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Проектът „Експериментална педагогика на потиснатите” беше двугодишно стратегическо партньорство 
между 5 организации от Турция, Северна Македония, Гърция, България и Италия. 

Консорциумите от организации: Gaziantep Training and Youth Association (Турция), CEFE Macedonia 
(Северна Македония), Асоциация за образование и развитие на хора с увреждания (Гърция), EURO-NET 
(Италия) и Балканска агенция за устойчиво развитие (България), проведоха различни дейности с цел 
увеличаване на експерименталното учене, свързано с капацитета на учители, възпитатели, лектори, 
преподаватели, които работят в национален или международен контекст.  

Най-важните нужди, с които се сблъскват партньорските организации, когато има бежанска криза, са да 
развият капацитета на хората, да подобрят социалната си интеграция, да развият компетенции, 
овластяването им в управлението на конфликти, подобряването на условията на живот, грамотността, 
достъпа до публични услуги, ИТ уменията , чужд език, междукултурно обучение. Анализът на 
потребностите на целевите групи включва две измерения, които са свързани помежду си. Първото е 
потребностите на възрастните бежанци. На второ място е потребността на възпитателите, обучителите и 
организаторите да отговорят на нуждите на възрастните. 

Ето защо проектът „Експериментална педагогика на потиснатите“ започна първо, за да направи анализ на 
потребностите на възрастните бежанци, за да се разработят правилни модули за обучение, които да 
отговарят на нуждите от обучение на възрастните. Резултатът е, че учащите трябва да бъдат активни в 
процеса на обучение, а не да са в пасивен режим като слушатели. 

Всеки партньор подкрепи този проект с проведени изследователски дейности за нуждите от методи и 
инструменти за работа с възрастни обучаващи се, подготовка на учебните наръчници, предоставяне на 
техническа помощ, домакинство на транснационални срещи по проекта и обучителни дейности. 
Продуктите на проекта са: 1) Доклад за проучване на потребностите от инструменти и методи за работа с 
възрастни обучаващи се. 2) Наръчник за обучение за обучители на възрастни. 

След това проектът продължи с обучение на 20 възрастни преподаватели от Турция, Италия, Гърция, 
България и Северна Македония, за да се развие качеството на обучението и подкрепящите услуги на 
организациите, работещи с бежанци и мигранти. 

Първото обучение за обучители се проведе през октомври 2018 г. в Истанбул, Турция. Второто бе 
организирано през юли 2019 г. в Охрид, Северна Македония. 

Обучителите, които бяха обучени, организираха местни дейности по прилагане и достигнаха до 300 
възрастни бежанци и хора в неравностойно положение, за да използват новите методики в образованието 
за възрастни, за да подпомогнат техните учебни дейности по най-важните теми за тяхното развитие на 
ученето и работоспособност. 

Марката на проекта е Bottom up Education и на нашата уеб страница можете да проверите последните 
актуализации и инструменти за вас http://www.bottom-up-education.com/ 

Желаем Ви приятно пътешествие в кариерата Ви на обучител! 
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I. КРАТКА ТЕОРИЯ НА УЧЕНЕТО 
 
Ученето се описва като целево ориентиран процес на промяна между две точки във времето. Терминът 
„учене“ е опит да се опише нещо, което не може да се наблюдава. Човек влиза в ситуация с определени 
предпоставки за учене и научава нещо ново, което в по-късен момент може да бъде определено като 
резултат от обучението. Дали периодът от време, в който се осъществява това обучение, се простира с 
години, седмици или дори само няколко секунди, зависи от това какъв резултат от обучението трябва да 
се постигне. На човек може да са необходими няколко седмици, за да научи правилното произношение 
на чужд език, да научи телефонен номер за няколко секунди, но въпреки това да отнеме години, за да се 
научи как да се държи с хората правилно.  Това разбиране за учене се основава на представа за хората 
като същества на независима мисъл и действие, упражняващи индивидуална отговорност, които са 
активни и ориентирани към целите при вземане на решения за своето обучение. Няма автоматичен 
„механизъм на обучение“, който чака да бъде активиран от някаква случайна стимулация от околната 
среда. По-специално възрастните учат това, което искат да научат, тъй като изглежда има смисъл да го 
правят. Нещата, които човек научава, по-късно ще му позволят да овладее житейските 
ситуации.Обучението се осъществява в рамките на индивида. Като обучител не сте в състояние да видите 
отвътре хората, които искат да научат нещо с вашата подкрепа. Едва по-късно, чрез промененото 
поведение на участника, ще можете да видите дали нещо е научено или не. Ако участникът все още не 
използва информацията по време на семинар, това не означава, че нищо не е научено. Успехът в 
обучението може да се представи и седмици или месеци по-късно, когато се сблъскат с подобна ситуация 
в „реалния“ живот и са в състояние да използват знанията, получени от курса в тази ситуация. Това 
означава, че в никакъв случай невинаги ще можете да определите дали нещо е научено в рамките на 
семинара. Това открито разбиране за учене също е в съответствие с рамката на модела за учене чрез 
опит. 

 

1. Образование за възрастни 

Първият въпрос, който трябва да си зададем най-напред, е защо възрастните желаят да се учат. По правило 
децата дори не се питат дали желаят да учат, а също така не им се дава причина за това. Обществото 
диктува, че детето трябва да се учи и за повечето деца изглежда естествено, че трябва да се учи, за да 
намери своето място в обществото. За възрастните е различно. Това е по-скоро съзнателно решение за 
тях. Те имат много конкретни причини да желаят да научат нещо и те са тези, които решават кога, как и 
с кого ще го научат. Едно нещо, което със сигурност трябва да отбележим тук, е необходимостта да се 
учи. 

Като правило, когато възрастните индивиди посещават образователни курсове, те вече притежават 
доказани и сравнително установени механизми за справяне с лични и професионални житейски ситуации. 
Докато информацията, предоставяна на тези лица, е „неутрална“ (например чужд език), тези стратегии и 
инструменти ще са далеч от очевидни. Ако обаче вие като обучител бихте посочили стратегии (напр. 
Маркетингова концепция), сблъскващи се с тези на участниците, трябва да очакваме съпротива. Като 



обучаващи лесно се изкушаваме в такива ситуации да приемем, че възрастните учащи са по-малко 
способни да учат. И все пак отказът или очевидното „неучене” от такива индивиди обикновено няма нищо 
общо със способността за учене, а много повече със защитата на техните собствени стратегии и по този 
начин на собствената  им личност. 

 
Освен това за възрастните е от особено значение да има възможност за сравняване на инструментите с 
тези на другите, което им позволява сами да преценят успеха си. По-вероятно е те да бъдат убедени от 
пряко видимия успех на различна стратегия, отколкото от треньор, който изнася лекции пред тях. Това 
също е подчертан контраст с децата. Децата са много по-склонни да „вярват“, че дейностите, в които 
възрастните са им позволили да участват, са важни и жизнеспособни. Тъй като успешното приложение 
по принцип е необходимо, за да се убедят възрастните, добре е да изпитате проблемни ситуации в групи. 
По този начин резултатите от техните собствени стратегии могат  

да бъдат сравнени с тези на другите и могат да се направят изводи за необходимите промени в техните 
индивидуални репертоари. 

И накрая, в хода на нашата дискусия за това как възрастните обикновено се справят с „реалността“, 
бихме искали да разгледаме накратко вашата роля на обучител. На семинар вие сте възрастен сред другите 
отговорни възрастни. Не сте нито „по-добри“, нито „по-умни“ от участниците - вие сте разработили свои 
собствени специфични мисловни процеси в ума и собствения си индивидуален поглед върху света в 
резултат на вашето детство, история на живота и културната среда - точно като участниците са направили 
по свои индивидуални начини. Единствената важна разлика между вас и участниците е, че сте по-добре 
информирани от участниците (както в темата, така и в методиката). И все пак зависи от участника да реши 
дали информацията, която предоставяте, е важна за него или не. 

 

2. Как обработваме информация от нашата среда? 

Да четат или чуят нещо и да не могат да го запомнят след това - само проблем за възрастните ли е? 

Вие също ли като гледате новините по телевизията, и установявате, че след това всичко, което си 
спомняте, са първият и последният репортаж, които сте видели? Имало ли е и повод, когато сте прочели 
текст и да сте помислили, че сте разбрали съдържанието му, след това сте били помолени да повторите 
най-важните му подробности, само за да установите, че не сте в състояние да го направите? Не се ли 
концентрирахте? По-ниска ли е способността ви да задържате информация? Или това беше просто 
нормално явление? Това винаги ли се случва, когато някой се опита да си спомни нещо? Възрастните 
особено склонни ли са към това, според разбирнето, че забравят повече? Мозъкът като филтър на три 
нива Описаните по-горе ежедневни преживявания са по-лесни за разбиране, след като разгледате по-
отблизо начина, по който човешкият ум приема и обработва информация от околната среда. По правило 
функцията за обработка на информация на мозъка се разглежда като филтър на три нива. Тези нива се 
дефинират като ултра-краткосрочна памет, краткосрочна памет и дългосрочна памет. Обемът на 
информация става все по-малък от едно ниво на друго. В крайна сметка само част от информацията, с 
която сме бомбардирани всеки ден, се озовава в дългосрочната ни памет. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свръхкраткосрочна памет 

Възприемане на голям обем информация 

Краткосрочна памет 

Съхранение на ограничен обем информация за 
ограничен период от време 

Дългосрочна памет 

Дългосрочно съхранение в ума 



 

Свръхкраткосрочна памет 

Какво се случва в ултра-краткосрочната памет? 

Приблизително 10 милиона парчета информация се изпращат до мозъка от органите на сетивата (очи, 
уши, чувство на допир и т.н.) всяка секунда, но въпреки това ние сме наясно, че обработваме малка част 
от тях. Всички тези впечатления остават в мозъчните ни клетки за няколко секунди под формата на 
електрически токове. Ето защо ултра-краткосрочната памет е известна още като „памет на възприятието“. 
Повечето от тези течения изчезват за кратко време, без да оставят след себе си трайни следи. По този 
начин информацията, която съдържат, се губи. Само тези впечатления, които са особено изразени - и 
които, следователно сме по-наясно - успяват да достигнат следващото ниво на паметта. Това се дължи на 
факта, че интензитетът на електрическите токове е достатъчно голям, за да доведе до химически промени 
в мозъка. 

 

Краткосрочна памет 

Какво се случва след това в краткосрочната памет? 

Само тези впечатления, достатъчно силни, за да доведат до химически връзки, са в състояние да достигнат 
до краткосрочната памет. Но дори тези връзки не са особено стабилни и могат да бъдат разрушени за 
пореден път, ако в кратък период от време се въведе твърде много нова информация. В резултат на 
пропускане на паметта след злополуки е установено, че информацията остава в краткосрочната памет за 
около 20 минути, преди да бъде окончателно съхранена под формата на протеини в дългосрочна памет. 
Ако нещо се случи през този период, което нарушава производството им 

„Протеини на паметта“ (например шокът в резултат на злополука), конвертирането в дългосрочна памет 
е нарушено. 

Краткосрочната памет може да получава само около седем части информация едновременно. За това няма 
значение дали става въпрос за отделни неща или свързана фактическа информация. Можете да си 
представите този спомен като рафт за книги, в който може да се поставят не повече от седем книги. Ако 
искате да поставите възможно най-много информация в тази етажерка, трябва или да направите книгите 
много дебели, или да ги напишете в много дребен шрифт. 

Дългосрочна памет 

Какво се случва с информацията при дългосрочната памет? 

Колкото по-дълго и по-интензивно се занимавате с набор от информация, толкова по-голям е шансът 
производството на протеин да е успешно, като по този начин се създават трайни „депозити“ в мозъка. В 
резултат на това човек вече няма да забрави тази информация. Фактът, че възрастните хора често имат 
подробни спомени от преживяванията си в детството е пример за факта, че информацията, която е успяла 
да достигне до дългосрочна памет, се съхранява там завинаги. 

Можем да сравним дългосрочната памет с библиотека. Тази библиотека изглежда различно от рафта за 
книги в краткосрочна памет; в него има място за безкраен брой книги. Така че в тази библиотека 
проблемът вече не е в броя на книгите, а в това как да намерим книга, ако тя не се използва от известно 
време. Затова, точно както в голяма библиотека, е важно да разработим добра система, с която да 
подредим и по-късно да намерим тези книги. Фактът, че част от информацията е била запазена в 
дългосрочна памет, не означава непременно, че тя може да бъде извикана по всяко време. Много по-
голяма е вероятността тя да е „поставена“ някъде и че ще успеем да я намерим само след като сме 



способни да си спомним пътя, по който е била поставена там, или когато влезем в контакт с конкретни 
стимули от нашата среда. Ето един пример: Опитайте и запомнете имената на всички останали ученици 
от последната ви година в училище. Шансовете са, че няма да можете да направите това. Ако обаче някой 
ви даде списък, който включва всички правилни имена, както и допълнителни тридесет имена, вероятно 
няма да имате проблеми да зачеркнете всички имена, които са излишни. 

 

. Информация, която успява да стане дългосрочна памет 

Кои части от информация са в състояние да я преминат през тези етапи и да 
завършат пътуването си в дългосрочната памет? По правило информацията има 
голям шанс да  премине през филтър, когато: 

• предизвиква емоции у учащия, т.е. любопитството на индивида, неговия интерес 
или дори гняв, 

• събужда асоциации в учащия, т.е. новата информация е в състояние да се прикачи 
към неща, с които индивидът вече е запознат, като по този начин „намира смисъл“, 

• многократно се използва от обучаващия се или е призован многократно от 
потребителя, за да помогне за постигането на неговите задачи. 

 

 

Стимулирайте емоциите и създайте връзки! 

Пряката педагогическа последица от това знание е следната: В последователността на семинара винаги 
трябва да се опитвате да стимулирате емоциите на обучаемите по някакъв начин, да създадете връзки към 
вече известни неща или да свържете важна информация, напр. с анекдот, шега или нещо подобно. Винаги 
включвайте фази за преглед във вашето планиране и консолидирайте наученото, например, като го 
приложите или създавате нов учебен материал от вече научения 

 

Различни начини на обработване на информация у отделните хора 

Наред с тези условия, които важат в еднаква степен за всички, има редица различия в начина, по който 
всеки индвид обработва информация: Имали ли сте някога опит, че сте слушали точно същия доклад по 
радиото, както има приятел , но когато го обсъждате по-късно със същия този човек, забелязвате, че той 
е могъл да запомни много повече подробности, отколкото вие? Срещали ли сте също хора, които много 
добре запомнят миризмите? Вие самият ли сте човек, който си спомня подробности от (картини, снимки 
и т.н.? 

 

Различни сензорни канали, по които се приема информация 

Всеки човек възприема информация по различни канали. Под канали имаме предвид слух, виждане, мирис 
и вкус. За да видим, трябва да направим допълнително разграничение между четене и гледане на снимки, 
предмети и т.н. Има хора, които са много добри в усвояването и обработката на информация, когато 
слушат реч, но които не се справят добре, когато са представени със същата реч в писмена форма. Има 
хора, които винаги желаят да използват ръцете си, за да „схванат“ нещо. Всеки (здрав) човек е в състояние 
да приема информация по всички тези канали, но е очевидно, че тази информация се запазва и обработва 



с различна степен на успех. Добре е да опитате и да разберете от кой тип сте човек. Това улеснява 
обучението ви. Можете да постигнете това с редица тестове. 

Стимулирайте възможно най-много канали 

Независимо от кой канал се възползвате максимално, когато получавате информация, вие също 
възприемате нещо чрез другите канали. Ето защо е най-добре да усвоите важна информация по възможно 
най-много канали. Вземете примера за вечерните новини по телевизията. Тук по-голямата част от 
говоримата информация е подкрепена и от снимки. Това могат да бъдат или филми, или графики. 

Ако е възможно, вие също трябва да говорите с участниците за различните канали и да ги предизвикате 
да открият кой тип са. Участниците, които нямат богат опит в обучението, ще могат да подобрят 
запазването на информация. Участниците, които са имали „лоши училищни преживявания“, могат по този 
начин да определят една от причините за тези преживявания: Възможно е, когато са били в училище, 
каналите, по които са в състояние да получават информация, да не са стимулирани. 

