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ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЦЕННОСТИ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
”Духовни стълбове” на новия свят стават “познанието, културата,
интегративността, демократичността, толерантността и хуманизмът”, които се
издигат в универсални човешки ценности”.
Прогресът, благоденствието, устойчивото развитие и оцеляването на
природния и социален свят се свързват с образованието и “образоваността на
индивида”. В тази връзка водещи за висшето образование стават европейските
ценностни опори – “цялостна система от принципи, изисквания, норми и механизми,
които придават единство на европейското образователно пространство и гарантират
свободата на обучение”
Основни цели на съвременната европейската образователна политика:
1. Постигане на висококачествена национална образователна политика;
2. Развитие и утвърждаване на европейските измерения я образованието на
всички равнища;
3. Засилено езиково образование;
4. Обмен на ученици и студенти – разменни програми и взаимно признаване на
дипломи и други квалификации;
5. Създаване и развитие на надеждни системи за контрол, оценяване и
поддържане на качеството на образованието, акредитацията и лицензирането;
6. Сътрудничество между образователните институции на страните - членки на
Европейския съюз;
Университетът като институция се променя.
Промените са в глобален мащаб, но тенденциите са до голяма степен
характерни и за България.
-

-

-

Движещи сили на промяната се явяват:
Нарасналото търсене на висше образование;
Изискванията за разнообразие в предлаганите специалности;
потребността от осигуряване на качество и релевантност (съответствие на
обществените и икономическите потребности) на университетското
образование;
Започналата реформа в системата за висше образование и необходимостта от
компетентно управление на промените на национално и университетско
равнище;
Значителното намаляване на финансовите средства за този сектор на
образованието;
Обвързаността на висшето образование с пазара на труда;
Интернационализацията на висшето образование, която се отразява върху
разрастването на междууниверситетското сътрудничество.

Още от 70-те години на миналия век трайна глобална тенденция в
образованието в т.ч. и в университетското, става образованието, ориентирано към
“Негово Величество Студента”. Това означава създаване на всички условия и
улеснения, които гарантират ефективното обучение и учене на студентите.
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Съвременни университетски ценности:
1. Учене, развитие и усъвършенстване;
2. Интерес към изследователската дейност (в която като равностойни партньори
на преподавателите участват и студентите), търсене на научната истина,
самокритичност, стремеж към усъвършенстване и самоусъвършенстване;
3. Свобода на мненията и зачитане на различията в рамките на “цялото”;
4. Самостоятелност и свобода на личността;
5. Рационално поведение по отношение на икономическите проблеми;
6. Мирно съвместно съществуване и свобода на сдружаването;
7. Свобода и демокрация;
8. Зачитане на правата на човека;
9. Приоритет на правните и етничните норми;
10. Приемане на равнопоставеност на различните вероизповедания;
11. Недискриминация под каквато и да е форма.
РОЛЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Университетският преподавател изпълнява различни роли в процеса на
обучение:
- задава норми – създава климат, който е благоприятен за даване и получаване
на обратната връзка;
- задава ритъма на изпълнение на задачите – когато студентите изостават във
времето преподавателят им напомня крайния срок, за да се организират подобре за постигане на целите;
- осигурява ресурси (информация) – помага за удовлетворяване на
потребностите на студентите от информация, която не може веднага да бъде
получена;
- напомня – когато нещо важно за решаването на учебната задача убягва от
вниманието на студента/студентите преподавателят насочва вниманието към
него;
- ръководи – насочва относно избора на управленски техники и контролиране
(самоконтролиране) на процеса на учене;
- улеснява задачата- помага на студента/студентите, да анализират проблема и
да достигнат до вярното решение;
- улеснява ученето – съветва относно планирането и организирането на
процеса на ученето, в т.ч. избор на стратегия на учене;
- улеснява процеса – предлага начини на достигане до различни решения без
сблъсъци и конфликти;
- стимулира – след като задачата е изпълнена, преподавателят стимулира
студентите да потърсят приложение на решението в нова ситуация;
- съветва по групова динамика – поставя на вниманието на групата важни
въпроси и проблеми, свързани с формирането и различните процеси в
подгрупите, които имат отражение върху групова работа;
- консултира студентите – относно организацията и управлението на процеса
на учене;
- координира дейностите, свързани с разпределението и изпълнението на
учебните задачи;
- записва мнения - по време на дискусии записва предложения и решения;
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-

-

наблюдава, води бележки относно спецификата на задачата и подходящия
начин (процес) за нейното изпълнение;
ръководи дискусията – наблюдава за спазването на правилата за участие в
дискусията, дава съвети по отношение на отделните проблеми – обект на
дискусията;
демонстрира – показва на групата как да обобщава изводите от процеса на
вземане на решение;
катализира (предизвиква) – провокира активност чрез нестандартна намеса,
идеи и предложения за решения.

М. Тайнцмън, Б. Джоунс, Т. Фенимор, Дж. Бейкър, К. Файн и Дж. Пиърс
акцентират върху три основни роли на преподавателя в учебния процес, базиран
на диалога и сътрудничеството.
Роля на подкрепящ
В тази си роля преподавателят организира материалната среда чрез
подреждането на мебелите така, че студентите да се чувстват активно включени в
процеса, да могат да дискутират лице в лице. Подходящата организация на
образователната среда подпомага интегрирането на новата информация към
наличните знания и опит. В ролята си на подкрепящ учебния процес
преподавателят осигурява възможности за съвместна работа и решаване на
проблеми. Предлага на студентите различни учебни задачи. Насочва към
необходимите учебни ресурси (книги, аудио и видео касети, списания, вестници
и др.) .Организира студентите в подгрупи и им помага да си разпределят ролите –
на лидер, окуражаващ, обобщаващ (основните акценти), записващ, говорител).
Създава условия за изява на всеки студент в съответствие с неговите специфични
умения и способности. В някои случаи задава правила и норми на поведение, с
цел улесняване на комуникацията между студентите. Провокира ситуации, които
изискват прояви на сътрудничество и толерантност от страна на студентите за
решаване на проблеми от реалния живот, което води до обогатяването им с нови
идеи, перспективи и опит по отношение на поведението в трудни ситуации.
Роля на модел (пример)
В тази си роля преподавателят споделя мисли и идеи, предлага решения,
обобщава алтернативи, анализира сложна информация, изказвайки на глас своите
схващания с цел да помогне на студентите да осъзнаят, че ученето изисква
усилия и преодоляване на препятствия. Той предлага примери и демонстрира
начини за постигане на консенсус, организиране на времето, избор на
алтернативни мисловни модели при проблеми в комуникацията, различни начини
на планиране, мониторинг и оценяване на процеса на учене и резултатите от
него. При по-сложни задачи, изискващи спазването на етапи и стъпки,
преподавателят трябва да демонстрира какво е необходимо да се направи на
всеки отделен етап от решаването на задачата. Едва след това той може да
постави на студентите подобна задача за решаване.
Роля на наставник (треньор)
В тази си роля преподавателят осигурява необходимата помощ на студентите
под формата на съвети, инструкции, обратна връзка, варианти на решения
(“жокери”), така че те да могат да се справят сами, но и да развият чувство за
отговорност към изпълнение на поставените задачи.
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Съществено условие за реализирането на тези роли е способността на
преподавателят да оценява собствените си умения за подкрепа на учащите. Едва
тогава той би могъл да работи целенасочено върху развитието на умения за учене
у студентите, което би повишило ниво на самостоятелност в учебния процес и
отговорността им за резултатите в него.
Като подпомагащ учебния процес преподавателят трябва да полага специални
грижи за:
- диагностициране нивото на умения за учене на студентите;
- подпомагане на студентите да се саомооценяват и взаимно да оценяват
уменията си за учене;
- формиране на умения у студентите за определяне на стилове и развитие на
стратегии за учене;
- формиране на типове умения за учене (преносими, общи и специфични) и
видове умения за учене (за управление на времето и задачите, за общуване, за
изследователска работа, за учене от различни източници и др.);
- изграждане на позитивен, творчески, стимулиращ микроклимат.
МОДЕЛИ, СТРАТЕГИИ, СТИЛОВЕ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА
ПРЕПОДАВАНЕТО
Преподаването е втората субектна страна (другата е ученето) в обучението и
образованието. За него могат да бъдат дадени редица дефиниции, които го тълкуват
от различни страни, което показва твърде сложния характер на това събитие, а някои
автори направо отказват да го интерпретират заради непредвидимост и
непредсказуемост (Shalaway, L., 1998).
В зависимост от изповядваната философия и ползваната парадигма могат да се
представят следните дефиниции:
А) В структурната (класическа) парадигма:
• “Преподаването е управление на учебно-познавателната дейност на
обучаемите; един от компонентите на процеса на обучението”
(Пидкасистьй, П.И., 1999);
• “Преподаването е специална професионална дейност, насочена за
предаване на децата на сума от знание, умения и навици и възпитаване в
процеса на обучение; подредена дейност на педагога за реализация целите
на обучение (образователните задачи) и осигуряване на информирането,
осъзнаването и практическото приложение на знанията” (Коджаспирова,
Г., А. Коджаспиров, 2000);
• “Преподаването представлява организиран, планиран, систематичен и
неопосредствано активен педагогически процес, който се извършва от
учителя и е насочен към учениците с цел и задача те да овладеят
системни, трайни, основни и континуирани знания и умения, както и в
помощ на развитие на психофизичните им способности и възпитаване на
различни положителни качества” (Иванов, А., 1999);
• Преподаването е управление на ученето и усвояването;
• Преподаването е ръководство на ученето и усвояването;
• Преподаването е учене на другия (ученика) как да се учи;
• Преподаването е ръководна дейност на учителя в обучението;
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•
•
•
•
•
•
•

Предизвикване и пускане в действие на стимули за желана промяна на
поведението;
Подкрепа в определен график на положителните реакции на учениците;
Преподаването е съчетание на изкуство и наука (Gage, N., 1985);
Изложение на знание, методи и създаване на условия за тяхното
приложение;
Преподаването е начин на определяне на това, което трябва да се научи и
представяне на компетентности;
Определяне на липсващите части от дадено правило и предоставянето им
на учениците;
Преподаването е вземане на решение от учителя;

Б) Във функционално-конструктивистката парадигма:
• Преподаването е съвсем спонтанна, непринудена, интуитивна, неописуема
и тотално непредвидима активност на учителя в обучението и въобще в
човешките отношения (Collins, P., 1967; Gage, N., 1985);
• Осигуряване и организиране на средата за учене;
• Създаване на оптимални условия за стимулиране и мотивиране на
активността на учениците;
• Създаване на условия за придобиване и развитие на личен опит;
• Поставяне на учениците в ситуация на учене;
• Създаване на условия за свободен избор н учебни съдържания, методи за
овладяването им и свободно преследване на лични уместни цел;
Както и да се дефинира преподаването, то е модифицирано специфично
поведение на учителя, организирано и реализирано в поредица от събития, които са
насочени към промяна на поведението на учениците (учена - друга поредица от
събития). Като всяко поведение преподаването обхваща редица явни или скрити
действия, реакции, движение, процеси, операции, но в средата контекста,
ограниченията, нормите и закономерностите на обучението и образованието.
Моделите на преподаване в случая са определени “минитеории”, които
възпроизвеждат номотетични (обобщени), съществени за преподаването негови
ценни и полезни елементи, стандарти за копиране и създаване на цялостни
структури на това събитие или поредица от събития.
Почти навсякъде в специализираната литература се описват следните модели
на преподаване, някои от които се повтарят в дадените подреждания като с
преплитане на стратегии и методи:
− информационно – процесуален (когнитивен);
− личностно–недирективен (хуманистични – роджериански) ;
− социално–интерактивен;
− поведенчески (бихейвиорален);
или;
− директно-инструктивен (Joyse, B., M. Weil, E. Calchoun, 2004);
− трансакционен (интерактивен, на взаимодействие);
или;
− “top-down” – от началото към върха по определени етапи;
− душевно “акуширане”;
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− директно преподаване;
− социално-интерактивен;
− съгласие за дялово участие в обучението;
− проблемно центриране (“вдигане от дъното”);
− радикално конструктивистки;
− проектно базиран;
или;
− активно базиран (инструктивен);
− интерактивен;
− преподаване чрез модели;
− виртуално преподаване;
− “равно участие” (на ученици и учител);
− въпросно-диалогично базиран;
− екипен (групов);
− конструктивистки;
− технологичен;
В т. нар. “индекси на университета “Бъркли” за преподаването” се предлагат
следните модели:
− директно преподаване;
− “майсторско’ учене;
− симулации;
− писани текстове;
− програмирани текстове;
− групово (кооперирано учене);
− дискусии;
− синектика;
− недирективно преподаване;
Моделът на директно преподаване включва:
1. Дефиниране на конкретните цели.
2. Очертаване на исканите стандарти.
3. Предявяване на очакванията на учителя.
4. Преподаване чрез въвеждане, моделиране и проверка за разбиране на
съдържанието.
5. Ръководена дискусия и практика.
6. Прекратяване на дебатите.
7. Самостоятелна практика.
Това е модел, който се нарича “седем стъпки”.
Стратегиите на преподаване са принципен път за организиране и реализиране на
преподаването, модели на адаптирането и алтернативното му превъплъщаване в
процесуалните или ситуативните събития на обучението.
Много често стратегии повтарят моделите на преподаване или се представят като
методи и техники, което, разбира се, не е правилно, както ще се види по- надолу
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−
−
−
−
−

Типовете стратегии могат да бъдат:
директни;
индиректни;
насочени за учене чрез опита;
насочени към независимо учене;
насочени към интерактивност;

Някои автори (Silwer, Hangon) сочат следните стратегии с едно забъркващо
подреждане, което не е аргументирано, и го представям само за информация (някои
абревиатури са по първите букви на синтагмите ):
1. AGO (Aims, Goals, Objectives) – целева стратегия.
2. Съгласие – несъгласие (при издигане на идеи от учениците).
3. Изискване (за умствен “багаж”).
4. Интерактивна стратегия.
5. CES – последователност и продължителност (планова стратегия).
6. CAF – обмисляне на всички фактори – ръководене и диалог.
7. FIP – доминиращи и важни приоритети.
8. Пет въпроса “защо?”.
9. Грижи за дефиницията.
10. Четири ъгъла – стъпка по стъпка, дискусии.
11. Разходка в галерията – наблюдение и демонстриране.
12. Как аз съм научил това?
13. Групово обучение.
14. Разсъдъчна карта.
15. OPV – други гледни точки.
16. PMI – плюс и минус = интересно.
17. Подготовка и представяне.
18. PAFT – роли, посещения, формат, тема.
19. Търсене на втори за съгласие.
20. Четене, комплектуване, връщане.
21. Стартова дискусия.
22. Шест шапки на мислене (проблемно обучение по групи или
индивидуално).
23. SORRR – общ преглед, връщане, четене, повторение, поглед.
24. SWOT анализ.
25. TGT – екип, игри, състезания.
26. Мислене, писане, образуване на двойки, разделяне.
27. Мислене по двойки и разделяне.
Стиловете на преподаване са повтарящото се индивидуално и своеобразно
реализиране на това събитие вследствие на особеностите на личността на учителя,
неговата подготовка, образователна философия, която изповядва. И тук са възможни
много голям брой нюанси, но типизирането ги обобщава и свежда до краен брой.
Най-известно е подреждането на стиловете на Антъни Граша (Antony Gracha) –
преподавател в университета в Синсинати (САЩ):
− експерт и формален авторитет;
− личностноцентриран към себе си;
− фасилитатор;
− делегатор на комплекс от задачи;
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Други автори делят стиловете на преподаване на: формални и неформални;
директни, индиректни и смесени.
Трети се обръщат към теориите за учене и сочат бихейвиористичен,
когнитивен и хуманистичен стил.
Четвърти автори се опират на учението за темперамента и диференцират
следните стилове: опекун, артист, идеалист, рационалист.
Пета група автори са привърженици на класифициране на стилове на
преподаване по доминирането на някои равнища от таксономията на Блум.
Напоследък се търси някакво равнище на съответствие със стиловете на
учени и по този начин се открояват следните стилове: по доминиране на мозъчните
процеси в двете полукълба: (аналитици, холистици); по преобладаване на
използваните методи; по управление на класа; по управление на средата и
акцентиране върху някои от нейните елементи (звук, светлина, температура,
кинестезия); по планирането на уроците, по нагласата и мотивацията.
В руската педагогическа теория е особено популярно деленето на стиловете
на:
емоционално-импровизиращ,емоционално-методичен,разсъдъчноимпровизационен, разсъдъчно-методичен (Маркова, А., 1993).
Класическо директивно преподаване има следните слабости:
- съобщаване на знанията като едностранно движение;
- представяне на информацията под формата и с качествата на твърд
продукт;
- смята се, че ученето е важно откъм резултатите;
- ориентирано е от към затворени етапи и към чужд външен опит;
- използване предимно на формалнологическото мислене, без да се
поощрява дивергентното и латералното мислене;
- залепване на етикети на учениците; слаб, силен, посредствен и п.р.;
- ориентация към абстрактни и “книжни” модели;
- всичко се детерминира от учебните съдържания и използваните
методи и форми на обучение;
- робува се на дидактически стереотипи и не се въвежда “ноу-хау”;
- много пъти учителят мисли и действа вместо учениците;
- натрапват се учителски избор и собствени цели;
- налага се формален авторитет;
- учениците са външно, а понякога и вътрешно пасивни;
- учителя се изживява като субект, а учениците – като обекти на
обучението и образование.
Съвременните ориентации на преподаването в повечето случаи са следните:
- даване на предимство на процедурните и обуславящите знания;
- представяне на знания и умения в развитие;
- откритост на учениците към актуална информация;
- центриране към ученето;
- разбиране на ученето като процес с вероятностни резултати;
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-

отсъствие на строги ограничения, идващи от учебните съдържания
и формални методи;
поощряване на създаването на външен опит;
стимулиране на интереси и опити за творчество;
развитие на рационализъм и интуиция;
предложения за изследователски модели на учене;
създаване на функционални пространства за генеративно
(конструктивистко) учене;
съобразяване с информационните компютърни технологии и
въвеждане на “ноу-хау”;
верен поглед върху интерактивната, интерсубективната и
контестуалната същност на обучението в тяхното единство;
критичност към класически форми и методи на обучение;
разбиране и приемане на учениците като активни субекти в
обучението и образованието;
съобразяване с диверсификациите (многообразието).

В редица страни съществуват стандарти на преподаването.
Общите национални стандарти в САЩ са разработени на три равнища за
всеки стандарт: изпълнение, познаване, диспозиция:
1. Развитие.
2. Курикулум.
3. Преподаване:
а) изпълнение (приложение): да прилага познанията си от теориите за учение
и преподаване; да управлява ефективно учебната стая;
б) да ползва различни техники, инструменти и стратегии на преподаването;
в) знания: да познава курикулумите, теориите за тях и учебните зъдържания
от предметната си област; да познава особеностите на личностното
развитие, да разбира теориите за учене и преподаване, да познава
информационните технологии, да разбира и отчита индивидуалните
особености;
г) да модифицира преподаването съобразно с изявите на индивидуалността;
да разбира важността на проверката, контрола и вариациите на
оценяването;
4. Оценяване.
5. Професионална роля.
6. Учене.
7. Формиране на социалната среда.
8. Професионално развитие.
Националният съвет за професионални учителски стандарти (NBPTS), от
своя страна, е въвел следните общи стандарти за преподаване в САЩ за средно
училище:
1. Да разбират познанието и ученето.
2. Да познават учебните съдържания, по които са подготвени, курикулума.
3. Зачитане на индивидуалното многообразие на обучаващите се.
4. Да разбират значението на приложението, на знанията в обучението.
5. Да владеят ресурсите на преподаване.
6. Да умеят да организират учебната среда.
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7. Да умеят да оценяват знанията и уменията на обучаващите се.
8. Да познават обкръжаващата среда на обучаващите се.
9. Да имат самосъзнание за професионалната си дейност.
10. Да си съдействат с колегите.
Националните стандарти в САЩ имат конкретно разгръщане във всеки щат.
Така например в щата Илинойс те са:
1. Разбиране на важни понятия, методи и въпроси и определен учебен
предмет.
2. Разбиране на човешкото развитие и човешкото учене.
3. Зачитане на индивидуалното многообразие.
4. Умение за планиране.
5. Създаване и поддържане на мотивация, учебна среда и социална
интеграция на учениците.
6. Ползване на многообразни методи на обучение.
7. Комуникативност.
8. Поддържане на колегиалност и стремеж за професионален растеж.
9. Рефлективност.
10. Разбиране на преподавателската професия и поддържане на нейните
стандарти.
Международната организация по стандартизация (IBSTPI) официално
предлага 14 стандарта за областта на компетенции на учителите, мениджърите по
обучение и проектиращите учебни курсове.
Всеки стандарт от своя страна обхваща от 4 до 9 функции. Те определят
ролята на преподавателя независимо от конкретните условия и типа организация:
1. Анализ на материалите по организация на обучението и информация на
учениците.
2. Осигуряване на подготовката за обучението.
3. Осигуряван и поддържане на доверието на обучаващите се.
4. Управление на средата на обучение.
5. Демонстриране на ефективни умения за комуникация.
6. Демонстриране на ефективни умения за представяне на учебните
съдържания.
7. Демонстриране на ефективни умения за задаване на въпроси.
8. Да отговаря по определени начини на потребностите на обучаващите се и
да поддържа обратна връзка с тях.
9. Да поддържа положителния растеж и мотивацията за учене.
10. Да използва ефективно методите на обучение.
11. Да умее да оценява.
12. Ефективно да използва средствата за обучение.
13. Да умее да оценява качеството на обучение и неговите резултати.
14. Да води правилно регистрирането и отчета за оценяване на обучаващите
се.
Направеният обзор ясно показва, че преподаването в своите частни
превъплъщения има общи и недвусмислени стандарти или стандартите за него са
част от общите стандарти за преподавателската професия.
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Структурата на преподаване е организирана, оформена и относително
устойчива конфигурация (взаимно разположение) на поредица събития, с които
реализира то. Конструктът “структура” пределно общо, а в случай – и конкретно,
се употребява, за да обясни, че преподаването, разглеждано отделно (за целите на
научния анализ), е едно цяло с присъщите му строеж и организация, които са
едни от най-значимите му аспекти. Може би конструктът “структура” със своите
референти е антоним (противоположност) на събитията функция и поведение, но,
както става често, функционалните (поведенческите процеси), също имат
структура, чрез която са организирани, оформени и относително устойчиви. Това
води до извода, че структура има там, където има множество компоненти.
Структурата не може да бъде изследвана съдържателно без да се вземат предвид
връзките между нейните компоненти, относителната и устойчивост, връзката
между тази структура и функциите. Тази сложност на преподаването задължава
да се видят метаморфозите, преобразованията, които стават с компонентите
(събитията) в неговата структура, и едновременно с това ограниченията им,
които се налагат от контекста на обучението. Това означава, че в него
преподаването е вече “част” от друго цяло.
В структурата на преподаването могат да се отделят компоненти, които са
организирани и подредени по определен начин в зависимост от характеристиките
на учебното съдържание, конкретните цели на обучение и от спецификата на
обучението в неговата цялост.
Компонентът на структурата на преподаване е отделна негова “съставка”,
видово оформено събитие, което има прагматичното значение предимно за
разработване (култивиране) на учебните съдържания, промяна на поведението на
ученика и средата на учене, както и за постигане на образователни цели.
Следователно компонентите на структурата на преподаването са функционални.
В преподаването, неговата структура и функции се проявява субектността (да
не се бърка със субективност) на преподавателя. Тук под субектност на
преподаването се разбира определена страна от продуктивната преобразуваща,
саморегулираща се и саморазвиваща се професионална активност на учителя,
отношението му към себе си като изпълнителна на тази професионална роля.
Атрибуциите на субектността са: активност, съзнателност, самосъзнателност,
самооценка, самоконтрол, възможности за избор на цел и ценности, отговорност
(Волкова, Е., и др., 2001). Макар че тук се смесват конструкти и събития, по
важно е да се види, че субектността има свои мотивационно, операционални
механизми:
- целеполагане;
- намиране, избор и продуциране на средства за постигане на целите;
- приемане на решение за това, как и при какви условия ще се
постигне целта;
- оценка на резултатите;
- натрупване на индивидуален опит (Татенко, В., 1995).
Субектният опит от своя страна включва в себе си:
- ценностен опит;
- опит от собствена рефлексия;
- опит от привичната активизация;
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-

операционен опит;
опит от сътрудничество (Осницки, А., 1996).

