това е неразделна част от 
цялостния подход на обучение чрез работа в екип.  

 

6.2. Съвети за ефективна обратна връзка 

 

Обратната връзка се осъществява в следните насоки: 

 Когато обучаемите са в ролева игра (по време и след нея) 

 Когато обучителите отговарят на обучаемите по време на обсъжданията  

 Когато обучаемите обсъждат по време на упражнения в малки или големи групи  

 Когато обучителите търсят обратна връзка от обучаемите или при оценка на 
обучението  

 

Обратната връзка следва да бъде подкрепяща, кратка, конкретна, фокусирана върху 3-4 
основни пункта. Полезно е в нея да се включват въпроси и предложения, които се 
поднасят по неутрален начин, обикновено в трето лице единствено число или първо лице 
множествено число – какво би могло да се направи по-добре в подобна ситуация.  

 

Обратната връзка следва да насърчава обучаемия да действа по различен начин 
следващия път като подчертава способността му да се справя с определени трудни 
ситуации и се обсъжда пътя за подобрения – какво, защо и как. 

 

Посочените по-долу правила за обратна връзка включват някои ключови елементи от 
модела за ненасилствена комуникация на Маршал Розенберг. Те са основа за 
насърчаваща обратна връзка, тъй като дават на обучаемия ролята на партньор, който 
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отговаря за развитието на уменията си по време на обучението. Правилата осигуряват 
подкрепяща обратна връзка като балансират между положителните наблюдения и 
областите, които се нуждаят от подобряване, и между насоките на обучителя и активното 
участие на обучаемия в намирането на по-добри подходи за справяне с трудни ситуации. 

 

Наблюдение  

 Опишете това, което сте видели да се случва, като посочите конкретната 
ситуация и действия (записвайте си и цитирайте впоследствие конкретни 
думи или изречения).  

 Споделете мнението си за това кое се е получило добре и кое не.  

 Обяснете защо дадени неща са се получили добре, и защо други не са.  

 Поддържайте баланс, когато говорите за това кое се е получило добре и кое 
не – започнете с положително наблюдение и споделете поне толкова 
положителни отзиви, колкото и отрицателни. 

 Наблюденията трябва да бъдат неосъдителни и да описват ситуацията и 
конкретните действия, а не качествата на лицето, на което се дава обратната 
връзка. 

Полезни реплики биха били:  

Това, което наблюдавах, е……. 

Бих искал да задържим за момент разговора … можем ли да погледнем 
отстрани следното…. 

Кажете ми какво мислите за …. 

 

Емоции – попитайте обучаемия как се е чувствал в ситуацията, за която се дава обратна 
връзка.  

Как се чувствахте, когато ….. ?  

Видях, че се ядосахте, когато една от страните започна да отправя лични 
атаки. Какво е вашето усещане за това? 

 

Нужди – попитайте обучаемия какво е важно за него да развие или промени въз основа 
на опита от настоящата ситуация, за да действа по-ефективно при следващ случай. 

Върху какво бихте искали да работите?  

Кои умения бихте искали да развиете, така, че да ви служат по-добре в 
ежедневната ви работа? 

 

Искане или предложение – Споделете с обучаемия какво би могло да даде по-добър 
резултат в друг случай, как  би могло да бъде направено (дайте пример) и защо това би 
подействало по-ефективно при следващ случай. Задавайте им въпроси в тези насоки, за 
да ги включите в процеса да определяне на начините на подобрение. 
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Какво беше намерението ви, когато …? ….Какви други начини бихте пробвали, за 
да се справите с тази ситуация…? 

Това може да е въпрос на лични предпочитания и стил…. 

Нека да върнем малко лентата назад до ситуацията, в която .. и да опитаме 
това… 

 

6.3. Как да даваме обратна връзка в ролеви игри 

 

По време на обобщенията на ролевите игри: 

1. Направете обратната връзка положителна и конструктивна. По-специално, по 
време на първите няколко ролеви игри, участниците ще направят много неща 
неточно. Те няма да са в състояние да променят нещата изведнъж. Фокусирайте ги 
върху силните страни и върху това какво могат „да направят по-различно” 
следващия път. Опитайте да им помогнете да не останат обезкуражени.  

2. Давайте обратната връзка с ясна цел. Покажете изрично какво се надявате да 
постигнете чрез обратната връзка, която давате. Помогнете на страните да 
извлекат няколко ключови урока от придобития по време на ролевите игри опит.  

3. Преди да представите вашите собствени наблюдения, помолете всеки медиатор и 
страна да сподели нещо от своя опит. Можете да започнете с общия въпрос “как се 
чувствахте по време на ролевата игра?” или “кое беше важно за вас в тази ролева 
игра?” Обратната връзка е баланс между проучване и наблюдение. Задавайте 
въпроси на участниците в ролевата игра, за да проверите предположенията си и 
да разберете откъде идват. Използвайте отговорите им, за да завършите 
наблюденията си.  