Заключение 

В заключение можем да кажем, че: 

• Когато нещо е забравено, обикновено това е така, защото наведнъж е била представена твърде много 
информация, и тази информация все още не е намерила път в дългосрочната памет и е била изтласкана 
настрана от нова информация и / или опит. 

• Като обучител можете да играете голяма роля за осигуряването на информация, която може да достигне 
до дългосрочната памет. Създайте връзки с вече научени неща, дайте на участниците възможност да 
обмислят научените неща и да проучат чувствата си към тях и включете редовни фази на преразглеждане 
във вашите планове. 

• Хората усвояват информация от своята среда чрез редица различни канали. 

• Хората не са в състояние да поемат информация по различните канали с еднаква ефективност. 

• Поради тази причина във вашия семинар трябва да представите информация по такъв начин, че тя да 
може да се приема по повече от един канал. 

3. Стъпките на ученето 

Четири вида нови компетенции: 

„Ученето“ не може да се види. Както вече казахме, обучението се случва, когато човек е придобил нови 
компетенции в сравнение с момент от миналото. С други думи, индивидът се е променил във времето 
между тези две точки. По отношение на човешкия ум, ученето означава, че в дългосрочната памет е 
била запазена нова информация. Новите компетенции позволяват на човек да действа по различен начин. 
Компетенциите могат да бъдат разделени на четири основни групи: 

Познавателни 

Когнитивните компетенции описват способността за изразяване чрез памет и / или мисъл конкретни 
знания и / или намиране на решения на определени задачи и проблеми. 

Психомоторни 

Психомоторните компетенции описват умението, с което могат да се използват определени материали 
или инструменти. 

Емоционални 



Афективните компетенции обхващат способността на човек да се развива и, когато е необходимо, да 
променя, отношението си към хора, неща или факти. 

Социално-комуникативни 

Социалните комуникативни компетенции описват способността за оформяне на отношенията с други 
хора. Това всъщност се отнася до способността да се изразявате по разбираем начин, да слушате другите 
и да можете да се справяте с конфликтите. 

Три стъпки от процеса на учене: 

Като обучител, невинаги можете да видите (директно) дали нещо е научено или не, защото може да не се 
изразява под формата на поведение, което е видимо за вас. Както беше засегнато по-рано, обучението 
може да се извършва по време на както по-кратки, така и по-дълги периоди. И така, какво точно се случва 
през този период от време? Или да използваме терминологията, която сме използвали преди: Кои стъпки 
характеризират пътя от предпоставките за обучение до резултатите от обучението. Независимо дали 
обучението се провежда в рамките на организирано учебно събитие с обучител или на независимо и 
неконтролирано, това, което се случва по време на успешен учебен процес, може да бъде обобщено в три 
стъпки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 

Интересът, който кара човек или да прочете книга, да се запише на курс или да слуша обучител. Ние 
наричаме тази стъпка мотивация. Важно е да се достигне ниво на умерена мотивация. Нито 
незаинтересованата апатия, нито истеричната свръхмотивация благоприятстват ученето. 

Постигане 

Стъпката, известна като придобиване, при която индивидът придобива нещо ново. Тук е важно да се знае 
кой резултат от ученето е резултат от процеса на обучение. Ако се учите напълно самостоятелно, първо 
трябва да решите коя информация търсите. Когато правите това, може да ви е полезно да формулирате 
конкретен въпрос, напр. „Каква е разликата между постоянни и променливи разходи?“ Ако сте в 
организирана ситуация на преподаване и обучение, достатъчно е обучителят да разбере кои цели 
преследва обучаемият. Това е и процедурата за повечето упражнения и симулации. При тях участниците 
обикновено не знаят кои цели се преследват в рамките на индивидуалното упражнение. Обучаващият 

Мотивация 

Постигане Затвърждаване 

Интригуваща тема 

Усвояване на нещо 
ново 

 

Повтаряне и 
прилагане на нещо 

ново 

 



обаче трябва да е наясно с целта, към която е насочен, за да контролира стъпките на обработка и 
генерализиране. 

Следното може да бъде част от фазата на постигане: групови дискусии, четене на статия или глава от 
книга и обобщаване на основните моменти, слушане на презентация и задаване на въпроси след това, 
съвместно оценяване на опит и правене на заключения от него, но също така гледайки как някой 
демонстрира нещо, а след това го прави сам. 

Затвърждаване 

На етапа, известен като затвърждаване, току-що придобитото се повтаря и по този начин се транспортира 
в дългосрочната памет. Типични примери за тази стъпка на затвърждаване са въпроси за преглед и често 
приложение. В резултат на това придобитото многократно се припомня в съзнанието и по този начин се 
затвърждава. Като обучител можете да насърчавате затвърждаването, като представяте нови упражнения, 
които предлагат възможност да се възползват от компетенции, придобити чрез предишни упражнения, и 
да ги доразвият допълнително. 

II. МЕТОДОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ В СЕМИНАРИТЕ ПО ЕКСПЕРИМЕТАЛНО УЧЕНЕ 

СЕМИНАРИТЕ ПО ЕКСПЕРИМЕТАЛНО УЧЕНЕ обхващат огромен брой методологически подходи, 
които могат да бъдат класифицирани като принадлежащи към две различни групи методи: ориентирани 
към обучителя и ориентирани към участниците. 

1. Методи, ориентирани към обучителя 

Както показва името, обучителят доминира в ориентирания към треньора подход. Методите за 
преподаване в целия клас се различават от другите методи, доколкото те са насочени повече към дискусии 
и включване на участниците. С класическия метод на преподаване в целия клас, обучителят доминира над 
семинара, като изнася лекции, задава въпроси и оценява дали отговорите на участниците са грешни или 
правилни. Обучителят ръководи хода на семинара и участниците просто реагират. С методи, акцентиращи 
в по-голяма степен на груповата дискусия, ръководителят на семинара е по-отзивчив към изказванията на 
участниците и модерира дискусията между участниците в много точки. 

В експериментални курсове лекциите се използват само в случай, че обучителят иска да предаде 
допълнителни знания, напр. след упражнение. В раздели за оценка на упражненията се използват 
насочвани и модерирани разговори с обучители. 

Следните правила за добро преподаване не само улесняват работата ви по отношение на презентациите, 
но те са валидни и за всяко обяснение, което можете да дадете: 

предварително подгответе презентацията и дефинирайте целите, структурата и въпросите, които 
искате  
да зададете, 
поддържайте ясна и видима структура на презентацията по време на представянето, 
бъдете кратки и сбити в изразяването си, 
представете съдържанието възможно най-лесно, 
анимирайте презентацията чрез подчертаване на жестове и изражение на лицето, 
избягвайте монотонен начин на говорене, 
говорете бавно и добре изразено, 
използвайте визуални помагала, 
поддържайте очен контакт с групата, 
обърнете внимание на реакцията на участниците и действайте съответно (напр. задавайте въпроси, 
когато забележите признаци на умора в групата). 



 
2. Методи за обучение, ориентирани към участниците 

Методите, ориентирани към участниците, не означават, че ръководителят на семинара не влияе върху 
това, което се случва в семинара. Дидактическата работа е по-фокусирана в областта на подготовката, 
наблюдението и целенасоченото посредничество на оценката. 

Съвременна форма на този метод е действието на участника. Инициирани от стимул от обучаващия, 
участниците работят самостоятелно в групи или самостоятелно. Действието идва от участниците; 
участниците ръководят процедурата; обучителят реагира основно на предложенията на участниците. 

При методите, ориентирани към участниците, фокусът не е дейността на обучаващия, а тази на участника. 
Компетентността на обучаващия има косвен ефект. Те са отговорни за създаването на правила за 
симулация, които се приемат и спазват от всички. Поради своята сложност и разнообразие от задачи, тези 
методи често се изпълняват от повече от един обучител едновременно (обучение в екип). 

Има няколко метода в контекста на този вид обучение. Те могат да бъдат описани като цялостни методи, 
поради атрибутите, които се простират за дълъг период от време и имат фази, в които могат да се прилагат 
и други методи. 

Бизнес игри, ролеви игри, казуси, признаване и разпит от експерти могат да представляват част от 
обучението за ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО УЧЕНЕ и са описани по-долу: 

2.1. Симулационни упражнения 

Симулационните упражнения са насочени към придобиване на знания за околната среда и информация за 
съответните взаимодействия, както и придобиване на опит с процесите на вземане на решения. Те 
предоставят възможност за тестване на личния капацитет, за разглеждане на всички съответни 
компоненти за вземане на решения и съответно за разработване на независимо вземане на решения и 
стратегии за планиране. Насърчава се аналитичното и креативното мислене, както и способността за 
формиране на хипотези. Освен това участниците получават възможността да прехвърлят тези знания в 
своя бизнес по-късно. 

Симулационните упражнения се състоят от следните три фази: 

1. Въведението представя причината за упражнението и описва ситуацията, в която участниците са 
поставени. Ситуацията се базира на реални бизнес сценарии в опростен вид. Предварително се създава 
начална ситуация, която определя поредица от условия и ограничения, които трябва да бъдат изпълнени. 

2. Фазата на действието е фазата, в която участниците действат в съответствие с правилата на 
упражнението и ги признават предварително като тяхна реалност за определен период от време. Те се 
идентифицират с определени роли и взимат решения в рамките на тези роли, което ще повлияе на хода на 
симулационното упражнение. Тази фаза може да продължи няколко часа или дори дни. 

3. След приключване на симулираната бизнес ситуация, тя следва фаза на размисъл с обучителя. Това 
служи за оценка на хода на събитията въз основа на наблюденията, впечатленията и преживяванията на 
участника и за развиване на техните общи знания за справяне с подобни ситуации. 

По време на фазата на размисъл обучителят играе по-скоро централна роля. Той модерира дискусията, 
създава стимули с ключови въпроси, прекъсва дискусиите, които не водят до постигане на целите на 
обучението, събира, структурира и визуализира резултатите. В контекста на разработване на общи знания 
е възможно и кратко представяне или използване на подготвени работни листове. Разгледани като цяло, 
участниците също са много ангажирани в тези фази. 



Необходима е много работа за подготовка на симулационно упражнение: трябва да се подготвят описания 
на ситуацията, споразумения, писма, материали за оценка и т.н. 

2.2. Ролева игра 

Ролевите игри имат за цел да накарат участника да бъде съпричастен с роля и чрез „изиграването й“ да 
открие и разбере неизвестни досега части от собствената си личност, както и начини на поведение, които 
все още не са практикувани. Те се научават на гъвкавост и толерантност, като се поставят в състояние да 
разбират мислите, чувствата и действията на другите участници. Намерението е да се подобри силата на 
наблюдение и способността за анализ и комуникация. Ролевата игра в сравнение със симулационното 
упражнение също насърчава вземането на решения и повишава способностите за решаване на проблеми. 

В ролевата игра повече или по-малко точно определена роля се използва като ръководен принцип за 
действие в определена ситуация. Както в симулационното упражнение, така и дефинираната ситуация е 
симулиран откъс от реалността. В повечето случаи обаче той е по-ограничен в сравнение със 
симулационното упражнение. Ролите на участниците могат да бъдат точно описани и определени 
(ръководени ролеви игри) или творчески и свободни да изпълняват основна задача (създаване на роли). 
Не всички участници са пряко интегрирани в ролевата игра. Някои участници имат предимно 
наблюдателна функция. 

Както при симулационното упражнение, ролевите игри могат да бъдат разделени на три фази: въвеждане, 
фаза на действие и фаза на размисъл. Фазата на действие е значително по-къса, отколкото при 
симулационното упражнение. Във фазата на оценяване могат да бъдат включени и резултатите от 
наблюдението. Предишните забележки относно симулационното упражнение относно ролята на 
обучаващия и степента на участие на участниците също се отнасят за ролевата игра. 

При ролевите игри е препоръчително да се подготви описание на ситуацията, като се използват ролеви 
карти. Освен това може да бъде полезно да се подготвят и листа за наблюдение или поне ключови въпроси 
за участниците в наблюдението. 

Разделянето между ролевата игра и симулационното упражнение често не е ясно обозначено. 
Симулациите са активни методи за обучение. Те свеждат реалността до определена опростена рамка, 
където се симулират части от реалността. По този начин реалността се прехвърля в ситуация с 
упражнения, което дава възможност на участниците да се идентифицират с упражнението и ролята, която 
играят. 

2.3 Други 

Казусът трябва да се спомене като допълнителен ориентиран към участника метод. Казусите описват 
реален живот или измислена ситуация. Задачата за участниците е да анализират представената им 
ситуация от теоретична гледна точка и да разгледат възможните решения. Казусът не симулира ситуация 
или как да се справим с нея. Занимава се повече с изучаването и анализирането на ситуацията. Той 
насърчава независимото и конструктивно мислене и дава възможност за разработване на подходи за 
решаване на проблеми. Укрепва се и способността за интерпретация, обсъждане и решаване на 
конфликти. 

И накрая, трябва да се посочат признаването и експертните въпроси: При използването на такива 
методи участниците имат задачата да анализират реалността извън семинарните зали в съответствие с 
предварително установени критерии, напр. използване на въпросник с цел разработване на план. 
Въпросникът не е симулиран и в действителност е истински въпросник за минувачи. Резултатите се 
оценяват с участниците. 

В следващата таблица е направено кратко сравнение на двата подхода: 



 Методи, ориенатирани към 
обучителя 

Методи, ориенатирани към участника 

Описание на 

метода 

 

Преподаване на целия клас, 
семинар дискусия 

Ролева игра, 
симулационни 
упражнения 

Казуси признаване, задаване на въпроси 
(например маркетинг анализи) 

 

Описание  

на  
процедурите 

Презентацици, описателни и 
ориентирани към знание 

Симулации Аналитични От действителността 

Включване 
на участници 

Процедури, които са приемливи, 
ориентирани към информация и 
знания 

Активни процедури за обучение, които са ориентирани към 
вземане на решения, действия и работа; свързани с поведението 
и информацията 

 

 

3. Различни стилове на треньора 

Точно както има различни видове обучение, има и много различни стилове на обучение. 
Характеристиките на поведението на обучителите могат да бъдат разбити на четири различни стила на 
обучителя. Тези четири стила служат като „теоретични“ крайъгълни камъни и в реалния живот почти не 
се срещат в тази форма. 

Използвайки описанието на четирите стила, вие като обучител можете да анализирате собственото си 
поведение и да го модифицирате, ако е необходимо. 

3.1. Пасивен стил 

Обучител, който предпочита този стил, оставя групата на собствените й нагласи. Те показват много малко 
участие в проблемите на участниците. В случай на противоречиви мнения, те не заемат позиция и рядко 
вземат решения относно съдържанието или процеса на обучението. Обикновено се ориентират 
единствено според предварително подготвените програми и предишните изпитани упражнения. Освен 
това те не ги координират с конкретната ситуация на целевата група. 

Отношението на треньора изглежда несигурно. Вместо да се включват във взаимодействие с групата, те 
се крият зад правила и разпоредби. Те търсят подобни на рецепти набори от правила, вярвайки, че едва 
ли ще имат затруднения, ако се спазват всички правила и разпоредби. Отношението им към групата е 
непримиримо и те често изглеждат арогантни. 

Този тип трениращи често правят впечатлението, че са справедливи и обективни, въпреки че това най-
вече не е така. И предпочитат участниците, които са конформисти, т.е. тези, които не задават неудобни 
въпроси, като по този начин ограничават шанса за обогатяване на дискусиите с нетрадиционни идеи и 
прозрения. 

3.2. Авторитарен стил 

Този стил е противоположен на пасивния стил. Треньорите, които предпочитат този стил, са много 
ориентирани към представянето. Те ръководят дейностите на групата. Те участват, като са решителни 
и ясни в своите инструкции. Те имат дефинирани и ясни цели за обучението, но не са гъвкави, когато се 
сблъскват със ситуации, при които потребностите на участниците изглежда се отклоняват от целите. Те 
открито или фино упрекват отделните участници и връзката им с групата е напрегнато, хладно и 



дистанцирано. В рамките на обучението всички решения се вземат от тях. Задачите се възлагат на 
групата директно и без предварително да се обсъждат. Участниците са държани в състояние на постоянно 
напрежение от непрекъснато съществуващата заплаха от проверка на знанията си. Провалът носи със себе 
си заплахата от наказание (напр. укор от треньора). Това отношение произтича от голямо недоверие и 
песимизъм относно възможностите на участниците, както и от засилено чувство за превъзходство. 