Ако посочените компоненти са формирани в достатъчна степен, е налице
субектно поведение.
Компетентното субектно поведение в аспекта на преподаване включва
специфична интегративна способност на учителя за приложение на конкретни
специализирани знания и действия в конкретната предметна област на обучение,
инициативност, собствена организираност, организираност на други и средата,
оценка на последствията от собствените действия.
Компонентите на преподаването могат да се обособят в 3 пределно широки
групи.
Първа група са управленско-регулиращи компоненти. Към тях могат да се
причислят: външно мотивиращ ученето, целеопределящ и целеполагащ,
тематично центриращ, стимулиращ, организиращ, регулиращ (собствената
дейност и дейността на учениците).
Втората група са процесуални компоненти: интелектуално-познавателен,
социално-познавателен, емоционално-познавателен, емоционално-експресивен,
информационно-комуникативен,
изследователско-творчески,
формиращомоделиращ, практикоприложен,
възпитателно-индуциращ, метакогнитивен,
рефлексивен.
Третата група компоненти са резултативни: контролно-оценъчен,
диагностичен, прогностичен. Четвъртите компоненти са формално
(административно) репрезентативни.
Функциите на преподаването, разбирани като продуцирани отношения и
действия (събития) от динамичната структура на преподаването спрямо ученето
и учениците, могат да бъдат:
I. Управленско-регулативни функции, които поддържат непосредствено
или индиректно параметрите на зададените цели и събития в
обучението:
1. Външно мотивиране – външно (от фактори, които не са у обучаващият се)
непосредствено или опосредствено (индиректно) влияние на
преподавателя за подбуждане на ученето
2. Стимулиране – контекстно средово и личностно адекватно въздействие
върху обучаващият се за иницииране, поддържане и контрол на ученето.
3. Активиране – модално и модифициране външно въздействие за
мобилизиране на различни равнища и интензивност на общите и
специфичните интелектуално – познавателни, креативни, емоционални,
психомоторни, социални и практически ресурси на ученика. Посредством
активирането се придобива субектен статус и получава усещане за
собствена стойност, ценност и ефективност.
4. Целеопределяние и целеполагане.
5. Тематично центриране – съсредоточаване на вниманието за известно
време върху изучаваната тема като входяща конкретизация на учебното
съдържание и начало на неговата структурна организация. Темата е част
от единството на дискурса на обучението, а концентрирането върху нея
контролира и подчинява целеобразуването и входа към информацията и
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събитията (дейностите) в обучението. Тя е техен структурен и
функционален маркер.
6. Средово структуриране – подреждане и осигуряване на оптимално
физическо и социално обкръжение и условия като стимулатор и активатор
за ефективното реализиране на събитията в обучението.
7. Планиране на учебните съдържания – интелектуална операция от синтезен
характер за създаване на схема или проект за обема, качеството и
подреждането на тематично диференцираните или интегрирани знания,
умения и компетенции от учебната програма като независими
променливи.
8. Планиране на уроците и други форми на обучение.
9. Планиране на методите на обучение.
10. Дизайн на обучението.
11. Програмиране – разширено обективизиране и оперативно представяне на
планирането.
12. Организиране на обучението – оптимално ( възможно най-доброто за
дадени условия и съобразно за дадени критерии) функционално
съгласуване и синхронизиране на действията на субектите в обучението.
Организирането противостои на хаоса и абсолютизираната субективност
на свободната воля.
13. Регулиране в обучението – съхраняване и поддържане при нужда на
целево и съдържателно планирани и ориентирани събития и състояния в
обучението, така че да водят към саморегулация на обучаващите се.
14. Създаване и поддържане на прави и обратни връзки.
II. Процесуални компоненти на преподаването, функционирането на
които води дадена статична форма или структура към изменение чрез
различни операции и действия, насочени към определена цел.
1. Теоретични и абстрактни интелектуално-познавателни функции, които
предоставят време и пространство за:
а) индиректно или директно съдействие под различни форми и средства за
емпирично (апостериорно) или рационално (априорно) достигане на
различни, относително достоверни истини от страна на обучаващите се;
б) съдействие за решаване на епистемологични проблеми в областта на
законите, теориите, обясненията, доказателствата;
в) създаване на познавателни ситуации и събития;
г) съдействие за овладяване на научни методи, техники, алгоритми;
д) подпомагане на създаването и развитието на обобщени конструкти с
референти за:
- способности за опериране с пространствени отношения във вътрешен
план;
- способности за детайлизиране на зрителни образи и визуализация;
- способности за изчисления;
- способности за вербализиране и разбиране;
- запаметяване;
- способности за логически разсъждения и операции;
- вземане на решения;
- способности за презентиране и решаване на задачи;
- проследяване хода на решението на задачата;
- способности за оценяване на решения;
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- способности за оперативно приложение на знанията;
- продуктивност, гъвкавост и критичност на мисленето.
2. Социално познавателни функции за подпомагане на социалната
интелигентност чрез съдействие за формиране и развитие на:
а) способност да се работи с околните;
б) способност да се разбират другите;
в) способност да се поставиш на мястото на другия;
г) способност критично да се оценяват постъпките на другите;
д) приспособяване към живот с други хора.
3. Емоционално познавателни функции, които съдействат обучаващите се да
създават и развиват:
а) способност за точна оценка и изразяване на собствените емоции
и емоциите на другите хора;
б) способност за познавателна преработка на емоционалния опит;
в) разпознаване и разбиране на емоциите;
г) адаптивна регулация на собствените емоции;
4. Емоционално-експресивни функции, които дават израз на отношението на
преподавателя към разработваната тема, към отделни участници и групата
като цяло и са продукт на собствената му емоционална интелигентност.
5. Информационно-комуникативни функции:
а) предоставяне на предварителна информация;
б) предоставяне на основна съдържателна информация;
в) предоставяне на допълнителна и консултативна информация;
г) предоставяне на текуща инструктивна информация;
д) съдействие съобразно със ситуацията за междуличностна,
личностно-групова, междугрупова комуникация;
е) невербална комуникация;
ж) ориентационна и стимулираща комуникация;
з) общуване за: психично “заразяване”, внушение, убеждаване,
подражаване, включване в действия за управление на
конфликти, за емпатия, за оказване на подкрепа и п.р.
6. Изследователско – творческа функция за показ и съдействие за овладяване
на теоретични и емпирични изследователски методи и модели на учене и
опити за творчество.
7. Формиращо-моделиращи функции, които насочват учителя за създаване
условия и фактори за постепенно образуване, утвърждаване, моделиране,
преобразуване и развитие на различни новообразувания и качества в
интелектуално-познавателната,
поведенческо-емоционалната
и
психомоторната сфера на личността в елементарен или строго
детайлизиран, в теоретичен или практичен, в законово-символен, в
репродуктивен или творчески-изследователски план.
8. Практикоприложни функции за осигуряване на функционални
пространства в обучението:
а) формиране на интелектуални, социални и практически умения;
б) решаване на учебни задачи и проблеми;
в) трансфер на знания и умения;
г) създаване на проблемно-изследователски опит у учениците;
д) актуализиране, консолидиране и възстановяване на знания и
умения.
9. Възпитателна функция.
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10. Функция за развитие и поддържане на метакогнитивния опит – знания за
собствените им познавателни възможности, контрол и оценка на
собственото познание и постижения.
11. Рефлексивна функция – самосъзнание, контрол, самооценка,
самокритичност в преподаването.
III. Финалистично-резултативни функции:
1. Контролно-оценъчна функция.
2. Диагностична функция.
3. Прогностична функция.
4. Корективна функция.
IV. Административни функции:
1. Регистрираща.
2. Представителна.
3. Отчетна.
Таксономии на преподаването. През 70-те години на миналия век френските
педагози Г. де Ландшир и Де Фландер правят опит за таксономизиране
(подреждане) на някои аспекти (функции) на преподаването.
Таксономии на функциите на преподаването на Г. де Ландшир:
А) Организационни функции;
Б) Функции на постановка на проблеми и задачи;
В) Функции на развитие;
Г) Функции на индивидуализация;
Д) Функции на положително оценяване;
Е) Функции на негативно оценяване;
Ж) Функции на концентрирано използване на техника и материали;
З) Функции на положителна емоционално подкрепа;
И) Функции на отрицателна емоционална подкрепа.
Таксономии по категоризиране на взаимодействието с учениците по Де
Фландер:
А) Приема чувства и емоции;
Б) Поощрява и окуражава;
В) Приема и използва идеи на обучаващите се;
Г) Поставя въпроси;
Д) Прави изложения под различна форма;
Е) Дава упътвания;
Ж) Критикува или осъжда авторитетите;
З) Дава възможност за предизвикване на контакти с учениците;
И) Осигурява на обучаващите се да действат по собствена инициатива.
За реализацията на горните функции е необходимо формирането и развитието
на редица професионални умения на преподавателят, по важни от които са:
- аналитични умения
- прогностични умения;
- проективни умения;
- рефлексивни умения;
- организационни умения;
- мобилизационни умения;
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-

комуникативни умения;
умения за общуване и установяване на обратна връзка (Мижериков, В.,
М. Н. Ермоленко, 2002).
ТЕХНИКИ (ИНСТРУМЕНТИ) НА ПРЕПОДАВАНЕТО

Техниките (инструментите) на преподаване са комплекс и отворена система
взаимно свързана определени действия, операции, процедури и символизации
ефективно осъществяване на преподаването в обучението. Техниките
преподаване могат да съществуват отделно, но в реалната практика често
включени в целостта на методите на обучение.

от
за
на
са

Действията в преподаването са вътрешни или явни (очевидни), директни или
интерактивни емпирични, логико-математически и когнитивни събития
(манипулации), извършвани от учителя върху учебното съдържание, с функционална
и прагматична стойност за постигане на целите и замисъла на обучението.
Операциите в преподаването са външни обективирани аспекти и компоненти на
действията.
Процедурите в преподаването са конкретни и отделни манипулации и постъпки,
включени в действието или в определени методи.
Символизацията в преподаването е използване на действие със знаци, които
заместват нещо, означават нещо или указват на нещо.
Класифицирането на техниките на преподаване може да се извърши по
таксономични равнища, по групите методи на обучение или по компонентните на
структурата на преподаване. Тук то се извършва по третия признак.
I. Управленско-регулативни техники:
- Инструктиране.
- Даване на собствени предложения.
- Предразполагане към предположения и идеи на учениците.
- Директно разпореждане.
- Делово разпореждане.
- Групово или класно вземане на решение.
- Търсене на консенсус.
- Присъединяване към учениците.
- Несъгласие.
- Възлагане.
- Пряка или косвена аргументация.
- Представяне на мнения.
- Убеждаваща комуникация.
- Целеопределяне.
- Целеполагане.
- Формиране на стандарти, критерии и изисквания.
- Представяне на темата.
- Използване на стереотипи и автоматизми на реагиране.
- Взаимни отстъпки.
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-

Възможности за избор.
Поощрение.
Предупреждение.
Обръщане на внимание.
Възпиране.
Подкрепа.
Афилиация (встъпване в тесен контакт).
Алтернативни решения.
Предоставяне на повече възможности за повече дейност.
Осигуряване на възможности за самоактуализация на учениците.
Ориентиране към близки перспективи.
Демонстриране на вяра във възможностите.
Признание на равноценност и постижения.
Обективна оценка на приноси.
Преформиране (рефрейминг).

II. Същински процесуални техники:
1. Интелектуално-познавателни техники:
- Логическо опериране чрез анализ, синтез, сравнение, аналогия,
индукция, дедукция и п.р.
- Обяснение.
- Дефиниране.
- Образуване на класове.
- Свързване на класове.
- Еквивалентни трансформации.
- Инверсия (обръщане) на информацията.
- Интегриране на знания.
- Формулиране на умозаключения.
- Положителна и отрицателна абстракция.
- Класифициране.
- Обобщаване и глобализиране.
- Екстраполация.
- Елиминация.
- Символично репрезентиране.
- Идентифициране.
- Организиране на съдържание.
- Отделяне на главното и същественото.
- Интерпретиране.
- Конструкция и градация на изводи.
- Употреба на анафора – повторение на едни и същи думи и изкази.
- Визуализация.
- Мултимедийна презентация.
- Свързване на единици по темата.
- Свързване по теми.
- Показ на причини и следствия.
- Извеждане на преценки и изводи.
2. Социално-познавателни техники:
- Създаване на условия за групово и екипно учене, учене по двойки.
- Представяне на други гледни точки.
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-

Преценка на постъпки.
Обсъждане на социални проблеми.
Възлагане на социални задачи.
Предизвикване на просоциално
алтроизъм, емпатия и др.

и

помагащо

поведение

–

3. Информативно-комуникативни техники:
- Запис на тематичен план.
- Употреба на “пауър-поинт”.
- Описание.
- Задаване на въпроси.
- Показ на ключови думи, понятия и изрази.
- Употреба на символи и знаци.
- Активиране на предишни знания и опит.
- Разделяне на информацията на структурни единици.
4. Изследователски техники:
- Експериментиране.
- Моделиране.
- Показ на берифициране.
- Издигане на хипотези, начин на проверката им.
- Показ на решаване на учебни проблеми, ситуации и инциденти.
- Търсене на алтернативи.
- Тестиране.
- Демонстриране.
- Търсене на основания, привеждане на доказателства.
- Описание на евритични и креативни процеси (креативен синтез).
5. Практикоприложни техники:
- Показ на техники на учене.
- Демонстриране на мнемотехники.
- Действия по алгоритми.
- Операции за решаване на различни видове задачи.
- Оценка на решения, извършване на трансфер.
- Представяне на различни действия, операции и процедури.
III. Контролно-резултативни техники:
- Наблюдение (тюторинг).
- Екзаминаторски и проверочни въпроси.
- Оценъчно тестиране.
- Коментиране на постижения.
- Типизиране на грешки и недостатъци.
- Сравняване на постижения.
Техниките на преподаването са отворена система. Всеки учител може да ползва свои
ефективни техники. Основното, което се изисква от него, е чрез техниките да
икономисва (при възможност и необходимост) излишна енергия и усилия, както и да
комбинира различни техники, за да не шаблонизира с преекспонирането на едни и
същи техники в обучението.
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
За да определим нуждите и потребностите от обучение можем да използваме
различни методи за получаване на достатъчна информация за студентите и
клиентите и на тази база да разработваме стратегия за обучение за отделните лица и
организации. Това е подготвителния етап от цялостния процес на мониторинг и
оценка на въздействието – етапът на първично набиране на информация и проучване
на потребностите .
Инструментите, които можем прилагаме са следните:
1. Предварителен въпросник за определяне на опита и нуждите от обучение и
консултиране – получаване на базисна информация за организацията/институцията.
2. Формуляр за оценка състоянието на организация/институцията – въпросник
за определяне на текущото състояние на организацията и областите, в които наймного се нуждае от консултации и обучение.
3. Формуляр за обучение или консултация – за самоопределяне на конкретната
тема или проблем за консултиране или обучение.
4. Фокус група – пряк контакт с представители на целевата група за по-задълбочено
изясняване на потребностите от обучение.Дискутират се предварително обмислени и
структурирани въпроси, като се използва наличната до този момент информация от
по-горните инструменти. Обикновено лидерите не участват. С тях се провеждат
индивидуални интервюта.
5. Интервю – пряк контакт с ключови фигури на организацията/институцията и
отделни нейни представители.
6. Формуляр за самооценка.
7. Анализ на документирани резултати от супервизия – при наличие на проведена
супервизия.
Забележка: Виж примерни за инструментите за предварително набиране на
информация в Приложенията.
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ЛОГИСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА
НА МАЙСТОРСКИТЕ КЛАСОВЕ
Основни понятия:
“Тренинг” - Процес на обучение, при който хората придобиват преди всичко
социални умения, а групата не надхвърля 12-15 човека. Такива форма са Т-групи,
дискусионни групи и други. Съставянето на екип също се включва в тази категория.
Групата работи по предварително зададени теми, но няма строго фиксирана
програма. Обучението се води само от специалисти с нужната квалификация и опит.
Семинар - Процес на обучение, където се придобиват предимно знания, а не
умения. Затова има експерти, които осигуряват теми за стимулиране на дискусиите.
Научаването е резултат от слушане и обменяне на гледни точки между експертите и
другите участници. От участниците се очаква да бъдат добре подготвени по
дискутираната тема, да вземат дейно участие, и да не са просто пасивни слушатели.
Групата е малка /15-20 човека/, така че мненията могат да се споделят директно. В
някои случаи броят на участниците може да достигне и 50 човека, като тогава се
работи в малки групи. Продължителността на обучението е в рамките на 2-5 дни
.Освен дискусия други методи не се използват.
Конференция - Процес на обучение, който съдържа някои от следните
дейности:
◊ Актуални проблеми се изследват с цел да се разрешат.
◊ Може да има “мотивационни” и “изяснителни” пунктове.
◊ Може да се представят нови цели и линии на поведение.
Конференциите варират по степен на участие. “По-добрите” осигуряват на
участниците поле на действие, посредством разделянето им на по-малки групи и
работа в тях плюс доклади от същите.
Симпозиум - Включва представянето на няколко гледни точки от различни
експерти. Публиката по принцип е широка и главно слушателска, а понякога поставя
различни въпроси. Присъства водещ, който представя ораторите, резюмира и
контролира задаването на въпроси от страна на публиката.
Форум - Прилича на дебата по това, че различни и противоположни гледни
точки са представени на публиката. Характерно е, че участниците не се критикуват
взаимно. Публиката е подтиквана да задава въпроси след излагането на всички
мнения.
“Модул” - Сходен с форума, с тази разлика, че има връзка между
участниците /от 3 до 6 човека/. Публиката също може да коментира или да задава
въпроси и е сравнително малка /20-25 човека/, средна /50-100 човека/; голяма /200500 човека/.
“Майсторски клас” – Процес на обучение, при който ярки фигури в сферата
на изкуствата или преподаватели с утвърден в обществото практически опит,
периодично предават своите знания, умения и успешни практики пред широка група
от специалисти в дадената област, студенти и граждани.
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Курсове, програми, сесии и т.н. са общи понятия, от които не може да се
разбере много за истинската природа на процеса на обучение, касаещ най-вече
участието.
Ако процеса на обучение представлява по-скоро “да стоиш и да слушаш”,
“конференция” и “курс” са подходящи термини.
Конференцията включва общо представяне на идеи от различни експерти, а
Курсът и майсторският клас изискват специализирана дейност.
Необходимо е организаторите предварително, съобразно проучването на
потребностите, да определят формата на обучение, която е най – подходяща за
постигането на поставените цели. Преценете и важността на предварителното
запознаване на участниците с начините, по които те ще се обучават, доколко активни
трябва да бъдат и какво обучаващите ще очакват от тях преди, по време и след
процеса на обучение.
Всяка една от формите има своя специфика както при подготовката , така и
при организирането, провеждането и заключителния етап.
УЧЕНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРИДОБИТ ОПИТ
Когато по време на обучение осигурите възможността на участниците да
преживеят учебния процес, за разлика от това само той да им бъде преподаван в
устна или писмена форма, това се нарича учене въз основа на придобит опит.
Полезни синоними на този термин са: “учене чрез откритие”, “учене, базирано на
опит”, “учене чрез действие”, “учене по интерактивен метод”.
Ние можем да разберем този метод на учене, ако се вгледаме в поведението
на учащите се възрастни хора - нещата, от които те не се нуждаят или не искат и
които лесно могат да бъдат премахнати:
- седене и слушане /едностранен тип комуникация/;
- водене на бележки;
- формалностите;
- изолацията от връстници /те искат взаимодействие и контакти/;
- свръхтеоретичност ;
- домашна работа /само в случаите, когато определена материя не може да
бъде структурирана и заучена по друг начин/;
- вечерни събирания /освен ако няма сериозна причина те да се провеждат/;
- голямо количество материал, който трябва да бъде прочетен
- да бъдат надприказвани;
- машинки и различни други малки приспособления.
Казано накратко те искат да придобият учебен опит, а не опит в „класната
стая”.
Цели
цели:

Разгледано в специфичен план ученето по интерактивен метод има следните

Емоционални - промяната на чувствата, мнението, ценностите в интензивна
и емоционално ангажирана среда по време на тренинг, е една от типичните цели.
Съпричастност - научаването на това да почувстваш, че се намираш в нечии
обувки е една от останалите цели. Например напъхването в люлеещ се стол и
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поставянето му в центъра на препълнен търговски център, спомага за разбирането на
несъзнателно проявената жестокост, снизходителното отношеине, и дори
отвръщението, с което обществото “засипва” “трудните случаи” или просто хора,
намиращи се в затруднено положение.
Взаимодействие - ученето може да достигне до определено познавателно
ниво, свързано с придобиването на редица умения, като например - как се взема
интервю, слушане, съветване, даване на обратна информация и т.н. Чрез подходящо
осъществено разпределение и структуриране на материала от страна на треньора,
участникът може да постигне взаимодействие от две различни коренно
противоположни позиции слушател-говорител, треньор-сътрудник, продавач-клиент
и т.н.
Забележка: Тези познавателни умения изискват също познаване на
емоционалността, т.е. знания, свързани с емоционалната реакция на хората, което
се явява като помощно средство на познавателно ниво.
Усъвършенствани познавателни умения - оценяването и синтезирането на
отделни умения също може да бъде практикувано и заучено: обратната информация,
насочена към учащия се, със сигурност ще доведе до появата на умения, ефективни
в условията на реалния свят.
Освобождаване от вредни навици - много от нас притежават различни
вредни навици като например предубедеността, поддържането на стереотип,
различни фобии и разбира се винаги ще ни бъде от полза ако успеем да се
“освободим” от тях. Например добрата симулативна игра помага на мъжете да се
освободят от мъжкия си шовинизъм или покорните и смирени могат да си възвърнат
своята увереност чрез участие в ролеви игри, когато играят положителна роля свършват поставената им задача добре и навреме.
Форми
Ученето въз основа на придобит опит може да приеме редица разнообразни
форми, които най-общо се делят на два основни вида:
1. Директно учене и възприятие от нечий придобит опит;
2. Т-група;
Тези форми най-често се реализират чрез:
- Включване и участие в управителна мрежа;
- Формиране на екип;
- Участие в групи за срещи;
- Симулации и симулационни игри;
- Водене на дневник или издаване на бюлетин;
- Анализиращи програми;
- Програми, занимаващи се с планиране в професията;
- Програми за формиране на ценностна система /изясняване на ценности/;
- Обучителни програми за асертивно поведение;
- Програми за обучение на ръководни кадри;
- Програми за обучение за решаване на конфликти;
- Ролеви пиеси/игри /действителни и реални случаи от ежедневието/.
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2. Индиректно учене от структурирани или специално подготвени от обучителя
практически познания, преживявания и пр.:
- айсбрейкъри;
- главоблъсканици;
- игри;
- упражнения;
- ролеви пиеси /специално подготвени от обучителя/.
Очевидно ученето, чрез придобиване на опит /от придобит опит/, описано в
първия списък е заангажиращо и дълбоко по своя смисъл, отколкото това, описано
във втория списък. От една страна не всички обучит могат ли могат да имат
необходимите умения, да са предразположени и да имат подкрепата на
ръководството да контролират по време на самата реализация такива дейности,
които фигурират в първия вид и сигурно биха предпочели да включат в своите
обучения тези от втория.
Въпреки това настоящето обсъждане е свързано с факти и явления от
преподавателската ни работа, които могат да бъдат както предварително планирани,
така и напълно спонтанни. Ние знаем разбира се, че участниците могат също да се
учат и от спонтанни случки и преживявания. Изискването към обучителя е да бъде
бдителен към представянето или подчертаването и наблягането на важни факти и
събития, което непрекъснато нараства. Например по време на работа /обучение/ аз
бях водещия, когато няколко човека от групата започнаха да правят комплименти на
една от участничките в тренинга за това колко добре се справяла в офиса си, като
всичко това ставаше на групова основа с отлична комуникация и добро сплотяване
от тяхна страна. Аз попитах “получателката” как се чувства когато й правят
комплименти по този начин, а тя ми отговори: “Много добре”. Аз ще се постарая да
комуникирам по същия начин с моите подчинени, давайки им положителна обратна
информация, за да бъде по този начин нашата работа по-ефективна.”
Съставяне курс по опитно учене
/учене, базирано на конкретен опит/
За да се оформят и съставят такива дейности/програми, курсове и др.
правилно, обучителят трябва да обърне внимание на следното: параметрите до които
се простира съответната програма и нейните цели, основните принципи, дали самото
оформление и съставяне е ефективно, т.е. дали е приложимо в конкретната ситуация.
Абзаците, които следват, разработват тези изисквания детайлно и представляват
отражение на идеите в тази насока.
Основни особености при съставянето
на програма за учене, базирано на опит
Според водещи изследователи ключовите точки и характеристики на такъв
вид програми са девет. Те могат да служат като помощно средство при съставянето
й:
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• Договор от психологическа гледна точка. Каква степен на заангажираност и
обвързаност могат да очакват участниците? В най-добрия случай техните
очаквания съвпадат с тези на обучителя.
• Продължителност и времетраене. Има ли достатъчно време за работа с групата,
така че нещата да бъдат оставени “на доверие” между двете страни?
• Местонахождение и помощни средства. Помощните средства достатъчно
удобни ли са за тази програма? А самият обучител подходящ ли е за съответната
програма? Подходящ ли е обучителят, за да предостави и приспособи
необходимите “инструменти” и методи за решаването на даден проблем? Очакват
ли се някакви смущения по време на самата работа като например прекъсвания,
зрители и как те могат да бъдат преодолени?
• Проява на фамилиарност между самите участници. Могат ли да се очакват
някакви “вътрешни пориви” от страна на участниците? Техният минал опит и
лични преживявания ще бъдат ли в унисон със самата програма?
• Минал опит на участниците в подобни програми. Присъствали ли са на
предишни курсове /тренинги/ , майсторски класове или за интерактивно учене?
• Брой на персонала. Доколко имам нужда от взаимодействие при постройката на
самият тренинг и може ли наличието на персонал в групата да бъде някакъв
ограничаващ фактор?
• Брой на участниците. Наясно ли съм с факта, че уголемяването на група ще
изисква повече усилия от моя страна? Ако броят на участниците в групата е помалък от очакванията, какво трябва да ми подскаже това? Какви непредвидени
проблеми и от кого/какво мога да очаквам?
• Достъп до материали и други помощни средства. Каква помощ и от кого мога
да очаквам?
• Възможни дейности, които да бъдат осъществени със “замах”. Възможно ли е
участниците да бъдат върнати обратно /в началото/? Как това може да се отрази
на цялостния план?
Основни особености при съставянето на
програма за учене на базата на придобит опит
В добавка към разбирането, усвояването и използването на основните
особености при съставяне на програма, базирана на придобит опит, обучителят
може също да използва редица умствени процеси при съставянето на конкретната
програма. Ето и десетте принципа:
• Заангажираност. Тъй като целият учебен процес се базира на опита и
практиката, следва, че участниците трябва пряко да бъдат заети и заангажирани
през цялото време.
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• Последователност. Въведете между предхождащите и следващите дейности
няколко помощни, за да се осигури последователност и непрекъснатост на
процеса.
• Удовлетвореност. Нека всички дейности, които ще намерят място в програмата,
бъдат свързани с работната среда. Участниците очакват дейности, които са
практични, реалистични, правдоподобни и т.н.
• Методичност. Не предоставяте и не генерирайте повече факти и информация,
отколкото групата е в състояние да възприеме и анализира. Запомнете, че
големият проблем в това отношение произтича от факта, че нещата само се
споменават ей така, между другото. Така че планирайте много грижливо времето,
което ще отделите за дискусии и обсъждания.
• Динамичност и бързина. Процесът трябва да е дотолкова динамичен, доколкото
да бъде осезаем за участниците, да не ги преуморява излишно и да разполагат с
достатъмно време да асимилират предоставената им информация. /Това се отнася
най-вече за следобедните и вечерните събирания./ Твърде бързото преминаване от
един елемент към друг излага на опастност от провал цялата програма.
• Цели. Много е важно изясняването за участниците целта /целите/, които се
преследват с реализирането на всеки един елемент.
• Доброволност и безвъзмездност. Тъй като този тип обучение е предназначен за
развиване на самонаблюдението, той неизбежно изисква разкриването на някои
чувства, мнения, становища, ценности, възприятия и др., а също така даването и
получаването на обратна информация. Така че участието в подобни
“разкривания” и процеси става на доброволни начала. Усърдието и старанието на
обучителя да “подпомогне” или улесни тези лични разкрития, не трябва да
нарушава този принцип.
• Норми /или очаквания/. Въпреки че задачата на треньора е да стимулира
сензитивността, участието, експериментирането, “отварянето”, понякога нещата
могат да бъдат оставени така, както определят самите участници.
• Факти. Фактологическият материал винаги е полезен и намира приложение.
Всъщност, информация от такъв тип, може да бъде предоставена и в по-големи
количества, отколкото участниците са в състояние да асимилират. Така че ние не
се нуждаем от много допълнителни улеснения и приспособления, за да
възпроизведем достатъчно количество фактологичен материал.
• Приспособяемост. Бъдете подготвени да промените нещата из основи, ако самата
програма го изисква /или се развива с много бързи темпове/.
Допълнения, които също трябва да се имат предвид
Ето няколко неща, които можете да правите:
- Установете с какво ще работите /хора, норми, очаквания, помощни средства/.
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- Изследвайте кои елементи от Вашата програма са /не са подходящи за
разискване с участниците. Най-общо някакви промени, свързани с програмата на
тренинга могат да се правят, само в случай, че всички членове на групата са
стигнали до това становище чрез консенсус. Отделни личностни възгледи не би
трябвало да влияят на това кое всъщност е важно и какво точно трябва да се прави.
- Поставете ясно формулирани цели.
- Имайте готовност да реагирате адекватно в непредвидени ситуации /Помнете,
че Законът на Мърфи все още е в сила/.
- Поддържайте и подкрепяйте както цялата група, така и отделните й членове хората изпитват нужда да поговорят с някого за това какво става или какво ги
тревожи.
- Сформирайте своеобразна “домашна база” /Хората имат нужда от специфично
пространство, където да се върнат и да поговорят с някого за това какво са научили/.
- Подчертавайте приложението навсякъде /Смехът и игрите са чудесно, но само
като материал, от който дирекно може да се учи и то от вече “преминала” ситуация/.
- Дайте Вашият план на някой колега - ако не можете да издържите този изпит,
значи имате проблем.
- Осигурете обща “пътна карта” - т.е. обяснете на хората какво е съдържанието на
всяка тема, независимо от това дали те са 4 или 40.
- Планирайте собственото си участие /Всъщност най-добрият обучител е този,
който е приеман от участниците като член на групата. Този феномен може да стане
реалност, ако той демонстрира чрез поведението си, че заедно с останалите е дошъл
също да се учи/.
Някои дейности, които трябва да бъдат премахнати
/отстранени/
Ето няколко неща, които не трябва да правите:
- Да очаквате групата да планира като такава. /Не може да очаквате от нея, че в
сряда вечер ще се събирате за работа, след като тя /групата/ никога преди не го е
правила./ “Реализъм” е оперативна дума.
- Преструктуриране на нещата /т.е. предоствяне на излишни, прекалено много
детайли или други процедури/.
- Да засягате твърде много проблеми, области и пр., които участниците да не
могат да асимилират и възприемат.
- Да установявате дистанция между страните “обучител-участник” /например
като се храните отделно, да общувате с Ваши колеги твърде често и при това
встрани от Вашата група, така че някой да си въобрази, че Вие се делите и страните
от групата/.
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- Да се грижите за хората /Вие трябва да им позволите да действат и мислят сами за
себе си, да упражняват правата си и пр/.
- Да се използва една и съща идея два пъти. /Вие трябва да научите и запомните
това, което Ви е необходимо от предходната идея и след това да го приложите по
нов начин./
- Да използвате твърде често любимите Ви техники. /Недейте да приемате ролята
на “Иванчо - едната забележка”/.
- Да използвате такива елементи, чийто ефект не е комулативен по свой
характер. /Отделните модели трябва да се намират в съотношение един спрямо друг./
- Да включвате материал, който не Ви харесва.
- Да отделяте малко време за “жизнената” дискусия /фаза на интеграция/.
Умения при анализирането
Анализирането представлява своего рода отплата, възнаграждение при
ученето чрез придобиване на опит. Основните умения, които са пряко свързани с
този процес са: необхоимостта от планиране, правилно разпределение на времето,
придържане към темата /целта на събирането/.
Ето някои от ключовите елементи за осъществяването на успешен анализ:
- Правилната преценка кога определени дейности да бъдат предоставени за анализ
на отделни членове на групата, на малки групи, на цялата група или някакъв вид
комбинация от трите варианта.
- Обяснете на участниците какво означава /каква е същността на/ “прицелване в
целта”.
- Определете у кого се намира повечето от фактологическия материал - у
водещия, при участниците, при наблюдатели, които също се числят към групата,
външни наблюдатели или нещо, съчетаващо и четирите варианта.
- Преценете формата на представяне като например: видеофилм, инструменти,
устни доклади, с или без табла, индивидуално, на малки групи или цялостно в една
група.
- Преценете каква роля играе обучителят в целия този процес.
- Анализирайте подходящите, уместните моменти по време на цялата дейност нейното протичане от началото до край й. По принцип /обикновено/ ние гледаме
анализирането или даването на обратна информация като на доклад на решения,
заключения, знания и т.н. Но има и други методи и помощни средства, които според
обучителят-консултант - Силвасайлъм Тагарян, също могат да бъдат подходящи, да
се използват при анализа.
Ето някои от тях:
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- Изясняване на емоции. Нека хората споделят своя опит, който са придобили в
съответното упражнение, ролева пиеса, игра и пр. Чрез изясняването на техните
емоции и споделянето им, е възможно постигането на по-обективен анализ.
- Изоставяне на ролите. Ако участниците са имали роли в дадено упражнение или
ролева пиеса, дайте им време да ги обсъдят изцяло, като своеобразен прилюд към
завръщането им в реалния свят.
- Споделяне на самопознанието. Нека участниците споделят и разменят помежду
си опитът, които са придобили, което да им послужи като основа за определени
обобщения за дискусия.
- Хипотетично обобщение. Помолете участниците да помислят върху причината за
сходствата, да осигурят принципи за обширно проучване на темата, подлежаща на
“преговор”.
- Реална проверка. Нека участниците
помислят върху въпроса: Доколко
придобитият от тях опит е в унисон с реалният свят?
- Връщане към реалността. За да подсигурите завръщане към реалността
помислете върху това как придобитият опит може да бъде приложен на работното
място.
- “Задни мисли”. След като е приключила дадена дейност, свързана
с
придобиването на опит, задайте следния въпрос : “Бихте ли направили тези неща по
същия начин, ако ви се представи нова възможност?”
- “Ако какво.. ?” Попитайте“ Ако бяхме променили Х, У или Z, как тази промяна
би повлияла на реализацията на принципите, които са засегнати?”
- Креативни предложения. Осигурете няколко предложения, които могат да
променят по някакъв начин в един или в няколко аспект, опит, придобит по време
по време на тренинг.
Забележка : Крайъгълен камък на ученето на базата на придобитит опит е ,че
“ учебният план “ в никакъв случай не е издълбан в скала. По скоро той трябва да
бъде постиган като динамичен, гъвков учебен метод, който непрестанно търси
подобрение.
Ето няколко подходящи въпроса, които можете да зададете по време на
анализиране, според Пол Густавсон:
• Каква е целта ?
• Как можем да се справяме с целите ?
• Какво научихме от тази дейност?
• Какво научихме за учебните цели?
• Какво научихме за груповите процеси?
• Какво научихме за другите хора?
• Какво научихме добре?
• Какво може да подобрим ?
• Кое от наученото можем да приложим в нашата професионална работа?
• Доколко наученото от нас е в съчетание със средата, която ни заобикаля?
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• Какви са разликите, между това, което сме научили и заобикалящата ни среда?
• В резултат на това, какви промени бихте предложили?
• Какъв е Вашият план за действие /специфични стъпки, цели, времева рамка,
социална подкрепа, социална оценка, план за оценка и пр./?
• Има ли нещо, над което смятате, че трябва да поработим още и ако отговорът Ви е
“да” - как?
• Има ли нещо според Вас, над което останалите да работят и ако отговорът Ви е
“да” - как?
• Защо направихме всичко това? /това, което направихме/.
• Защо ни се струва, че нещата вървят в желаната от нас посока?
Обикновено ние смятаме, че анализирането или даването на обратна
информация се прави след края на обучението. Но както Савасайлъм Тагарян
предлага, този подход наистина може да ни бъде от помощ, ако по време на курса
обратната информация се дава и на следните места:
- Преди да започне изпълнението на дейността, свързана с някакво прижевяване.
Помолете участниците да се върнат назад във времето и да помислят върху
преживяванията си и кои от тях са останали трайно в паметта им / т.е. кои са
значими за тях/. Това дава възможност за относително самопознание, като се
използва за основа ранно придобития опит:
- По време на самото изпълнение. Ако дадената дейност е твърде продължителна е
добре да осигурите някаква “опорна точка”, за да се изясни добре какво става.
- Даване на обратна информация поради спешност. Ако обстановката е твърде
напрегната поради една или друга причина, спрете. Това може да се дължи на
неправилно изтълкувани инструкции, отделните малки групи /ако има разбира се
такава/ да са неприятелски настроени една към друга, хората да се чувстват
некомфортно по време на самата дейност и т.н. Чрез въвеждането на обратна
информация в този случай, могат да се изяснят причините за трудностите или
напрежението, след което нещата отново де приемат нормалния си вид.
- Отменяне. Понякога може да бъде по-добре да се отстрани традиционното даване
на обратна информация /всеки дава и получава такава/. Това може да стане в случай,
че хората имат нужда да се “поохладят”, да направят кратка почивка, да обядват. В
този смисъл, последно направеният анализ, също може да изиграе ефективно своята
роля. В някои случаи дори е препоръчитлно даването на обратна информация да
бъде оставено за следващия ден, като по този начин участниците биха имали
значително по-безпристрастен поглед върху дейностите от предишния ден.
И накрая. Ако Вие не се стремите да придавате тържественост на процеса или
да формализирате даването на обратна информация, участниците ще извършват тези
дейности по свой собствен, оригинален начин. И разбира се твърде вероятно е това
да бъде направено от тях така, както Вие като обучител най-малко сте очаквали.
Резюме на най-важното
1. Главоблъсканиците могат да доставят забавление, интерес, новаторска
ориентация, методи и подходи за това как се решават проблеми, а също така и да
заангажират участници в извършването на отделните процеси.
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2. Ученето по интерактивен метод, което включва в себе си знания и опит,
придобити както от предварително структурирани, така и от напълно спонтанно
развити дейности, заангажира групата и отделният й член в еднаква степен, за да
бъдат достигнати сферите на знанията и емоциите. Също така този вид учебна
дейност подчертава индивидуалността на участника по начин, по който
обучителят едва ли би могъл да го направи.
3. При съставянето и планирането на дадена дейност, свързана с гореописания
метод на обучение, обучителят трябва да обмисли внимателно какви са
очакванията на участниците по отношение на това доколко те трябва да са
замесени в съответните процеси; времетраенето на самото преживяване; доколко
уменията му на водещ са използваеми и адекватни в съотвентата ситуация; дали
хората в групата са присъствали и преди на тренинги, както и тяхното сближаване
помежду им; броя на членовете в групата; екипът от треньори; необходимо ли е
използването на някакви допълнителни материали, техника и пр.
4. Принципите на обучение чрез непосредствен опит включват следното:
непрекъсната активност от страна на участниците; динамичност на процесите;
отделните дейности при своята реализация да бъдат подредени в логическа
последователност; проявате на загриженост от страна на водещия трябва да бъдат
в границите на допустимото; внимателно подбиране и отстраняване на
фактологическия материал, който е в повече и не може да бъде възприет от
членовете на групата; анализ на отделните елементи на тренинга, които са вече
преподадени; участие на доброволни начала и само в случай на крайна
необходимост да се извърши реорганизация коригиране на програмата.
5. При подготовката на такъв тип обучение на конкретна тема, би било добре да
обсъдите програмата си с Ваши колеги, ако това може да Ви бъде от полза.
6. Анализът, който представлява своего рода “отплата” на такъв тип учебен процес,
се отнася най-вече до това какво точно ще бъде анализирано /обсъждано,
дискутирано/ у кого и под каква форма ще бъде съхранявана информацията,
получена от него; ролята на треньора и връзката фактите и изводите
/информацията, получена от анализа/ с реалния свят.

Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив

31

Методически насоки за подготовка и провеждане на обучение за възрастни

ЕТАПИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО
НА МАЙСТОРСКИТЕ КЛАСОВЕ
Поставяне на поръчка
Поръчката може да дойде от различни източници – от ръководството на самата
образователна институция, от финансираща институция, посредник, краен
потребител и др. Важно е да договорите поръчката и да разработите критерии за
оценка както на потребностите, така и на крейния резултата /Запознайте се с
материала за мониторинг и оценка /.
Договаряне
Този процес включва определяне на целите, задачите, формата, участниците,
цената, материали, храна и нощувка на участниците /ако заявката е обучението да се
проведе извън града/, зали, техническо оборудване и др. Договарянето се провежда в
един, два или поредица от разговори, докато се уточнят всички елементи. /При
различните типове може да се изброят и конкретните елементи/.
Определяне на потребността
Тук са посочени схематично основните начини за определяне на потребностите,
като повече информаия ще получите от материали дза мониторинг.
Индивидуални интервюта. Контактите се осъществяват с участниците или техните
ръководители. Информацията цели да се осведомите за настоящите проблеми,
трудности, слабости и възможни очаквани /бъдещи/ потребности.
Групови интервюта. Малки групи от по 4 до 10 участника могат да бъдат
интервюирани групово с цел да се запознаете с техните проблеми. Този метод
спестява време и взаимодействието в групата може да доведе до споделянето и
запознаването с допълнителни данни и информация, които не могат да бъдат
получени при индивидуалният подход. А също така като се запознаете с участниците
в групата преди да е започнала програмата, Вие можете да започнете да ги
опознавате, а групата за започне да изгражда своята собствена идентичност.
Проучвателни процедури. Когато в курса са включени голям брой участници,
данните могат да бъдат събрани чрез различни форми на проучване или чрез
въпросници.
Екип
Екипът, които ще проведе обучението трябва да разпредели задачите и
отговорностите, дизайна и разпределението на функциите, заплащането.
Неотменима част е и подготовката на материалите, написването на отчетите. Това е
гаранция за успешното провеждане на майсторският/те класове или друга форма за
обучение. Обсъжданията на екипа преди всяко обучение, а след приключване за деня
– анализ на работата.
Приспособяване в процеса на работа
Това е допълнителен и необходим аспект при определянето на потребностите
и правене на промени с практична цел по време на програмата. За това, може би е
желателно да отделяте последния половин час от всеки ден, за да се срещате с
участниците в програмата и да разберете дали тя отговаря и до каква степен на
потребностите им или дали не са възникнали нови потребности в резултат на
обучението. Разбира се, не всички потребности могат да доведет до изменение в
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програмата. Но поне до известна степен те могат да я променят, тъй като
новопостъпилата информация от участниците трябва да се вземе под внимание и да
се направят някои проеобразувания в програмата.
Екипът интерпретира и данните, събрани от подготвителната работа. Те могат
да бъдат доуточнени с по широк кръг специалисти или супервайзерите, които
спонсорират обучението. Така бихте избегнали например ниската посещаемост или
активност на участнците, поради разминаване на очакванията им и целите на
обучението.
Материали за участниците
Индивидуалните материали за участниците трябва да са подготвени и
предадени на обучителите поне три дни по рано и да са налице в началото на
майсторския клас.
Предварителната работа:
практически насоки
• Дайте писмено обяснение на причината за даването и. Запомнете, че
участниците, особено заетите, може да се възпротивят на идеята да изпълняват
задачи извън ситуациите, които създавате по време на майсторския клас.
Всъщност, някои участници могат дори да откажат да посещават програмата от
уроци в майсторските класове. Нека това да не ви тревожи.
• При възможност се срещнете с част от поканените ли желаещи да участват в
групата, за да им обясните задачата, поставена за предварителна работа.
* Задайте задачите кратко и ясно.
•
Дайт е я сни ин ст рукции /пи см ен о;
•
На п рактик а ул еснет е изпълнени ет о на заданието като раздадете
опростени формуляри или листове.
Идентифициране на работните проблеми, свързани с тренинга.
Тук можете да съберете работни материали или други данни, които да бъдат
използвани в програмата за “майсторските класове”, съобразно идентифицираните
проблеми. Например: За “урок” по планиране можете да поискате участниците да
подготвят примерен план или определен управленски проблем; При “урок” за работа
със средствата за масова информация - статии във вестници или списания, снимки,
реклами и др. При провеждане на “майсторските класове” участниците да подготвят
и изпратят резюмета по обсъжданата тема, да се запознаят със статистически данни
и др.
Предварителна работа не се препоръчва ако:
•
Групата от участници е изключително заета и няма достатъчно време
участниците да наберат необходимите им материали за завършването на
поставените задачи;
•
Не сте предвидели достатъчно време за набиране на материалите ;
•
Групата не притежава определено образователно ниво, което ще затрудни
изпълнението на изискванията на предварителната работа.
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ОРГАНИЗИРАНЕ - ЛОГИСТИКА
НА МАЙСТОРСКИТЕ КЛАСОВЕ
Логистиката на “майсторските класове”, както и логистиката за провеждането
на семинар, конференция, трениг, работна среща включва всички елементи от
цялостния процес от подготовката и изпращане на покани, информирането и
въвличането на широката общественост, изработването на материали, осигуряването
на техника, наемане на зали, осигураване кафе-паузи, на нощувки, храна и т.н.
Покани за участниците
Препоръчително е участниците да бъдат уведомени писмено, като в поканата
се включва задължително темата, продължителността, началото, и краят, мястото на
провеждане,процедури по регистриране на участниците, дневния ред, как да се
стигне до мястото, за чия сметка са разноските.
Включва- отопление, вода, зали дали са подходящи за работа- местят ли се
столовете, какви са и размерите , добре ли е озвучена, възможности за симулантен
превод, пресцентър, разположение на местата, техника-видео , телевизор,
шрайброетор, мултимедия, храна, къде се намира мястото, състояние на легловата
база, как се пътува до мястото. Всички тези въпроси трябва да получат отговор поне
две седмици преди провеждането. При наличието на проблем, които може да окаже
отрицателно въздействие е нужно да го обсъдите с екипа, ангажиран с
осъществяването.
Така ще сте сигурен, че всички участници са уведомени за мястото и датата
един месец по рано; разполагат с програмата и подробности за пътуването ,
настаняването две седмици по рано
Добре е да използвате общодостъпни бази или зали, за които имате
информация от ваши познати и т.н.
Работни срещи
Всяка работна среща трябва да има план за провеждане. Особено важно е да
изясните на участниците какви са вашите цели предварително или в началото на
срещата. Ако имате скрити цели, които не са договорени, можете да поставите под
опасност цялата среща.
План за провеждане включва освен целите, дневен ред с ранжирани точките
по степен на важност, начините за набиране на информация, времетраене на всеки
етап от дневния ред, определяне на отговорник и срок на изпълнение.
Разпределение на ролите на фасилитатора и протоколчика ще гарантира
успеха на работната среща.
Употреба на “външни умения”
Уреден е транспортът, уточнено е менюто, включително и за вегитарианците.
Ако използвате “външни умения” като конференстен център, хотел, мотел, училище
или друга обществена сграда, могат да бъдат дадени няколко предложения за
справяне със закона на Мърфи /т.е. “ако нещо може да тръгне на зле, така и ще
стане! Треньорите биха могли да кажат ,че Мърфи е бил голям оптимист!/
• Проучете предварително удобствата, ако изобщо е възможно. Може залата да
е прекалено малка за да се местят столовете и хората на около. Проверете
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дали имате собствена маса, една маса за регистрация, маса за кафе, екран за
прожектиране на филми и апарат, 1-2 табла и т.н.
Възможно е да се наложи да ограничите собственото си пространство.
Запомнете, че когато попитате някой, който не е преподавател, дали пространството,
с което разполага е “достатъчно голямо”, неговото възприятие за “голямо” може да е
напълно различно от Вашето.
• Пристигнете рано сутринта в деня на обучението. Би било добре, ако никой
предварително не е общувал с екипа по настаняването, какви в
действителност са вашите нужди и очаквания. Като пристигнете рано, бихте
могли да наредите стаята по собствено желание, да преодолеете
бозпокойството си и да посрещнете първите участници в добро настроение.
• Възможен начин да се осигури “съгласие” с вашето желание при
нареждането на залата е да се снабди отговорника на залата с една диаграма
изобразяваща предложеното от вас подреждане.
Управление на настаняването
Преди да се заеме с конфигурациите по настаняването, обучителят, стремейки
се към висока степен на участие ще обърне внимание на следните задачи:
Настаняването на участниците
Настаняването на участниците е важно, за да стимулирате групата да работи
за постигане на целите. Дайте си отговор на въпроса: До колко искам участниците да
се включат? До колко движението ще улесни това участие?
Съществуват три ситуации: ниска степен на участие, средна степен на участие, и
висока степен на участие.
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Конфигурации на настаняване при ниска степен на участие
Водещият е във властна позиция, седейки зад една обикновена маса или
стоейки зад лекторска маса. Общуването трябва да се извършва първо от предната
част на стаята към задната - еднопосочно общуване. Страничното общуване, тоест
общуването между участниците, не се счита за важно. Подходящо за провеждане на
конференции, симпозиуми.

Конфигурации на настаняване за средна степен на участие
В V-образните, U - образните или в I - образните водещият отново
осъществява до голяма степен контрол върху групата. Обаче, тези конфигурации са
предназначени за постигането на едно последователно редуване на участниците.
Също така, чрез подвижните столове, е възможно формирането на малки групи, пък
било то и случайно. Всъщност има една основна предпоставка, че участниците могат
да се учат един от друг, или поне от части. Голяма част от наученото все още зависи
от средствата на еднопосочното общуване: лекции, филми, подръчни материали и
други.
Конфигурациите на настаняването при висока степен на участие могат да
се постигнат чрез употреба на няколко квадранти, правоъгълни и кръгли маси.
Водещият ръководи процеса, а участниците работят директно един с друг.
Основният ресурс в този учебен процес, е малката група.
Обучителят може да се придвижва из стаята, помагайки и насочвайки
участниците на масите, ако е необходимо. Кратките разговори стимулират
/генерират/ работата на малките групи в по-голяма степен от лекциите.
Обучителят се присъединява към групата и приема ролята на катализатор
/помощник/ резервен човек. Атмосферата е неформална, отпускаща, насочена към
участинците. Всеки е зает с решаване на проблеми, изследване, критика, обсъждане
и т.н.

Обучител

Обучител
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Работна маса на обучителя

Обучител

Табло

Подреждане на участниците в една лекционна зала като прелюдия към
настаняването при висока степен на участие.
Употребата на много конфигурации /това са диади, триади, малки групи и т.н./
е улеснена от подвижни столове и от отсъствието на чинове и маси, които
затрудняват привдижването на участниците. Тетрадките се изполдват рядко за
сложни писмени задачи. Ролята на обучиеля, очевидно е да постави началото на
множество дейности, да усигури данни от малките групи, играчите и т.н., да запише
данните върху таблото, ако е необходимо и да работи с участниците в групата като
интерпретира, анализира, резюмира техния опит.

Настаняване на по-големи групи
Отделни майсторски класове могат да бъдат посетени от доста големи групи. Под
“голяма” може да се има предвид една група от повече от 40 - 50 участника,
включително аудитория от няколко стотин души.
Работна маса

Обучител

Табло
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Работна маса

Обучител

Табло

Диаграма на настаняване при висока степен на участие, произтичащо от
настаняването в лекционна зала.
Въпреки размерите им, все още известни видове общуване са възможни.
Правилното настаняване може да допринесе за подобно настаняване. Следват
няколко примера, които имат за цел да стимулират вашето собствено мислене,
отностно подходящите конфигурации за настаняване за поне някои видове участие.
Основна дискусия за една аудитория от 50-70 човека
Едно последно подреждане е това, с употребата на подхода “амфитеатър”.
Представете си, че имаме няколко члена и един посредник.
столове

задаващ въпроси
панелна група от пет човека

Кръгове на аудиторията
Диаграми от “амфитеатрален вид” за подреждане на голяма група.
Можем да ги поставим в средата на един кръг, заобиколен от още два или три
кръга аудитория. Могат да бъдат добавени още два празни стола към централния
кръг, в помощ на членовете на аудиторията, които биха изявили желание да зададат
въпрос на някой от членовете на основния панел. Основно правило е, че един въпрос
може да бъде зададен на един или повече членове на панела, като се заеме празния
стол, един допълнителен въпрос /или дори два/ също е разрешен, като след това
задаващият въпроси отстъпва стола на някой друг. Употребата на втория стол за
друг член на аудиторията изисква движение на задаващите въпроси “в” или “извън”
вътрешния кръг.
Забележка: Трябва да се осигури пътека за по-лесно влизане във вътрешния
кръг.
Употребата на тази конфигурация дава на всеки едно чувство за съпричастност
- никой не остава назад. Докато броят на задаващите въпроси е ограничен, както във
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всяка голяма аудитория, все още е възможно за членовете на аудиторията да се
идентифицират със задаващите въпроси и по този начин да чувстват една особена
степен на съпричастност в процеса.
Лекция за една аудитория от няколко души
Може до известна степен да бъде използвана в ситуация от тип “лекторска” и
аудитория от 100 -500 души Един начин да се извърши това е да се използват големи
кръгли маси, на които могат да седнат от 8-10 човека. Например една група от 10
човека /или две групи от пет човека/, могат да дискутират по една зададена тема или
въпроси да обяват заключенията си пред цялата група. Не всички групи може да са в
състояние да докладват, а само малък брой от тях, и то подбрани произволно. Също
така е възможно /с точните инструкции/ да имаме по няколка групи, разиграващи
отборност на всяка кръгла маса - двама изпълнители и един двама наблюдатели на
отбор.
Собствени чувства към мястото
От наблюдение знаем, че след като въднъж участниците заемат дадено място,
те продължават да проявяват предпочитания към него. Вашата работа е да
преодолеете тези “собственически наклонности”. Защо? По две причини: Не искаме
хората да се чувстват прекалено удобно и спокойно. Напротив, искаме да ги
поддържаме енергични, активни, и мотивирани. Новите места дават възможност да
се работи с другите участници и те да бъдат опознати по добре, да се разбере как те
виждат нещата.
Промените в настаняването могат да бъдат извършени чрез:
• “Преброителния подход”. По този начин първите, вторите, третите и т.н. ще
се групират.
• Едно изявление в края на първия ден:
“ Утре ще работим с нови партньори. Така, че като влезете сутринта, моля Ви
заемете място на друга маса.”
Приятелското отношение: Участниците често гравитират и се групират с
хора, които познават. Или пък се събират с човека, с които се дошли на обучението.
Да седнеш до приятел несъмнено е по-удобно и спокойно. Но целта на програмата
ни е: Да се видят нови лица; Да се чуят чуждите гледни точки; Да се навлезе в света
на някой, който има различна степен на познание на нещата; Да се развият
отношения с “непознат”. И тук отново Вашата работа е да премахнете тези
“приятелски” връзки.
Броене на столове: Ако програмата е предназначена за 25 души не се
опитвайте да я пригодите за група от 30-40 човека. Ограничете броя на столовете до
очаквания брой. По този начин, когато участниците се настанят, те ще приемат
“съседа” си независимо дали това ще стане веднага или след определен период от
време. А ако се осигурят закачалки, няма да има нужда един стол да бъде
“неутрализиран” като някой да сложи палтото си върху него.
Гъвкаво настаняване: Опитайте се да си осигурите зала с удобна и с лека
конструкция столове. Те трябва да са достатъчно леки така, че всеки да може да
придвижи стола си до едно ново място за една пиеса, “аквариум”, работа с малки
групи и т.н.
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Инструкции при настаняването
Винаги, когато участниците се групират по диади, триади или малки групи
възникват такива конфигурации на настанявне, които изграждат нуждата от среща
“очи в очи” на участниците.
Контактът “лице в лице” е от значение, разбира се, за доброто общуване.
Затова и обучителят трябва да настоява любезно, че контактът “очи в очи” при
диадите улеснява общуването, както кръговата конфигурация при малките групи.
Един начин да се направи това е да се определи точно настаняването преди
задаването на определена тема или задача. На нерешителните просто кажете: “Бихте
ли застанали “очи в очи”? Гарантирам ви, че ще можете да общувате много поефективно, ако се гледата взаимно.”
Настаняване на обучителя: Когато е вазможно той трябва да оперира
неформално като използва също един стол, а не да стои прав пред групата.
Като седнете и прииближите стола си близо до групата ще намалите статуса
си и ще се превърнете в “член” на групата.
Задачата с масите: Обучителите на една неекспериментална програма с
ниска степен на участие са склонни да поставят столовете около маси. Идеята им
била, че това подпомага писането; Дава на участниците необходимото им
пространство за тетрадките; И предоставя удобно място за отмора на ръцете,
лактите и уморените длани. Обаче, експерименталният обучител вижда масите само
като средство, осигуряващо допълнително безредие и формалност не спомагат за
формирането на “аквариуми” или малки групи и не позволяват на участницинте да
местят столовете към ъглите или други места за нуждите на една пиеса.
Разбира се, ако писането е минимално може лесно да се извърши само върху
тетрадката. Ако то е “тежката“ част от “урока”, масите са особено необходими.
Тетрадките могат да бъдат поставени върху стол, но това не прави участниците поенергични, а това е целта на курса – динамизирано пространство и аудитория.
Проблемът с пушенето и мобилните телефони:
Дискутирайте правилата за работа в група, като регламентирате
почивките и продължителността на работа. Така ще избегнете задаването на
въпроси от подобно естество. Наприимер със заклетите пушачи . Един опитен
обучител се справя с този проблем чрез обявяването в самото начало на курса на
различните, основни провила, включително забраната върху пушенето и спиране на
звука на мобилните телефони. Той съветва участниците по въпроса, че не може да ги
направи по-добри в дадената област за няколко часа или дни, ако са пристрастени
към пушенето. Обаче той прави правилата по приятни за пушачите, вмъквайки
кратки и чести почивки. Също така, съветва пушачите или пристрастените към
телефонните разговори, че ако искат могат винаги да напуснат залата, когато им се
пропуши или им предстои важен важен телефонен разговор.
Придвижване
Това е едно учебно средство за да се поддъжат участниците трудоспособни и
енергични. Всъщност Вие трябва да подберете такива техники, които изискват
участниците да се “пренаредят”, например: аквариуми, пиеси, полеви опити, и
посешения на заводи.
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ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ако е възможно вижте залата или мястото на срещата предварително
Преценете колко души могат да седнат удобно на това място.
Размери и разположение на залата.
Разположение на столовете - редове, кръг, полукръг, около маси.
Вашето място - седнал неформално, седнал зад маса, прав неформално, прав
зад катедра или микрофон.
Разположение на кабелите, в случай че използвате техника на ток.
Разположение на прозорците. Не заставайте пред слънчев прозорец, никой
няма да може да ви види.
Осветление - ще бъде ли подходящо? Ще можете ли да виждане записките си?
Разсейване - прозорци, шум и т.н.
Резонанс - опитайте да говорите в помещението, за да чуете как звучи гласът
ви.
Лично удобство - вашето, това на аудиторията.
СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМНАТА СХЕМА

Ние, като обучаващи, доколкото това е възможно на практика, трябва да
преобразуваме определените потребности в поведенчески или срочни цели:
1. Да се определят или установят ключовите отговорности.
2. Да се поставят годишни цели.
3. Да се поставят или определят показатели за постигане на целите, така че както
ръководителите, така и подчинените да имат единно, предварително установено
разбиране относно това с какви индикатори и критерии ще се отчита прогреса към
постигането на всяка цел.
4. На всяко тримесичие да се проверява развитието към постигането на целите.
И ако определянето на потребността и поставянето на поведенческите цели са
вече направени, то логично е оценяването на завършеното обучение да продължи.
Също така, участниците ще съдействат при оценката на проведеното обучение, чрез
получаването на обратна информация от тях. Действащата максима е, че хората
подкрепят това за което са помогнали да бъде създадено. Но също така, трябва да
имаме в предвид и следното:
Създаване на програмна схема включва още:
1. Използване на програмна схема, така че да можем с един поглед да обхванем
цялата същност и структура на майсторските класови и степента в която са
използвани методите на активното обучение, а не тези на еднопосочната
комуникация. Схемата да ни показва предмета или темата на занятието,
метода на преподаване, източници по темата, спомагетелни средства
използвани по време на занятето, материали, които се раздават на
участниците преди, по време и след приключване на занятието, ако въобще
има такива и т.н;
2. Продължителността на съвокупността от майсторски класове или
продължителността на отделно занятие, включено в тях. Участниците
реагират негативно към програми и курсове, които са запълнени с ненужни
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часове и дейности, водещи до излишно удължаване на курса, а също така и
към такива, които само се докосват до същността на предмета;
3. Образователния ден. Въпреки, че се дават почивки и време за обяд, с малко
повече въображение можем да съставим програмата за деня, така че той да
бъде по-приятен и по-малко уморителен. Примерно, при дневна програма на
три- до петдневен курс, провеждащ се в “културен остров”, може да имаме
почивка за възстановяване от 15:00 до 17:00 ч. и занятие с висока степен на
активно участие от страна на курсистите след вечеря /от 17:00 до 19:30 ч./.
Провеждането на лекции след вечеря е изключително неподходящо;
4. Да се види дали съставената програма включва възможности за веселие и
забава, чрез контактни и словоохотливи хора, изкуство, музика, ребуси, игри,
упражнения и движение;
5. Преглед на цялата завършена програмна схема с цел проверка дали не могат
да се постигат по-добри резултати, чрез включването на определени
дейности. Например, ако сутрешните занятия се завършат със силно
въздействащ филм, игра или упражнение, това може да доведе до понататъшни дискусии на дейността по време на обяда. Или ако последното за
деня занятие се използва като прелюдия към кратко вечерно задание;
6. Въвеждането на “по-страшните” дейности /игри по роли, определени видове
движения/ трябва да стане в по-късен етап от програмата. Тази предпазна
мярка предполага, че в обучението има участници, които трябва първо да се
отпуснат, за да могат да се включат в активното обучение;
7. Включвайте на необходимите “помощни” материали, които спомагат за
активното участие на участниците, според случая за всяко занятие, като може
да използвате работни листове, тестове и ребуси, за да проверите колко добре
се разбира материала. В тази връзка си спомням един семинар по
мениджмънт на който използвах проф. Вълчев като източник по темата.
Докато двамата с него чакахме курсистите да се съберат, проф. Вълчев
разглеждаше работната ми маса, която беше изцяло затрупана с помощни
материали. Посочвайки към масата, самокритично казах “Доста материали,
а?” Проф. Вълчев ме погледна и отговори “О, не. Това са нашите
инструменти.”
8. Образователната програма трябва да се състави по такъв начин, че да
предоставя възможности за прилагането на практика на новите умения.
Твърде много образователни програми представят новите познания и умения,
но применават твърде бързо напред по програмата преди обучаващите се да
са осмилели и усвоили това което им е било предадено
9. Снабдяване на участниците с материали и други помощни средства, които те
да вземат у тях и да им помогнат да приложат това което са научили на
практика в тяхната работа;
10. Да си зададем въпроса: “Ефективна ли е съставената програма?” Тука имаме в
предвид отсъствието на участниците от работа, заетостта на обучаващия, а
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така също и заплащането на други източници по темата /гостуващи лектори/,
аудио-визуалните материали, удобствата, помощни материали и други;
11. Да потърсите друго професионално мнение за окончателно съставената
програма, а още по-добре е да съставяте програмата в екип с Ваши колеги.
Съвместно съставяне на програмата ще предотврати недоглежданията, ще
покаже слабостите и противоречията и ще помогне за съставянето на една побогата и стегната програма или курс;
И за да обобщим ще кажем, че съставянето на образователна програма за
майсторски класове е основата за постигане на нейната ефективност. Тя е
аналогична на плана на архитекта. Следователно, програмата трябва да се съставя
много внимателно. За целта са необходими съвместни усилия.

ЕФЕКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ
ПОДГОТОВКА И ЦЕЛИ

-----

Задайте си въпросите:
• Какво искам да постигна?
• Какво искам да разбере аудиторията?
• Какви резултати очаквам, след като аудиторията разбере това, което целя:
придобиване на знания
промяна в отношението им
вземане на решение
предприемане на действия
• Каква информация или идеи трябва да получи аудиторията, за да постигна
желаните резултати?
• Трябва ли да предоставя цялата информация или идеи, или е възможно част от
нея да се поднесе като отговор на въпроси, групови дискусии и др.?
ОЧАКВАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ НА АУДИТОРИЯТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Численост на аудиторията?
Защо са дошли?
Искат ли да бъдат тук?
Каква е тяхната роля?
Какво знаят предварително?
Ще се проявят ли пристрастия?
Колко бързо могат да възприемат фактите и друга информация?
Какви са очакванията им за продължителността на презентацията?
Ще очакват ли да използвате флипчарт, шрайбпроектор или други визуални
средства?
Очакват ли да им изнесете лекция или са настроени за по-интерактивен
подход?
Как очаквате да реагират на поднесената от вас информация и как ще ви
помогне това за постигане на крайния резултат?
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ПЛАНИРАНЕ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО
Въведение
Какво ще кажа и защо?
-----------

Началото на всяко представяне трябва:
да спечели вниманието на аудиторията;
да служи за въведение;
да изложи темата и какво следва;
да помогне на говорителя да влезе в желаната от него/нея роля;
да предизвика доверие в опита и знанията на говорителя;
да постави начало на процеса на изграждане на доверие;
да предизвика у аудиторията желание да слуша;
да накара аудиторията да започне да разбира и да очаква с нетърпение
това, което предстои;
да насърчи преодоляването на предразсъдъците у аудиторията;
да започне да задоволява очакванията.

Представяне на информацията:
-- Групирайте взаимно свързани факти и идеи;
-- Следвайте логическата последователност;
-- Проверявайте дали ви разбират.
------

Съществуват няколко начина на структуриране:
логическа последователност;
пространствена последователност - подредено в пространството, а не във времето;
тематична - темите по ред;
проблем/решение;
причина/ефект.

------

Ако се опитвате да убедите хората в нещо (а не просто да изложите фактите):
изложете твърдението си;
бъдете подготвени за възражения;
докажете каузата си;
покажете практическите доказателства;
повторете твърдението си.
Интерпретация и допълнителна информация по това, което представяте

-----

Заключение:
Обобщете;
Задавайте въпроси;
Подчертайте важното за вас;
Положително заключение.
Времето

-- Уверете се предварително с колко време разполагате за представянето;
-- Придържайте са към определеното време;
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Средностатистическият слушател задържа вниманието си върху една тема
не повече от 20 минути
Колко информация да включим в представянето:
Не претрупвайте изложението - придържайте се към по-малък брой основни теми
-- 5 минутно представяне може да съдържа една или две основни теми
-- 45 минутно представяне може да съдържа най-много седем основни теми
ВИЗУАЛНИ СРЕДСТВА

------

Кои са визуалните средства?
Думи, рисунки или схеми върху:
флипчарт;
фолио за шрайбпроектор или мултимедия;
транспаранти;
плакати;
писмени материали.

-------

Защо да използваме визуални средства?
Прекъсват потока от думи;
Загатва структурата (чрез заглавията);
Фокусират вниманието върху основните теми;
Позволяват на аудиторията да “види” това, което обличате в думи;
Предава цифрови/географски данни;
Прави абстрактните идеи по конкретни.

Какво трябва да помните при използването на визуалните средства:
Планирайте употребата им - като допълнение към това, което казвате;
Не ги използвайте като «патерици»;
Не ги използвайте само заради идеята;
Не ги усложнявайте—не включвайте прекалено много информация;
Ограничете броя на визуалните средства и не използвайте много различни видове;
Ако използвате шрайбпроектор, мултимедия и др. убедете се, че можете да
използвате техниката преди началото на представянето и проверете дали работи;
-- Неправилното използване на визуалните средства ще обърка аудиторията.
-------

ПОДГОТОВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПЛАН ИЛИ БЕЛЕЖКИ ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕТО
-------

Планът ви трябва да включва:
Съдържание: основните моменти, които искате да обхванете;
Структура: редът, по който искате да представите основните моменти;
Процесът: начинът, по който ще представите съдържанието;
Продължителност на представянето (време)
Визуални средства
Насоки за спазване на времето, бързина на говорене, акценти в изказването и др.
В случай че използвате записки:
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-----

използвайте само ключови думи;
направете ги четливи и разбираеми;
използвайте картончета вместо листа;
номерирайте ги.

НЕ!
-- не се правете че не използвате бележки.
-- не четете от записките си.
-- не губете визуалния контакт с аудиторията.
И най - важното:
ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ, САМООБЛАДАНИЕ И УВЕРЕНОСТ!
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ДИЛЕМИ
ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ
ПРОВАЛ

УСПЕХ
1

Желание за успех

1 Недостатъчно желание за
успех

2

Ясни цели

2 Неясни и противоречиви цели

3

Интересни идеи

3 Затъване в досадна рутина

4

Въвлечени обучаеми

4 Липса на ангажираност
(или прекалено въвлечени )

5

Поставяне на постижими цели

5 Опит да се прави твърде
много

6.

Подходящо техническо обезпечаване

6 Недостатъчни ресурси

7

Реалистични планове и графици

7 Недостатъчно планиране

8

Добра административна система

8 Административен хаос

9

Наблюдение работата на всички
в процеса на обучението

9 Всеки върши своята работа
в атмосфера на хаус

10

Поддържане на постоянна обратна връзка

10 Никой не следи работата

11

УДОВОЛСТВИЕ ОТ РАБОТАТА!

11 Отвращение от работата
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА УЧЕНЕ
Когато работите с групи от хора, трябва да измислите и подготвите програма,
която цели да постигне определени задачи. Повечето програми съдържат поредица
от компоненти, всеки от който трябва да се приспособява към другите по един
допълващ се начин. Ако разчитате само на един метод може доста бързо да
предизвикате скука или разочарование от страна на участниците. Ефективният
треньор /обучаващ/ и групов лидер се нуждае от достъп до редица различни техники,
които може да използва, за да разнообрази процеса на обучение.
Голяма част от забавлението като лидер на група или треньор идва от
непредвидимостта на работата: Тя изисква креативност и гъвкавост, за да осигури
подходящ подход, който да е най-полезен в предоставените учебни възможности на
участниците чрез групова работа.
УПОТРЕБА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА УЧЕНЕ
- СРЕДСТВО ЗА САМОПОЗНАНИЕ
“Да познаваш някого преди всичко означава да
знаеш какво точно не му достига. А това от своя
страна се изразява в преценката на личността
срещу реалната действителност и нищо повече.” Фланъри О Конър /1925-1964/ - американска
писателка
“Аз трябва да живея със себе си, така че аз искам
да съм наясно със същността си.”
стих декламиран на Дан Радър
журналист от “Си Би Ес”, от неговата майка

Използването на инструменти за обучение е вид техника за улесняване на
учебния процес, осъществяващ се чрез събирането на систематизиран и
структуриран фактологичен материал. Този вид учене може да се осъществява както
индивидуално, така и групово /развиване на организация като такава/, като
информацията може да се предава от една личност към останалите. Множество
известни специалисти и пионери в областта на използването на инструменти, смятат,
че инструмента с учебна цел “може да се смята за най-значимото обучение или дори
неговата първооснова.
Всеки обучител, който е използвал такъв вид инструменти в своите уроци,
знае че чрез тяхната употреба се постига динамичност, а учебния процес се
осъществява на базата на придобиването на опит. Ето и ключовите характеристики
на този метод:
Заангажираност. Когато се прибегне до използването на инструменти по
време на обучение, участват всички без изключение, т.е. няма пасивни наблюдатели,
които гледат отстрани. Самите участници едновременно дават информация на
другите /обратна информация/, събират такава за себе си. Ако желаете да постигнете
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максимална или пълна заангажираност от страна на участниците, използването на
инструменти е най-добрият начин, по който можете да го направите.
Реализъм /обективност/. След като фактите веднъж са събрани и участват
живи хора в ситуации по време на тренинг, в целия процес няма нищо далечно,
отпадат дистанциите между участниците, няма нищо вторично, измислено или
създадено по изкуствен път. Информацията и фактите са “тук и сега” живи,
личностно-персонални, смислово натоварени, обективни и следователно достоверни.
Самоанализ и самонаблюдение. Информацията и фактите, постигнати чрез
използането на инструменти подтикват отделната личност да се вгледа в себе си, в
поведението, ценностите, становищата и мненията си. В нашето ежедневие ние сме
твърде заети “да спрем часовниците”, както това става при използването на
инструменти, за да си кажем: “Хей, правя ли го /съответната дейност/ по най-добрия
начин?”. Но по време на тренинг правилата и принципите са трансформирани.
Нормата като такава прераства в “спирачка” на действието, така че да може да се
изрази и изясни целта на дадена дейност или посъпка. Тук развитието на действието
е сходно с това по време на спортно състезание, защото не можем по средата на
играта да спрем, за да анализираме действията си. Но в практиката е много важно да
се спира и да се връщаме назад, за да анализираме постъпките и действията си,
разбира се ако всичко се извършва в подходящ момент.
Промени на поведението и мнението. Целта на употребата на инструменти е
постигането на промяна в становището и мнението /отношението/, а също така и на
цялостното поведение. Нечии възгледи и навици представляват “зърното за нашата
мелница”. Ако ние имаме определени факти, т.е. разполагаме с тях и няма какво да
кажем на останалите, защо тогава трябва да вземаме тази информация присърце? В
крайна сметка трябва да е ясно, че ние събираме такива факти и информация, за да
формираме някаква база за по-нататъшни промени в поведението и навиците на
хората.
В тази връзка, си спомням за едидно обучение за ръководни кадри, в който се
използваха “обзорни дейности за трениране”. Това налагаше осигуряването на
актуална фактологическа информация от помощниците на треньора и предоставяйки
я обратно на участниците по време на отделните сесии “мениджърът като водещ обучител”. Когато се срещнах няколко месеца по-късно с участници от този тренинг,
те ми казаха, че това е била най-значимата и смислена част от цялата програма.
Има ли някакви неудобства при използването на инструментите за обучение?
Пфайфър и Джунс цитират няколко такива. Някои от участниците може да се
чувстват застрашени от фактите, които се разкриват. Ако са налице такива и се
предскаже относително точно тяхната реакция, вредата, която може да бъде
нанесена е незначителна. Останалите могат да бъдат впечатлени от множеството
информация която излиза на бял свят. Също така някои от участниците могат да се
почувстват така сякаш са се върнали обратно назад в училище и им предстоят
неприятните изпитания - вземане на изпити и пр., т.е. все неприятни спомени. Обаче,
изхождайки от моя личен опит като треньор /а също и от този на доста мои колеги/,
ако инструментите са свързани и съотнесени към някоя значима тема и премет,
поставени и контролирани на професионално ниво, представени по възможно найдиректен път, без никакви неясноти и специфични термини, като учестниците са
разделени по двойки, т.е. всеки си има партньор и атмосферата в групата като цяло е
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поддържаща /членовете й се подкрепят взаимно/, наистина не би трябвало да се
очакват някакви затруднения при реализацията им.
И последна характеристика - по време на обучение инструментите не са, а и
не е необходимо да бъдат действителни псохологически средства и похвати. Те се
явяват като стимулатори на:
- самооценка на поведението на съответната личност, и следователно
самооказана помощ.
- оценка на поведението на околните - индивидуално или групово, така че
тези, които са получили обратната връзка да я използват ефективно за
самопознавателни цели, анализ, дискусия и вероятна промяна в поведението си.
Основни схеми за композиция на инструмента
Учените, занимаващи се с изучаването на човешкото поведение използват в
своята работа множество инструменти. Без съмнение Вие сте чували за такива
семантично диференцирани оценъчни инструменти, скалата на Ликърт за
“определяне и измерване” на мнението, избирателната техника, кръгови рейтинги,
заедно с много други помощни средства, инвентари, въпросници, скали, тестове и
пр. Но въпреки прицизната терминология при всеки инструмент, нашият интерес
към тях в качеството ни на обучители се изразява в това просто да съберем
необходимата ни информация и факти за оценка /диагноза/, както на отделни хора,
така и на цялата група, на организационни възгледи и поведение. В по-тесен смисъл,
инструментите - нека да ги наречем “инструменти”, могат да бъдат полезни на
обучителите при тяхното използване главно в две напревления: даване на обратна
информация и собствена информация /самопознание, самонаблюдение и пр./.
Даване на обратна информация.
Това са такива видове инструменти, използващи се от самите участници за
събиране на информация и факти за поведението и възгледите на околните. Тези,
които събират информацията обикновено се наричат наблюдатели. Тяхната задача се
изразява в това да съобщят на “учащите се” фактологическия материал, което ще им
помогне да набележат основните моменти при даването съответно на позитивна и
негативна обратна информация. Учащите въоръжени с достатъчно количество
информация, която по принцип те не могат да осъзнаят, сега се намират в такава
позиция, която им позволява да премахнат негативните черти от своя характер или
погрешни становища, които преди това са поддържали. Приема се, че всяко
изменение от този род, носи смисъл за обучавания /дадената обратна информация е
приемлива за него/ и че фактите, които са получени се намират изцяло под контрола
на съответния участник, за когото се отнасят, така че евентуалната промяна в
неговото поведение например да бъде реално постижима. Например ако обучавания
/учащия се/ е твърде сериозен човек, в дадената му обратна информация ще
присъстват много малко факти, изтъкващи неговата проява на хумор. И обратна човекът, който се стреми винаги да “запълни” наличното време в групата
/”монополизира го”/, може да прецени, че обратната информация, дадена в
предходния случай на него би му била от голяма полза.
Собствена информация /Нарича се още самоописание или самооценка/. Това
са такива факти и материали, които предоставят информация на съответната личност
за нейното поведение на работното място или за конкретни възгледи, поддържани от
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самата нея, ценности, характерни нейни черти, възприятия и т.н. Типичните способи
за получаване на “собствена информация” са свързани с това какъв стил на
лидерство проявява дадена личност или какви са нейните умения като парламентьор,
мениджър, комуникатор, мотиватор, треньор, пленер, търговец или доколко умее да
поема рискове, а също така и за качеството й на клиент.
Въпреки, че споменатите способи очевидно могат да бъдат използвани за
определяне и оценка на резултати от обучението “преди или след”, т.е. преди
започването или след завършването му, ние се интересуваме от тези методи преди
всичко от тези инструменти по време на самия тренинг. Казано накратко, тяхната
функция е да стимулират и провокират желание за самопознание от страна на
участника по отношение на някои негови позиции или поведение в конкретна
ситуация, което в крайна сметка да доведе до някакви промени в положителен
аспект.
Кога да използваме инструменти?
Инструментите могат да бъдат използави на много места по време на самия
час. Например те могат да бъдат използвани като:
•

Подготовка за работа. Инструментите са подходящ начин за “въвличане” на
участниците рано в процеса на обучението, като пример за това може да посочи,
че хората започват да работят по даден проблем или задача още преди да са
прекрачили прага на залата за обучение. Като допълнение към казаното би могло
да се прибави и факта, че те вече са мотивирани от самата програма, осъзнават
обстоятелството, че те участват активно и динамично в нея, както и това, че
обучаващият се стреми максимално да “връща” всеки от тях към вече
придобития опит по време на самото обучение.

•

Айсбрейкър. Даден инструмент може да се използва за сплотяване на групата.
Типичен пример за това допълването на определено изречение - дейност, имаща
за цел да разнообрази обстановката и развесели участниците.

•

Отварящо упражнение /дейност/ непосредствено преди започване на работа.
Обикновената работна сесия, която по принцип, започва с дискусия или просто
разговор, може да бъде по-ефективна, ако се постигне по-голяма активност от
страна на самите участници и се провокират техните мисловни процеси. В някои
случаи съхранението на информацията може да се осъществи от самата група, за
да могат да “изпъкнат” по-ясно отделните моменти и стадии на целия процес.

•

Стимулатор по време на работа. Инструментът може да бъде употребяван по
време на самата работа със стратегически цели по най-различни начини. В някои
случаи той може да се използва като съставен елемент от дадено упражнение.

•

Край на програмата. Инструментът също може да бъде използван като
практически подход за закриване на работна сесия или на цял курс /програма/.
Приемайки, че участниците са били подложени на въздействието на конкретна
теория или практическо занимание, инструментът може да бъде използван като
средство, което да подчертае същината на наученото и неговото приложение в
реална ситуция.
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Забележка: Най-доброто приложение на конкретен инструмен се
осъществява, когато групата е анализирала фактологичният материал, като за това и
е необходимо достатъчно време - 30-60 минути.
•

Мисловен стимулатор в реална ситуция /когато участниците са
приключили обучението/. Програми, чийто предмет са: лидерските умения,
човешките взаимоотношения, асертивно поведение, изграждане на екип,
общуване и пр. често са свързани със самоанализа, когато участниците се
завърнат обратно към своите професионални задължения. За тази цел могат
да бъдат предоставени на участниците един или няколко инструмента.

Забележка: Повечето инструменти могат да бъдат използвани на много и
различни места в развитието на самата програма, но те трябва да са сигурни, поради
вероятността да бъдат осуетени или негативният стресов ефект, който могат да
окажат върху някои от участниците. Ето защо тази техника трябва дабъде
използвана в по-късен етап от развитието на програмата.
Как да се използват инструментите?
Следващите принципи имат за цел изясняването на употребата на
инструментите за учене:
1. Преди да използвате даден инструмент в конкретна ситуация по време на
обучението, Вие трябва да си зададете следния въпрос: Защо правя това? Ще
съвпадне ли с първоначалния замисъл и функции на настоящата програма? Мога
или не да направя връзка със специфична теория, модел, филм, упражнение и пр.?
Как това ще се отрази на очакванията на участниците? Отделям ли достатъчно
време за анализ от страна на участниците? Може ли този инструмент да доведе до
някакви смущения в групата като тревога, объркване и пр.?
2. Първата стъпка при употребата на даден инструмент е да се обясни на
участниците, че това не е тест от училищен тип, т.е. никой няма да го издържи и
никой няма да се провали. Обяснете, че целта му е да стимулира самоанализата
при извършването на дадена конкретна дейност върху определена тема, на която
се прави дискусия, а самата дискусия ще се прави в малки групи след като се
сформират.
3. След като всички са попълнили въпросниците, нека всеки поотделно сам сметне
своите резултати, като за целта се предостави ключът с отговорите. Описаната
дейност може да се извърши и след като приключи работата в малките групи.
Късната процедура би разфокусирала вниманието върху резултатите.
4. Разделете участниците на малки групи за дискусия на теста. Групите до трима
души работят добре, като при това е налице възможност за известни различия, но
от своя страна интимността и близостта в отношенията може да се развие в поголяма степен като по този начин се създадат условия за откровено споделяне на
резултатите. Типичните въпроси, задавани на групата по време на дискусията са:
“Кой от въпросите Ви затрудни най-много? Имаше ли някакъв шаблон, на който
се подчиняваха отговорите, и ако да, съгласни ли сте н него? Тестът като цяло
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беше ли полезен? Какво беше основното, което научихте?” Дайте на групата
време за дискусия около 30-40 минути.
5. Приключете дейността с обобщаваща дискусия в голямата група, в която да се
засегне въпроса какви знания са придобили участниците в малките групи.
Стартиращ въпрос може да бъде: “Кой желае да сподели върху какво работи
неговата тройка?”. Бъдете подготвени за това, че е твърде възможно няколко
участника да поставят под въпрос яснотата на формулировките в самия тест и
дори валидността на някои от точките. Добър начин да предотваритите ненужна
конфронтация е да върнете въпроса обратно към групата по следния начин: “Има
ли някой, който да се чувства по същия начин? Да, двама-трима да.”
Отрицателният отговор на това Ваше запитване би бил сигурен знак, че
реализацията на инструмента и преживяванията от нея са били полезни.
Планиране на дейността
Добър начин да се увеличат максимално резултатите от индивидуална, в
малки или голямата група работа е да се вземат 10-15 минути за планиране на
действията /лично споразумение за някаква промяна/. За да подсилите ефекта от
дадените обещания за промяна в конкретна насока, може да поискате участниците да
се разделят по двойки и по този начин да обсъдят техните споразумения.
Посъветвайте участниците, че работата в малки групи има за цел да осъществи
даването и получаването на обратна информация по отношение на изпълнимостта и
реализма на дадените обещания.
Като последна стъпка, за да се намали риска от допускането на неволни
грешки при планирането на дейностите, е тяхното повторно обсъждане на
следващото събиране на групата.
Инструменти, които можете да съставите сами
Инструменти могат да бъдат получени от съответните издания, в готов вид,
консултиращи фирми, колеги и т.н.
Разбира се, ако не можете да намерите подходящите инструменти,
необходими за Вашето обучение или смятате, че тяхното изпращане и закупуване е
твърде скъпо за Вас, то тогава няма съмнение, че Вие сами трябва да съставите
такива. Ако имате някакви съмнения относно Вашите способности да го направите,
позволете ми да Ви уверя, че не се нуждаете от никакви научни степени, за да
съставите инструменти за обучителните Ви цели. Ние съзнателно употребяваме
израза “за обучителни цели”, тъй като нямаме предвид тестове, изискващи много
точна оценка и висока степен на валидност. Тук се имат предвид такива инструменти
или тестове /викторини/, имащи за цел да раздразнят, провокират, стимулират, да
развълнуват редица характеристики. Казано накратко имаме предвид средства,
целящи поощряване на самонаблюдението и самоанализата, като фактори за
увеличаване ефективността от ученето:
За да разберете как това може да стане, нека Ви запознаем с пет широко
използвани инструмента:
- “Да или не”;
- “Довършете изречението”;
- “Оценъчна скала”.
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- “Принудителен избор”.
- “Многократен избор”.
Попълване на тестове - “Да или не”
При попълването или разработването на тестове може би сте забелязали, че те
същесвуват в следните модели:
1. Тестът просто се “опитва да изтръгне” всички възможни положителни отговори.
/”Продаване на идеи на шефа” /;
2. Тестът се стреми да изтръгне всички отрицателни отговори. /”Даване на обратна
информация на работещите”/;
3. Желаните отговори на теста могат да се комбинират между отрицателни и
положителни, т.е. да се изисква даването или на единия, или на другия отговор,
като първата половина от въпросите изискват единия тип отговори, а втората
половина - другият. /”Моята практика в мениджмънта”/;
4. Желаните отговори на теста не са разпределени по някакъв шаблон, а са хаотично
разположени.
5. Тестът е конструиран така, че да изисква от участника еднозначен отговор, а
понякога се среща и другата му разновидност - да осигури повече свобода за
действие, отколкото е предоставена в предходния тип.
Няма никакво значение какъв вид ще придобие самия инструмент при
неговото оформление, тъй като и петте варианта преследват една и съща цел самоанализа от страна на участниците, която до голяма степен се постига при
обсъждането на тестовете в малки групи.
Разбира се някои съставители на инструменти биха спорили за това, че
смесеният или варианта, който не се подчинява на някакъв шаблон изисква
значително по-голяма концентрация от страна на отговарящия.
Следващите вариации на инструментите, изискващи еднозначен отговор
включват:
1. Отделните точки на теста могат да бъдат представени като твърдения /”Моята
практика в мениджмънта”/ или като въпроси /”Даване на обратна информация на
служителите”/. Някои автори на инструменти биха спорили за това, че тестовете,
чиито точки са оформени като въпроси, са по-предизвикателни, стимулиращи,
окуражаващи. Това може и да е така, но аз лично смятам, че истинското обучение
се осъществява, когато се прави анализ на фактологическия материал чрез работа
в малки групи или общи дискусии.
2. Отговорите могат да бъдат разположени в кутия или на къса хоризонтална линия
или просто и двете да бъдат пропуснати /кутията и линията/. Това би оказало
незначително влияние върху ефекта от инструмента и зависи единствено от
предпочитанията на треньора. /Харесвам “професионалният” поглед върху
кутиите, както това е направено в инструмента “Продаване на идеи на кутията”/.
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3. Въпросите могат да бъдат формулирани в един от посочените два варианта:
“Вярваш ли ...?” /”Даване на обратна информация на служителите”/ или
“Благоприятствам ли за ...?” /”Моите възможности като посредник или
предприемач са…”/. Вторият и треитят вариант може би са по-лични или
подканващи, но все пак всички въпроси биха дали един стил окуражаващ повече
самопознание или просто подтикващи към обикновена учебна дейност.
Всички от горепосочените варианти не оказват почти никакво влияние върху
цялостният ефект от реализацията на инструмента. Съдържанието на отделните
точки на инструмента и предоставянето на възможност за анализ на нечии отговори,
са основните способи за учене чрез инструмента.
“Оценъчна скала”
Както видяхме, в предходния инструмент, от отговарящия се изисква да даде
еднозначен отговор. При други обстоятелства би било по-реалистично да се помолят
участниците да отбележат такава степен, която отговаря най-точно на изразеното от
тях становище или честотата, на която съответства тяхното поведение в конкретна
ситуация. Следователно е налице необходимостта от оценъчна скала.
Забележете, че те се различават помежду си както по формата, така и по
оценяването:
1. Например в тест с включено съдържание - “Моите умения като слушател”, където
се използват ключовите думи “никога”, “рядко”, “обикнвено”, “често” и “винаги”,
т.е. числата са заменени с думи. Освен това в подобни тестове са включени
допълнителни на брой елементи за оценка, представени чрез въпроси, чрез които
участниците могат да сумират фактите и да ги представят в диаграми.
2. Друг начин за оценяване на същия тест е този:
Никога - 2 точки
Рядко
- 4 точки
Понякога - 6 точки
Често
- 8 точки
Винаги - 10 точки
На тази сакала най-високият резултат е най-добрия. Точките могат да бъдат и
разположени в обратен ред, така че желаният резултат да бъде най-ниския. Обаче
изглежда, че профила в тази процедура може да бъде от голяма полза за самия
участник. Работата е там, че има множество начини да бъде представена една
оценъчна скала.
Друг начин за използане на профила е да накарате участниците да попълнят
формуляра два пъти - в началото на програмата и в нейния край. Те ще използват
различни формуляри за всяко оценяване като информацията от втория път ще я
попълнят на първия формуляр. Това ще даде две различни форми за сравнение на
една и съща дейност.
Профилната техника е предназначена за самооценка, но също така може да
бъде използвана и за оценка между самите участници. Например в програма,
свързана с придобиването на знания за съветване, участниците могат да сравнят
тяхното представяне както това е постигнато от връстниците им с техния
първоначален метод за саооценка. Двата метода ще покажат драстичните разлики
във въприятията на отделната личност и тези на нейните връстници.
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3. Следва друга форма на оценъчна скала:
_____________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ниско
високо