4. Използвайте конкретни данни. Водете си бележки за конкретни думи, изрази и 
моменти от ролевата игра. Разиграйте отново сцени или моменти от ролевата игра 
въз основа на бележките ви. Попитайте страните за реакциите им на определени 
фрази. Отиграйте различни подходи за един и същ момент.  

5. Дайте възможност за заключение. Дайте на участниците възможност да обобщят 
опита си накрая. Можете да помолите всеки участник да сподели едно нещо, което 
‘се е получило добре’ за тях и едно нещо, което ще ‘направят по различен начин’ 
следващия път. Опитайте да завършите с един или няколко коментара, които ще 
дадат позитивен завършек на обсъждането на ролевата игра.  

 

По време на обратната връзка, поддържайте в съзнанието си целите на обратната 
връзка – да насърчите участника да се справя по-добре и да му помогнете да завърши 
курса с повече умения. 
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7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ 

 

Аудио-визуалните средства подобряват ученето, защото подпомагат различните стилове 
на учене и помагат за редуването на интересни дейности. 

Основното правило е аудио-визуални средства е да са видими, лесни за възприемане и да 
илюстрират нещо, пряко свързано с темата.  

 
Флипчарт 
Можете да пишете на флипчарт, за да илюстрирате концепции – с думи или рисунки, 
както и за да обобщавате идеи на участниците. Можете да го правите докато говорите 
пред аудиторията или да подготвите страници за флипчарт предварително.  
 
Може също да използвате помощта на колега да записва, докато Вие водите дискусията. 
Можете да помолите и участник да пише за Вас.  
 
Можете да раздавате листа от флипчарта на участници, на които те да съберат идеи и 
после да представят заключенията на групата си пред останалите.  
 
Изписаните листа от флипчарта с по-важните изводи, могат да се залепят на подходящи 
места в залата – с неоставящо следи хартиено тиксо или друг подходящ материал, за да 
напомнят за дадена важна информация.  
 
Насоките относно използването на флипчарт включват: 

 Използвайте различни цветни маркери, за да поставяте акценти. Черно, 
синьо и зелено са подходящи за по-дългите части, червено - за акценти.  

 Докато пишете, стойте встрани от флипчарта, за да могат участниците да го 
виждат. Редувайте често писането със зрителен контакт и говорене с 
участниците.  

 Записвайте накратко – с ключови думи.  

 Записвайте така, че листът да не е прекалено запълнен и да остават празни 
места. Това помага за възприемането на най-важното.  

 Пишете с големи букви и четливо, така, че и участниците, които стоят далеч, 
да могат лесно да видят написаното на флипчарта.  

 
Пауърпойнт Слайдове или други системи за презентиране 

 Техническа подготовка. Свържете компютъра с прожектора и настройте 
предварително. Тествайте звука, ако ще показвате видео. 

 Как изглеждат? Погледнете от различни места в залата как се вижда 
екрана. 

 Съдържание на слайдовете. Препоръчително е на слайдовете да има малко 
текст, и картинка. Да са в един шрифт, с два, рядко до три размера за 
отделните нива и под-нива. Препоръчително е да няма много ефекти. Може 
и само снимка, която показва основноти ни послаие. Участниците не четат 
слайдове, а възприемат образи. 
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Материали за раздаване 
Материалите за раздаване включват всякакви материали за упражнения или 
допълнителна визуализация на концепции - като карти с ключови техники, схеми, статии и 
материали за анализ, информация за участниците в ролеви игри и други материали за 
упражнения, тестове, обратна връзка и т.н. Улесняващо е материалите да бъдат 
подредени по реда на използване, за да не се губи време, когато дойде момента за 
раздаването им.  
 
Организационни въпроси  
Списъкът по-долу дава представа за това какво е добре да предвидим преди обучението.  
 
Списък с организационни въпроси  
 

Какво? Кой  отговаря? Статус 

1. Участници   

Изпращане на проекто-програма на участницитие и 
подробности за организацията на обучението   

  

Подготвяне на баджове/табелки с имената, когато е 
необходимо 

  

2.  Логистика   

- Подготовка на обозначенията за залата за обучение – 
когато не е в собствена зала - табелка, 

  

- Проверете подредбата на залата, помещенията за 
паузите, и т.н. 

  

3. Оборудване   

- Мултимедиен прожектор, компютър, звук    

- Флипчарт табло, бяла дъска, или други места за писане   

4. Учебни материали и документация   

- Учебник за участниците, допълнителни материали, 
тестове, други. 

  

- Канцеларски материали – хартия за флипчарт, 
хартиено тиксо “дъвка за залепване“, маркери, бели 
листа, химикалки  

  

- Списък с участници, форми за обратна връзка   

5. Други    
 