Обучителите, които предпочитат авторитетен стил, като цяло са много компетентни, що се отнася до 
темата на семинара. Самите те определят пътищата, по които трябва да се намерят решения, като не 
оставят на групата шанс да открие решенията за себе си. 

Ефектът от този стил се характеризира с напрегнати и стресиращи отношения между участниците и 
обучаващия, както и между членовете на групата. Участниците или се адаптират пасивно към ситуацията, 
жертвайки своята независимост, или стават враждебни и агресивни. Мненията и нагласите се приемат без 
критика и нормалното поведение на участниците се отнема. Всичко това води до значително намаляване 
на независимостта на продуктивността и на креативността на участниците 

3.3. Социално-емоционален стил на взаимоотношения 

Участниците и тяхното благополучие са за този тип обучители от изключително значение. Благодарение 
на отношението си такива обучители са в състояние да създадат сигурна и добронамерена работна 
атмосфера. Атмосферата на тренировките не е насилствена и често е всъщност весела. Поведението на 
участниците спрямо своите колеги и обучаващия демонстрира разбиране, добронамереност и 
дружелюбност. 

Обучителите, които предпочитат този стил, са много загрижени за проблемите на участниците, както и 
за груповата динамика. За тях развитието на групата е много важно. Това удовлетворява и 
индивидуалните потребности на обучителите за чувство на сигурност и избягване на конфликти. 

Участниците често изпитват лична връзка с обучаващия. Много е възможно постоянните усилия на 
обучителя да поддържа добри отношения да доведат до проблеми: За да се избегнат конфликти, 
обучителят отказва да изясни собствените си позиции, което пречи на участниците да бъдат показани 
нови начини за намиране на решения 

Ориентираният към взаимоотношенията треньор обикновено осъзнава собственото си отношение и 
възприятие за себе си и другите. В случай на успех или неуспех на определена тренировка или 
тренировъчна ситуация, те знаят къде да търсят съответните причини, както при себе си, така и при 
участниците. Те обаче са склонни да подчертават собствените си провали. Това може да накара 
обучаващия да се чувства несигурен в себе си, следователно ги кара да правят още повече, за да избегнат 
конфликти в бъдещи тренировки. Следователно рискуват да не се концентрират достатъчно върху 
постигането на целите на обучението. Вместо това той или тя позволява на групата да определя 
приоритетите на обучението 

3.4. Стил на участие 

Този тип обучители разбират как да мотивират участниците да постигнат висока степен на ефективност 
на обучението, като по този начин постигат висока степен на ангажираност към съвместната им задача. 

Обучителят е убеден, че въображението, интелигентността и креативността са широко разпространени в 
цялата група, че участниците са изключително отворени към всичко ново и че имат интерес да прилагат 
този нов материал. За да постигне тази цел, обучителят си поставя цели в сътрудничество с участниците. 
Нуждите и очакванията на участниците са важни за тях и те се опитват да ги интегрират в обучението, но 
без да губят поглед по отношение на общите цели 



Потвърждението и критиката са обективни и оправдани от ситуацията. Конфликтите се решават в рамките 
на обучението, като се работи с тях открито. Обучаващите говорят като равноправни членове на групата. 
Заедно се търсят причините за конфликтите. В хода на този процес обучителят позволява на участниците 
да поставят както фактически, така и емоционални предизвикателства. Този съставен начин на работа с 
участниците помага да се предотврати гняв, несигурност или агресия, произтичащи или от обучаващия 
или от групата. Целта тук е да се търси конструктивно решение на конфликта, което в бъдеще 
гарантира засилен начин за справяне с проблемите в рамките на семинара 

3.5 Препоръки за стилове на треньор 

В този контекст няма правилно или грешно. За да мотивирате и активирате участниците, е важно да 
намерите стил, който съответства на вашата собствена структура на личността. Моля, не забравяйте, че 
задължение на обучителя е да осигури успешно обучение в съответствие с целите на семинара и да 
вземе предвид нуждите и желанията на участниците 

Отношението на обучителя, неговите намеси, обяснения и поведение служат до голяма степен като 
персонаж модел. На обучаващите се възлага ролята на експерти. От една страна, експертната роля е 
свързана със съдържанието (специализирани знания в областта, в която се дава курс на 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО УЧЕНЕ). От друга страна, експертната роля се черпи от дидактическото 
осъзнаване на проблема: Обучаващите са способни да възприемат трудности в обучението и да разпознаят 
до каква степен те са резултат от дидактическата работа. Те са чувствителни към разликите в обучението 
и знаят, че те се определят от различни житейски истории и социокултурен произход. 

Има няколко основни правила относно поведението в рамките на семинара, спазването на които се оказва 
полезно: 

• Направете видими груповите нагласи: разкриването на конфликти и страхове, анализирането на 
техните причини и представянето на техните ефекти са първи стъпки към избягване на 
разрушителните елементи 

• Установете и поддържайте контакт с групата: Обучителят може да прави заключения относно 
настроението в групата и относно личното си поведение спрямо поведението на участниците. 

• Бъдете прецизни и точни: Смущенията в групата често са резултат от дефицит на специфика по 
отношение на зададените цели, инструкции и въпроси. 

• Бъдете готови да се справите с несигурността: Страхът от грешка може да попречи на обучителите и 
участниците да играят активна роля в процеса на обучение. Следователно действията и 
изявленията на участниците трябва да се вземат сериозно. Особено в практическите ситуации, 
обучаващите трябва да изясняват, че грешките са норма и че те предлагат възможности, от които 
да се учим 

• Не воювайте срещу групата или срещу отделни участници: В ситуации, когато обучаващият се 
чувства така, сякаш е нападнат или в действителност е нападнат, той или тя трябва да реагират 
възможно най-спокойно. Участниците трябва да могат да провокират обучителя. Човек трябва да 
избягва да влиза в борба за власт с въпросния участник. Подобна борба изчерпва енергия и 
предлага слаби перспективи за успех: В дългосрочен план треньорът е обречен да загуби. За да 
изпускате гняв и напрежение по контролиран начин, е много по-добре да направите ясно кое е 
съпротива и неодобрение 

Възможно е да се разграничат различните видове поведение, които имат положително или отрицателно 
влияние върху учебния климат. Те са представени по-долу: 

Поведение, което има отрицателно влияние върху обучителния климат: 

• заповеди, команди, 



• предупреждения, заплахи, увещания, 

• морализиране, проповядване, 

• предоставяне на решения; предлагане на съвет, без да бъдете помолени, 

• предоставяне на логически аргументи за емоционални проблеми, 

• преценка или оправдания за отделен участник, 

• похвали или съгласие „от високо ниво“, 

• ако се подигравате, правитена  глупак или се срамувате от някого, 

• претенции за обективен анализ на отделните участници, 

• не давате на участниците възможност сами да решават проблемите си, вместо това ги успокоявате и 
утешавате, 

• каране,  питане, докато не кажат „правилното нещо“, 

• измъкване от неприятни въпроси, отклоняване на вниманието и развеселяване 

Поведение, което има положително влияние върху учебния климат: 

• проява на помощ, приемане и толерантност 

• проява на интерес да научите участниците да учат, за да допринесат за развитието на личността, 

• да бъдеш открит и да проявяваш чувства, 

• показване на увереност и сигурност, ако можете да говорите за собствените си трудности, 

• даване на инструкции за комуникативно поведение в групата, 

• справяне с конфликти на партньорска основа, 

• даване на обратна връзка, 

• осигуряване на положителна подкрепа за обучителните стъпки на участниците, 

• говорене като партньор по разбираем и практичен начин, 

• обединяване, организиране, изчистване на несигурността и синтезиране, 

• насърчаване на фазите на размисъл, 

• посочване на ограничения по отношение на дискусията и емоционалната близост, 

• да се погрижим фазите на релаксация и силна концентрация да се редуват и да се свързват заедно, 

• спазване на табу зони, 

• предотвратяване на превръщането на искреността в абсолютна откритост, 

• изясняване, че участниците, както и обучаващият имат право на грешки, 

• да останете спокойни, когато вие (обучителят) сте тема на дискусия, 

• предоставяне на право на провокации на участниците в рамките на разума и в съответствие със 
ситуацията, 

• способност да поставя под въпрос себе си, както и програмата за обучение; 

 



III. ЦИКЪЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ОСНОВАН НА ОПИТА 

1. Предистория 

От шестдесетте и седемдесетте години възприятието на човека в психологията и педагогиката е 
променено коренно: преди това преобладаваше редукционистката гледна точка на човешкото поведение; 
ако предположим, че човешкият мозък реагира на външни стимули под формата на черна кутия, чиято 
функция е предимно химическа, което води до предвидими реакции, ако се стимулира. Този възглед беше 
заменен с възглед на човека като на самоопределена, целенасочено действаща и реагираща личност. Така 
се промениха и концепциите за това как да се справят с тези самоопределени личности и бяха създадени 
методи, ориентирани към участниците. 

Експерименталното обучение като понятие и термин е разработено в началото на осемдесетте години на 
ХХ век, главно от учените Мезиров, Фрейре, Колб и Грегорк. Те предполагат, че обучението се 
осъществява чрез опит, по-специално чрез критично размишление върху опита. 

Тази концепция се основава на предположението, че ученето се осъществява, когато лицата, действащи 
на собствена отговорност, прилагат своите знания, способности, нагласи и социално-комуникативни 
компетенции в определена ситуация и след това рефлектират върху това. 

Основни имена в експерименталното учене са: 

Уилиям Джеимз 

Курт Люин 

Карл Роджърс 

Карл Юнг 

Джон Дюи 

 

Жан Пиаже 

Лев Виготски 

Пауло Фрейре 

Мари Паркър Фолет 

2. Цикъл на учене, основан на опита 

Теорията на на ученето, основана на опита е динамичен поглед върху ученето, основан на обучителен 
цикъл, воден от разрешаването на двойната диалектика на действие / размисъл и опит / абстракция. 
Ученето се дефинира като „процес, при който знанието се създава чрез трансформацията на опита. 
Знанието произтича от комбинацията от схващане и трансформиране на опит. Натрупването на опит се 
отнася до процеса на поемане на информация, а трансформацията на опит е как хората интерпретират и 
ползват тази информация. 

 

 

 

 



Моделът на теорията на на ученето, основана на опита описва: 

 

2 диалектически свързани режима на 

натрупване на опит: 

Конкретен опит и абстрактна 
концептуализация 

 

2 диалектически свързани режима на 

трансформиращ опит: 

Отразяващо наблюдение и активен 
експеримент 

 

Ученето произтича от туширането на творческото напрежение между тези четири режима на обучение. 
Този процес се представя като идеализиран цикъл на обучение, при който учещият се „докосва всички 
основи“ - изпитва, разсъждава, мисли и действа - в рекурсивен процес, който е чувствителен към 
ситуацията на обучението и наученото. Непосредствените или конкретни преживявания са основа за 
наблюдения и размисли. Тези размисли са асимилирани и изкрастилизирали в абстрактни понятия, от 
които могат да се извлекат нови последици за действие. Тези последици могат да бъдат активно тествани 
и да служат като ръководства за създаването на нови опит. 

 

 

 
 

 

 

 

 



2.1 Дефиниране на цикъла на експерименталното учене 

Има редица модели на разбор, които са представени и усъвършенствани през годините. 

Колб, който е цитиран силно, води обучаемите през няколко етапа от опит до учене. Първият етап се 
фокусира върху това, което учениците са почувствали и изпитали по време на събитието. Вторият етап 
представя други гледни точки чрез ангажиране на опита на човек с преживяванията на другите. На третия 
етап учащите се свързват понятията в дейността с научените по-рано концепции в класа и обмислят как 
може да се разшири дейността. Четвъртият етап се фокусира върху даването на възможност на 
потребителите да осъществят връзка между дейността и реалния свят. 

Грийнауей допълнително усъвършенства този модел, за да улесни фасилитаторите при запомнянето и 
прилагането. Четиристепенната му активна рецензионна последователност започва с опит, където 
учащите се отразяват и обсъждат дейностите, които са се случили. Следващият етап е наблюдение, където 
учащите се съобразяват с емоциите, които са почувствали по време на процеса. Следващото изследване е 
в този модел, където учащите се насърчават психически да се откъснат от опита, за да разгледат, по-
цялостно какво се е случило и колко добре е минало всичко. И накрая, фазата на изследване е учащите да 
мислят за бъдещето и как дейността може да се свърже обратно с реалния свят. 

Тиаги, един от съвременните лидери в корпоративното обучение, обединява идеите на тези модели и 
разширява популярния си модел за разбор на информация. Има шест етапа на процеса на неговото 
проучване след симулация или експериментална учебна дейност. Първо, учащите изследват как се 
чувстват след заниманието. Второ, учащите изследват онова, което си спомнят, че се случва като част от 
дейността. Трето, учащите се изследват какво са научили по време на заниманието. Четвърто, учащите се 
обвързват това учене със собствения си опит от реалния свят или други неща, които са научили преди. 
Пето, учащите се разглеждат какво се е случило и как може да се приложи това, което са научили в 
различен контекст. Шесто, учащите се планират следващите си стъпки. 

Друг модел, който е по-фокусиран върху Европейското младежко творчество, беше разработен от 
Центъра за обучение на DeM. Този модел, който проектира стъпките на разглеждане на информация не 
само около експерименталния цикъл на обучение, но и 9-те стила на обучение на Колб, се състои от две 
части: 1) опитен вход -> запомняне + размисъл = концептуализация и 2) концептуален вход -> асоцииране 
+ трансформиране = Планиране. 

Последният модел за разглеждане на справки, за който може да намерите подробности по-долу, е 
разработен от CEFE International. Този модел има 5 стъпки на разглеждане на информация около цикъла. 

Модел за инструктиране на CEFE 

 

 

 

 

 
 



Обучителят представя проблеми, сякаш са „истински преживявания“, като по този начин оставя място за 
индивидуални подходи за решение от страна на участниците. Това дава достоверност на нуждата на 
възрастния човек да може самостоятелно да развива собствените си идеи. По този начин ученето може да 
идва от собствения пряк опит на човека. Освен това дава възможност да се поучим от опита на други 
участници и да учим със съдействието на обучаващия, което има ефект върху разширяването на хоризонта 
на участниците чрез контролиране и ръководство на процеса на оценяване. По този начин се интегрира 
широк спектър от опит. Като трябва да поемат други роли и да разсъждават върху тях след това, 
участниците опознават различни гледни точки. 

Как протича обучението в ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ семинари? Предлагаме ви тези пет стъпки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1. Действие / опит 

Във фазата действие / опит участниците „живеят“ симулирана ситуация, която е типична например за 
бизнесмени от малки и средни предприятия. Задължение на трениращия е да отдели и разграничи 
ситуацията. След това той дава инструкции, съставляващи основната рамка, в която участниците могат 
да действат. В зависимост от намерението, тези инструкции могат да бъдат обширни и пълни или оскъдни 
и дори неточни и непълни. С тези инструкции вие като обучител създавате „свят“, в който участниците 
могат да действат по време на тази фаза. В същото време фазата симулира сценария на непълна 
информация в реалния свят на бизнесмена: хората в бизнеса трябва да действат въз основа на непълна 
информация и да бъдат отговорни за активното търсене на допълнителна информация. 

Фазата на действие може да бъде с различна дължина и да бъде разделена на няколко кръга. Участниците 
получават ясни инструкции колко време имат за планиране и изпълнение и например за производство или 
покупка или продажба на стоки. Проверката дали тези инструкции се спазват, е задача, която вие като 
обучител трябва да изпълнявате последователно. В реалния живот пазарът не прави квоти за компания, 
която по някаква причина не може да достави договореното количество в уговорения момент. Независимо 
от това, можете да промените уговорките за времето в отделни случаи. След това трябва да обявите това 
своевременно за всички, без да пречите на групите, които ръководите. 