Упражнения за доверие
Множество авторитети в областта на лидерските умения, комуникациите,
мениджмънта и пр. отстояват твърдението, че ефективното лидерство се базира на
приятелството и доверието. Върху скалата по-долу отбележете на три точки върху
нея степента на:
1. Доколко се доверявата на Вашите сътрудници /С/.
2. Доколко се доверявате на шефа си /Ш/.
3. Доколко Вашите сътрудници Ви имат доверие /С-А/.
/Следва примерната скала - символи: шеф - Ш, сътрудници - С, сътрудници и Вие –
С-А/
А това е скалата, която Вие трябва да попълните:
ниско 1

2

3

4

5

6

7

8

9

високо

След като сте попълнили скалата, ще сформирате малка група заедно с още
двама участници, с които да обсъдите резултатите. Ние ще завършим това
упражнение с обобщаваща дискусия на тема: важността на доверието като фактор за
формиране на успешно лидерство.
Тази скала може да бъде използвна за оценка на отделната личност или на
нечий шеф.
Такива рейтингови процедури могат да бъдат използвани за оценка на
асертивно поведение, интимност, умения за набиране на сътрудници, нечия
креативност и пр.
Друг начин за използване на цялата оценъчна скала е за специални цели или
на неформална основа - когато обстановката е напрегната и Вие трябва да окажете
помощ на отделен човек или на цялата група, т.е. да помислите над проблема,
концепциите, чувствата или над определено решение чрез прилагане на
измервателния принцип /оценъчната скала/.
Като пример за това може да послужи следният диалог, воден между
участник и обучител:
У: Не съм сигурен дали ще успея да се справя в тази работна ситуация.
О: Не си сигурен?
У: Не, не напълно.
О: Нека да видим дали можеш да бъдеш по конкретен в своите чувства
/можеш ли да ги изразяваш точно/. Ето десетстепенна скала. Можеш ли да изразиш
на нея това, което чувстваш?
Ето още един пример:
У: Аз не мога да разчитам на моите подчинени.
О: Не представляват ли зависима група?
У: Бих казал не.
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О: Нека да видим дали можеш да бъдеш по-конкретен в изказванията си. Ето
скала, градуирана от 1 до 100. Ако трябва да изразиш тяхната зависимост, каква
степен би дал?
У: Около 20.
О: Това е твърде ниско.
У: Точно така.
О: А сега, как би оценил тяхната способност да поемат рискове, креативност,
съзнателност?
По време на обучение за подобряване на човешките взаимоотношения,
водещият може да започне следната дискусия:
О: Малцинствата винаги /често/ приписват липсата на заинтересованост на
мнозинството и неговата среда. Ваня, къде виждаш себе си в този процес?
В: Бих казала около 85.
О: Ема, съгласна ли си със самооценката на Ваня?
Е: Категорично не. Смятам, че тя е някъде около 30.
Обучителят може да представи скала, отразяваща противопоставящ се
конфликт - нежеланието да се срещнат различията “лице в лице” и да се работи с тях
прямо, откровено и конструктивно. В този случай обучителят трябва да помоли и
двете страни да се самооценят и да нанесе резултатите на скалата на таблото.
“Довършете изречението”
Един от най-лесните инструменти за развиване и реализация е това, при което
от участниците се изисква да довършат група от незавършени твърдения. Същността
на тази техника се изразява в това, че при довършването на твърденията от всеки
участник, се изразяват част от неговите възгледи, възприятия относно личността,
работата, кариерата, съвместната работа в екип, ръководството на екип,
надзираването на работници и пр. Оценката на тази процедура става така, че по найдобрия начин да се постигне личностно израстване, т.е. да бъдат “осветени”
възгледите на определен човек, ценносите, опита му. При липсата на саморазкритие
и на следващи “лични проверки” от негова страна, израстването или промяната не е
много вероятно да бъдат осъществени.
Между другото може да се отбележи, че други инструменти могат да свършат
добра работа при насърчаването на разкриването и анализата на личността. Но
работата е там, че инструмента “Довършете изречението” е добре пригодено точно
за тази цел. Защо? Защото то отговаря на необходимостта от отразяване и
вербализиране на фактите които са били извадени наяве.
Във всички случаи можем да обобщим четири вида употреба, където се
прилага този тип инструмент:
1. Айсбрейкър. Една от традиционните употреби на този вид инструмент е неговото
използване за забавни цели, но разбира се има и по-специфични като: отпускане
на групата, както и запознаване на членовете й помежду им. Това просто е призив
към участниците да се скриват това, което обичат да правят;
2. Въвеждащо упражнение в началото. Друга от формите на този инструмент
може да се стигне до разкриването на подробности от нечия кариера,
удовлетвореност от работата, лидерски възгледи, връзки с шефове, сътрудници,
връстници и организации. Встрани от обичайния предмет на инструментите,
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насърчаването на самоанализата, е това което подготвя участника за сериозно
персонално развитие, а не просто за абстрактно преподаване на мениджмънт;
3. Употреба по време на самото обучение. Инструментите, които изискват от
участниците “довършване”, както и много други, могат да бъдат използвани под
множество различни форми по време на обучението. Инструмента “Как виждам
себе си в трениращия процес - мениджърът като обучител”, би бил от полза
преди, по време на обучението или след работна сесия, касаеща проблема Също
така този инструмент може да бъде използван в началото на програмата, за да
улесни протичането на останалите групови процеси или в края на обучението като
“затваряща” /завършваща/ дейност. Въпреки че нашият примерен инструмент би
стимулирал мисленето на участниците до определена степен, той би бил също
така предизвикателен като “Развитие на мениджмънта - отварящи упражнения”,
тъй като няма персонален характер.
4. Стимулатор на персоналното самосъзнание. В програмата, имаща за свой
предмет ученето чрез придобиването на опит, т.е., когато някой се обучава на
базата на някакъв опит /на някого другиго/, насърчаването на самопознанието
представлява норма, също като асертивния тренинг, Т-групите, групите за срещи
и т.н. Инструментът “Допълни изречението” или най-общо казано инструмент,
свързан с допълване на изречение може да бъде използван като отварящо
упражнение или под други форми в програмата. Могат да бъдат задавани въпроси
в зависимост от това дали в “Като какъв /как/ се виждам” и “Като какъв аз виждам
теб” помолете участниците да се занимават със значими разкрития от личен
характер, което може да притесни сериозно някои хора. Трябва да се помни, че в
контекста на целите и нормите на гореспоменатите програми, включващи учене
чрез придобиване на опит /асертивни тренинги и др./, че някои участници могат
да станат предмет на “прекомерна разтревоженост”, т.е. да бъдат сериозно
засегнати, чрез попълването на твърденията, което всъщност се изисква.
Анализирането на информацията и фактите, придобити от реализацията на
последния инструмент е нормално да бъде споделяна в малки групи от двама до
трима души, като се смята, че това позволява интимност, частност в отношенията и
взаимна подкрепа, ако такава е необходима. В програми, които се основават на
значително по-малко опит, т.е. в тях присъстват повече конвенционално
употребяеми елементи, съответният инструмент може да бъде анализиран на
“солова” основа.
Ето някои неща, които участникът може да направи по специфичен начин:
1. Да допълва персонално съответния инструмент в началото на програмата;
2. Да го съхранява в тетрадка и след това да опонира на свой събеседник;
3. Да го допълва отново, използвайки второ копие в края на програмата. Различните
отговори на съответните точки са доказателство за “мрежестата печалба” на
програмата;
4. Участниците могат да се събират в края на програмата по двойки, за да споделят
какви са били техните реакции и в двете форми, обсъждайки ги преди и след
дадените отговори.
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Ето няколко примерни твърдения, които трябва да бъдат допълнени в сфери,
където инструменти за допълване на изречения могат да бъдат използвани:
Комуникации
Най-добре куминикирам, когато ...
Най лошо комуникирам, когато ...
При общуването с връстници и колеги смятам,че ...
Работа в групата
Смятам, че тази група като ...
Това, което ме притеснява по отношение на тази група е ...
Това, което харесвам на тази група е ...
Развиване на интимни отношения
Гледам на парите като на ...
Моето хоби е ...
Ако ще си променям името аз бих ...
Моят домашен любимец е раздразнен ...
Даване на обратна информация
Моите чувства за даването на оценка са ...
Моето чувство за критицизма е ...
Кариера
От пет години насам се надявам да ...
Най-голямата пречка, която ме възпира да постигна целите си в кариерата е ...
Виждам шефа си във връзка с моята кариера ...
Спомнете си за “трика” при развитието на такива “отворени” твърдения. Той
просто се свежда до “авто-мозъчна атака”, т.е. до идеи и концепции във връзка с
дадена тема, като Вие трябва да изберете най-добрите и да ги напишете на отделен
лист, както това става в предходните примери.
Техника на принудителен избор
Такива техники се дават на участниците, като изискването към тях е да
изберат между два отговора или твърдения.
Предпочитаната точка е трудно да бъде избрана, може би защото участникът
иска да “купи” и двете. Но бидейки принуден да избира между едно от двете, той си
съставя някакъв шаблон по който отговаря, т.е. прави своя избор.
Готовият резултат от такъв инструмент /принудителния избор/ се използва
директно като индикатор за това каква е тенденцията на гледната точка на участника
и най-често употребяваните видове поведение от него. Разбира се никъде не е
казано, че трябва да “измервате” “коректността” на нечии отговори.
Забележка: Очаквайте оплаквания за трудностите при правенето на избора.
Единственото, което можете да направите в този случай е да се съгласите с
оплакващите се и да ги посъветвате да направят най-доброто, на което са способни.
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Многократен избор
Тази техника е практически използваема, когато искате да помогнете на
участиците да открият своя шаблон или стил, когато се изискват няколко, например
стил на лидерство, комуникативен шаблон, консултиращ стил, треньорски стил ,
стил на командване на нечий шеф или стил за решаване на проблеми. Пример за
стил за решаване на проблеми е даден в Приложение 20.
Както може би сте предположили, този тип тест е много по-трудно да бъде
съставен, отколкото “Да или Не”, “Оценъчната скала” или “Принудителния избор”.
Тази трудност произтича от факта, че няколко добре замислени и поставени
“избора” трябва да бъдат развити за една и съща точка от даден тест /в случая
“Принудителен избор”/, като при това всяка една трябва да бъде консистентна и да
има логическа връзка с останалите. Към точката, посветена на решаването на
проблеми, ние сме формулирали седем стила как се прави това. А това от своя
страна беше най-комплексно структурирания от всички примерни инструменти,
които сме съставяли.
Указания за съставяне на инструменти
Ако сметнете за необходимо да съставите свои инструменти, по-долу са
поместени няколко предложения, които биха Ви били от полза при реализацията на
тази задача.
1. Направете справка /справочна папка/ на отделни инструменти, представени в
различни формати /разновидности/. Не се притеснявайте за съдържанието. Както
отбелязахме по-горе, те могат да бъдат извлечени от книги, списания дори от
вестници или закупени от специализираните издатели на такива.
2. Проучете вариантите на отделните видове инструменти.
3. Когато ги подлагате на анализ се опитайте да придобиете чувство за тяхната
ритмичност, стил, тон. Обърнете внимание на начина, по който авторите на
отделните инструменти подбират специфичните думи по шаблони, за да
стимулират по този начин мисловният процес от страна на участниците. Също
обърнете внимание на дължината и многообразието на точките от тестовете.
4. Събирайте информация за съдържанието и обхавта на сферата, в която
желаете да работите. Например ако искате да създадете инструмент за проверка
на умения за упълномощаване и делегиране, съберете пет или десет статии,
посветени на тази тема. След като направите това, Вие сте готов/а/ да отивате да
работите.
5. Записвайте всяка важна идея на отделна карта, а след това ги подредете по
важност - положителната страна е, че ще имате повече идеи “под ръка”, отколкото
всъщност се нуждаете.
6. Изберете най-важните идеи, за да съставите теста. Можете да направите около
дведесет или повече. Помнете, че забавните въпроници, които изискват отговор
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на тривиални и неуместни въпроси, всъщност не представляват никакви
инструменти.
7. Систематизирайте Вашите идеи в такъв ред, в който да придобият най-значим
смисъл. Например в тест за проверка на уменията на дадена личност като
комуникатор, Вие можете да групирате заедно всички идеи, които спадат към
уменията за слушане, всички които спадат към възприятие и всички, спадащи към
даването на обратна информация и т.н.
8. Решете какъв формат ще използвате от петте описани в настоящата глава.
9. Развийте Вашият тест като пишете необходимите точки от него. Прегледайте
ги неколкократно за по-добро изясняване, логика и пр.
10. Решете дали ще искате да осигурите оценъчна система за резултатите. Ако
решите да използвате такава, то нека тя да бъде максимално опростена.
11. Проверете отново Вашата работа, като я покажете на няколко ваши колеги. Те
могат да открият някои липсващи елементи и др. пропуски.
12. Отстранете евентуалните дефекти на Вашият инструмент и го използвайте в
реална ситуация в малка група на неформална основа. Изяснете кои точки
притесняват участниците. Коригирайте или махнете тези точки.
13. След като вече веднъж сте използвали Вашият инструмент в реална
ситуация, продължавайте да го правите и занапред, като внимателно следите
обратната информация, давана под една или друга форма от участниците.
Изчисляване на резултати от инструментите
Ако Вие сте взели тези тестове, които са цитирани в тази глава, или вече сте
се запознали с тях, то Вие се нуждаете от принципите и процедурите, по които те се
оценяват. Всъщност ако започнете да събирате инструменти или имате намерение да
го направите, ще откриете множество от начини, по които това се прави. Но в крайна
сметка вариантите за оценка в ситуация по време на нашия специфчен начин на
обучения са два: общ и прецизиран.
Ако резултатите клонят към някаква тенденция, то метода е обобщаващ.
И обратно, ако определен брой инструменти провокират изчисления, т.е. към
тях са приложени инструкции за това, участниците могат съвсем точно да определят
дали са ефективни посредници, слушатели, продавачи и т.н. Някои участници
отдават твърде много внимание на числата и изчисленията.
Доколко обобщаващо и доколко точно ще изчислявате резултатите от
тестовете зависи от редица фактори като например състава и построението на
Вашата група, целите, които преследвате със съответното обучение, Вашата
собствена педагогическа философия. Всъщност Вие може да решите да изпробвате
различни процедури от време на време. Но независимо от методите, по които
оценявате, тук са поместени няколко предложения относно използването на
оценъчни системи.
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Нека те да бъдат логични и прости. Премахнете всички комплекснооценъчни системи, които могат да доведат до неудобство, побратимяване или
дефанзивен тип поведение. Например система, даваща като добро постижение 3
точки и 1 точка за лошо, може да бъда “атакувана” от страна на някои участници.
Повтаряйте на участниците, че резултатите като цяло са сухи, те са научни
присъди и пр. Те просто играят ролята на указание или предупреждение за наличие
на определени тенденции.
Повтаряйте на групата, че дискусията на отделни точки от тестовете се прави
по-скоро за добиване на обща представа за състоянието на нещата. Тестът е
създаден, за да фокусира вниманието върху или да поощри нечие поведение,
възгледи, ценности, възприятие и пр. “Самоанализа” е името на играта.
Инструмент, подготвен от самите участници
Участниците могат да бъдат използвани, за да конструират /създадат/
свой собствен инструмент. Това от своя страна прави самата дейност новаторска и
забавна, както е и добър начин за стопяване на враждебността или за задаване на
въпроси относно инструмента, понеже участниците трябва да го развият и
разработят сами. Следователно всеки от нас може да бъде възприет добре когато
твори, дори когато някой друг го прави по-добре от нас.
А ето и каква е процедурата:
1. Нека цялата група да разработи областите, които ще обхващат тестовете.
Това може да е свързано с качествота на добрия лидер, на ефективният екип или
на ефективният комуникатор и т.н. Тази дейност може да се осъществи чрез
“мозъчна атака”, “хлъзгащия” метод, работа в малки групи или чрез цялостно
съдействие от страна на голямата група. Аз лично предпочитам тази дейност да се
извършва в малки групи, за да се осигури максимално участие на всички.
2. Ако това се прави в малки групи, нека им бъде предоставена информация на
табла, като след приклучването на работата в групите, всички предложения и
факти да бъдат залепени на стена, така че всички да ги виждат и да се направи
обсъждане /дискусия/.
3. Нека след това участниците се върнат в предишните си групи, за да подготвят
основен списък, в който да фигурират най-добрите идеи, събрани от всички табла.
Максималният брой на генерираните идеи да бъдат от 15 до 20.
4. Разменете списъците отново, за да се отстранят евентуални дублирания, като се
обобщи окончателен списък, който цялата група трябва да одобри и който не
включва повече от 10-20 точки. Това може да се осъществи чрез гласуване с
вдигане на ръка.
5. Нека групата да състави цифрова оценъчна скала от 1-5, 1-7 или 1-10.
6. Инструментът в неговия окончателно оформен вид може вече да бъде
напечатан на машина и прочетен на всички участници - алтернативният вариант
е размножаването му на копия.
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7. Нека сега участниците да попълнят новият формуляр и да дадат своята оценка
като за тази цел се разделят по тройки, както това е описано в предходните точки
към настоящата глава.
Резюме
Улеснения при постройката. “Довършете изречението” е най-лесният от
типовете инструменти, които можете да съставите, а “Принудителен избор” е найтрудният. Инструментите от последния тип се съставят трудно поради
обстоятелстовото, че две твърдения, които са в еднаква степен приемливи и
правдоподобни поставят на отговарящия дилема, при която той е принуден да
избира единия вариант. Но въпреки това и двете твърдения могат да имат
достатъчно различия помужду си, за да провокират различни начини на мислене,
поведение, убеждения и пр. от страна на попълващия теста.
Инструментите от типа “Многократен избор” също не са лесни за съставяне,
тъй като обучителят трябва да борави с голямо количество материал, който е важен,
а същевременно от него се изисква определянето на множество модели и стилове
/например лидерство, комуникиране, асертивност и пр./ Нашият пример “Моите
подходи при решаването на проблеми” е “много комплексен”, въпреки че в него са
разгледани пет различни подхода и стила за решаване на проблеми.
Структура. Под термина “структура” ние разбираме серия от завършени
твърдения или въпроси, методика за отчитане на резултати и пр. Всички типове
инструменти с изключение на “довършете изречението” притежават определена
структура, докато последният се реализира в “свободна форма”.
Леснота при отговорите. Ако инструмент от типа “Довършете изречението”
има за цел да изучава из основи чувства, мнения и пр., може да се окаже един от найтрудните видове за отговор. Оттук следва, че участникът трябва по “принуда” да
използва свои думи и мисли за довършване на изречението. Обикновено някои
участници смятат това доста трудно. Когато при инструмента от типа
“Принудителен избор” не се изисква от участника проява на неговите вербални
способности, той често му представя проблем поради “отделната” приемливост на
групираните по двойки твърдения. Не всеки се радва на борба с възможностите. За
да се улесни процедурата по даване на отговори, ние трябва да осъзнаем, че който и
да било инструмент, имащ за цел да насърчи самопознание и самовглеждане в нечий
стил, поведение, мнение, ценности, практика и пр., може да се окаже твърде труден
за участници, които не са склонни към саморазкрития, т.е. да говорят или да се
говори свободно за тях самите. За щастие това не е проблем за повечето хора, които
участват в тренинги и курсове.
Стрес. В Контекста на предишните заключения, при инструменти от типовете
“Довършете изречението” и “Принудителен избор”, стресът може да достигне
връхната си точка, особено при даването на отговори на някои конкретни въпроси
или посочването на дадени твърдения. Следователно най-добрата обучителна
процедура е да се познава групата добре и ако се появи опастността от някаква
негативна реакция от нейна страна, използвайте по-предизвикателен инструмент към
края на програмата или просто оставете нещата така, както са. Стресът също може да
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бъде свързан с очакванията на участниците от програмата. Така например
участниците могат да очакват някакви стресови дейности по време обучението учене въз основа на придобиване на опит, а на практика това да се окаже
“интелектуална” програма за развитие на мениджмънта, основана изцяло на филми,
лекции, разучаване на отделни случаи и пр. Стресовите ситуации могат също да се
дължат и на това дали присъствието в групата е доброволно или препоръчано /това
може да се отнася и за цялата програма/.
Дискусионен стимулатор. Всички инструменти, които се реализират в
подходящия момент и среда, които имат правилно оформено и съобразено спрямо
целите на програмата съдържание, са добри дискусионни стимулатори. Практиката в
използването на инструментите показва, че за участниците е напълно естествено да
отговарят на въпроси или да посочват твърдения, разкриващи и провокиращи
техните вярвания, методи, убеждения, практика и т.н.
Стимулатор на интроспекцията. Отново, ако отделните инструменти са
конструирани правилно и тяхното съдържание е насочено да обслужва набелязаните
предварително цели, инструментите могат да се явят като подходящи стимулатори
на самонаблюдението и самоанализата.
Събиране на информация. Инструменти от типа “Довършете изречението”
“работят” добре за събирането на информация за изчисленията на индивидуални
резултати. Трябва да се спомене, че инструменти от последният тип не могат като
цяло да се изчисляват, т.е. получените резултати от тях служат само за ориентиране.
Време за анализ. Всяка работа с инструменти по време на обучение коства
време, като при това няма никакви съкратителни процедури, които да скъсят
периода до достигане на “дълбоката” дискусия. В зависимост от броя и
съдържанието на отделните точки от теста, минималното време за изпълнението им
е 30-45 минути, а желаното - 60-90. Анализирайте информацията, като
предварително разделите групата на двойки и тройки, което спомага за по-доброто
реализиране на самата дискусия. Групата от двама до трима души предоставя
необходимата интимност и частност на процеса.
Групови фактори. Както бе споменато и преди, единствената възможност за
негативна реакция от страна на групата е когато няколко нейни члена с “изопнати
нерви” бъдат помолени да се справят с “доста разбъркан и неструктуриран”
инструмент от типа “Довършете изречението”. /Разбира се винаги някои участници
могат да се почувстват доста некомфортно при попълването на тест, който те смятат
за твърде личен/. Тази съпротива от тяхна страна идва от факта, че се изисква
споделянето на нещата, които обикновено се казват между много близки хора и то в
домашна обстановка. От друга страна, някои участници могат да възприемат този
тип инструменти като такъв, който им дава необходимата за всеки човек
затвореност, затова те могат наистина да попълнят теста, но това да си остане само
на формуляра, без да бъде споделяно в групата.
Поле за дейност на програмата. /Обхват на програмата/.
Повечето
инструменти могат да бъдат използвани за конкретните цели, които преследва
дадена програма. Но някои групи, обаче, могат да не бъдат готови за прилагането на
“Допълнете изречението” или “Принудителен избор” до края на самата програма.
Следователно, всеки инструмент, който изисква от участниците личностни
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разкрития, трябва внимателно да бъде преценен и евентуално отхвърлен, а ако се
стигне все пак до неговото използване, то това трябва да стане също много
внимателно.
Валидност. В крайна сметка всички инструменти могат да бъдат ефикасни по
отношение на техния формат и представяне, може би с изключение на тези от типа
“Довършете изречението”, т.е. те като цяло трябва да бъдат добре приети от
членовете на групата. Изчисляването на резултатите, развиването на един или
повече профили, спомага за това. Всъщност доброто приемане на даден инструмент
зависи от това дали той ще развие в себе си материал, който да засяга отделната
личност. Повечето участници виждат инструментите като “забавно нещо”, дори
завладяващи. Опознаването и ученето за другите, дори понякога то да създава
неудобства, нещо, което си струва.
В следващите страници Ви предлагаме някои от най-често срещаните
инструменти и интерактивни методи на обучение.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ЦЕЛ
Планът за действие е начин, чрез който придобитите знания и умения да се
планират и прилагат в действителния свят. Те формират една важна част от процеса
за трансформиране индивидуалната работа вътре в групата към външния свят извън
групата.
МЕТОД
Плановете за действие обикновено са оформени като кратка работна
страница, пригодена за точно определени цели. Много планове за действие се пишат
индивидуално или в малки групи като дневник/записки.
Съвет: Използвайте серия от въвеждащи или подсказващи въпроси в плана за
действие, които могат да съсредоточат вниманието върху определени сфери, за
действие, подхождащо на условията/ситуацията.
Осигурете време за отговор и за завършването на плановете за действие към
края на всеки курс или група.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Име ...............................................................................Дата..............................
Тема на обучението ..............................................................................................
Моите причини да участвам в този курс бяха.................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Най-важните неща, които научих от този курс са: .........................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Това, което научих или открих се свързва с моята работа по следният
начин.....................................................................................................................
................................................................................................................................
Нещата, които смятам да направя сега, или да правя по-добре са:.................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Нещата, които смятам да спра да правя, или да правя по-малко, са:..............
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Други планове за действие от този курс са:.......................................................
................................................................................................................................
Аз планирам да прегледам този план за действие на.......................................

РИСУВАНЕ
ЦЕЛ
Когато хората се срещнат в групи, често демонстрират своите вербални
способности да обясняват, описват и защитават своята позиция върху темата.
Вербалните дискусии и спорове много често са полезни, но са склонни да се осланят
на аналитичната и рационална част на мозъка. Отивайки към субективните
компоненти на ситуацията, каквито са чувствата, възприятията и нагласите, става потрудно. Фразата “една картина струва колкото хиляда думи” събира в себе си
предимствата на тези техники. Една диаграма, рисунка или анимация може да
илюстрира аспекти на една ситуация, която ще отнеме много думи, за да се
представи.
МЕТОД
Когато групата желае да се съсредоточи върху специфични случки или
събития, предложете изработването на картинна лента, за да се отбележат
отличителните черти. Картинната лента има формата на табло с рисунки от около 6
до 8 рамки на всяка отделна страница, приложена на лист хартия или флипчарт.
Рамките са номерирани, за да покажат последователността.
В първата рамка на таблото е нарисувана началната ситуация на случката.
Показани са ключовите персонажи, чрез човечета или бърза скица. Елементите на
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диалог между героите се прибавят във формата на балони, съдържащи кратко
резюме на това кой какво казва.
Втората рамка се попълва по същият начин, като се отбелязва следващото
значително събитие в случката, отново завършени с герои и балончета. Процесът
продължава в последователни рамки, докато случката приключи. За да се
съсредоточи върху критичните моменти в действието може да отнеме от 6 до 8
рамки.
Целта не е да се представи най-доброто произведение на изкуството, а да се
улови есенцията на случката. Грубите скици са добри, когато показват какво се е
случило. Само критичните моменти на случката трябва да се отбележат, а не
пълен текст-сценарий на всичко, което е казано. Завършената картина е едва
началната точка за анализиране на събитието. В зависимост от характера на
случката, анализа може да бъде фокусиран върху няколко момента:
- Какво чувства всеки от героите във всяка от картините?
- Дали героите действат според техните чувства или са повлияни от някакъв
друг натиск?
- Към кой момент финалният резултат става неизбежен?
- Какво друго би могло да се каже, направи, за да се промени резултата, изхода
и кога?
- Какви други пътища, начини за действие бяха отворени за героите?

РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ
ЦЕЛ
Решаването на казуси е метод, при който се представя определен казус, който
ще се обсъжда и коментира от групата. Казусите се избират в зависимост от темата
на обучението.
МЕТОД
Казусите могат да бъдат използвани, за да илюстрират ситуации, случили се
на отделни хора, група от хора, семейство и т.н.; или набор от обстоятелства. Всеки
казус описва подробно дадена случка или събитие. Обикновено казусът е подготвен
писмено и може да бъде копиран и раздаден на участниците за дискусии.
При обучението някои участници може да имат предишен опит свързан с темата.
Вие може да ги помолите да подготвят казус на базата на тяхната собствена
практика.
Казусите обикновено се базират на действителни примери, но е възможно да се
създадат измислени, ако обучителят има широк опит в областта. Някои измислени
казуси използват методите тип “какво-ако”, за да се обмислят реакциите към
събития, които може да се случат в бъдеще.
ПРИМЕРИ ЗА ТЕХНИКАТА
- В обучение, относно управленчески техники се представят за групова
дискусия казуси със специфични управленски проблеми.
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-

-

По време на дискусия относно личностните ценности и убеждения, участник
предлага казус със събитие, за да покаже как неговите ценности влияят върху
начина, по който реагира в ситуации.
При правенето на план при случай на непредвидени обстоятелства, казусите
са направени така, че да описват ситуации, които е възможно да се случат, с
цел участниците да обмислят “какво-ако” базата.

РАЗДВИЖВАЩИ /ТОНИЗИРАЩИ/ УПРАЖНЕНИЯ
ЦЕЛ
Тези упражнения се използват, за да събудят и заредят с енергия групата. Те
могат да бъдат използвани в най-ранните етапи на групата, за да включат хората в
работата или в по-късните етапи, когато интереса и вниманието са понижени.
МЕТОД
Много от тези упражнения се осланят на физически раздвижване. Внимавайте
при подбора на упражненията, защото някои членове от групата могат да имат
физически увреждания, а в никакъв случай не бива да игнорирате нито един от
участниците.
ИГРИ ЗА РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДА
ЦЕЛ
Когато се сформира дадена група за първи път, участниците често не се
познават добре или изобщо не се познават. Преди да започнат да работят заедно
върху някаква задача, членовете на групата трябва да минат през процес на
изграждане на някакъв вид отношения и връзка. Методите, които са създадени за
тази цел, са известни като т.нар. “ледоразбивачи”, поради основната причина, за
която са проектирани – да “разбият леда” между непознати.
МЕТОД
Има начини да се поощрят хората да се срещнат и разговарят въпреки, че при други
обстоятелства това може и да не се прояви естествено. Игрите за разчупване на леда
трябва да бъдат един бърз и удобен начин за новите участници да се опознаят един
друг.
Упражнение “нека да се запознаем”
Това упражнение се състои във формиране на участниците по двойки, като им
се дават по 5 минути да разговарят помежду си. Обикновено хората си задават
“безопасни” въпроси относно имена, занимание, работно място, разстояния,
пропътувани до събитието и т.н. След определеното време двойките прекратяват и
всеки участник е помолен да формира друга двойка с различен партньор.
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ИГРИ НА ИМЕНА
Много хора, когато се присъединяват към дадена група, се чувстват неудобно
от трудността да запомнят имената на другите участници. Редица icebreakers
упражнения са адресирани към този проблем.
- Групата сяда в кръг, след което първият човек си казва името. Вторият, казва
своето име и сочейки към първият казва: “ А това е...а онзи е...”.
Упражнението продължава по същият натрупващ се начин, докато всеки е
представен и повтори имената на всички други.

ДИСКУСИИ
ЦЕЛ
Може и да изглежда банално да споменем, че дискусиите заслужават повече
внимание като един от най-важните и най-често използваните методи, когато се
работи в групи.
МЕТОД
Работата в малките групи и тренинг-курсовете не е нужно да бъдат пълни със
упражнения, водени от треньора. Докато треньора може да е експерт върху теорията
и техническата част на предмета, обикновено участниците са тези, които са
"експерти" върху нагласите и контекста, в който такова познание и умения са
приложими. Ценността на дискусията - дали ще е между двойки, малки групи или
като част от семинар - е, че ангажира участниците в учебния процес. Техният принос
се пресъздава от техният опит, идеи, мисли или чувства. Участниците, или съотнасят
и прилагат материала към техни собствени преживявания, или задават въпроси и
спорят върху него, защото не могат да разберат връзката му с техният собствен опит.
И в двата случая, дискусиите са важни за участниците като начин да тестват, пресеят
и да усвоят курсовия материал.
Груповите дискусии може да са в две форми - структурирани и неструктурирани.
В структурираните дискусии, треньорът поставя основните теми, въпроси и
предмети за дискусия в групата. Освен това, той се опитва да направлява дискусиите
като подхвърля интересни теми на участниците и им напомня да не се отклоняват от
темата. В неструктурираните дискусии темата е само загатната и треньорът не се
опитва да контролира посоката на разговорите.
ДЕБАТИ
Упражненията могат да бъдат организирани под формата на дебати или като
се използват отделни елементи на дебатите:
Варианти:
• Две обособени групи /екипи/ аргументирано защитават противоположни
мнения по един и същи въпрос – с жури оценители или без жури;
• Участниците изразяват свое несъгласие с дадено мнение;
• Участниците играят роля на защитници на мнение, което подкрепят;
• Участниците разменят позициите си по средата на дебата.
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Съществуват различни системи за водене на дебати като: структурирано
дебатиране на системата на Карл Попър; парламентарни дебати; дебатиране в
условията на симулативен съдебен процес.
Във всички случаи е необходимо да има ясни инструкции, добре разпределени
роли и деликатно ръководство от страна на обучаващия.

РАЗВИТИЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ЦЕЛ
Тази техника до голяма степен е насочена към въображението. Обучаващият
кара хората от групата да затворят очи и да си представят историята, която той им
разказва. Използва се в случаите, когато е необходимо да се намали напрежението
или стреса, както и за припомняне на отделни случки и събития.
МЕТОД
Обучаващият обяснява процеса на визуализация /мислено представяне, до
голяма степен на базата на фантазията и въображението на човека/. Участниците
трябва да се разположат удобно /седнали, може и легнали/, да затворят очи и да се
отпуснат; може да ги помолите да оставят химикалите и листовете и да се
разположат в най-удобната за тях поза. Със спокоен и уверен тон започнете да им
разказвате предварително измислената от вас история. Разказвайте във второ лице
"вие", за да въвлечете участниците в историята. От време на време правете паузи, за
да им дадете възможност да си представят нещата, които чуват. Единствено
обучаващият говори, а другите трябва да пазят пълна тишина.
Тази техника, известна още като "насочвана /управлявана/ фантазия" се използва
при:
- Намаляване на стреса. Често в тези случаи треньорът "води" участниците на
красив, екзотичен плаж като кара хората да си представят морето, дърветата и
тях самите. Може обект на въображението да бъде представата за един
идеален дом или планината и т.н.
- Обобщаване и припомняне. Това се прави обикновено в края на обучението,
когато обучаващият разказва хронологически какво се е случило по време на
тренинга и придобитите умения.

АНАЛИЗИРАНЕ НА КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ
ЦЕЛ
Този метод позволява подробното разглеждане на конкретно събитие, за да се
извлекат поуки от преживяното и да се планират евентуални бъдещи действия, на
базата на определени знания, умения и поведение. Често това анализиране се
използва от отделни хора, за да обмислят своите собствени преживявания и учене.
По време на обучение, методът може да се приложи в работата на малка група при
идентифициране на нужди или решаване на проблеми.

Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив

70

Методически насоки за подготовка и провеждане на обучение за възрастни

МЕТОД
В малка група участниците избират едно или повече реални събития, които са
важни за тях и заслужават внимание и, най-важното, съдържат критични елементи
по отношение на обстоятелства или евентуални последствия. Участниците, които са
преживели дадената ситуация представят случая. Групата може да се съсредоточи
върху следните въпроси: Как можеше да се предотврати случилото се; Как по друг
начин можеше да се повлияе върху изхода от случилото се; Какви допълнителни
знания и умения са ни необходими, за да предотвратим следващия път случилото се;
Добре е примерите да се дават от самите участници.

ДИЛЕМИ
ЦЕЛ
Тази техника предоставя възможност на участниците да отговорят как биха
реагирали на определени обстоятелства. Предлага се реалистична ситуация, която да
се обсъди в групата. Участниците трябва да споделят какво биха направили и какъв е
техния избор за действие в определена ситуация.
МЕТОД
Подготвя се едно табло, в центъра на което се представя ситуацията, която
предлага дилема. В четири квадрата около нея се описват възможни решения. В
малки групи всеки един участник избира и обосновава своето решение - защо е
избрал този вариант на решение.
В последващото общо обсъждане в голямата група, всяка една малка група прави
своето представяне и се сравняват резултатите.

дилема
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SWOT – АНАЛИЗ
Това е метод/техника за диагностика и самодиагностика. Наименованието му
е абревиатура от първите букви на английските наименования на изследваните
характеристики: Силни страни, Слаби страни, Възможности, Заплахи.
Силни страни

Слаби страни

Възможности

Заплахи

Може да се използва и друг графичен модел.
Силни страни

Слаби страни

Възможности

Заплахи

Методът може да се използва, както за учебна цел – например – за анализ на
определен производствен процес, така и за диагностика на групата. Това може да
стане като предложите на участниците да си направят анонимен SWOT – анализ,
самооценявайки се например, като студенти.
Методът активно се използва и при ролевите игри, за да се открият
характеристиките на отделните герои. Той може да послужи и като начало на други
методи – пирамида, лавина и др.
ПИРАМИДА
Този метод предоставя възможност на учасниците да приоритизират свои
качества, ценности, идеи, както и да се заподнаят със същите на другите обучаващи
се. Всеки може самостоятелно да изпише на отделни картончета – например “найважните за него неща в живота”, след което да ги подреди под формата на пирамида
на работната си маса.

-- - - - - - -

Участниците могат свободно да се движат в работното помещение и да
разгледат пирамидите на своите колеги. След наблюдението е важно да се проведе
дискусия.
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МОЗЪЧНА АТАКА
Това е един от най-популярните методи за намиране на решения, чрез
безкритично представяне на различни мнения. Метод, който развива въображението
и позволява вземането на групови решения. Като техника мозъчната атака може да
се използва и за бързо провокиране на асоциации по дадена тема.
Техниката се реализира на четири етапа:
- Етап на генериране на идеи;
- Етап на изясняване и обединяване;
- Етап на изработването на кпитерии за оценка;
- Етап на взимането на решения;
На първия Етап на генериране на идеи се работи съвместно приети с
участниците правила:
• Не оценявай;
• Работим за количество, а не за качество – Колкото повече, толкова подобре;
• Опирай се на идеите на другите, комбинирай и генерирай нови
предложения;
• Поощрявай щурите идеи;
• Всяка идея се записва;
• Работи се и за време.
През втория Етап на изясняване и обединяване, водещият мозъчната атака
изчита последователно записаните на постера идеи, като пита участниците дали
имат яснота по тях. Ако дадена идея не е ясна за някой от групата, то се изисква
същото предложение да бъде изяснено от точно този участник, който е споменал
идеята в първия етап. По този начин се оеднаквява разбирането на всяка идея от
всички участници. Важна част тук е и обединяване на идеи, които са близки
помежду си.
През третия етап съвместно се изработват критерии за оценка на
предложенията. Това е етапът, в който се подготвяме да осъществим качествена
оценка на изписаното през първия етап голямо количество от предложение.
Възможни критерии/индикатори за оценка са:
- Реалистично ли е;
- Изисква ли много усилия;
- Изисква ли много пари;
- Ние можем ли да го осъществим и др.
В четвъртия етап на мозъчната атака налагаме всеки от критериите над
всяко от предложенията и по този начин ги оценяваме. Тази оценка ни служи да
вземем решения и да извършим приоритезация на решенията.
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СЪЧИНЕНИЯ
Много често думите – асоциациите от мозъчната атака се изпълзват за
различни писменни и/или устни съчинения:
•

Съчинение по опорни точки – в случая думите от мозъчната атака стават
опорни точки на съчинението. Те трябва да се свържат в текст. Възможни са
различни варианти: последователно – в реда, в който са записани на постера,
отпед назад или отзад напред; през една дума; или чрез свободно
комбиниране на опорните думи.

•

Метод на сюжетните линии – подходящ, както за писане на есета, доклади и
реферати, така и за писане на научни статии. Позходът може да се използва за
събиране и разпределяне на информация, която да се обработи по-късно.

•

Свободен текст – това са творчески съчинения на избрана от обучаващия се
тема или по тема зададена от обучителя. Различните съчинения могат да се
дават като индивидуална, групова или колективна задача. Често в тези
съчинения има изискване думите, записани от мозъчната атака: да не се
повтаря нито една от тях; да се използва всяка една от думите или пък да не
могат да се добавят други думи извън списъка.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
ЦЕЛ
Представяне на екипната работа чрез създаването на творчески, помощни и
нови подходи за съвместна работа. Създаването на изкуствен модел за решаване на
проблеми помага на групите да пренесат същите тези умения и сътрудничество в
реалната си съвместна работа.
МЕТОД
Тук ще имаме възможност да споменем само няколко от многото подходи.
Задачи за конструиране
На групата се дава задачата да построи определена постройка като използва
определени материали за определено време. Ако групата се намира на закрито, могат
да се използват кубчета за игра, малки здрави предмети, ластици, пръчки, картон,
кламери.
Симулации
Симулация като например записването на видео на новинарска емисия
Реални проблеми
Някои групи са достигнали до етап, когато са готови да приложат своите умения и
познания за решаването на истинските проблеми, с които се сблъскват, като лидерът
на групата фасилитира процеса. В такива случаи групата трябва да постигне
съгласие по дефинирането на проблема и да използва различни техники като
мозъчна атака .
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ПСИХОДРАМА
Цел:

Методите на психодрамата представляват особена форма на ролева
игра, която интегрира психологическите аспекти в драматичната
презентация. Докато ролевите игри се използват предимно за
отработване на действия, методите на психодрамата са насочени
повече навътре. Те целят да помогнат на участниците да опознаят
собствените си мисловни процеси и механизми за взимане на решения.

Метод:

Настоящата дискусия се ограничава с описание на начините за
интегриране на простите методи на психодрамата в ролевите игри с
цел повишаване на техния потенциал и разнообразяване на употребата
им. Намерението е да се насърчи една по-творческа употреба на
ролевите игри, която поощрява треньорът да експериментира с
различни видове роли и разнообразните им приложения.
РОЛЕВА ИГРА

Цел:

Ролевите игри са едни от най-мощните техники за подпомагане на
ученето в групите. Те са и едни от най-сложните за планиране и
ефективно ръководене техники.
Ролевите игри се използват за различни цели. Някои от най-често
срещаните са:
• Упражняване на специфични умения в ситуация, близка до
реалната
• Отработване на действия или поведения в една защитена среда,
преди използването им в реалния свят
• Проучване на алтернативни действия или поведения с цел
изследване на последствията от тях – отново в защитена среда
• Проучване на собствените настройки или чувства за опознаване на
себе си или за подпомагане на собствените механизми за взимане
на решения
• Изграждане на увереност чрез упражняване или отработване на
дадена случка.

СИМУЛАЦИОННИ ИГРИ
На участниците се представя въображаем – симулиран сюжет, или се
възпроизвежда реална ситуация, отличаваща се с повишена опасност за здравето или
животау или използване на скопоструващи технически средства и съоръжения.
Целта е да се възпроизведат характеристиките на възможна ситуация, която изисква
адекватно поведение. Чрез симулационните игри се получават знания, но акцентът е
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върху формирането на умения, изграждането на характера и усвояването на
ценности.
Например, при симулационната игра “Корабокрушение” учасницте трябва да
си представят, че са попаднали на безлюден остров след корабокрушение.
Оцеляването им зависи от изработените правила за междуличностни
взаимоотношения и разпределянето на задълженията и отговорностите.
СИТУАЦИОННИ ИГРИ
Тези игри представляват проиграване на случаи. Те дават възможност
участниците да използват аспекти от реалния живот в образователната среда. Целта
е да се проиграе решението на трудна ситуация, кято реално провокира напрежение
и конфликт. Обучаващият постоянно засилва и подчертава моментите, които се
налагат от опита в ситуацията и играта.
ИГРИ ЗА ДОВЕРИЕ
Цел:

Както подсказва и името, целта на тези игри е изграждането на
доверие и откритост сред участниците в групата, за да се постигне
нейното съгласуване и да се развие по-добро чувство на взаимна
подкрепа и съвместна работа.

Метод:

Преди да прочетете за различните видове игри на доверие, преценете
кога можете (и кога не) да ги използвате. Много от тях залагат на
физическите действия и контакта между членовете на групата. Те
изискват участникът да довери част от сигурността си на друг
участник. Преди да продължим по-нататък с упражненията за
изграждане на доверие, трябва да сме сигурни, че между членовете на
групата вече съществува известна степен на доверие и желание за
изграждане на още по-голямо доверие. Затова, тези игри рядко могат
да се използват в началото на груповите сесии, тъй като участниците
не притежават нито познание, нито желание да се включват в подобни
дейности с непознат.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРИ И УПРАЖНЕНИЯ
“Аз никога не преподавам на моите
ученици, аз само се опитвам да им
създам условия, при които те
биха могли да учат.”
А. Айнщайн /1879-1955/
Поради многообразието във видовете упражнения /като вземем под
внимание факта, че дадено упражнение може да се появи в няколко варианта е много
по-лесно да се опише самото упражнение като процедура, отколкото да се определи
към кой отделен вид спада/. Ето някои видове:
• прости или сложни;
• краткотрайни или продължителни /от няколко минути до часове, а в някои случаи
и по цял ден/;
• дали са или не са свързани с работа;
• дали всеки участник получава някакви конкретни знания и изводи за себе си или
ефектът от упражнението е за цялата група;
• активни или пасивни от физическа гледна точка /”падане на доверие”, “ходене на
доверие” или самостоятелна работа с лист и молив, последвана от дискусия/;
• дали присъстват или не странични наблюдатели;
• дали груповият процес се ръководи от обучителя, от самата група или нещо
съчетаващо и двата подхода;
• дали се дава приоритет на груповото участие или на отделната личност;
• дали голямата група се разделя на по-малки групи;
• дали в самата група участват някакви други лица, които са по-висшестоящи от
самите участници /например техните шефове/;
• използват ли се или не конкретни инструменти, техники, методи и пр.;
• дали обучителят сам е измислил упражнението или го е взаимствал от някаква
помощна литература.
Поради голямото разнообразие по отношение на целите, с които се прилага
дадено упражнение, някои обучители предпочитат да използват обобщаваща по
своето значение терминология, като например “опитно учене”, “структурни
дейности” или просто “дейности”, а в някои случаи и “приложни дейности”, но в
общи линии отделните упражнение се различават помежду си по следните
характеристики:
• Колко лесно могат да се постигнат желаните цели и резултати;
• Структура на самото упражнение - разпределение на времето и ролите в него;
• До колко самите участници са замесени и съпричастни към разглежданите
проблеми или най-общо към материята;
• Генерирането на информация и факти за анализ от страна на участниците;
• Обратна информация: анализирането на факти от страна на водещ, участници,
странични наблюдатели, допринася за осмислянето не само на отделното
упражнение, но и на цялостната групова работа.
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Друга класификация, която може да се ползва за упражненията /дадена в
Приложенията/ е:
• Игри за запознанство;
• Игри за затвърждаване на имената;
• Творчески игри;
• Упражнения за раздвижване;
• Раздвижващи творчески упражнения;
• Упражнения за междуличностни упражнения;
• Подвижни игри;
• Състезателни игри;
• Упражнения и игри за комуникация и синхрон в групата;
• Игри за синхрон в групата;
• Упражнения и игри за невербална комуникация;
• Упражнения и игри за релаксация;
• Игри в кръг.
Източници на игрите - упражненията
По принцип упражненията имат по-общ ефект, който касае цялата група, но също
така може и чрез тях да се цели постигането на определени принципи или концепции,
както и всяка отделна личност да получи определени умения, позиция, становище и пр.
Забележка: Ако определена дейност доведе до съревновение между отделни
участници или по-малки групи, то значи, че тя се е превърнала в нещо съвсем различно от
упражнение.
Упражнения могат да се взаимстват от различни помощни издания /обърните
внимание на Приложенията и на препоръчителната библиография/,от ваши колеги, когато
участвате в различни програми, от семинари и конференции, както и от специализираната
периодика. Професионалистите, обаче биха се съгласили, че едно от основните умения,
които трябва да притежава добрият обучител е способността да се създава свои собствени
упражнения. Това се налага, тъй като не всякога е възможно знанията и изводите, които
носи в себе си съответното упражнение да “отговарят” на потребностите на групата.
Важно е да се отбележи също, че самите упражнения са предназначени да посрещнат
точно определени нужди на точно определен тип хора- група или отделни личности и
изискват заангажираност от страна на участниците, поради което е необходимо да се
предвиди техния ефект.
В следващите страници са поместени упражнения, които са лесно приложими и
могат да бъдат използвани както във вида, в който са публикувани, така и адаптирани за
конкретни цели. След внимателното им изучаване Вие бихте разполагали с различни за
това как да поставите вашата група в съответната ситуация, така че тя да бъде ката цяло
продуктивна.
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Упражнения, които можете да трансформирате.
Списъци “ пералня”
Групата може да бъде оформена по един от следните начини : поединично, по
двойки или на по-малки групи като всеки участник има списък “пералня” на
предварително дадена тема като например: принципи на ефективно слушане, как се дава
обратна информация, приннципи и техники на упълномощаването, възраженията на
клиента, които можем да срещнем, шансовете в нашия отрасъл/дял/ и т. н. След
определено време се обобщават фактите и се дискутират.
“ Пълни списъци”
Всеки участник получава “пълен списък “, върху който да помисли в къщи със
следните неща: процедури за развиване на рекламен проспект / как да се ориентира нов
работник, как да се проверява територия, опасна за пребиваване, как да се планира
успешното провеждане на среща, как да се разследва инцидент, катастрофа и пр.
“Споделяне на личен опит”
Всеки участник описва и дефинира, а след това и споделя персонален опит, касаещ
следните неща: началник, който е проявил интерес по отношение на даден процес или
дейнност и е насърчил нейното разширяване, упълномощил е секретариат със
съответния персонал, разнообразил е рутинната работа, спестявайки време по време на
работната среща.
“Светкавична мисъл и решителна селекция”
Всеки участник чрез “мозъчна атака “ дава решения на определен проблем, след
което си избира трите най- добри според него решения чрез гласуване по опростена
процедура / например с вдигане на ръка / .
“Даване на обратна информация”
Упражнението се осъществява като се подберат дейности, позволяващи даването на
обратна връзка и същевременно базирани на достатъчно количество информация. За
разпределянето на информацията групата се разделя на двойки и тройки. Като
примерна дейност може да се посочи умението за слушане на самите участници, след
което впечатленията се споделят и обсъждат.
“Споделяне “ на договор”
Участниците трябва да бъдат помолени първо да развият, а след това и да
реализират идеята за проява на нов тип поведение, т. е. сформиране на специална
комисия от тях самите с делегирани права, която да упражнява контрол върху
останалите. За по-доброто изпълнение на задачата може да се направи специален
формуляр, съдържащ следните графи: в графата, разположена най-вляво могат да се
впишат нечии отговорности, в следващите няколко колонки се вписват имена на хора от
персонала, които ще подлежат на проверка от страна на комисия, когато тя сметне това
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за необходимо и в последната колонка се оставя за вписване на коментари като
например дали комисията да продължи своята работа или се изискват провеждането на
някакви тренинги и пр.
Развиване на план за ”модерно поведение”
След като хората са наясно с принципите и процедурите, които са в състояние да
променят човешкото поведение, те трябва да бъдат запознати с начините как да
променят цялостно поведението си, за да контролират системните отсъствия, да намалят
оплакванията на клиенти, инциденти и злополуки, както и да се повиши
продуктивността.
Оформяне на “ групов инструмент”
Участниците си избират определен “инструмент” като например викторина / тест за
лидерски умения, умения за комуникация, за подготовка на кадри и т. н., всеки допълва
“инструмента” индивидуално, т.е. прибавя му нови характиристики и след това се
прави обсъждане в малки групи.
“Решаване на проблем в конкретна ситуация”
Осигурете на участниците няколко основни идеи за решаването на даден проблем,
след което им предоставете възможността сами да опитат да решат друг, подобен на
първия. /Решението на такъв проблем изисква промяна в поведението или на
конкретната ситуация, противно на това да се въздейства на служителите чрез “четене
на лекции”, дисциплинарни методи, тренинги или трансфери/. Типичен пример от
нашето ежедневие е факта, че чрез бялата лента по средата на платното за движение се
стремим да втълпим на шофьорите да карат вдясно. По същия начин можем да намалим
броя на оплакванията, насочени срещу бавното обслужване на асансьора като
монтираме големи огледала по стените, разположени до него или също така могат да
бъдат избегнати оплакванията, свързани с дългото понякога чакане за свръзка по
телефонната линия, като това би могло да се избегне ако има две успоредни линии,
така че хората докато чакат да ги свържат по едната, да могат да си говорят през това
време по другата. И последният подход - окуражаващия разговор също може да бъде
използван, за да намали напрежението и скуката в ежедневната, рутинна работа. Ето
няколко други проблема, които могат да бъдат представени на групата за намиране на
решение: Етажите на сградата са мръсни /да се използват повече кошчета за смет/;
Кражби на материали през нощта от складовата база, разположена на открито /да се
използват светлини/.
Употреба на филми по време на работа
Използвайте филмите “динамично” чрез различните команди, които има
видео-касетофона/DVD /превъртане, стопиране, пауза и т.н./, както и различни други
помощни материали като листовки с въпроси, невербални или тихи /без никакъв
звук/ прожекции, прогнози и др.
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Използване на модел
Развийте дадена дейност, базираща се на определен модел, т.е. след
обясненията за дадения модел, предоставете на участниците в групата факти и
материал, с които да развият дадената дейност. Другият начин за реализацията на
това упражнение е голямата група да се раздели на няколко по-малки, които да
дискутират посочения модел, отговаряйки на следните въпроси: Какви са
ограниченията и слабостите, които предлага?, Може ли той да се подобри по някакъв
начин и дали е уместен в конкретната работна ситуация?
Групово и индивидуално оценяване
Предоставете на групата възможността да оцени своята ефективност като и
дадете критерии за това или я оставете тя сама да си изработи такива. Вие можете да
и предоставите съветници с определени функции, които да изпълняват поддържащи
роли на наблюдатели, попълващи бланки или диаграми, отбелязвайки кой с кого
разговаря и с каква честота /колко често/ си съдийстват отделните членове на
групата.
“Справяне” с риска
Използвайте упражнения за специална цел - анализ на рискови ситуации, ако
забележите нежелание за възприемане на определено становище поради риска от
провал. Ако групата се раздели на няколко по-малки, всяка от тях може да използва
таблица, състояща се от две колони: в първата се нанасят проблемите, а във втората
съответните решения на всеки един проблем.
Друг начин за справяне с рискови ситуации или със страха от ужасяващи
последици е да накарате групата мислено да възприеме успешният завършек на една
такава ситуация - ако например служителят помоли своя началник за увеличение на
заплащането си и го постигне или повишаване на продажбите и т.н.
Използване на фантазия
Не се колебайте да използвате фантазията при решаването на даден проблем:
“Нека си представим, че ние сме ... /Какво би станало, ако ние ...”.
Анализиране посредством таблица
Използвайте таблица за решаване на проблеми, които предварително са
дефинирани с графи: първа графа: проблеми, трудности; втора графа: причини;
трета: решение.
Групово изграждане /Изграждане на група/
Осигурете дейности, включващи материалното изграждане на даден предмет
като например мост или кула чрез хартия, вестници, списания, блокове и т.н. В
упражнението могат да бъдат включени и странични наблюдатели, които след края
му да докладват за груповото планиране, взаимодействие, творчество, общуване,
вземане на участие, лидерство, вземане на решения и т.н.
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Стимулиране на груповата креативност
Осъществете дейности, които изискват създаване на поздравителни картички,
на които са изписани поздрави, цитати от известни личности, фрази, използващи се с
цел по-успешна продажба на определен вид стока, хумористични стихчета и пр.
Упражнението може да се проведе по същия начин, както и предходното .
Най-добър/най-лош пост
Назначете “най-добра/най-лоша” задача, например характерните черти, които
е притежавал най-добрият и респективно най-лошия ми комуникатор, продавач,
парламентьор.
Разрешаване на “заплетена” ситуация
Представете някаква объркваща ситуация като например сексуален тормоз в
службата, отказ на промоция, различни възможности за протичането на
неприятен/проблемен инцидент. Разделете групата на няколко по-малки и задавайте
следните въпроси: Как бихте възприели /конкретната/ ситуация? Как би я възприел
Вашият шеф? Възможно ли е и ако да, по какъв начин проблема може да бъде
предотвратен?
Съставяне на план
Разделете групата на по-малки групи и поставете задача всяка една от тях да
разработи отделен план за действие в конкретни ситуации като например: Ответна
реакция при сексуален тормоз; Оценъчен план или такъв, който е свързан с
промоцията на даден продукт.
Набелязване на конкретни цели
Представете на групата твърде обобщаващи и неясни цели или предмети, като
след това те трябва да бъдат превърнати в конкретни специфични цели, като е за
предпочитане те да бъдат съизмерими с реалната действителност.
Развиване на обективност
Представете на групата няколко обобщаващи твърдения, касаещи
реализацията на самото обучение, като след това тези неясни постановки трябва да
бъдат превърнати в обективни норми на поведение.
“Лична бомбандировка”
Седналите в кръг участници в групата стават на крака и преминавайки
последователно през всеки един се дава положителна обратна информация на
останалите, т.е. всеки дава положителна обратна информация на всеки от групата.
Другият вариант за изпълнението на това упражнение е групата да се раздели
на две колони, така че всеки да има партньор. Тези, които се намират в първата
колона дават положителна обратна информация на стоящите срещу тях хора /всеки
на своя партньор/ по отношение на облеклото, външният вид, неговото представяне
в рамките на групата и т.н. Упражнението се изпълнява за 3 минути, след което
участниците отново сядат в кръг и се прави дискусия. Ето някои помощни въпроси,
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задавани от водещия: Лесно/трудно ли е да даваш оценка? Как се почувства, когато
получаваше оценка? Беше ли склонен/на/ да не вземеш предвид дадената ти оценка?
Изграждане на ценностна система
За да демонстрирате необходимостта от изграждане на ценностна система
възложете на групата една /или повече/ от посочените по-долу дейности.
1. Нека участиците в групата разкажат за произнесени в семействата им реплики от
рода на: “Ако ти винаги правиш правилното нещо след това никога няма да ти се
налага да обясняваш защо си постъпил по този начин.”, “Какво ще си помислят
съседите?”, “Важно е да се спестява за по-лоши времена.”
2. Нека участниците в групата разкажат за фрази с повелителна форма, чути в къщи.
Например: “Ти трябва винаги да пристигаш на работното си място навреме”, “Ти
трябва да получаваш силни бележки и дипломи в училище”, “Ти трябва винаги да
се обличаш чисто и елегантно, за да правиш добро впечатление”, “Ти трябва да
заключваш вратата през нощта”, “Ти трябва да казваш винаги каквото знаеш на
семейството си”.
3. Участниците трябва да направят списък от няколко важни според тях ценности,
отразяващи докъде се простира влиянието на отделното семейство - организиране
на семейни и приятелски тържества, семейство - правителство/държава
отношения, сексуални възгледи, мнение по отношение на благотворителността
или работата, професията.
Всяка от горепосочените дейности може да бъде контролирана
последователно.
Алтернативният вариант на това упражнение е всяка една от
трите дейности да бъде възложена на по-малка група, т.е. голямата група отново да
се раздели на три по-малки, като се прави дискусия след края на упражнението.
Споделяне на силни емоции
На работна сесия на групата, посветена на Маслоу и неговата “Йерархия на
потребностите”, участниците трябва да споделят вълнуващи и необикновени емоции
от своя собствен живот. /Това може да бъде необикновено постижение в личния или
професионалния живот, брак, раждане на дете, атлетическо постижение, “супер”
ваканция или екскурзия./ Нека самите участници опишат как са се чувствали по
време на самото преживяване.
“Табло на силните страни”
Всеки участник трябва да начертае таблица с две графи, отнасящи се до
неговите силни страни.
Силни страни
като мъж/жена

професия /като мениджър,
учител, продавач и т.н.