Действие опит 

 

Публикуване 

Процес 

Генерализиране 

Приложение 



Във фазата на действие участниците могат да действат свободно в рамките на предвидените условия. Тази 
фаза служи за разработването на индивидуални инструменти за планиране, изпълнение и контрол. Когато 
има ситуации, които също трябва да бъдат разгледани в групи, има допълнителни процеси на 
координация, ситуации за решаване на конфликти и т.н. 

- Цел: Генериране на данни 
- Помислете за някои от тези въпроси: 
- - Какво става? 
- - Как се чувстваш по този въпрос? 
- - Какво трябва да знаете ...? 
- - Бихте ли искали да опитате? 
- - Бихте ли могли да бъдете по-конкретни? 
- - Бихте ли направили предложение? 
- - Какво бихте предпочели? 
- - Какви са вашите подозрения? 
- - Какво е вашето възражение? 
- - Ако можете да се досетите за отговора, какъв би бил? 
- - Можете ли да кажете това по друг начин? 
- - Кое е най-лошото / най-доброто, което може да се случи? 
- - Какво друго? 
- - И? 
- - Бихте ли казали повече за това? 

 

2.1.2 Оповестяване 

Фазата на оповестяване е кратка, но важна, която директно следва фазата на действие. В тази фаза всички 
резултати, стратегии, решения за покупка и т.н. се оповестяват публично за всички участници и се 
подготвят за сравнение. Това се постига най-добре, като се използват предварително подготвени от 
обучаващия графики, в които се въвеждат резултатите, като по този начин са видими за всички. Те са 
важна основа за дискусия за следващия етап. Те имат допълнителната функция да подчертаят ясно края 
на фазата на действие и следователно да отбележат връщането към ситуацията на семинара. Процесът на 
излизане от симулираната ситуация продължава в първата част на обработката. 

- Цел: Да се отчитат данни, генерирани от опита 
- Помислете за някои от тези въпроси: 
- - Кой би искал доброволно да сподели? Кой друг? 
- - Какво продължи? / Какво се случи? 
- - Как се чувствахте по този въпрос? 
- - Кой друг имаше същия опит? 
- - Кой постъпи по различен начин? 
- - Имаше ли изненади / загадки? 
- - Колко са почувствали същото? 
- - Колко са се чувствали по различен начин? 
- - Какво забелязахте? 
- - Какво знаехте? 

 

2.1.3 Оценка / обработка 

Фазата на оценяване / обработка е определяща за процеса на обучение. Ако симулационните упражнения 
трябва да доведат до успех в обучението, упражнението и оценяването на упражнението трябва да 
формират дидактическа единица, в която да се изследва и обсъжда учебен предмет, изпитан от много 



различни гледни точки и нива на опит. Обработката е най-важната стъпка по пътя към постигане на целите 
на обучението; и стъпката, в която вие като обучител имате най-голямо влияние за постигането им. В този 
процес участниците - след начална фаза, където има място за изразяване на емоция - трябва да изминат 
критично, отразяващо разстояние от симулационното упражнение. 

Изискване за успеха на оценяването на фазата на действие (което често не се спазва адекватно) е 
участниците да се изплъзнат от своите роли и да се върнат към своите личности като обучаващи се. 
Например, ако по време на симулацията участниците трябваше да отстояват определени интереси в 
конфликта с другите, тогава е необходимо те да оставят тези роли в тази фаза, така че да могат да 
разсъждават върху и да оценяват взаимодействието с опонентите и между тях. Изясняване на емоциите, 
възникващи при симулационното упражнение или дори на лоши чувства между участниците, трябва да 
се направи преди започване на обработката; в противен случай пречи на семинара да продължи 
ефективно. 

За да обобщим, обработката изпълнява следните задачи: 

- 1. вербализира емоциите на участниците след приключване на упражнението, като прави 
възможно напускането на ролята и връщането към личността на учащия, 

- 2. съдейства натрупания опит от участниците, като дава възможност на всеки да сподели всеки 
опит, 

- 3. разкрива предразсъдъци и търси обяснения, 
- 4. установява процесите и стратегиите за вземане на решения, с които се работи по време на 

ученията; 
- 5. оценява различните стратегии, 
- 6. установява значението на емоциите, провокирани от опита в хода на отделните фази на 

упражнението, 
- 7. Произнася се и разсъждава върху различните възгледи, които участниците са формирали по 

отношение на процесите и опита. 
- Обикновено няма да успеете да изпълните всички тези задачи в първото упражнение на 

семинара. Участниците първо трябва да свикнат с този тип обучение. Следователно, може да 
бъде полезно да се обяснят основните правила на обсъждане при обработката преди или с 
помощта на първото упражнение. 

- Обработката трябва да е добре подготвена. Толкова добре, че в хода на дискусията знаете точно 
в кой момент да се намесите, за да върнете дискусията до важните точки или когато можете 
или трябва да се държите спокойно, защото знанията идват от груповата динамика. 
Поведението по подходящ начин тук също е въпрос на опит. За да постигнете съвместно 
работещи резултати, винаги трябва да се стремите да създавате и поддържате атмосфера на 
доверие. 

-  
Цел: Да осмисли данните, генерирани както за отделни лица, така и за групи. 

Помислете за някои от тези въпроси: 

- - Как отчетохте това? 
- - Какво означава това за теб? 
- - Как беше значимото? 
- - Какво беше доброто-лошото? 
- - Какво те порази в това? 
- - Как се вписват заедно тези? 
- - Как можеше да е различно? 
- - Имате ли нещо опериращо там? 
- - Какво ви подсказва това за вас / вашата група? 
- - Какво разбирате по-добре за себе си / вашата група? 



 

2.1.4. Генерализиране 

В тази фаза участниците се дистанцират от собствения си случай и правят общи заключения от опита. Те 
трябва да търсят паралели между симулирания и „реалния“ свят и да прехвърлят получените прозрения в 
реалния свят. По този начин те могат да ги трансформират в общо разбиране. Това разбиране трябва да 
бъде намерено заедно и структурирано с ваше съдействие. След това можете да определите ситуациите, 
в които това знание може да се приложи, така че участниците да са в състояние да го приложат в нови 
ситуации. 

В обобщение, генерализацията изпълнява следните задачи: 

- 1. Разпознава контекстите и прехвърля в други ситуации. 
- 2. Разработва общото от конкретното. 
- 3. Дава заключения на отделните участници за това как те могат да подобрят поведението си в 

бъдеще. 
Можете да подпомогнете фазата на генерализиране с подготвени материали, съдържащи общи знания. На 
този етап можете да внедрите и други методически елементи. Например, можете да изнесете лекция, в 
която представяте подобни случаи от реалния живот и приложими стратегии за решение или теоретични 
основни познания. 

Цел: Разработване на тестируеми хипотези и абстракции от данните 

Помислете за някои от тези въпроси: 

- - Какво можем да извлечем / разберем от това? 
- - Това включено ли е в нещо? 
- - Какво научихте / научихте отново? 
- - Какво ви предлага това __________________ като цяло? 
- - Това напомня ли ви за нещо? 
- - Какъв принцип / закон виждате да действа? 
- - Това напомня ли ви за нещо? Какво ви обяснява това? 
- - Как се свързва това с други преживявания? 
- - Какво свързвате с това? 
- - И какво? 

 

2.1.5. Приложение 

В тази фаза учебните постижения се прилагат в нова ситуация. Прилагането в рамките на обучителен 
семинар е началото на по-нататъшно упражнение, което създава възможности за прилагане и 
консолидиране на наученото току-що. Ако един от ключовите резултати от предишното упражнение 
беше, че участниците участват в много малко независимо търсене на информация и сега формулират 
стратегии за това как искат да продължат в бъдеще, важно е отново да се съсредоточим върху едно от 
следващите упражнения върху тази учебна цел. В контекста на следващия етап на обработка може да се 
обмисли допълнително дали участниците са успели да преведат новите си знания в действие. 
Приложението извън курса води до справяне с реални ситуации с помощта на новопридобитите 
инструменти. 

Цел: Да се преодолее настоящето и бъдещето чрез разбиране и / или планиране как тези обобщения могат 
да бъдат тествани на ново място. 

Помислете за някои от тези въпроси: 

- - Как бихте могли да прилагате / прехвърляте това? 



- - Какво бихте искали да направите с това? 
- - Как можехте да повторите това отново? 
- - Какво бихте могли да направите за това? 
- - Какви са опциите? 
- - Какво бихте могли да направите, за да си помогнете / попречите? 
- - Как бихте могли да го направите по-добре? 
- - Какви биха били последствията от това да се направи/да не се прави? 
- - Какви модификации можете да направите работещи за вас? 
- - Какво бихте могли да си представите / фантазирате за това? 
- - Как беше това за теб? 
- - Какви бяха плюсовете / минусите? 
- - Как може да е по-смислено? 
- - Какви добри / лоши новини? 
- - Какви промени бихте направили? 
- - Какво бихте продължили? 
- - Какви са разходите / ползите? 
- - Ако трябваше да го направите отново, какво бихте направили по-добре / различно? 
- - Какви допълнения / премахвания биха помогнали? 

 

2.2. Допълнителни съвети за провеждане на Обучение по ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО УЧЕНЕ  
Опитното обучение е индуктивна процедура. Предимството на индуктивната процедура е, че чрез 
собствения си опит участниците са много по-наясно с необходимостта от размисъл върху тези области. 
С други думи, те са по-мотивирани и отворени към темата. Освен това те са в състояние да изучават 
проблема и възможните подходи за решение независимо. И накрая, хората се учат по-добре от грешките 
си, отколкото от „гладкото“ предварително подготвено решение, което им се представя от самото 
начало и което не позволява да проникнат в проблема. 

Участниците се мотивират по няколко начина. Има не само вътрешна мотивация за придобиване на 
нови знания, когато хората отиват на обучение, семинарите за ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОБУЧЕНИЕ се 
провеждат в положителен учебен климат, който е друг мотивиращ фактор, а мотивацията се създава в 
конкретната, симулирана ситуация, предизвикваща участниците със задача. Последващият размисъл 
върху собственото им поведение и сравнението с това на останалите участници, анализът на 
предимствата и недостатъците на различните начини за решаване на проблеми може да доведе до 
идентифициране на области за подобрение и представлява друг мотивационен ефект. Можете да 
окажете голямо влияние върху тази мотивация чрез начина, по който действате като обучител: Яснотата 
на вашите инструкции и по-специално на подготовката ви за обработка имат решаващо влияние върху 
мотивацията на участниците. 

Положителната атмосфера на учене е от съществено значение за успешното прилагане на опитните 
техники на обучение. За метода на обучение е присъщо, че участниците допускат грешки, възприемат ги 
и ги коригират. Този процес на обучение зависи изключително от надеждна атмосфера, която се 
характеризира с уважение към силните и слабите страни на другия. Освен това методът силно се 
основава на обмена на идеи и конструктивната обратна връзка между участниците, което може да бъде 
постигнато само в благоприятна атмосфера. 

Неразделна част от този метод е интегрирането на обучението за умения и поведенческото обучение. За 
да има поведенчески аспекти също е необходима конструктивна комуникационна структура между 
участниците/участниците и обучителите. 



2.3  
Следните методи за интервенция се използват по време на етапа на обработка, след като са събрани 
всички данни. Те дават възможност на фасилитатора да постигне целите на всеки етап от учебния цикъл 
и насърчава придвижването към следващите етапи. 

Водещият се грижи за два основни процеса в групата: този на индивида (интраличностно) и на цялата 
група колективно (междуличностно). 

1. Отражение на чувствата: Водещият изразява основните нагласи и чувства, изразени от участника. 

- Отразяване на чувствата; не съдържанието. 

- Отражението трябва да е на една и съща дълбочина, нито прекалено плитка, нито прекалено дълбока. 

- Никога не добавяйте и не премахвайте от смисъла на изявлението на участника. 

2. Приемане: Техника за реагиране на чувствата на участника без формиране на преценки. 

- напр. Ъм ..., виждам ..., кимвайки, гледайки участника. 

3. Структуриране: Техника за определяне на границите на пренасочване на груповата дискусия. 

4. Водещ: Техника за подпомагане на участника да улавя чувства, които не са били „усетени” от 
членовете на групата. Използвайте минимално. 

- напр. Можете ли да ни кажете повече за ... 

5. Подкрепа: Техника за оказване на емоционална подкрепа на всеки член, който се нуждае от нея. 

6. Конфронтация: Техника за предаване на обратна връзка или посочване на друг човек специфично 
поведение, което се отразява негативно на груповия процес. Има пет вида конфронтация. 

а. Експериментална - отговор на всяко разминаване, възприето от конфронтиращия се между 
изказванията му за себе си и собствения му опит. 

б. Сила - фокусирана върху ресурсите на конфронтиращия се, особено ако той сам не ги осъзнава. 

в. Слабост - фокусирана върху задълженията на конфронтиращите се. 

г. Дидактическа - изясняване на чужда дезинформация или липса на информация. 

д. Насърчаване на действията - притискане на конфронтиращия се да действа върху своята среда по 
някакъв конструктивен начин. 

Помнете: 

- Конфронтирайте се по конкретно поведение, а не по мотиви. 

- Направете своите конфронтации положителни и конструктивни, а не отрицателни. 

- Сблъскайте се с чувства, които можете да претендирате ,че са ваши. 

- Използвайте изявления или материали, използвани от самия участник (ако има такива) 

7. Изясняване - В ситуация на групова динамика това е подобно на отражението. Леката разлика се 
състои в първоначално изявление и целта на тази интервенция, която е да се изясни на другите лица от 
групата, че са били усетени по-дълбоките емоции. 

8. Свързване: Техника за интегриране на чувства, изразени по-рано от участника. Той също така 
интегрира чувствата, изразени от групата. 



9.Мълчание: Техника, когато организаторът просто слуша участника, без да казва нищо. Той позволява 
на участника да мълчи или да продължава или да прави пауза и да разсъждава какво се случва в групата. 
Водещият показва, че му е приятно това мълчание. 

  
IV. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНИ СИТУАЦИИ 

1. Цели на визуализацията 

Хората възприемат информация от средата си по различни канали. Възможността за поемане на 
информация по различните канали варира. Като обучител се сблъсквате с хора, чиито средства и 
възможности за поемане на информация се различават значително. Емпиричните проучвания обаче ни 
позволиха да определим средните стойности за сетивата, с които хората са в състояние да приремат най-
ефективно информацията: Тестваните запазват средно 20% от информацията, която са чули, 30% от 
видяното, т.е. 50% от това, което са виждали и чували, и дори 90% от това, което са виждали, чували и 
експериментирали, с други думи, които са научили практически. 

Визуализацията е от особена важност за протичане на упражненията, тъй като опитът става видим за всеки 
и се показва и запазва при ясни условия. Освен това хората по правило се учат по-добре, когато могат да 
свържат материала, който трябва да научат, с нещо, с което вече са запознати, с нещо, което самите те са 
преживели, с действителен факт, шега и т.н. Визуализацията е идеален начин да осигуряват подкрепа за 
асоциативно учене (символични препратки, илюстрации и т.н.). С други думи, визуализацията дава 
възможност за включване на различни канали и предоставяне на информацията с дълготрайна видимост, 
като по този начин подпомага процеса на учене. 

Визуализацията също така подобрява комуникацията, която е един от най-важните компоненти на 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО учене или всяка друга учебна ситуация. Ако комуникацията е нарушена, 
информацията, която един човек се опитва да предаде на друг, не може да бъде разпространена. От 
изключителна важност е всеки, който участва в процеса на комуникация, да разпознае коя информация е 
важна и как трябва да се разбере казаното. Това става ясно чрез визуализация. 

В резултат на това визуализацията предлага множество предимства за учебния процес и за комуникацията 
на участниците в курса: 

• Различни канали на възприятие се обединяват, като по този начин увеличават успеха в обучението. 

• Информацията се запазва, а не се губи и до нея можете да получите достъп, когато е необходимо. 

• Информацията е поставена в нейния контекст, сложните взаимоотношения могат да бъдат разбрани с 
един поглед. 

• Комуникацията се подобрява, например чрез визуално улавяне на резултатите от обучението или 
групови консенсуси за всички. Недоразуменията могат да бъдат намалени и нивото на информация на 
участниците да се доведе до eдно и също ниво. 

Трябва да се помни, че подготовката за визуализация също допринася за осигуряване на безпроблемно 
протичане на обучението за вас в ролята ви на треньор: решението да използвате среда на визуализация 
и конкретната подготовка ви принуждава да обмислите подробно структурата, индивидуалните стъпки и 
целта на тренировъчна последователност. Това гарантира, че можете да влезете в курса добре подготвен 
и следователно да ръководите с по-голяма увереност и гъвкавост. 

• Визуализацията означава намаляване, подчертаване и трансформиране на информация. Това може да 
стане с помощта на  

• няколко ключови думи, 

• • символи, 



• • връзки, 

• • цветове, 

• • обекти, напр. марионетки, представляващи хората, 

• • видеоклипове, напр. показване на откъси от семинари, 

• • слайдове, снимки, картини, а също и с помощта на 

• • жестове или мимики, напр. в пантомимни презентации. 
Много публикации, занимаващи се с темата за визуализацията предполагат задълбочено разбиране на 
необходимите техники. За целите на семинарите за ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО УЧЕНЕ е препоръчително да 
се използват колкото се може повече техники. Дайте свобода на творчеството си, работете заедно с вашите 
участници, за да измислите различни визуализации и по този начин да осигурите висока степен на успех 
в обучението. 

2. Техники за визуализация и медии 

За визуализация можете, разбира се, да използвате всичко, което прави нещата видими. Следващите 
раздели ще ви предоставят информация за най-разпространените средства, включително информация за 
тяхното използване и съвети за това как да го направите: 

2.1. Черна дъска 

Класическата дъска е класическото средство за визуализация. Често се свързва с „класически“ методи на 
училищно обучение. В учебните стаи черната дъска често се заменя с бяла дъска, прожектор, мултимедия 
или флипчарт. Използването на бялата дъска е практически идентично с това на дъската, докато 
прожектор, мултимедия и флипчарт изпълняват и други функции. Препоръчително е да използвате всички 
налични средства, за да направите семинара възможно най-жив. 

За разлика от флипчарта, думите на черната дъска могат да бъдат заличени и заменени с други неща; 
надписите за таблиците могат да се запазят, докато старите стойности се заличат и заменят с нови. 
Единственият носител, предлагащ подобни възможности, е проектор със слайдове, и то само ако се 
използва водоразтворимо мастило. 

Информацията трябва да бъде изтрита от дъската, за да се добави нова информация, а информацията, 
която е заличена, вече не е налична. С други думи, дъската е идеалната среда за визуализиране на 
информация, която трябва да бъде гъвкаво променена и / или която не трябва да се запазва в документална 
форма, което я прави форма на „дневник“ за хода на обучението. 

• Например, това се отнася за: 

• скици, използвани за обяснение на отделни проблеми, които възникват в процеса на обучение, 

• обясняване на спорни точки по време на дискусия, 

• всички видове примери, които искате да илюстрирате на място, 

• много главоблъсканици, когато участниците трябва да могат да покажат опитите си да намерят 
решение, както и 

• разработване на визуализация по време на кратка презентация от събитието, че тя няма да е 
необходима в следващ момент от обучението. 

 



Бележки за употребата 

• Пишете с голям и четлив шрифт. 

• Не използвайте твърде много информация в една снимка на черната дъска. 

• Използвайте стрелки, кръгове и други снимки, за да оживите вашето изображение, да подчертаете важни 
моменти и да демонстрирате връзки. 

• Използвайте цветен тебешир в допълнение към белия, за да направите акцент. 

• В зависимост от желания резултат от обучението, можете да планирате изображение на черната дъска 
предварително, да я скицирате на лист хартия и да я развиете в ситуацията на обучение (това е еднакво 
вярно за флипчарта и проектор със слайдове). 

• Накарайте участниците да илюстрират своя принос към дискусията на дъската, ако това е съвместимо с 
развитието на дискусията. 

2.2. Флипчарт 

По принцип използването на флипчарта е идентично с това на черната дъска, като единствената разлика 
е, че листовете хартия могат да бъдат запазени, което позволява да се запише информация за употреба, 
когато се изисква на по-късън етап (напр. да се съхранява на място, видимо за всички по всяко време в 
залата за тренировки или да се използва отново в по-късен момент от курса). Следователно флипчартовете 
са по-скъпи от дъската, която може да се използва също за много курсове. 

В допълнение към функциите на черна дъска, флипчартовете са особено подходящи за: 

• предварително планирани визуализации, напр. Практически правила, оценяване на листове или 
подкрепа за включване на знания в лекциите, 

• бързо записване на изявления, които не трябва да се губят (например за мозъчна атака и обработка), 

• основните изречения или графики, които са предназначени за повторна употреба, 

• за обобщения и прегледи (документация на работните резултати). 

• Хартията не трябва да е прекалено дебела или твърда, тъй като трябва лесно да се прелистват 
страниците. 

• Пишете с големи и четливи букви. 

•  Използвайте стрелки, кръгове и други снимки, за да оживите вашето изображение, да подчертаете 
важни моменти и да демонстрирате връзки. 

• Използвайте химикалки с най-различни цветове. 

• Не поставяйте твърде много информация на флипчарта. Нещата, с които вие като обучител бихте 
искали да се занимавате по-късно или които представляват интерес за вас, могат да бъдат отбелязани 
на метаплан карта, за да не объркате участниците с твърде много информация. 

• Не блокирайте видимостта на участниците: застанете до флипчарта - ако сте с дясна ръка, застанете 
от дясната страна на флипчарта, за да виждат участниците; ако сте левичар, застанете от лявата 
страна - писането в тази позиция може да изисква малко практика, но ви улеснява да насочите 
речта си към групата. 

• Опитайте се да поддържате зрителен контакт с групата, докато пишете. Това е важна причина да се 
записват само ключови думи в съкратена форма. 



• В края на деня всички документи, които са написани, трябва да бъдат премахнати, ако сте сигурни, 
че не са необходими за други семинарни звена. Можете и ще можете да използвате повторно други 
страници по-късно; повтарящият се аспект на това упражнение помага за утвърждаването на 
наученото и служи като добър мотиватор, когато се използва като отправна точка за нова учебна 
ситуация. 

2.3. Мултимедиен проектор 

Мултимедийният проектор стана много често срещан в комбинация с PowerPoint и други компютърни 
програми за визуализация. Те са много подходящи за презентации, тъй като можете да използвате широка 
гама от инструменти за презентация и техники за анимация, за да направите презентацията оживена. 
Възможно е също така да се демонстрират сложни взаимоотношения в един единствен слайд, като се 
използва фактът, че снимка или графика дават информация с повече от хиляда думи. Съставът на слайд 
може да бъде поетапно разработен и представен, което прави разбирането по-лесно. Използвайки техники 
за анимация, можете лесно да адаптирате скоростта на вашата презентация към конкретната група, с която 
се занимавате, и можете да превключвате напред и назад в рамките на слайдовете. Показването на данни 
може да се подготви доста по-рано и многократно да се използва. 

Недостатъците са: презентация на PowerPoint или предаване на данни не стимулира активното участие, а 
нагласи за „консумиране на знания“, тъй като всичко е подготвено. Не можете да въведете промени или 
корекции на място, тъй като ще трябва да подготвите нов слайд. Освен това трябва да затъмните стаята, 
за да осигурите добра видимост на слайдовете, което води до умора на участниците от друга страна. Ето 
защо прекъснете презентацията си, за да задавате въпроси и поканете участниците да коментират 
видяното на слайдовете. И направете само кратки презентации. 

Използването на презентация с мултимедиен проектор винаги се препоръчва, когато: 

• техническите предпоставки са налице, 

• разпространявате информация под формата на лекция, 

• просто представяте информация, 

• искате да развиете информация и аргументация в процес стъпка по стъпка, 

• презентациите са предназначени за многократна употреба, 

• не е необходимо резултатите да бъдат налични в залата за тренировки за продължителен период от 
време, 

• презентациите не е необходимо да се поставят една до друга - напр. при сравняване на групови 
резултати. 

• Когато подготвяте презентацията, не претоварвайте слайдовете с много различни цветове, различен 
размер и вид на буквите, няколко снимки само на един слайд и др. Не използвайте твърде много 
анимации; това може да отвлече вниманието на участниците от съдържанието към обикновените 
анимационни ефекти на вашата презентация. 

• Използвайте големи букви за текста, като използвате ключови думи и кратки фрази вместо дълги 
изречения. 

• Мултимедийният проектор все още е доста скъп и не във всеки случай ще имате такъв на ваше 
разположение за обучение. Информирайте се предварително, тъй като може да се наложи да 
замените слайдшоуто си с други визуализации, ако мултимедиен проектор не е наличен. 



• Новите крушки понякога са трудни за намиране и също са скъпи, затова се уверете, че проекторът 
се е охладил, преди да го изключите напълно. Прочетете внимателно инструкциите за работа и 
безопасност, преди да го използвате. 

• В някои страни електрозахранването не е стабилно. Мултимедийният проектор, както и вашият 
компютър може да се повредят, ако колебанията на мощността се появят многократно. 

2.4. Проектор 

Проекторът обикновено се използва като помощно средство за визуализация в големи зали с голяма 
аудитория. Това често създава впечатление, че проекторът стои между участниците и инструктора. Той 
обаче е много подходящ за визуализация и в малки групи. Проекторът може да се използва и за подкрепа 
на участието на участниците: вие сами можете да визуализирате мислите си и / или лекциите за курсове 
или да подготвите свои собствени прозрачни фолиа, напр. за представяне на резултатите от груповата 
работа. 

Транспарантите са много лесни за приготвяне, напр. бихте могли също така - ако имате достъп до 
техническите средства - просто да разпечатате документи за сесия директно върху прозрачни фолиа. Това 
ви спестява труда да се налага да прехвърлите това върху хартия за флипчарт. Транспарантите също са 
идеални за многократна употреба, което означава, че можете значително да намалите подготвителната си 
работа, напр. за лекции. 

Проекторът осигурява силен фокус на вниманието върху екрана, което е много изгодно за лекционни 
ситуации, но може да се окаже пречка за дискусионните процеси. 

Използването на презентация с проектор е подобно на обясненото в 2.3. мултимедиен проектор. 

Бележки при използването 

• Пишете ясно и четливо. 

• Използвайте стрелки, кръгове и други снимки, за да оживите вашето изображение, да подчертаете важни 
моменти и да демонстрирате връзки. 

• Работете с химикалки с най-различни цветове. Червеното трябва да се използва само за подчертаване. 

• Опит за поддържане на с очен контакт с групата по време на писане. Поради тази причина трябва да се 
опитате да отбележите само най-важните точки и да го направите възможно най-кратко. 

• Когато използвате предварително подготвен материал, не представяйте твърде много информация 
наведнъж, в противен случай участниците няма да ви слушат, защото се опитват да прочетат картината 
на екрана. 

• Разработете сложните взаимовръзки поетапно, като поставите лист хартия под прозрачната 
плоскост, и издърпате малко по малко. Поставяйки хартията под прозрачната плоскост, вие сте в 
състояние да гарантирате, че тя не се изплъзва. 

• Винаги изключвайте проектора, когато приключите с него (това няма да го повреди по никакъв 
начин). В момента, в който го включите отново, вниманието на групата незабавно ще бъде 
насочено към екрана на прожекцията. 

• В края на деня трябва да преминете през прозрачните фолиа, за да видите в кое от тях може да искате 
да се върнете за по-късни семинарни единици. 



• Поради повтарящия се характер използването на познати прозрачни фолиа, които са създадени по 
време на семинара, спомага за утвърждаването на наученото и служи като добър мотиватор, когато 
се използва като отправна точка за нова учебна ситуация. 

2.5. Техниката Метаплан 

Техниката Метаплан отдавна е утвърдена като важна визуализационна техника за съвременните методи 
за представяне и обучение. Той е и ключов компонент от експерименталните курсове. 

Техниката Metaplan се отличава с това, че участниците записват своите приноси, идеи или предложения 
върху малки правоъгълни карти. След това тези карти се приковават към меки дъски, които са покрити с 
кафява хартия, съвместно организирани, структурирани и - след като процесът е завършен - залепени. По 
този начин заключението, което е достигнато, е достъпно и за по-нататъшна визуализация. 

Актът на записване на мисли върху малки картички, които след това се закачат, за да видят всички, 
позволява дискусиите да бъдат не само словесни, но и да се записват в текуща писмена форма и да оставят 
мислите разделени в организацията. Ако обучителят също така събере картите от всички участници, след 
като зададе въпрос, това също позволява техниката на метаплана да поддържа анонимни приноси към 
дискусията. По този начин дори срамежливи или пенсионирани участници могат да бъдат 
предразположени да изразят своето мнение или чувства. 

Възможностите за използване, представени от метаплан техниката, са огромни. Той е най-гъвкав и с 
участието на техниките за визуализация, поради което в голяма степен включва и идентифицирането на 
участниците с постигнатия групов резултат. Това означава, че работата с метаплан карти обикновено е 
особено подходяща, когато: 

• резултатите от дискусионния процес трябва да се разработят съвместно в групата, 

• важно е всички участници да изразят своето мнение, 

• споразумения трябва да се постигнат чрез групови резултати. 

Важно е приносът или мислите да бъдат подредени или диференцирани. 

Освен това, цветовете на метаплан картите и разнообразието от форми служат за добавяне на 
допълнителни измерения в работата с флипчарта. Много обучители също използват метаплан карти като 
форма на документация за лекциите и за разработването на материала, който се представя, като запазват 
най-важните ключови думи на различни цветни карти. Последователността на цветовете може да улесни 
задаването на отделни теми или стъпки за обучение. 

Следователно е ясно, че метаплан картите могат да се използват под една или друга форма в почти всички 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ упражнения. Като техника за визуализация обаче метапланът е по-конкретно 
описан чрез груповата дискусия, проведена с помощта на картите. Следните бележки за употреба също 
са свързани с този аспект. За по-нататъшно съдействие сме предоставили пример за различните 
възможности за организиране на специално проучване (клъстери). 

Бележки за използването 
   Бъдете максимално внимателни, когато подготвяте материалите, от които ще се нуждаете: 

•   Изправени дъски (щифтове, меки дъски) трябва да бъдат покрити с възможно най-евтината хартия, 
за предпочитане кафява (опаковъчна) хартия. По този начин ще можете да пишете на дъските, а в 
края е лесно да залепите и картите. Ако в учебната зала няма налични подходящи меки дъски, 
можете да използвате и черна дъска или голяма дървена дъска, покрита с листове от полистирол. 



Трябва да имате една дъска за приблизително 6-8 участници, тоест за курс с 25 участници трябва 
да имате поне три и за предпочитане четири изправени дъски. 

• Имате нужда от достатъчно количество правоъгълни карти, върху които участниците могат да напишат 
своите идеи; приблизително една трета от тях трябва да са бели карти, в допълнение към карти в поне пет 
различни цвята. Освен това трябва да имате под ръка няколко други форми: дълги правоъгълници за 
заглавия, кръгове, овали за маркиране и структуриране и т.н. 

• Всички участници ще изискват поне една писалка със средна дебелина в черно или синьо. Червените 
маркери маркиране трябва да се използват само за маркиране. 

•   щифтове в достатъчен брой. Преди началото на курса трябва да поставите щифтовете по ъглите на 
дъската, така че да можете да стигнете до тях лесно, без да се налага да прекъсвате дискусията, за 
да ги търсите. 

• Маркиращи точки в ярки или флуоресцентни цветове. Това ще позволи на участниците да определят 
точки на акцент и да подбират теми. 

•  Винаги се уверявайте, че мислите и приносът на участниците по време на дискусията се 
визуализират веднага. Ако първо разрешите обсъждане на отделните идеи, груповият принос се 
губи и рискувате да застрашите справедливото разглеждане на всички идеи. 