След това разделете участниците по двойки и всяка двойка да си представи
взаимно таблицата.
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Забележка: “Таблото” може да бъде използано и за споделяне на редица
ценности в типовете игри “айсбрейкър”, да се споделят предмети и цели на
експериментални курсове или пък да се представи личен или служебен проблем
чрез графичен метод.
“Разнообразяване на работа”
Помолете всеки един от участниците да си избере някаква спомагателна и
второстепенна работа, за предпочитане е тя да бъде рутинна, като след това всеки
предложи няколко начина тя да бъде разнообразена /но не просто разширена/.
Разпределете информацията по двойки, като можете да използвате таблицата с две
колони, допълнена още с колона, в която се вписват имената на хората със
съответните второстепенни професии и още една графа за предложенията за
подобрение.
“Съвети на експерта”
Помолете всеки участник да приеме ролята на експерт и да си отбележи на
едно листче полезни съвети, които той би дал по отношение на даден въпрос, като
например как да се общува с разгневен клиент, как да се “справяме” с шефа, когато е
ядосан или отегчен, или как да мотивираме хора, упражняващи безинтересни или
безсмислени /според тях / професии. Озаглавете работният лист “Моите съвети в/по
отношение на/за са ...”. Листчетата могат да се приготвят предварително. Отделните
идеи и съвети на самите участници могат да бъдат разменяни между самите тях и
след това дискутирани, като накрая се изготви малка извадка с полезни съвети.
Постигане на консенсус
1. Цялата група се разделя на няколко по-малки като на всяка се дава списък от
десет вътрешно-лични проблема. Посъветвайте ги, че те трябва да се съгласят с
възможните решения на всеки един от посочените проблеми. Могат също така да
се използват странични наблюдатели, чиито функции са да отчитат как отделните
групи вземат своите решения или евентуално какво пречи на вземането на
решения. Ето няколко примерни проблема:
• Твой колега се шегува неуместно с разходите на своите колеги, включително и с
теб самия /и с твоите/.
• Много добър компютърен специалист, който работи за теб, редовно закъснява за
работа.
• Съвещанията на шефа ти са твърде скучни и като цяло неефективни.
• Дребни наглед кражби в службата са достигнали застрашителни размери телбодове, ножици, целофан - изчезват редовно, както и няколко служители са
докладвали, че липсват монети и марки от техните бюра.
Забележка: Проблемите могат да бъдат представени открито в писмена форма
като отдолу са изброени няколко възможни решения, от които участниците трябва да
изберат само едно за всеки проблем. Например, човекът който създава проблеми в
групата или неговото поведение пречи на останалите, може да му се въздейства по
следните начини:
• Игнорирайте коментарите. Просто ги приемете като факт, като нечий проблем.
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• Застанете лице в лице с човека, чието поведение Ви пречи на работата и и/му го
кажете. Можете да използавте модела: “Когато ти ми говориш по този начин, аз се
чувствам много некомфортно и не ми е приятно”.
• Действайте така, че да отвръщате по същия начин, както се обръщат към Вас, т.е.
“палете огъня с огън” като по този начин ще принудите човека да го “изгаси”.
• Обединете усилията си с Вашите колеги, така че да се справите с проблема на
групова основа, поставяйки го пред групата.
• Помолете шефа си да Ви помогне по конкретния проблем.
• Приемете ролята на обучаващ. Предложете на човека, чието поведение пречи на
работата в групата да възприеме “по-ефективно” поведение, като по този начин
ще го накарате да си зададе следните въпроси: Колко пъти днес аз се държах по
начин, който дразнеше останалите?Принуден да си зададе този въпрос, човекът
ще се стреми винаги да подкрепя останалите, техните идеи, да окуражава, да е
загрижен, както и да дава повече положителни оценки, което е за предпочитане
пред това да се противопоставя на всичко.
2. Другият начин за упражняване постигането на консенсус в малки групи е да се
раздаде на участниците списъци с по десет проблема на определена тематика.
Формулирайте проблемите като твърдения и дайте време от 5 минути на всеки
участник да прецени сам за себе си дали е съгласен или не с посочените
твърдения в списъка, след което участниците да се обединят по случаен признак в
няколко малки групи и за около 15 минути да постигнат съгласие по посочените
въпроси.
Изяснаяване на проблеми и решения
Осигурете на участниците работен лист и време за неговото попълване.На
рабония лист предварително е разграфена таблица, в която са отбелязани два
обикновени проблема, свързани с провеждането на представяне /ревю/, но в графите
могат да бъдат вписвани проблеми от всякакъв вид. Всеки участник трябва да добави
по три проблема в своя работен лист, като след това всички трябва да се съберат и
заедно да намерят решения на всички посочени проблеми.
Анализиране
Нека участниците си изберат проблем, с който се сблъскват много често и
изброят в схемата “силов анализ” факторите, от които се влияе дадената ситуация
като например дали е модерно да се прави точно определено нещо и т.н.
Информацията може да бъде разпределена по двойки и тройки като също така за
улеснение може да се използват “Т-колоната” /таблица с две графи/.
Определяне на мотивации
За да се осигури представянето на мотивации, помолете участниците да
напишат неща от своето минало, настояще и съответно бъдеще, които са ги
мотивирали. За тази цел може да се използва посочената по-долу таблица с три
графи:
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Моите мотивации
Като тийнейджър
/пенсионирам/

Днес

Когато се оттеглям

Друг начин за фокусиране на вниманието на участниците върху мотивациите
е да се даде за пример нечия кариера и да се дискутират отделните гледни точки на
този човек през три различни етапа от неговото професионално развитие. За целта
отново може да се използва таблица с три графи, първата от които е за ранният етап,
втората за средния и третата за късния.
Като трети начин за дефиниране на мотивации може да се посочи самото им
изясняване, но този път от гледна точка на началникът, на колегите и сътрудниците,
и на самия човек. Отново за целта може да се осигури работен лист-таблица с три
графи, както в предишните случаи, а самата информация под формата на факти за
упражнението може да се разпредели между участниците на малки групи. Знанията
и изводите, които са извлечение от упражнението трябва да се споделят в голямата
група.
Усвояване мотивациите на останалите
Друг вид упражнение за изясняване на мотивациите е следното: в първата
графа на вече познатата таблица участниците вписват имената на своите
работодатели и нещата, които ги мотивират /втората графа/ и след като обсъдят
помежду си в малки групи предварително разпределената информация, те трябва да
попълнят и третата графа, озаглавена “Как да разберем/усвоим мотивацията на
останалите, т.е. как да разберем чуждите доводи”. Резултатите от таблицата се
споделят в малките групи, след което се представят и дискутират в голямата група,
като се набляга най-вече на това какво точно е наученото от това упражнение.
Използване на “отварячка”
За да се намали напрежението в групата, тревогите и безпокойството на
участниците и за да се улеснят всички групови процеси, като “отварячка” може да се
използва настоящето упражнение - участниците застават един срещу друг по двойки,
лице в лице и за около десет минути дискутират помежду си, ръководени от
следните въпроси: “Защо съм тук?”, “Как мога да помогна на себе си и на останалите
с участието си в тази програма?”, “Кой е най-добрият начин, по който останалите
могат да ми помогнат?”. Друг вариант за провеждането на това упражнение е всеки
да представи някаква информация за човека, който стои пред него пред цялата група,
като тази информация под формата на факти е базирана на отговорите на
горепосочените въпроси.
Превръщане на негативното в позитивно
Нека участниците в групата посочат колкото е възможно повече отрицателни
характеристики на някои проблемни области на работата в група, като например
даването на обратна информация, а също така и върху дейности, засягащи
обикновения професионален свят като ориентирането и напътствията, давани на
някой работник, развитие на персонала или контролиране на ежегодното
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представяне. След това чрез дискусия може тези негативни твърдения да бъдат
превърнати в позитивни.
Оценъчни дейности
В оценъчната фаза на обучението/курса използвайте новите подходи и методи
като например “аквариумът”.
Работа с принципи
Нека участниците в групата се разделят на няколко по-малки групи като след
това представят десет принципа, касаещи зададена определена тема, като след това
им се предостави пример за това как да илюстрират нагледно всеки от посочените от
тях принципи. Таблицата по-долу предоставя списък на теми, касаещи отделни
конфликти. Идеите, които са се предложили в малките групи трябва да бъдат
написани с маркери на табла, след което да се сравнят с тези на останалите малки
групи и накрая да те да бъдат дискутирани.

1.
2.

3.
4.

Конфликт - някои принципи
пример
принцип
Конфликтът осигурява изпитание
1. Стачка.
за всяка сила.
Когато групата е разглеждана като 2. Атака от страна на друга нация.
субект е логично конфликтът с
външната
сила
да
нарасне
неимоверно много, т.е. да се 3.Някакъв вид природно бедствие,
изостри.
причинено от човешка дейност съзнателна или в следствие на
природни катаклизми.
Работа с “теория Х” и “теория У”

Участниците могат да работят с теории Х и У, които най-общо са представени
чрез посочените по-долу дейности.
1. За да бъдат определени различните стилове на лидерство, нека участниците на
теория Х и У, наречен “инструмент на принудителния избор”. Представете за
дискутиране определена проблемна ситуация, подобна на тази: Един от Вашите
сътрудници очаква ръководство и помощ в продължение на дълъг период от
време, през който той се занимава с някакъв проект. Той/тя не е склонен/нна/ да
взема самостоятелни решения и изглежда, че е доволен/на/ от безрисковите
ситуации. Вие решавате да използвате посочените принципи от теория У, за да се
сблъскате с проблема “лице в лице”. Как бихте направили това? Какви
специфични действия и мерки ще предприемете?
2. Дискутирайте следните въпроси в малки групи: Какви стилове Х или У
лидерство бихте приложили във всяка една от следните ситуации:
• градската полиция
• поправителна институция
• фабрика за производство на стомана
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• национална верига за ресторанти за бързо хранене
• Пловдивски университет
• Министерсво на здравеопазването.
Професионално съветване
Нека участниците, предварително разделени на малки групи, представят
решения на посочените по-долу типични ситуации за даване на съвети от
професионално естество:
• Млад и способен инженер, когото го очаква переспективно бъдеще е в конфикт и
раздразва всички, с които работи.
• Старши специалист, който е много способен, е достигнал “тавана” в своето
професионално израстване и трябва да бъде “поддържан жив” само чрез нереални
и въображаеми мотивиращи техники.
• Мениджър на средна възраст е “пуснал корени” /утвърдил се е/ в общността и е
прекратил две промоции на територията на цялата страна..
• Вашата секретарка, която е на 29 години, много често се е оплаквала от
“безизходната работа”, в която много често секретарките виждат самите себе си.
Вашата практика от “повишения и рози” вече не е ефективна и няма никакви
дейности, които да усъвършенстват уменията на Вашата служителка в
ежедневните и задължения в работата.
Забележка:
1. Като добавка за работата в малки групи ролевите игри могат да бъдат подложени
на “реален тест” посредством предложените решения.
2. “Детайлната” дискусия трябва да включва идентификация на отделните
отклонения в определената професия, както и обикновените хора, упражняващи
конкретна професия, посочени в конкретни ситуации.
Планиране на целево изпълнение
Нека участниците да разработят два списъка - единият от тях да съдържа
конкретни цели, а другият - план на специфични действия и стъпки за
осъществяването на набелязаните цели, т.е. целевата реализация.
Шефът като комуникатор
Осигурета на участниците няколко ситуации, в които са засегнати
помощници на шефа и има проблеми от комуникативно или друго естество. Нека
всяка малка група, състояща се от три или четири души разработи решения на тези
проблеми и след това си ги разменят между отделните групи. Типичните проблеми
могат да бъдат:
• Вашият шеф разговаря по три основни начина: лице в лице, чрез бележки /изобщо
в писмена форма/ и чрез някого другиго. Вие смятате, че разговорите лице в лице
са особено удачни и най-малкото не неприятни за Вас. Писмените бележки често
са сухо, грозно написани, понякога дори гадни, основани на принципа “удряй и
бягай”. Комуникирането посредством други хора често предизвиква у Вас
негативни чувства, като на практика се оказва, че той /шифът ви/ говори “зад
гърба Ви”.
Ето някои въпроси, чийто отговор може да Ви улесни при изработването на
решение: Какво става?, Представлява ли това проблем или не?, Правя ли/правиш ли
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нещо по този въпрос?, Ако наистина има проблем или изобщо нещо не е в ред, какво
бих могъл/могла да предприема, за да го предотвратя?
• Вашият шеф често /редовно/ затваря вратата на своя офис, което от своя страна
дразни повечето работници.
Защо той трябва да ги притеснява по този начин? Трябва ли нещо да се
предприеме по този въпрос?
• Работните срещи и съвещания, провеждани от Вашия шеф не са до толкова
продуктивни, колкото Вие бихте желали. На практика никой не обръща внимание
на важните моменти.
• Понякога Вие получавате инструкции, твърдения и концепции относно линията
на поведение от страна на Вашия началник, с които Вие не сте съгласен/сна/. От
една страна Вие искате да бъдете “лоялен” към Вашия шеф, демонстрирайки пред
Вашите подчинени, че Вие сте съгласен с линията на поведение, която той смята
за правилна, но от друга, Вие не желаете да бъдете непочтени към Вашия
персонал и може би те ще усетят или разберат, че Вие не сте толкова уверен/а/,
когато им казвате, че подкрепяте неходходящия начин на поведение, инструкции
и пр.
Изучаване на невербално поведение
За изучаването на невербално поведение използвайте следните процедури:
Изберете достатъчно сложен и комплексен проблем, така че в групата да се получи
задълбочен спор и тя наистина да се “захване за работа”. Това може да бъде
домашно-личен или обществен въпрос като например контрола за оръжие, абортите,
ежедневното насилие в обществените училища. Ако се използва проблем, свързан с
мениджмънта на дадено предприятие или учреждение, може сценката да се раздели
на отделни роли, в писмена форма. Отделните роли и реплики могат да бъдат
формулирани така, че да предизвикат задълбочен конфликт.
Изберете дискусионна група, която да се състои от осем души. Балансът на
силите в тази група може да се предостави на самите участници в нея, като също
така е необходимо да има и наблюдател, “прикрепен” към някой от спорещите.
Докато групата размишлява върху обявената тема или проблем, или чете
инструкциите за самите роли, запознайте ролевите играчи /т.е. тези, които ще играят
без думи/ как да наблюдават неверблно поведение, което ще бъде демонстрирано от
самите дискутиращи по дадения проблем. Раздайте им списъци с различните видове
невербално поведение като контакта с очи, усмивките, мръщенията, въртенето на
косата, гризенето на нокти, прозявките, въртенето или мърдането на стола,
повдигането на раменете, използването на ръцете и различните жестове, кимването с
глава, клатенето на глава, дърпането на уши, драскането и т.н.
Дискусията трябва да бъде с продължителност около 10-15 минути, след
което да съберат рапорти от страничните наблюдатели. Направете след това
обобщаваща дискусия за значението на невербалното поведение и неговото място и
роля в цялостния комуникативен процес.
Успешен анализ
/Анализ на успеха/
Един от начините да се засили разбирането, самопознанието, уменията на
участниците, е да бъдат накарани да анализират собствения си опит и по-точно онези
моменти от него, които са белязани от успеха или ситуации, в които за малко не са
успявали. /Забележете, че ние съзнателно не употребяваме негативния темин
“пропадане”!/ Самата тема на разговора може да бъде свързана с представянето на
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някаква промяна, обогатяване и разнообразяване на работа, делегиране или
представляване, продажби, слушателство, общуване, конфронтиране с връстник,
който не се държи по най-приятния за Вас начин.
Разделете голямата група на две или повече малки групи. Дайте на членовете
на първата малка група работен лист: Описване на не дотам успешни дейности и
преживявания и “Фактори, които довеждат до неуспеха”. Дайте и на останалите
групи подобен работен лист, съдържащ същите две графи, само че озаглавени:
Описание на успешни дейности и преживявания, като втората графа си променя
заглавието “Фактори, които довеждат до успеха”, вместо “Фактори, които довеждат
до неуспеха”. Нека участниците попълнят работните листове на лична основа /всеки
сам за себе си/, като след това могат да споделят преживяванията си, написани на
работните листове в рамките на малките групи. Осигурете доклади от малките групи
и напишете на карти /табла/ факторите, които са станали причина за успешния или
неуспешния опит. Накрая помолете групата да отбележи приликите и различията
между положителните и отрицателните фактори, повлияли за развоя на нещата.
Оформяне на обобщаващо становище
Нека групата да оформи становище или специален въпросник, касаещ
определена обстановка или положение на обстоятелствата, който да бъде употребен
и приложим в съответните отрасли и отдели, където работят членовете на групата.
Обяснете на участиците целта на съставяне на такова описание на дадена
обстановка, след което ги запознайте и с няколко примерни въпросника, даващи
възможност за еднозначен отговор “да” или “не”, или “не съм сигурен/сигурна”.
Другият вариант е да бъде въведена седем степенна скала за оценка.
След като веднъж участниците в групата са разбрали и са се съгласили с
необходимостта от изговяне на такъв въпросник, разделете ги на няколко по-малки
групи, като на всяка възложите изготвянето на различна точка от този въпросник така например първата група може да се занимава с работните и трудови условия,
втората с адекватността в комуникирането, третата с чувствата и емоциите при
работа в екип, четвъртата с мотивациите и проявата на интерес към работата и т.н.
Нека след това участниците да прочетат на глас разработените от тях точки,
за да станат ясни и на останалите от групата, които не са работили по тях и да бъдат
обобщени. По този начин се проверява реалното покритие на темата, нейният
обхват, доколко обзорните точки от въпросника са ясни и разбираеми, някои
възможни препокривания, дублирания и т.н.
Справяне с “лепкави” ситуации
Разделете голямата група на няколко по-малки, всяка от които за определено
време да работи върху проблема как водещият /началникът, надзирателят в цеха и
пр./ да се справя с “лепкави” ситуации.
Ето няколко примера за такива положения:
• Предоставяне на широки пълномощия, без обаче да се губи контрол върху
ситуацията.
• Намеса в случай на неефективна работа от страна на упълномощения служител
или група от служители, но без да се анулира и обезсилва групата като такава.
• Как да се “лавира” между желани интимни отношения с подчинените и нежелано
“побратимяване”.
• Преценка на груповото решение, когато то не е уместно.

Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив

90

Методически насоки за подготовка и провеждане на обучение за възрастни

• Решение в кои случаи да се сподели и в кои не информация с подчинените.
• Определяне на начин на общуване с подчинените.
Съставяне на критерии
1.
•
•
•

Дайте на групата да реши проблем от организационен характер като например:
Добра ли е комуникацията в нашата организация или е лоша?
Ефективна ли е нашата работа в екип?
Продуктивна ли е работата в нашия офис?

2. Възложете на групата да разработи критерии, т.е. да ги онагледи за оценка и
преценка на “проблемната област”. Например, ако ние се опитваме да определим
кога нашата групова работа е ефективна, ние бихме обърнали внимание на
същността на нашите цели, които преследваме, комуникативният процес,
процесът, свързан с вземането на решения, доколко отделните членове на екипа са
доволни, лидерството и т.н.
Забележка: Веднъж разбрали кои области трябва да изследваме, групата може
да продължи нататък и да развива специфични модели и схеми за анализ. Например,
ако сме изучавали комуникативността в екипа, ние можем да определим /проверим/
доколко “отворени” са хората в него, колко ефективни са работните срещи и
съвещания, доколко хората искат да споделят информация. Степента на засегнатост
на дадена дейност се определя от водещия или страничния наблюдател без за това да
се известява самата група - ние просто я подтикваме да продължи нататък с
изпълнението на набелязания план.
“Как хората осмислят ...”
Най-новият научен поглед върху общуването - в частност как Вие или аз
предавам и получавам съобщения, т.е. информация, показваща, че ние можем да
бъдем съотнесени към една от следните категории комуникатори: сензитивен;
визуален и слухов. Това ще рече, че ние проявяваме висша дейност - “приемаме” подобре или казано друго яче чрез нашите думи и начина ни на изразяване ние спадаме
към някоя от посочените групи. Упражнението, имащо за цел да установи един
определен човек към коя група се числи, би могло да протече по следния начин:
Обяснете основните характеристики на всеки от трите типа комуникатори на
участниците в групата, след което ги накарайте да посочат думи и фрази,
характеризиращи най-добре всяка от категориите. За улеснение при изпълнението на
тази задача могат да се запишат на табло и карти посочените по-долу предварително
изготвени думи и фрази:
сензитивен
визуален
слухов
пребит съм,
като
риба,
виждам, шумящ, чуй това, звъни
имам чувството, че постигам, представям си, звънец, слушам, звучи
държа ...,
ясно ми е, фокусирам, добре, превърнато в,
грабвам, стискам, не “голямата
картина”, надавам
уши,
мога да помръдна, гони отворена врата, в орехова мърморенето
на
40-те
черупка,
космат, тълпата,
ветровито,
кристално чисто /ясно/
прави голям плясък
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Разделете участниците по двойки, като и двамата представители на всяка
двойка да разговарят помежду си в продължение на пет минути на предпочитана от
тях самите тема. Докато единият говори, другият трябва да си записва видът на
фразите и думите, които говорещият употребява, за да го идентифицира като един от
типовете комуникатори.
Обобщете в края на упражнението, че ако сме в състояние да определим към
кой тип спада дадена личност, чрез умелото използване на подходящите думи и
изрази бихме могли да общуваме по-ефективно с нея и да получаваме желаните от
нас отговори. Същата цел, т.е. употребата на подходящи изрази може да се приложи
и при работа с група.
Хвърляне на зарове

1.
2.
3.
4.

5.
1.
2.
3.