• Запознайте участниците с методите и им дайте трите основни правила за попълване на картите, за 
предпочитане на флипчарт, където можете да го оставите да виси толкова дълго, колкото е 
необходимо участниците да овладеят тези правила: 

• Само една мисъл или изказване на карта. 

• Изявлението трябва да може да бъде разбрано без допълнителни обяснения. 

• Пишете ясно и четливо. Не повече от три реда на карта. 

• • Уверете се, че сте измислили ясна и кратка формулировка на въпроса, към който участниците 
трябва да дадат своя принос. Информирайте участниците колко карти могат да се използват, може 
би преброявайте картите, които ще им бъдат дадени, напр. два червени картона и две сини карти 
за въпрос за плюсове и минуси. 

• • Работете с въпросници, базирани на карти, само когато сте сигурни, че ще бъде възможно да 
създадете полезна структура от отговорите на участниците, без да харчите прекомерно време. 

• Прочетете всички карти, преди да ги публикувате на дъската. 

• • Никога не оставяйте карта по свое желание, винаги вземайте групово решение. 

• • Подредете предложенията в съответствие с ясни структурни принципи, които предварително 
обяснявате на участниците: 

„Клъстерът“е може би най-важният начин за структуриране на въпросници, базирани на карти. 
Подреждате картите в съответствие с конкретно съдържание, това винаги е необходимо, когато има или 
твърде много карти, или когато самият въпросник е извършен с цел да се изведе структура, напр. както 
при мозъчната атака. 



Освен това можете също така да структурирате много приноси под формата на списъци и дори да ги 
поставяте един срещу друг, когато е подходящо, напр. идеи, проблеми, асоциации, очаквания и страхове, 
плюсове и минуси или силни и слаби страни. 

Можете също така да подчертаете взаимозависимите отношения между различните нива, като подредите 
картите в дървета. Тази форма на презентация може да следва групите, ако искате да се занимавате 
интензивно с определена тема. В този случай трябва да вземете картите, които сте групирали в клъстери, 
и заедно с участниците да проучите връзката между отделните твърдения. 

2.6. Видео 
Записването на учебни ситуации на видео позволява на участниците да разширят своето възприятие и да 
контролират по-добре въздействието си върху непосредствената си среда. Следователно може да бъде 
полезно да запишете сегменти от вашия експериментален курс на видео и да го покажете на участниците, 
като по този начин им дадете шанс да наблюдават собственото си поведение. 

Един страничен ефект от видеозапис и видео представяне на сегменти от упражнения е по-нататъшното 
консолидиране на наученото, тъй като резултатите се обработват още веднъж. Видеозаписът може също 
да послужи с цел да направи разбираеми процесите и да подчертае резултатите, разработени в групата. 
Това означава, че видеозаписите могат да служат като разнообразна и ефективна техника в 
експериментални семинари, напр. В 

• упражнения, при които се дава обратна връзка и се практикува, 

• ролеви игри (това е особено препоръчително, когато извършвате представянето на бизнес планове 
в контекста на ролевите игри), 

• в симулации на производство, за да може по-добре да обсъжда поведението и разпределението на 
ролите 

Трябва също така да имате предвид, че създаването на видеоклип, който може да се използва за обработка, 
изисква определени усилия: Трябва да запишете видеото, да го прегледате и може би дори да изберете 
частите, които искате да представите, и след това да прережете лентата, накрая представяйки то. От една 
страна, това означава, че не можете да провеждате обработката директно след упражнението; по-скоро 
ще трябва да се върнете към него още същия следобед или може би на следващия ден. Трябва също да се 
стремите да гарантирате, че полезността на този видеоклип за осигуряване на успех в обучението е 
пропорционална на усилията, изисквани от вас за производството му. С други думи, трябва да използвате 
видеоклипове за визуализация на няколко упражнения по време на курса, когато искате да поставите 
особен акцент върху наблюдението на поведението. За тази цел обаче видеото е инструмент практически 
без друг равен на него. 

По-долу ще намерите някои предложения за стъпка по стъпка видео процес, за да улесните първите си 
опити. 

Записване 

Ако нямате собствена камера, трябва да намерите услуга за отдаване под наем преди време. Трябва да 
вземете камерата не по-късно от вечерта, преди да бъде използвана, и да направите пробен запис, за да се 
уверите, че камерата работи добре. 

Повечето хора не харесват идеята да бъдат заснети по време на учебна ситуация. Камерата може да има 
спиращ ефект. Има няколко неща, които можете да направите за борба с това: Настройте камерата един 
ден, преди да планирате да я използвате, и я оставете там през целия ден. Това позволява на участниците 
да свикнат с камерата. Можете да помолите треньор или някой от участниците да заснеме кратка сесия с 
вас. Гледайте този материал заедно с вашите участници директно след това. Първо, трябва да кажете как 



се чувствахте, когато гледате видеото и нещата, които ви се случват. След това попитайте участниците 
дали са открили нещо ново за вас. Целта на това упражнение: Участниците да разберат, че това неприятно 
усещане, което човек получава, когато гледа себе си, не се усеща от другите, защото това, което виждат, 
изглежда много нормално. 

Говорете с групата за всякакви притеснения, които биха могли да имат, и ги попитайте какви според тях 
са предимствата на видеозаписа. Не настоявайте да използвате видеозаписи, ако групата е категорично 
против това. 

Внимавайте да не снимате твърде много сцени. Трябва предварително да помислите коя от очакваните 
сцени може да е особено подходяща за видеозапис. Поставете камерата на статив - това предотвратява 
некачествени записи. Ако искате да промените целевата зона на видеозаписа, бавно и спокойно разклатете 
наоколо камерата. Използвайте увеличението - но не прекалявайте. Уверете се, че случайно не включвате 
предмети или глави на участниците и т.н., които са твърде близо до камерата по долния ръб на снимката. 
Възможно е камерата да се фокусира автоматично върху тези обекти - това означава, че нещата, които се 
опитвате да заснемете, ще бъдат извън фокус. 

Рязане 

Възможно е да сте подготвили повече заснет материал, отколкото ще можете да оцените с участниците. 
Уверете се, че планирате предварително, за да можете да изрежете филма, и оставете достатъчно време за 
подбор на подходящите сцени. Получените сцени не трябва да са повече от 10 минути. 

Когато избирате сцените, внимавайте да не правите така, че участниците да  

Процедура за представяне / оценка: 

Групата трябва да седи около телевизора, както пожелае (т.е. няма място за сядане). Възпроизвеждане на 
последователността без коментар. 

След това попитайте „актьорите“ как са се почувствали като гледат филма, какви положителни или 
отрицателни неща са забелязали. Попитайте участниците какви неща са забелязали. 

Направете справка с точките за обучение и дискусиите, които сте имали в сесиите от предишния ден, и 
илюстрирайте основното съдържание във видео последователността. 

V. СЪВЕТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПОДГОТВЯНЕ НА СЕМИНАРИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО 
УЧЕНЕ 

Пакетът за обучение се основава на ориентирани към участниците експериментални методи за учене с 
активното им включване. Това означава, че за подготовка и провеждане на семинар са необходими поне 
двама обучители. За конкретни теми, за които се изискват специализирани знания (за да бъдат обсъдени 
и предадени), трябва да бъдат поканени експерти. 

Въпреки подробната структурирана информация, дадена в учебния материал, някои ключови 
организационни проблеми все още могат да възникнат и трябва да бъдат разрешени преди началото на 
обучението. Зависи от вашия опит как да ги разрешите, следващите съвети са предназначени да ви 
подкрепят в задълженията ви на треньор. 

1. Избор на място за обучение 

• Мястото за обучение за семинари трябва да отговаря на следните характеристики: 
• Основната тренировъчна зала трябва да позволява свободно движение и трябва да побира до 30 

участници, седящи в кръг 



• Трябва да има допълнителни по-малки учебни зали или външни пространства с прегради 
• По стените трябва да има достатъчно място за закачане на големи листове хартия с резултатите от 

работата 

• Залите трябва да са на разположение за вас през цялото време на обучение 

• Необходим е офис близо до основната зала за обучение 

• Необходим е лесен достъп до съоръженията за копиране 

•Когато е възможно, не избирайте места, които са направени само за традиционните конференции и се 
уверете, че могат да се провеждат ролеви игри и симулационни упражнения! 

•  Разположението трябва да позволява идентифициране на подходящи предприятия модели на 
разстояния по-малки от 20 км 

2 .  П о д г о т о в к а  и  о р г а н и з а ц и я  н а  л о г и с т и к а т а  

Уговорете място за обучение в съответствие със спецификациите, дадени по-горе. В случай, че 
участниците са от различни места и е нужно настаняване, трябва да вземете предвид това в решението си 
за локация на обучение. За предпочитане е обучението и настаняването да са на едно и също място. 

Подредете необходимото тренировъчно оборудване като: 

• Метаплан дъски (алтернативно коркова стена), за 25 участници се нуждаете от 2-3 

• Прожектор със сменяема крушка 

• машини за фотокопиране 

• Флипчарт със стойка (или 2) с достатъчно хартия 

• Черна или бяла дъска 

Проверете дали оборудването работи правилно, особено по отношение на фотокопирната машина и 
високо разположен проектор. 

Уверете се, че всички необходими материали са на разположение ден преди да започнете семинара. 
Следващият списък указва материалите, необходими за около 25 участници. 

• 30 м кафява (опаковъчна) хартия 

• 300 - 400 хартия за флипчарт 

• 25 химикалки (синьо или черно) 

• 10 големи маркера с различни цветове 

• 500 листа хартия A4 и в допълнение около 4000 листа за фотокопия 

• 5 ножици 

• 5 линии 

• 30 слайда за проектора (прозрачни фолиа) 

• 4 маркера за проектор с различни цветове 

• Около 2000 мета план карти от най-малко 4 различни цвята, предимно правоъгълни, но също овални и 
кръгли 

• 4 кутии с щифтове (около 200 пина) 



• 5 пръчки лепило 

• 50 м маскираща лента 

• 10 молива 

• 5 гумички 

• 5 телбода 

• 5 перфоратора 

• 2 гъби, ако използвате черна дъска 

Моля, обърнете внимание, че някои упражнения имат специфично изискване, което не е включено тук. 
Затова се препоръчва да започнете подготовката и организирането на обучителния семинар доста време 
предварително. 

Вземете решение за предприятията модели или проектните предложения (спецификации са дадени във 
всеки материал на семинара), които да бъдат използвани за практическата фаза на обучението. Вземете 
решение и за предприятието, което ще бъде посетено през първата седмица на семинара за обучение. 
Посетете предприятията и предоставете на участниците писмена информация за проекта. 

Решете кои експерти да бъдат поканени за панела, който ще даде обратна информация за резултатите от 
работата на място в края на практическата фаза. Трябва да изпратите писмени покани до експертите, които 
искате да участват в панела, и следва да ги посетите след поканата. Обяснете подробно какво очаквате от 
поканените гости. 

В случай, че се проведе официална церемония по откриването, почетните гости трябва да бъдат 
официално поканени предварително и трябва да се организират логистични дейностия. Последното 
съдържа резервация на подходяща зала, декорация, уговорки за освежаване, подготовка на 
информационен материал за почетни гости, евентуално покана на медии. 

Почти същото важи и за официалната церемония по закриването. В допълнение към гореспоменатите 
материали трябва да се предоставят печатни сертификати. 

Освен в случаите извън целите на семинара - например институцията иска да се популяризира - няма 
нужда от две официални събития - церемония за откриване и закриване. Както и да е, не бива да се 
подценява, че официалните събития добавят стойност на семинарите и стимулират активното участие. 

3. Подготовка на сесиите и хода на обучението 

Успехът на вашия семинар до голяма степен зависи от качеството на вашата подготовка. Отделете 
достатъчно време за това и получете основна информация за участниците преди обучението: възраст, пол, 
образование, професионален опит. По тази основна информация трябва да решите каква част от трансфера 
на знания ще се изисква. 

Освен това графикът ви ще зависи от предишния опит на участниците. Групите без опит в 
експерименталното учене може да се нуждаят от известно време, за да се запознаят. Не притискайте 
участниците твърде силно. 

Една седмица преди началото на програмата за обучение, обучителите ще трябва да се срещнат, за да 
планират подробно графика. Те трябва да решат кой ще бъде основният водещ обучител, отговарящ за 
целия семинар. Освен това те трябва да възложат и други роли: кой ще бъде отговорен за провеждането 
на първата, втората и всички други следващи сесии и кой ще играе ролята на обучител? В повечето 
упражнения са необходими двама треньори.  



Ролите трябва да се променят през цялото обучение, не претоварвайте един-единствен човек. Общата роля 
на водещия треньор трябва да се поддържа през цялото обучение. Подробното планиране на сесията, 
подготовката и закупуването на учебни материали се извършват след това. Във всеки случай другите 
обучители трябва да могат да поемат сесията, в случай че водещият треньор се обърка или се сблъска с 
някакви непредвидени затруднения. Вие сте екип, а не само група от индивидуални обучители. 

Трябва да действате като водещ треньор на определено упражнение или симулация, които не сте правили 
преди, само в изключителни случаи. И като цяло обърнете специално внимание на подготовката на 
уводната и работната част на симулационните упражнения. 

Внимателната подготовка ви позволява да бъдете гъвкави в тренировките, въпреки че това може да звучи 
противоречиво. Причината е, че наистина можете да се концентрирате върху процеса, само ако сте 
подготвили всички материали предварително. 

Препоръчително е всички диапозитиви да бъдат подготвени преди началото на семинара. Поради 
интерактивния характер на обучението, ще трябва да направите корекции в програмата на курса и да 
въведете някои промени, като по този начин ще се изисква подготовка на допълнителни учебни 
материали. 

Всички материали, дадени в ръководството за обучение, съдържат изчерпателна основна информация за 
участниците. Поне този вид материали трябва да са готови преди началото на семинара, т.е. фотокопирани 
в достатъчен брой, сортирани, перфорирани и събрани в папка. 

Задължение на обучаващия е да реши кои други части от обучителния материал трябва да се раздадат 
като материали. Трябва също да се реши дали е необходимо да се превеждат референтните материали на 
местни езици. Във всеки случай обширни проучвания на случаи, контролни списъци, графики и списъци 
със задачи трябва да се подготвят като материали. 

Трети вид материали - и може да е най-важният - са тези материали, които се разработват съвместно по 
време на семинара или обобщават резултатите от дискусиите. Тъй като този вид материали не могат да 
бъдат подготвени предварително и ще консумират много внимание по време на семинара, стандартните 
материали трябва да бъдат подготвени възможно най-добре. 

За посещението на предприятието и за практическата фаза на обучението са необходими документи за 
развитието на предприятието. Тъй като тези документи съдържат поверителна информация, трябва да 
изтриете тази информация от оригиналните документи, които не са ценни, но водят до лесно 
идентифициране на предприятието, преди да ги копирате. Разбира се, участниците се нуждаят от цялата 
информация, но трябва да бъдат задължени да се отнасят с нея поверително. 

4. Организация по време на семинара 

Общите административни въпроси трябва да бъдат обсъдени подробно в самото начало на всеки семинар. 
Това включва самоорганизация на участниците, дневен график, логистика, оценки и дейности след 
обучението. 

Различните ситуации в групата могат да ви принудят да промените графика, да вмъкнете други 
упражнения, да съкратите или да удължите определени сесии според учебните изисквания на 
участниците. По този начин усъвършенстването по време на семинара е от съществено значение. 

Силно се насърчава ежедневната среща на обучаващите след последната сесия с основна цел - преглед на 
дейностите през деня, включително резултатите от ежедневната оценка, и финализиране или адаптиране 
на дейностите на следващия ден към действителното положение в групата: може да има идентифицирана 



нужда от допълнително обучение, груповата динамика може да не се е развила по план или да възникнат 
някакви други непредвидени обстоятелства, които да налагат промяна в планирания график. 

Взаимните приятелски критики и конструктивен начин помагат да се подобри представянето на всички 
обучители чрез учене от грешки. Когато е възможно, трябва да се дават похвали и насърчаване за добре 
свършена работа, за да се окуражат колегите. Водещият треньор е този, който ще гарантира, че няма да 
се правят несправедливи критики. Тактичността, благоразумието и спокойствието спомагат за успешното 
водене на подобни дискусии и за създаването на благоприятен климат за обучение на обучаващите. 

За да улесните корекциите на планирания график, трябва да показвате седмичен временен лист за 
планиране в учебната зала. Обяснете на участниците основните корекции и им дайте ориентация къде се 
намирате в момента в графика. 

Уверете се, че всички необходими материали - прозрачни фолиа, флипчартове и др. - са готови вечерта, 
преди да проведете обучението 

4.1. Стандартни ежедневни дейности 

• Има стандартни дейности, които не са специално споменати в описанието на сесията. Те структурират 
деня и включват: 

• а) Начало на деня 
• Доклад на говорителя: обобщение на дейностите от предишния ден 
• Номиниране на говорителя за следващия ден 
• Обратна връзка за резултатите от оценката от предишния ден 
•   Административни съобщения (ако има такива) 
• б) Край на деня: 

• • Административни съобщения (ако има такива) 

• • Ежедневна оценка 

4.2. Оценките 

Силно се препоръчва да се даде възможност на участниците за ежедневни оценки. Ако има достатъчно 
време, можете да проведете кратка сесия за оценка в пленарна зала и всеки накратко дава обратна връзка 
- какво е било добро днес, кое е било най-важният момент от обучението за мен, в кои области имам нужда 
от допълнителна информация или обучение, какво не ми хареса днес? 

Писмената оценка трябва да включва въпроси, свързани със съдържанието, както и логистиката и 
цялостната атмосфера. Ще намерите формуляр модел за ежедневни оценки, приложен към този документ. 
Моля, обърнете внимание, че резултатите от оценката трябва да бъдат анализирани и обсъдени 
внимателно от екипа на обучителите, както и с участниците. Ако резултатите не се обсъждат и в случай, 
че резултатите от оценката предполагат това, и водят до промени в програмата на курса, това се превръща 
в излишна дейност. 

В допълнение към официалната оценка можете да въведете Стена на плача, т.е. да създадете пространство 
на стената, подготвено с хартия, където всеки може да изрази своите оплаквания и предложения. Вместо 
предложената Стена на плача можете да подготвите пощенска кутия, покрита кутия или кошница и да я 
поставите някъде в учебната зала. Предимството на пощенската кутия е, че оплакванията и 
предложенията могат да се правят анонимно. 

Окончателна оценка се провежда в края на всеки семинар. Тя се състои от въпросник и открита дискусия. 
Към този документ е приложен формуляр. Препоръчително е да се проведе писмената оценка в деня преди 



приключването, за да се даде достатъчно време за подробен анализ на резултатите. Отзивите за 
резултатите трябва да бъдат отправна точка за дискусията за оценка. Имайте предвид, че формулярите 
трябва да бъдат адаптирани според реалното изпълнение на програмата за обучение. 

И накрая, осигурете време за раздяла, церемония и възможни договорки между участниците, за да 
поддържате контакт или дори да си сътрудничите. 

5. Групиране на участниците 

Груповата работа играе важна роля в рамките на ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО обучение. Освен упражнения 
за мозъчна атака, ролеви игри, симулационни упражнения и структурирани дискусии повечето сесии се 
базират на групова работа. Обучителят въвежда тема, свързва я с преживяванията на участниците и 
обсъжда нейната значимост на фона на дейностите ден по ден. 

По време на пленарното заседание елементите на определена техника, метод, процедура и др. се 
разработват съвместно. Това в много случаи е последвано от групово упражнение, по време на което 
участниците са помолени да приложат техниката, метода или процедурата в казус. След приключване на 
груповите работни задачи резултатите от груповата работа се представят и обсъждат съвместно. Чрез 
конструктивна обратна връзка от обучители и участници резултатите се коригират, допълват и се правят 
изводи. 

Ако в сесията не са дадени други индикации, групирането може да се извърши произволно или да 
помолите участниците сами да направят групирането. Ако времето позволява, групирането на 
упражнения, изискващи определено физическо усилие, може да се използва за разделяне на участниците 
в подгрупи със страничен ефект от активиране на групата за предстоящото упражнение. Някои примери 
за енергизатори, които могат да се използват за групиране, са приложени към този документ. 

Уверете се, че съставът на групата се променя, за да могат всички участници да се възползват. Като цяло 
е препоръчително да се променя състава на подгрупите отвреме навреме, за да се подобрят 
обучението от различни гледни точки и опитът на участниците. 

За работа на терен и изработване на бизнес планове трябва да групирате участниците по вашите 
критерии: 

• Съберете участници с различни силни и слаби страни 

• Смесете различни професии 

• Мъже и жени участници 

• И гарантирайте добро сближаване на групата. 

Групата не трябва да се състои от повече от 6 членове, за да се насърчава активното участие на всеки в 
групата. От друга страна, уверете се, че не са формирани твърде много групи. Повече от 4-5 подгрупи 
няма да могат да представят резултатите във фаза на публикуване или обработка, без да се повтарят. 

6. Популяризиране на работните възможности на групата 

Съществена предпоставка за успеха на семинара е качеството на сътрудничество в групата на 
участниците. Ето защо е много важно да се осигури положителна атмосфера на обучение. В началото на 
обучението се провежда изравняване на очакванията и задълбочено обсъждане на целите на обучението 
и програмата. От съществено значение е мотивацията за учене и активното включване на участниците - 
да свържат програмата на семинара с ежедневните проблеми, с които се сблъскват в работата си. 

1. За да създадете благоприятна среда за обучение, вие като обучител: 



2. 1. Създайте среда на доверие и взаимно уважение. 

3. 2. Отворена атмосфера: Опитайте се да накарате участниците да дават обективна и конструктивна 
критика на останалите членове на групата, като по този начин се отварят към критиката. 

4. 3. В същото време винаги поставяйте на преден план целта за насърчаване на професионалната 
компетентност на участниците. 

7. Осигурете възможност за емоция. Мисленето и ученето не са изцяло познавателни процеси. 
Всички мисли и процеси на обучение са базирани на емоционалност. Какво мисли човек или мисли, 
че знае за друг човек или факт, не може да бъде отделено от чувствата и емоциите, които има към 
този човек или факт и как човекът или фактът го засягат. Добрите чувства могат да насърчат процеса 
на обучение, лошото чувство може да го блокира. 

8. Направете почивките гъвкави и в съответствие с нуждите на участниците (доколкото е разрешено 
от курса на избрания метод). 

9. Направете семинара по-спокоен, като използвате упражнения за комуникация. 

10. Използване на комуникационни упражнения (енергизатори) 

7. Упражнения за комуникация 

Комуникационните упражнения (наричани още енергизатори) по принцип изпълняват четири функции: 

• да се създаде положителна атмосфера на учене, 

• да заредите енергията на участниците чрез физически или умствени упражнения, за да ги направите 
внимателни за следващата сесия (особено след хранене), 

• да групирате участниците в подгрупи, 

• да стимулирате креативността и бързината. 

По този начин комуникационните упражнения допринасят значително за създаване на подходящ учебен 
климат, необходим за учене чрез опит. Ако се сблъскате с група участници, които все още не са 
запознати с тази техника, те могат да изглеждат скептично настроени към тези упражнения, които не 
позволяват да заемете позиция на наблюдател. С този тип хора започнете с много кратки и убедителни 
упражнения, които не приличат на „детски игри“. Изберете първото упражнение за комуникация 
внимателно и бъдете добре подготвени. Ако първият енергизатор се окаже провал в очите на 
участниците, ще ви е трудно да убедите участниците в полезността на концепцията. За някои 
енергизиращи упражнения вижте приложението към този документ. 

 

А. Опитът и становищата на обучители на възрастни, които са обучавали бежанци и хора с по-
малко възможности.  

„Щастлива съм, че станах част от тази история, която определено ме промени, но също така ми даде 
вълшебна пръчка, която ми помага да извърша промяната в живота на други хора като чудо. Това 
промени начина, по който разбирам нуждата на хората и как отговарям на техните нужди. 

Не можем да предоставим нищо на хората по „нашия“ начин, трябва да носим известно време обувките 
на други хора, за да знаем как да реагираме. 



Експерименталната теория на обучението и педагогиката на потиснатите ме снабдиха с нов подход в 
подготовката и провеждането на обучения. 

Този подход ми дава възможност да навляза дълбоко в нуждата на участниците, да видя реалността на 
участниците с очите си, да усетя с ръцете си, да опитам със сетивата си и съответно да направя 
промяната в живота на хората. Чувствам се обучена да видя общата картина и да променя живота на 
другите без никакви съпротиви от тяхна страна. " 

Стойна Атанасовска Димишковска (Северна Македония) 

Обучител на възрастни и експерт по кризи на бежанци 

 

„След нашето обучение в Истанбул, аз научих и приложих на практика няколко неща: 

- Гъвкавост при спазване на предварително установената работна програма въз основа на потенциала и 
предисторията на участниците, особено когато по време на обучението има ясна ситуация на загуба на 
интерес и внимание; 

- Да се постигнат по време на обучението повече резултати (дори и да са малки) чрез техниката 
„минигол“, за да оставим участниците да се чувстват важни и включени в процеса, опитвайки се да 
изведат най-доброто от себе си и да повишат самочувствието си; 

- да знам как да наблюдавам и слушам положителните или отрицателните коментари на участниците, 
също чрез невербална комуникация, опитвайки се да ги оценявам преди всичко, за да мога да подобря 
както обучението, така и моите работни навици или умения, опитвайки се да не да играя ролята на 
обучаващия, който ръководи и командва, но да остана на същото ниво на участниците: образование 
отдолу нагоре и "визуален контакт"; 

- Учене чрез правене: опит за провеждане на много практически дейности и оставяне на участниците да 
открият сами уроците, скрити зад това. “ 

Г-н Лука Каджано (Италия) 

Обучител на възрастни и уеб графичен дизайнер 

 

„Опитът в Истанбул беше за мен потвърждение и затвърждаване на начина ми на работа като треньор. 

Това ми послужи да усъвършенствам някои методи за обучение, а също и да разбера други аспекти за 
мен като треньор, с възможността да ги подобря в бъдещата работа. 

Педагогиката на потиснатите, познавателната и методологическата основа на това обучение на 
обучители продължава да бъде постоянен стимул за мен да се съмнявам за начина си на работа и да 
ръководя развитието на педагогическите упражнения, които предлагам на моите обучаеми. 

В тези месеци след опита в Истанбул имах възможността да работя с различни маргинализирани групи, 
усъвършенствайки моите упражнения и цялата организация на обучението въз основа на знанията, 
които получих в Истанбул. 

Това, което ме впечатли най-много е, че днес основната част от начина ми на изграждане на обучение, е 
използването на модела на цикъла на експериментално учене. 

Г-н Рафаеле Месина (Италия) 

Обучител на възрастни и треньор 



 

„Днес навсякъде говорим за учене през целия живот, което означава, че ученето се отнася до целия 
живот, а не само до началното / схоластично образование, каквото някога имаше, в съществуването на 
предмет, единствената част от живота, посветен на ученето. 

Днес обаче трябва да говорим и за учене през целия живот, което се отнася до всички области на живота 
и представлява липса на специални места, посветени на ученето (традиционно училище и университет) 
и подобряване на опита на всеки народ. 

Времената и пространствата на обучението се разширяват, за да включват всяка област от живота и 
всеки момент от темата, включително неформалното образование, което използвам от години за деца в 
училище на възраст 10-18 години и възрастни хора при преподаване на испански език, фотография, 
творческо рециклиране, декупаж, използване на смартфони и др. 

Прилагам различни инструменти и игри за учене, за да се разгранича от класическия директен урок. 
Предпочитам хоризонтално измерение, в което има сътрудничество между професора и студентите и 
между самите студенти чрез диалог, комуникация, размисъл и сътворяване. 

За да се улесни това измерение, настройката на пространството / класната стая е важна: организирам 
пространството и атмосферата, за да направя мястото удобно и след това се опитвам да освободя ума на 
учениците, така че да могат да учат, докато се забавляват. например: диалект / италиански, испански / 
английски 

В курса по фотография за възрастни хора използвах визуални техники, за да накарам хората да оценят 
средата около тях, като заснемам детайлите на своя град или на съседна страна; и те разбират, че има и 
красиви места също близо до тях и не само в други части на света. Просто гледайте на нещата с различни 
очи, за да се чувствате по-различни, по-добри. 

С креативни курсове за рециклиране за млади хора и възрастни преобразуваме предмети, даваме нов 
живот на неща, които вече не използваме или използваме по различен и по-креативен начин: буркан със 
сладко може да се превърне във фенер, счупена чаша, звънец, кутия от яйца може да стане цветя. Всичко 
това организирам чрез планиране на различните курсове по различен метод. 

Чрез моя опит и проучване научих повечето от описаното в курса, но все пак беше важно да се сблъскам 
и да науча много други нови неща тук, преди всичко как се правят. 

Много полезно беше например да се използва кръгова схема за разработване на курсове за обучение по 
време на фазата на подготовка на обучението. " 

 

Г-жа Джулия Мария Провансале (Италия) 

Обучител на възрастни 

 

 

 



ОБУЧИТЕЛ/ТРЕНЬОР ТЕМА НА 
УЪРКШОПА? 

ЗАЩО РЕШИХТЕ ДА 
ЗАПОЧНЕТЕ С ТАЗИ 
ТЕМА И МЕТОД? 

КОДИФИКАЦИЯ 
РЕКОДИФИКАЦИЯ 

ДЕКОДИФИКАЦИЯ (  КАКВО 
УЧАСТНИЦИТЕ КАЗВАХА?) 

Дидем Йълдърм и Селен 
Окудуку (Турция) 

Запознаване 
общуване 
разчупване на 
леда 

Исках да започна тези 
теми, за да се познаваме 
и разбираме най-напред. 

Участниците имаха 
възможност да се опознаят 
по-добре с различни игри и 
разчупване на леда 
Игри с имена, разчупване 
на леда 

Участниците споделиха, че се 
познават по-добре, научиха имената 
си, хобитата и откриха приликитеси. 

 
 
 
 
 
 
 
Дидем Йълдърм и Селен 
Окудуку (Турция) 

 
 
 
 
 
 
 
Подобни 
ценности 
Права на 
бежанци 

Турците и сирийците 
имаха толкова много 
общи ценности като: 
храна, танци, култура ... 
Ако знаем това, можем 
по-лесно да постигнем 
социално сближаване и 
да намалим 
дискриминацията между 
двете страни. Избрах и 
темата „Правата на 
бежанци“, тъй като 
сирийската и турската 
общност не знаят за тези 
права или имат много 
невярна информация по 
тази тема. 
 

Групова игра: танци и 
традиции. Участниците 
бяха разделени в две групи 
- сирийски и турски. Двата 
екипа се подготвиха и 
показаха един танц и една 
традиция. 
Тогава говорихме за 
правата на бежанците - 
какво знаят по тази тема. 
След това играхме пъзел 
игра. Тази игра беше 
следната: Участниците 
получиха парче пъзел. Те 
бяха събрани залепени 
заедно. Във всеки пъзел 
беше написано едно от 
правата на бежанците. 
 

 
Участниците в двете страни 
разбраха, че имат много общо. Освен 
това ми казаха, че са научили 
толкова много неща за правата на 
бежанците, че всъщност не знаят за 
тях. 
 
Ако организирам отново този вид 
дейности, те искаха да се 
присъединят. 
Защото им харесаха толкова много и 
прекараха хубаво време с тази 
дейност. Казаха ми го. 

 
 

 
 

Този метод ще помогне 
участниците да мислят 

  
 

 



 
 
Tsveta Paunova and Vihren 
Mitev (Bulgaria) 
 

 
 
От АЗ до НИЕ 

„извън кутията“ и да 
разберат, че има и други  
позиции, които трябва 
да бъдат 
взети под внимание 
когато сте в конфликтна 
ситуация. 

Описание на това как участниците 
виждат първоначалната ситуация и 
обяснение защо 
те са прави, а другите - грешни. 

 
Цвета Паунова и Вихрен 
Митев (България) 
 

Учене как от 
„Ние” като 
общност 
да помогна на 
„аз“ за по-
доброто му 
собственото 
положение 

Този метод има за цел 
да покаже, че при всеки 
общ интерес 
индивидуалният може 
да постигне напредък 
дори и с 
правене на компромиси. 

 Описание на това, което се промени 
в разбирането на ситуацията, защо и 
как „аз“ ще работи върху 
положителните страни на промяната, 
за да се реши 
конфликта и да имат лични 
положителни ползи. 

 
 
 
 
 
 
Giuulia Maria Провензале 
(Италия) 

 
 
 
 
 
 
Развиване на 
креативността  

Творчеството е важно 
изискване, защото ни 
кара да бъдем винаги 
любопитни, гъвкави, 
отворени. Поради това 
ни позволява да се 
изправим пред 
сложността, като 
намерим нови решения 
на стари проблеми и 
развием своята 
уникалност. 

Анализирайте връзките 
между стандартизацията и 
креативността в процеса на 
иновации в знанието. 
 
• слушане, 
• Диалог, 
• Рисуване, 
• Разкажете себе си чрез 
заглавия, изречения, 
изображения / снимки, 
 

 

Да разказваме анекдоти 
Примери за нестандартно  
мислене 
Използвайте / трансформирайте 
три обекта в нещо различно 
Изберете един обект (анализ на 
5W - Какво, защо, кога, къде, кой) 
Сътрудничество, 
Писане / драматизиране / 
рисуване на история в групи 

 
 

 
 

Младите безработни 
жени не са напълно 

Различни игри, 
свързани със: 

Участниците откриха много нова 
информираност за себе си с 

 



 
 
 
Р 
Рафаеле Месина (Италия) 

Емоционална 
интелигентност 
в работните 
умения на 
жените 

наясно със своите 
основни права и 
неформалните си 
компетенции и често 
липсва автономност 
сред тези жени. 
 

- слушане 
- Доверието 
- Комуникация 

капацитет да я споделят с другите. Те 
разказаха по време на разбор по този 
невербален начин - да се слушват в 
себе си и да откриват нови неща е 
ценно средство. Те също споделиха 
много размисли относно собственото 
си ниво на увереност и неговото 
значение. 

 
 
 
Raf  
Рафаеле Месина (Италия) 

 
 
 
Обучение по 
креативност 

Едно от най-важните 
умения, свързани с 
емоционалната 
интелигентност, е 
креативността и този 
компонент обикновено е 
по-развит при жените. 

Трансформация на 
реалността: упражнения и 
игри 
 
Театрален метод 

Участниците откриха собственото си 
умение да навлизат в дълбочина и да 
трансформират реалността с 
творчество. Те обсъждаха много по 
време на разглеждане на различните 
възможности за прекарване на 
творчеството си в работното поле. 

 
 
 
 
Рафаеле Месина (Италия) 
 
 

 
 
 
 
 
Стрес 
мениджмънт 

Свързан с темата за 
емоционалната 
интелигентност в 
областта на жените, 
реших да посветя тази 
сесия на инструментите 
за управление на стреса 
при работните решения. 

 
 
Енергична работа 
Релаксационни упражнения 
Дишане на тялото 
 

Отзивите от тази сесия бяха в 
очите на участниците и в 
техните няколко думи за 
настроението им след 
работата: 
- Отворен ума 
- баланс 
- Спокойствие 
- Равновесие 
- Усмихни се 
- Лекота 
- Благодаря 
 
 

 



A. Инструменти за вашите бъдещи семинари 
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1 Rods Movement 60 x               Рафаеле Месина 
2 The Raft 30 x               Рафаеле Месина 
3 My Space 50 x               Рафаеле Месина 
4 A-I-O 15   x             Рафаеле Месина 

5 
Mine Field/Obstacle course or 
Navigation course 

20 x               Джулия Мариа 
Провенцале 

6 Fox, Rice, Chicken 20     x           Джулия Мариа 
Провенцале 

7 OBJECTBLIND 30       x         Джулия Мариа 
Провенцале 

8 Present yourself in a creative way 15   x             Лука Каджано 
9 You … Me 15   x             Лука Каджано 

 

https://drive.google.com/open?id=1g75VP3CMIb4cRQJY6iT8-eiynAqltRaQ
https://drive.google.com/open?id=1DyjqghLmUrWba83BFoOdt9k7IAl57541
https://drive.google.com/open?id=1V9P_BFP-XNuchsYBJ355E1ghvY1V_UyO
https://drive.google.com/open?id=1NvvWZr6VoDbJrOSCuKCft3xzmFJxorr-
https://drive.google.com/open?id=1miRjLaC8cpYUINDnnmlBFtVSAwmgam3T
https://drive.google.com/open?id=1miRjLaC8cpYUINDnnmlBFtVSAwmgam3T
https://drive.google.com/open?id=1ZgblzzKASPN7OfSA7Paq8VCPiyfKnOFG
https://drive.google.com/open?id=1KN-5eNijJ7ma6kgG7YlHMv3ccDdrCO30
https://drive.google.com/open?id=1FP8ZGlWNC5qtWImCd_s7kbQMN_RP8KLV
https://drive.google.com/file/d/1GLHXkxPle_i6NUTdE41p7B3_Ufpq7lOq/view?usp=sharing


10 Move the letters 15   x             Лука Каджано 

11 Conflict Resolution 90 x   x   x   x   Стойна Атанасовска 
Димишковска 

12 Accepting Differences 90         x   x   Стойна Атанасовска 
Димишковска 

13 Identifying Emotions 90 x         x x   Стойна Атанасовска 
Димишковска 

14 
Personal Conflict- Conflicts  
within ourselves 

90 x   x   x x x   Стойна Атанасовска 
Димишковска 

15 Fruit Salad 10       x         Бисерка Шемовска 
16 Do You Know Me 20       x         Бисерка Шемовска 
17 Don’t Tap the Balloon   20       x   x x   Христина Христова 
18 Step In Step Out 25       x x       Христина Христова 
19 Giving A Hand 90     x           Цвета Паунова 
20 Tackling Conflict Management 90     x           Вихрен Митев 
21 Marshmallow Challenge 40 x x x x         Селен Окудуку 
22 Square family 25       x         Селен Окудуку 
23 What is your animal? 20 x               Селен Окудуку 
24 STATEMENT GAME 60 x x     x   x   Батакоглу Василики 

25 
PRECONCEPTIONS OF 
PEOPLE  120         x   x   

Варвара Емануилиду 
26 HANDICAP RACE 120         x x x   Георг Консулас 

 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1OPh4kDGDEbbbiyEaZZ7X0LwCXAZAXoIV
https://drive.google.com/open?id=1IOMvT2mfF6LNdUyUqL1RegTTEzpxaAh7
https://drive.google.com/open?id=1_Fq6zPRf8xSX9K_DReQzesDv3ydslo2G
https://drive.google.com/open?id=1Rwshbk65hQnXN5vUIFnZkxfbuoiyugiU
https://drive.google.com/open?id=1eYlV0oXWXZMWf4ZA9o_KjAWuzYylFtxj
https://drive.google.com/open?id=1eYlV0oXWXZMWf4ZA9o_KjAWuzYylFtxj
https://drive.google.com/open?id=1PoN1J3aL6cURFU5kbGqdbzTcBWr8xE8e
https://drive.google.com/open?id=1a45xjMomN7cRmkSd_ZajOWyXrYBcxANV
https://drive.google.com/open?id=1SDEncFsDnywAfYDpUYheCWMqPN5dAKDZ
https://drive.google.com/file/d/1bEY5oX4GmATp3l_Tk4U5tEHvc5KKBCj6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Y73hTmq1OtFr0jBtLBvdspPKY5AwVmpU
https://drive.google.com/open?id=1l8lAc1wNi0twOWWS0y7p8IYWyTY6QUP9
https://drive.google.com/open?id=1P8rIhnXDsw4F8irMZJc8yM_Hsfdi8Ime
https://drive.google.com/open?id=1mGH9WVt-YU3UxccANaoGSHALz42KWOV8
https://drive.google.com/open?id=1DcP8PNSud0I_VDigil9PC3bi0gFT8KLx
https://drive.google.com/open?id=1ojcTukRMpASk2IGX336IjimXx2w-KTQO
https://drive.google.com/open?id=128NfspXJxoIuZJdWeZazFRskhRzXpgyu
https://drive.google.com/open?id=128NfspXJxoIuZJdWeZazFRskhRzXpgyu
https://drive.google.com/file/d/1kwj8pFiZE5mgmMTuH7fvgWXF3yBSZuNU/view?usp=sharing


 
A. Треньори и експерти, които могат да си сътрудничат с вас: 

 
Йован Сталевски (Северна Македония) 

 
Област на експертиза: Предприемачество, 
Бизнес развитие, Екпериментално обучение, 
Управление на проекти. 
Години опит: 10 години 
Жизнено мото: Не искайте по-малко проблеми, 
искайте повече умения! 
 
емайл: j.stalevski@gmail.com 
 

 

Мустафа Ердоган  (Tурция): 
                                                                 
Област на експертиза: Учене, основано на 
опита, обучение, Критична Педагогика. 

Години опит: 10 години 
емайл: mustafa@demturkey.com 
 
 
 

 

Бисерка Шемовска (Северна Македония) 
Област на експертиза: Набиране на персонал, 
асистент по проекти, обучител, координатор 
по маркетинг за електронна търговия, учител 
по английски език, съдебен преводач 
Има значителен опит в работата с проекти, 
свързани с подобряване на социалното 
включване, подобряване на уменията за 
работоспособност, младежко 
предприемачество, демокрация и 

върховенство на закона, финансирани от организации като USAID и посолството 
на САЩ в Скопие. 
Години опит: 7 години 
Мото: Никога не спирай!  
емайл: bshemovska@yahoo.com 
LinkedIn: Biserka Shemovska 
 
 
 
 

 

mailto:j.stalevski@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&to=mustafa@demturkey.com
mailto:bshemovska@yahoo.com


Рафаеле Месина (Италия) 
Област  на експертиза: Международен 
треньор за възрастни в неформално 
образование в следните области: 
подпомагане на връзките, невербална 
комуникация, театър и клоунада, клоунна 
педагогика, изграждане на група и групови 
динамики, социална анимация, социално 
овластяване, обучение на обучители, 
емоционална интелигентност, обучение за 
креативност. 

Опитност: 10 години 
Мото: Мечтите трябва да знаят, че сме смели! 
емайл:  messina_raffaele@icloud.com  
 
Кармелина Фрамартино (Италия) 

Област на експертиза : Учител по математика, 
учител по компютърни умения 
 
Опит: 19 години 
 
Мото: Не всичко, което се струва се цени, не 
всичко, което се цени, си струва. 
 контакт: carmfra@yahoo.it  

 
Джулия Мария Провенцале (Италия) 

Област на дейност: Дигитално обучение за 
стари хора, испански език, Фасилитатор по 
програма Еразъм за младежи, 
Организационни умения за решаване на 
проблеми и лидерство, Творческо обучение 
Опит: 10 години 
Мото: Направи от твоя живот шедьовър 
емайл: giuliana.prov@gmail.com 
LinkedIn: Giuliana Provenzale 

 
Дидем Ялдъръм (Турция) 

Област на опит: 
- Инженер по хранително 

производство 
- Фотография  
- Неформално обучение 

 
Опит: 5 години 
Мото: Не се отказвай! 
контакт: yildirimdidemm@gmail.com  

 
 

 

mailto:messina_raffaele@icloud.com
mailto:carmfra@yahoo.it
mailto:giuliana.prov@gmail.com
mailto:yildirimdidemm@gmail.com


 
Лука Каджано (Италия) 

Област на дейност: 
- Графичен дизайнер 
- фотограф 
-  оператор  

 
Опит: 8 годии  
Мото: Улови мига! 
 
Контакт: 
lucacaggiano.lc@gmail.com  

 
Димитра Манцари (Гърция) 

Област на дейност: 
- учител по икономика 
- лаборант 
- Заместник-управител 
-   Възпитател за възрастни 
Опит: 12 години 

- Мото: Погрижете се за себе си и продължете да се 
срещате с други! 

- контакт: madmantz@gmail.com  

 
Стойна Атанасовска Димишковска (Северна Македония) 

Област на дейност: 
- предоставяне на пряка помощ на 

жертви на трафик и други уязвими 
групи като бежанци / мигранти; деца 
без придружител; 

- - идентифициране, насочване и 
предотвратяване на случаи на трафик 
с хора; 

- - сенсибилизация на журналистите по 
въпросите на трафика и правата на детето; 

- - основни принцип на работа с мигранти; 
- - чувствителен подход към уязвимите бежанци и мигранти; 
- Опит: 16 години 
- Житейски девиз: Няма невъзможни неща. Въпрос е само на вашата 

мотивация, воля и усилия. 
- контакт: stojne@lastrada.org.mk 

 
 
 

 

mailto:lucacaggiano.lc@gmail.com
mailto:madmantz@gmail.com
mailto:stojne@lastrada.org.mk


 
Цвета Паунова (България) 

Област на дейност 
- Европейски изследвания 
- Бизнес анализ 
- Комуникация 
- Опит: 3 години 

Мото : Да се подобриш означава да се 
промениш, така че да растеш означава 
да се променяш често. 
контакт: cveta.paunova@gmail.com  

 
 
Д-р Вихрен Митев (България) 

Област на дейност:  
- Философска антропология (Дисертация 

на тема: „Концепция за личността в 
антропологията на личността“ 

- - Автор на „Екологичен манифест“ 
- - Основател и директор на Фондация 

„Екологичен манифест - ManEco”; 
Експертиза по темите за глобалното 
затопляне, изменението на климата, 

управление на отпадъците, рециклиране, конфликти, изграждане на мир, 
екологична дипломация и устойчивост  

- - докторски специализации в Амиенския университет „Жул Верн” (Франция) 
и Колежа по икономика в Хюе (Виетнам) 

- Опит: 4 години 
- Мото: Здрав ум в здраво тяло 
- Контакт: vihrenemitev@gmail.com 

Academia.edu: https://uni-sofia.academia.edu/DrVihrenMitev 
 
Селен Окудуку (Tурция) 

Област на  дейност:   
- Учител по математика 
- Проектен мениджмънт 
- Лидерство 

 
Опит: 5 години  
 
Мото: „Не вярвам в съвпаденията. В историята има само 
хармоничност, но не случайност“ Пикасо 
 
Contact Details: okuducuselen@gmail.com  
 

 

mailto:cveta.paunova@gmail.com
mailto:vihrenemitev@gmail.com
mailto:okuducuselen@gmail.com


СПОМЕНАВАНЕ С БЛАГОДАРНОСТ  
 
Това ръководство е изготвено като част от проекта по програма Еразъм + на 
Европейската комисия. Ключово действие 2 - Стратегическо партньорство за създаване 
на иновации. 

Координатори на интелектуалния продукт: Александра Найческа, Трайче Анастасов, 
Мустафа Ердоган. 

Обучители: Мустафа Ердоган, Йован Сталевски. 

Изследователи: Туба Ата, Рафаеле Месина, Анна Лалковска, Мария Христова, Нели 
Лалковска, Георги Консулас, Василики Батакоглу, Костас Анагностопулос, Трайче 
Анастасов. 

Редактор и автор: Йован Сталевски 

 Графичен дизайн:  

 

ПРИНОС ЗА РЪКОВОДСТВОТО С ТЕХНИТЕ ОПИТ И МИСЛИ - Всички участници в 
тренировъчните дейности в Истанбул и Охрид. И всичките 200 участници в местните 
обучения в Турция, Северна Македония, Гърция, Италия и България. Благодаря ви! 

епублика Турция или Министерството на въпросите на Европейския съюз не носи 
отговорност за представените възгледи. 

Част от съдържанието на тази книга може да се копира при условие, че не не е за 
търговска употреба и посочване на източника. 

Всички права запазени. © 2019 - CEFE Македония и партньори по проекта. 

Номер на споразумението за безвъзмездна финансова помощ 
 2017-2-TR01-KA204-046126. 
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