Лесно можете да подпомогнете Вашата дейност, чрез използването на зарове,
като едно от преимуществата е преговор и затвърждаване на вече придобитите
знания. Процедури по изпълнението:
Пригответе толкова въпроси, колкото са членовете на групата, като въпросите
могат да бъдат свързани с такава тема, каквато на Вас ви харесва.
Напишете всеки въпрос на отделна карта и му дайте номер от 2 до 12.
Когато играта започне обяснете основните правила /виж следващото/.
Нека всеки играч /участник/ хвърли заровете, като сборът от едно хвърляне
показва номера на въпроса, на който той трябва да отговори. След като
участникът веднъж е хвърлил, може да продължи да хвърля заровете за теглене на
друг въпрос.
Участниците могат да бъдат насърчавани да дават допълнителни отоговори към
първоначално отбелязаните такива на въпросите.
Други варианти на горепосочената игра са:
За избирането на въпроси могат да бъдат използвани рулетка или карти за игра.
Направете цветно колело, като всеки сектор от него е с различен цвят и си има
номер. Чрез игла или стрелка може да се определя изтегленият въпрос.
Ако членовете на групата са разположени в кръг, чрез бутилка от бира или
безалкохолна напитка също може да се определя кой да отговаря на съответния
въпрос, като последните са написани на отделни карти.
“Звезди”

Нека участниците опишат, използвайки само две или три от посочените подолу определения, като коя известна да наподобят. Примери: помагащ /подкрепящ/,
приказлив, “компютърна памет”,
постоянно спорещ, приятелски настроен,
просветен кулинар, свободен дух, вечно тревожещ се.
Забележка:
1. Това упражнение може да бъде използвано както в началото, така и в края на
курс-обучението, за да се установи дали са настъпили някакви промени относно
личните принципи, които формират поведението и характера на човека.
2. “Звездите” могат да се използват също като форма на даване на обратна
информация, т.е. участниците си дават взаимно описания.
3. По-автентични и достоверни описания биха могли да се дадат към края на
обучението, тъй като тогава участниците са по-отпуснати и прями един към друг.
Но вземете под внимание факта дали това упражнение е правено веднъж по време
на курса и тогава решете дали е уместно да се прави още веднъж в края.
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“Планиране на контрола върху упражненията”
За да се постигне ефективност при провеждането на дадено упражнение,
участниците, трябва да имат голям опит и много знания. Въпросите, публикувани
по-долу могат да послужат като отправни точки на обучителя в процеса на неговата
работа:
• Защо правя това? Това ли е най-добрият метод, с който мога да постигна желаната
от мен цел и резултат от упражнението?
• Реалистично и уместно ли е това упражнение или е твърде теоритично?
• Дейностите по упражнението достатъчно добре ли са разработени и ясни ли са за
участниците? Трябва ли обяснениято по него да бъдат написани, за да се
предотврати евентуално неразбиране от страна на групата?
• Ще бъде ли достатъчно ясна ролята на обучителя в това упражнение?
• Трябва ли разговорите или изнасянето на допълнителен теоритичен материал да
се използват за осигуряването на “сцена” /поле за действие/ при това упражнение?
• Реално разпределено ли е времето за отделните фази от това упражнение?
Отделих ли достатъчно време - в частност за всички важни обобщаващи и
анализиращи фази на упражнението?
• Беше ли упражнението представено в най-подходящата форма, време и място,
които изисква тази програма? Може ли да се добави допълнителен материал за
заучаване към тази програма?
• Бях ли планирал необходимостта от съответните приложения, материали,
екипировка и т.н.;
• Обмислих ли възможността да използвам наблюдатели? Ако бяха използвани
наблюдатели, те биха ли били от някаква полза и щяха ли да бъдат те достатъчно
добре инструктирани?
• Бях ли обмислил използането на резюме /извлечения/, за да подпомогна
участниците при заучаването на съответния материал в края на всяко
упражнение?
• Когато упражнението е завършено, как бих могъл да знам, че те са научили точно
това, което трябва да научат? Какви са моите критерии за оценяването на
резултатите?
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ИЗПОЛЗВАНЕ

НА

ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ

“Хората, които са се научили как да подреждат идеите си в логическа
последователност обикновено могат да разсъждават и постъпват ефективно, когато
изпадат в зеплетени
ситуации в бизнеса или
ежедневието си.”
Откъс от бюлетин на
Международна федерация
на организациите за
развитие и тренинги,
юли 1983
Главоблъсканиците като цяло са един от употребяемите от обучителите
инструменти, които могат да се използват за различни цели.
Ето някои от тях:
- Стимулиране на любознателността и творчеството.
- Поощряване на разностранната преценка и свободният подход при
решаването на даден проблем.
- Поощряване на логическият подход за решаването на проблеми.
- Айсбрейкър - за да спомогне за отпускането на групата.
- “Отварячка” /отварящо упражнение/, т.е. да развие умения като: планиране в
професионалното развитие на личността, асертивност, поемане на рискове,
възприятие, точно изпълнение на дадени инструкции.
- За развлечение, настроение, смяна на “темпото” и начина на работа,
придобиване на нов опит и пр.
- Да покаже, че учебният процес не е необходимо непременно да бъде скучен,
меланхоличен, твърде дидактичен.
- Осигуряване на лично участие /при решаването на дадена главоблъсканица
участват всички членове на групата/.
Първоначално ще предоставим множество от занимателни главоблъсканици,
ще покажем как те да бъдат включени в цялостната работа на обучителя с групата и
ще обясним какви точно са целите на всяка една от тях в реални ситуации. След това
ще направим заключителен обзор съотнасяйки ги към конкретни идеи.
Няколко загадки
Настоящите загадки /главоблъсканици/ имат множество от цели, които от
своя страна могат да се постигнат чрез реализацията на самата задача в няколко
различни форми - те могат да бъдат представени устно, визуално /на табло или на
отделни работни листове за всеки участник от групата/, физически /чрез клечки за
зъби, кибритени клечки, монети и др./.
“ Нарежете тортата“
Представяне: Нарисувайте на табло фронтален изглед на торта. Разкажете на
групата, че една домакиня е приготвила торта за своето парти , на което ще
присъстват осем гости и нейната задача е да нареже тортата на осем парчета само с
три ряза на ножа.
Възможни решения :

Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив

94

Методически насоки за подготовка и провеждане на обучение за възрастни

1.Страничен метод: Първо направете два ряза, което ще доведе до получаване на
четири парчета , а след това разрежете тортата странично. С това задачата е решена.
2. Метод с нареждане: Започнете с един ряз през центъра и сложете едно върху
друго получените парчета, а след това направете вертикален разрез, с което ще
получите четири парчета . С последния разрез, вертикално отново на поставените
едно върху друго четири парчета , ще получите осем при това всички са равни.
3. Централен метод /централно рязане/: Направете два вертикални раза, като
полученият ъгъл между тях да бъде прав, а след това направете кръгов разрез в
центъра.
Забележка: Никой никъде не е казал, че парчетата трябва да бъдат равни по
големина и рязането трябва да става по права линия. Запомнете, че това е нейното
парти с нейните гости, и тя може да реже тортата както си поиска.
4. “Подъл” метод: Направете един прав ряз и два криви.
Анализ: Попитайте: “Какво ни казва тази задача ?”
- А ето и някои от възможните отговори: Има различни начини на мислене нека просто освободим нашето въображение и ние ще можем да предположим
такива решения, които са колкото разнообразни, толкова и уникални.
Тази задача може да се използва за стимулиране на мисловния процес при
решаването на конфликти, креативни подходи, търсене на алтернативни методи и пр.
“Прозорецът на гаража”
Инструкциите към тази главоблъсканица се дават устно, така че групата след
това да може лесно да визуализира прозорец на гараж.
Разказът е следния: Един човек имал единичен гаражен прозорец, който
пропускал твърде малко светлина в помещението при колата му. Той решил да
увеличи двойно притока на светлина чрез промяна в ширината и дължината на
прозореца. Той измерил прозореца, като всеки добър дърводелец и установил, че
размерите му са 25/25 сантиметра. След това направил четири разреза по целия
прозорец и успял. Той направил отново измервания на прозореца и отново
установил, че те били както преди - 25/25 сантиметра. Как е успял да направи това?
Анализ: Попитайте: “Какво ни казва /какъв извод можем да направим/ от
решението на тази задача?, а след това отговорете така: “Вие имате в главите си
традиционната картина за квадратен прозорец, а представата, коато аз имах за този
същия прозорец е също квадратна, само че той лежи на един от своите върхове, а не
на една страна, както е при Вас, т.е. квадратът е едновременно и квадрат, и ромб,
така че аз си го представих като ромб. Ние имахме различни представи в съзнанието
си поради това, че имаме също така различен житейски опит, различен начин на
изразяване. Следователно и нашите възприятия също са различни. Така че ако ние се
опитаме да работим и комуникираме с различни, от нашите първоначални
представи, ще имаме голям проблем. Запомнете, че тълкуванията са различни също
както и самите хора са различни и точно поради това ние трябва да споделяме
вижданията си, за да не бъдем разбрани погрешно.
„Загадка с доларова банкнота”
Представяне: Покажете на учасниците банкнота от 1 щатски долар /Може да
предоставите на групата няколко банкноти от по 1 долар. Нека участниците добре да
ги разгледат.
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Попитайте устно: “Колко са на брой според Вас единиците, които са
напечатани на еднодоларова банкнота?” Не, не бройте серийния номер, тъй като това
е твърде лесно - всеки от нас е виждал тази банкнота, а сега я дже е и между нас.
Решение: Има осем единици под формата на числа и още толкова, изписани с
думи, така че общо всичко правят шестнайсет.
Анализ: Попитайте: “Защо в крайна сметка е толкова трудно да определим
броя на единиците на банкнота, когато ни е толкова позната?
Отговор:”В ръцете си държим специален механизъм, който насочва нашето
внимание избирателно или възприятието “има избор”, което всъщност ни помага да
подминаваме ненужното, маловажното, детайлите, тривиалното. И точно това ни
позволява да вършим главната си работа точно и правилно. Ако ние постоянно
обръщаме внимание на всички подробности, които буквално затрупват нашето
ежедневие, не бихме могли да се концентрираме върху изпълнението на няколко
важни дейности, т.е. никога няма да свършим онова, което сме планирали.
Представете си, че докато шофирате към работното си място, Вие забелязвате
подробностите на всяко крайпътно дърво, храст и пр., тогава Вие изобщо не бихте
могли да стигнете там навреме. Разбира се това явление може да “работи” и в наша
полза - да обръщаме повече внимание на жизнено-важните неща и детайли.
Представете си например, че ние сме забравили да повикаме Иван и Мария на
нашата среща и те да ни се разсърдят много. Следователно трябва да се стремим да
не “изхвърлим” тази важна подробност от съзнанието си. На практика можем да
постигнем това с различните видове тефтерчета, бележки и пр.
“Завещанието на селянина”
Представяне: Дайте на групата изписания по-долу проблем - без значение
дали в устна или писмена форма:
Един фермер, който имал трима сина, починал. Той завещал седемнадесетте
крави, които притежавал да се разпределят между тримата му синове както следва:
половината на най-стария, една трета на средния и една девета на най-младия.
Младежите имали солидни знания по аритметика, но в последствие установили, че е
невъзможно да разделят седемнадесетте крави според волята на баща си. Те
обсъдили проблема и стигнали до заключението, че трябва да потърсят Мъдрият
старец от селото и да помолят за помощ. Открили човека и го запознали с дилемата
си. Той ги изслушал внимателно и мълчал дълго време. Накрая им казал:
- Елате след 17 дни и аз ще Ви дам разрешение.
Те се върнали след уреченото време и тогава старецът им казал:
- Аз ще Ви заема една от моите крави. Сега разделете Вашите крави. Те
установили, че 18 се дели точно на 9 /една втора/, на 6 /една трета/ и на 2 /една
девета/. Тогава старецът казал:
- Сега доволни ли сте?, а те отговорили:
- О, да. Ти си много мъдър.
Но старецът отвърнал:
- Сега, когато сте доволни Вие не се нуждаете повече от моята крава.
Следователно аз ще си я взема обратно. Моля Ви да си отбележите, че девет плюс
шест плюс две прави точно седемнадесет.
Младежите си тръгнали доволни, но все пак малко озадачени за странната
аритметика, която старецът приложил, за да изпълни повелята на баща им.
Анализ: Попитайте: “Какво става тук? Какво ни казва тази история?”
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Отговор: Тримата сина са си мислели, че техният проблем е неразрешим,
използвайки техните стандартни методи за решаване на проблеми, които по принцип
са верни. Но какво точно се нуждае от нестандартен подход? Този нов метод е даден
от старецът, който се върнал назад и погледнал проблема под друг ъгъл, глобално и
творчески, като поставил работата над него в “рамка” /осемнадесетата крава/. Така
че няма нищо странно в аритметиката, която той приложил - просто добре развит
/креватен/ начин на мислене. Възможно ли е фермерът да е очаквал от своите синове
подобен начин на мислене и проява на нестандартен подход?
“Връщане на сумата от хотела”
Представяне: Представете следните факти устно или писмено:
Трима скитащи селяни решили да пренощуват в хотел в малко градче, като и
тримата да се настанят в една и съща стая. Чиновникът от рецепцията, който бил на
почасова работа, им поискал 30 лева общо на тримата, които те заплатили без да
задават никакви въпроси. Късно през нощта щатният чиновник, установил, че
тримата селяни са платили повече, отколкото струва стаята им. Той извикал своя
син, който бил още юноша и му казал:
- Моят колега е направил грешка при заплащането на цената за стая №42. Той
е таксувал стаята с пет лева повече, отколкото тя струва всъщност. Ето ти пет лева.
Ти трябва да ги разделиш между тримата пътници.
Това разбира се било доста трудна задача за един тийнейджър. Но бидейки
умно момче, той дал на всеки от наемателите по един лев и си “прибрал” останалите
два. Когато се връщало обратно към офиса на хотела, момчето си мислело за новата
такса, която са получили селяните. Сега тя била по девет лева на човек /30 делено на
3 прави 10. И 10-1=9/. Но той си помислил: “Три пъти по девет лева прави двадесет и
седем лева, аз в себе си имам два лева, които като ги събера с предходните, е равно
общо на двадесет и девет лева. Къде се губи оставащият един лев ?
Анализ: Попитайте: “Какво става тук ?”
Отговор: Момчето просто се опитва да разреши твърде много проблеми
наведнъж. Той несъзнателно подхожда към задачата от две гледни точки
едновременно, т.е. колко са платили селяните за тяхната хотелска стая и с какви
пари се борави извън тяхната стая. Това, което нашият герой може да направи, е да
започне да разсъждава логично, което ще рече просто да се съобрази с три ясно
определени факта: тримата селяни са платили двадесет и седем лева, хотелът дължи
двадесет и пет /30 минус върнатите 5/, а момчето има два неочаквани лева в своя
джоб. При тази ситуация за момчето няма никакъв проблем. Но, ако то настоява да
се осветли загадката и да се смесят неговите два лева с останалите, първото, от които
е наистина неуместно, съвестта му никога няма да е спокойна. Опитайте се да
изясните проблема най-последователно, като недейте да използвате творчески
подходи при решаването на логически проблем. Счетоводителите, които винаги
разсъждават логично, ще открият, че не липсва никакъв лев - те просто ще погледнат
в графата “разходи” и ще открият, че там са вписани двадесет и седем, вместо
двадесет и пет лева, т.е. юношата е “добавил” два лева.
И двете задачи - разделянето на седемнадесетте крави и връщането на петте
лева са се използвали под най-различни форми на най-различни места. Това са
класически примери за “добри” главоблъсканици. Всъщност те са толкова добри, тъй
като от една страна не може да им се даде отговор: “Къде е липсващият лев?, Как
могат точно да се разделят седемнадесет крави?”
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Един автор на име Робърт Лонг, директор на “Ъдвансд стадиз” - институт за
банкова администрация, щата Илинойс, е анализирал тези две истории от гледна
точка на принципите за решаването на проблеми, базиращи се на креативният и
логическия начин на мислене. Той открил, че неефективното решаване на конфликти
е резултат от едностранчивото подхождане към проблема, докато добрата
координация между креативният и логическият подход може лесно да доведе до
желания резултат. Той разглежда двете главоблъсканици като доказателство за това
как погрешната формулировка, език /изразяване/, логика, могат да доведат до
пораждането на проблем, на който е много трудно да се намери решение. Анализът
на Лонг относно тези видове задачи е, че чрез съчетаването на тези две части на
различни гледни точки, се създава вербална илюзия и съответно нерешим проблем,
който трае толкова дълго, колкото същите две гледни точки са свързани с
проблемната ситуация.
Да Ви представим и още една „главоблъсканица”, която предизвиква високи
емоции сред участниците, активира ги и може да послужи и като казус за водене на
преговори между тях:
„За кокошките и яйцата”
Представете на участниците следната информация:
Кокошка и половина, за ден и половина снасят яйце и половина. Колко яйца
ще снесат три кокошки за три дни?
Нека на първия етап всеки участник да вземе решение сам за себе си. След
това
разделете участниците на групи от по 3-5 човека, като тяхната задача ще е да
постигнат общо съгласие по решението.
Поканете малките групи да проведат преговори за постигане на общо
решение за броя на яйцата.
Анализ: Как достигнахте до решенията? Кое Ви караше да мислите по този
начин? Какви стратегии използвахте по време на преговорите? Какви чувства
предизвикваха у Вас реакциите на участниците от другите групи? И т.н.
Отговор: Това е логическа задача, в която наблюдаваме двукратно нарастване
на броя на производителките на яйца и войно увеличаване на времето на тяхната
работа, което рефлектира в резултата на тяхната работа.
-
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ÅÔÅÊÒÈÂÍÎ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅ ÍÀ ÌÀËÊÈ ÃÐÓÏÈ
Ì àëêàòà ã ðóïà å îñíîâíà åäèíèöà в активнот о об уч ени е. Ï îä ìàëêè ã ðóïè
èìàìå ïðåäâèä ïîäðàçä åëåíèÿ íà ïî-ãîëåìèòå ã ðóïè, â êîèòî áðîÿò íà
ó÷àñòíèöèòå â àðèðà îò òðèìà ä î îñåì ÷îâ åêà. Àç ëè÷íî ïðåäïî÷èòàì ä à
ïîääúðæ àì òåçè ã ðóïè ñúâ ñåì ìàëêè, îò òðèìà ä î ïåòèìà ä óøè.
Ì àëêèòå ã ðóïè, ïîçíàòè îù å êàòî æ óæ àùè ãðóïè, ïîðàäè ø óìà, êîéòî
ïðåäèçâèêâ àò, èìàò èçâåñòåí áðîé íåïîâòîðèìè, óíèêàëíè ïî âèä à ñè ïðåäèì ñòâ à:
- О ñèã óðÿâ àò îòíîñèòåëíîëåñíî è ñèã óðíî ó÷àñòèåòî íà â ñåêè â èçâúðøâ àíèòå
äåéíîñòè;
Дàâ àò âúçìîæíîñò íà ó÷àñòíèöèòå è ñúùåâ ðåìåííî ãè ïîîùðÿâ àò ïî åäèí
áåçîïàñåí è ìàëêî ðèñêîâ àí íà÷èí. Ñðàâíÿâàò ðèñêà ä à ñòàíåø è äà ñå èçêàæ åø
â ãîëÿìà ã ðóïà èëè ïúê äà çàä àä åø âúïðîñ ñ ó÷àñòèåòî â äè ñêóñèÿ, áàçèðàíà íà
âçàèìíèÿ êîìïðîìèñ ìåæä ó îã ðàíè÷åí áðîé äâîéêè;
- Дàâ àò âúçìîæíîñò äà ñå íàó÷è íåù î íîâî è ä à ñå èçïðîáâ à âàëèäíîñòòà íà
ñîáñòâ åíèòå èä åè;
- Тå ñà ãúâêàâè îðúäèÿ, ïîçâ îëÿâ àùè ðåñòðóêöèÿ;
- “Äîáðå, íåêà ñô îðìèðàìå íÿêîëêî íîâè ãðóïè, ïî òîçè íà÷èí ùå ìîæ åì ä à ñå
ñðåù àìå è ä à ðàáîòèì ñ íîâè õîðà!” - ðàçøèðÿâ àíå è ñâèâ àíå íà ðàçìåðèòå èì.
- Иíäèâèä óàëíèòå íóæäè è ðàçëè÷èÿ ìîã àò ä à áúä àò îöåíåíè îò îïðåä åëåíè
èíäèâèäè â ã ðóïèòå íà áàçàòà íà ðàâíèù åòî íà çàèíòåðåñîâ àíîñò , îïèòà /â ñè÷êè
íîâè íàáëþä àòåëè ìîãàò ä à ñå ñúáåðàò çàåäíî/, óïðàâëåíñêîòî íèâî /ïîñòàâ åòå
íàáëþä àòåëèòå è ìåíèäæúðèòå â òåõíè ñîáñòâåíè ìàëêè ãðóïè/, ðàáîòíàòà ñðåä à
/â ñè÷êè ïîñðåäíèöèòè ìîã àò ä à ñå ñúáåðàò/ è ò.í.
- О ñèã óðÿâ àò ðàçíîîáðàçèå îò ãëåäíè òî÷êè çà ä îáðîòî ðàçðåø àâ àíå íà
ïðîáëåìà.
О ñèã óðÿâ àò ÷óâ ñòâî íà ðàçáèðàòåëñòâî, èçòî÷íèê ñà íà èíôîðìàöèÿ çà
ó÷àñòíèöèòå è èì ä àâ àò âúçìîæíîñò ä à ñå îïîçíàÿò ïî ìåæä ó ñè.
Íèâ îòî èëè äúëáî÷èíàòà íà îïîçíàâ àíå ùå â àðèðà â çàâèñèìîñò îò
ïðèðîä àòà íà ïîñòàâ åíèòå çàä à÷è, ëè÷íîñòíèòå íóæäè è ðàçëè÷èÿ è ò.í.
Î ñâ åí ïðåäèì ñòâ à, ìàëêèò å ãðóïè èì àò è íåä îñò àòúöè:
У÷åáíàòà ñèòóàöèÿ ïîîù ðÿâ à ïàñèâíîñòòà.
Мíîã î å òðóäíî çà ó÷àñòíèöèòå ä à ðàçâèÿò ä îâ åðèå, ðàçáèðàòåëñòâ î,
çâàèìîïîìîù è èíòèìíîñò - â ñå íåù à, êîèòî å â àæíî ä à áúä àò íàó÷åíè.
Учàñòíèöèòå ñå äúðæàò íàñòðàíà îò ä ðóãèòå ó÷àñòíèöè è òðåíü îðà.
Õîðàòà ðàçáèðà ñå ïðåäïî÷èòàò ïîâ å÷å èíäèâèä óàëíîòî âíèìàíèå.
М îæ å ä îðè ä à ñòàíå ïî-òðóäíî ä à ñå ÷åòå îò äúñêàт а в зал ат а.
Оò ãëåäíà òî÷êà íà обучит еля, ìîæ å ä à ñå ñòèãíå ä îðè ä î çàã óá еí êîíòðîë
âúðõó ã ðóïàòà, êàòî èíäèêàòîðè çà òîâ à ñà: îáðàçóâ àíåòî íà ïîäã ðóïè,
ðàçã îâ îðèòå ìåæä ó ñòðàíèòå, êúñíèòå â ðúùàíèÿ îò ïî÷èâêè è îáÿä, ïàñèâíîñòòà
/íÿêîé ïðîñòî ñÿä à è íàáëþä àâ à/ è íàä õâúðëÿíåòî íà â ðåìåòî /ìíîã î õîðà
çàä àâ àò ìíîã î âúï ðîñè è ïðàâÿò ìíîã î êîìåíòàðè, îáà÷å òàçè ñèòóàöèÿ
îáèêíîâ åíî å ä åëî íà âèñîêî àêòèâíèòå è ñ ëåêîòà îáù óâ àùè õîðà, êîèòî
îáèêíîâ åíî ñà ìàëöèíñòâ î.
Çàá åë åæê à: Âúïðåêè, ÷å ìàëêèòå ã ðóïè ñà îñíîâíà åäèíèöà íà активн от о
об уч ени е, ïîíÿêîã à ìàëêèòå ã ðóïè çàåäíî ô óíêöèîíèðàò êàòî öÿëà ã ðóïà. Òîâ à
ìîæ å ä à ñòàíå â í à÷àëîòî íà ä àä åíèÿ åòàï îò об уч ени ет о, ïðåäè ä à ñà ñå
ôîðìèðàëè ìàëêèòå ã ðóïè èëè êîã àòî òå ñå íàìèðàò îòíîâ î â ñèòóàöèÿ, êîã àòî ñå
ñúáèðà öÿëàòà ã ðóïà, çà ä à îáñúäè íàòðóïàíèÿ â ïðîöåñà íà îáó÷åíèåòî îïèò.
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Êîã àòî ñå ñïðåì íà ðàáîòà â ìàëêà ã ðóïà, íå òðÿáâ à ä à çàáðàâÿìå, ÷å öÿëàòà
ãðóïà òðÿáâ à ä à áúäå ïîääúðæ àíà îòíîñèòåëíî ìàëêà è ïî òîçè íà÷èí
èçïîëçâ àåìà.
Öÿëàòà ã ðóïà áè ìîãëà ä à áúä å îò îêîëî 12 èëè 15 ó÷àñòíèêà, ìàêñèìóì 20
èëè 25.
Òåõíèêèòå, îïèñàíè â òàçè êíèã à, ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà óïîòðåáà â ó÷åáíà
ñèòóàöèÿ. Âúïðåêè ÷å íÿêîè îò òåçè òåõíèêè ìîã àò ä à áúä àò èçïîëçâàíè â ãðóïîâ à
òåðàòèÿ, íàø àòà öåë å ä à Âè ïðåä îñòàâèì òåõíèêè, êîèòî ù å îñèã óðÿò íà
ó÷àñòíèöèòå âúçìîæíî íàé-ä îáðèÿ ó÷åáåí îïèò.
Òðÿáâ à âíèìàòåëíî äà îáìèñëèòå ä àëè ïîíÿòèÿòà ù å âè áúä àò ïðèåòè ñ
ëåêîòà îò ó÷àñòíèöèòå. Ï î òîçè íà÷èí áè áèëî çà ïðåäïî÷èòàíå äà ñå èçïîëçâ à
“äâîéêà” âìåñòî “äèàäà” èëè “òðîéêà”, âìåñòî “òðèàä à”. /Èíòåðåñíî å, ÷å â Õîíã
Êîíã òðèàä àòà å ìàôèÿòà/. Äðóãè òåðìèíè, êîèòî ìîã àò ä à ôðóñòðèðàò èëè
îáúðêàò ó÷àñòíèöèòå ñà “ àêâ àðèóì”, “èã ðà íà ðîëÿ” è äð.
Òàçè êíèã à ðàçáèðà
ñå ïðåäëàã à àëòåðíàòèâíè ä óìè.

ÑÚÑÒÀÂ ÍÀ ÌÀËÊÀÒÀ ÃÐÓÏÀ
Ï î-ä îáðå å ÷ëåíîâ åòå íà ìàëêàòà ã ðóïà ä à ñå ñìåíÿò ðåä îâíî, çàùîòî:
- Тîâ à ñòèìóëèðà õîðàòà ä à íå ñå óòåø àâ àò ïðåêàëåíî ñ îêîëîíèò;
- Дàâ à âúçìîæíîñò ä à ñå ñðåù àò íîâè ëèöà, ëè÷íîñòè, ãëåäíè òî÷êè è òàëàíòè.
Òîâ à å îñîáåíî æ åëàòåëíî, êîã àòî èìàìå 2-3 ä óøè, èäâàùè îò åäíà
ðàáîòíà åäèíèöà /èëè îò åäíà îðã àíèçàöèÿ. Îòêðèòî çàÿâÿâ àì íà ó÷àñòíèöèò å,
ñêëîííè ä à ñå ïðèñúåäèíÿâàò êúì ãðóïè:
“Áè õìå èñêàëè ä à âè ïðåìåñòèì â äðóã à ãðóïà, òàêà ù å ñðåùíåòå íîâè
хîðà, íîâè ãëåäíè òî÷êè è ò.í. Íÿìà ä à íàó÷èòå íèù î íîâ î, àêî áåñåäâ àòå ñàìî ñ
õîðà, êîèòî ïîçíàâ àòå ìíîã î ä îáðå.”
- àâòîìàòè÷íî âè äàâ à âúçìîæíîñòòà ä à ïðåñòðóêòóðèðàòå ã ðóïèòå, àêî íåù àòà â
òÿ õ íå âúðâÿò äîñòàòú÷íî ä îáðå.
Ëåñåí íà÷èí ä à ñúáåðåì ìàëêè ãðóïè íà ïîñîêè å ïðîñòà ä à íàêàðàìå
õîðàòà ä à áðîÿòà: ä à ñå ñðåù àò ïúðâ î åäèí ñ ä ðóã, ïîñëå åäèí ñ äðóãè äâàìà è
ò.í. Äðóã íà÷èí å ïðîèçâ îëíîòî ðàçä åëÿíå íà ã ðóïîâèòå îáðàçóâ àíèÿ ÷ðåç:
ïîñòàâÿíåòî íà íÿêîк олк о ä î èçâ åñòíà ñòåïåí áëèçêè õîðà â åäíà
íîâ îñô îðìèðàíà ã ðóïà, ÷ðåç ïðîìÿíà íà ìíåíèÿòà íà õîðàòà, èëè ïðîñòî êàòî
ñå ïîìîëÿò õîðàòà äà ñå îãëåä àò è äà îòêðèÿò íîâèòå ÷ëåíîâ å íà ñâ îÿòà ã ðóïà.
Àêî ñå èçïîëçâ àò ìàñè, íàëîæ åòå êàòî ïðàâèëî â ñåêè ä à ñìåíÿ ìÿñòîòî ñè, çà
ïðåäïî÷èòàíå â ñåêè äåí. Ðàçáèðà ñå, îáÿñíåòå ïðè÷èíàòà çà òàçè ïðîöåä óðà.
Ï ðåäâèä ôîðìèðàíåòî íà ã ðóïè, âçåìåòå ïîä âíèìàíèå, ÷å ïîíÿêîã à ìîæ å
äà å æ åëàòåëíî ìàëêèòå ã ðóïè ä à ñå áàëàí ñèðàò, íàïðèìåð “íîâ îáðàíöè” è
“ ñòàðè ïóøêè”, ìúæ å è æ åíè è äðóãè ôóíêöèîíàëíè êîìáèíàöèè ( ñúù î êàòî
ïðîä àæáè è ïðîä óêöèÿ).

ÔÎÐÌÈÐÀÍÅ ÍÀ ÃÐÓÏÈÒÅ
Èçïîëçâ àéòå ðàçëè÷íè óñëîâèÿ çà ô îðìèðàíå íà ã ðóïè ( ñâ åòëèíà, óä îáíè
ñòîëîâ å), òàêà ÷å ó÷àñòíèöèòå ñ ëåêîòà ä à ìîã àò ä à ñå ïðåóñòðîéâ àò â äèàäè,
òðèàäè, “æ óæ àùè” ãðóïè (ìàëêè ã ðóïè) è ä ðóãè. Îïèòàéòå
ñå
äà
èçáåãíåòå
óïîòðåáàòà íà ìàñè è ÷èíîâ å /ïðåêàëåíî çàïðèëè÷â à íà êëàñíà ñòàÿ/, îñâ åí àêî
íÿìà íàèñòèíà íóæä à îò òÿ õ, íàïðèìåð çíà÷èòåëíî ïèñàíå èëè âîä åíå íà áåëåæêè.
Àç ïðåäïî÷èòàì ò.íàð. ñâ îáîäíî ïëóâ àùà з ал а, ò. å. òàêàâ à, êîÿòî ä à
ïîçâ îëÿâ à ñâ îáîäíî ïðèäâèæâàíå â íîâè êîíôèã óðàöèè îò ìàëêè ã ðóïè è ëåñíàòà
öèðêóëàöèÿ.
Ïúðâ îíà÷àëíàòà êîíôèã óðàöèÿ ìîæ å ä à áúäå ñúçä àä åíà îò õîðàòà, êîèòî
ñå íàìèðàò â ìîìåíòà â çàëàòà èëè îò åäèí îïðåä åëåí êðúã îò òÿ õ ( ñ öÿëà ã ðóïà
îò îêîëî 10 ó÷àñòíèêà).
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Îáà÷å ïúðâ îíà÷àëíàòà êîíôèã óðàöèÿ â ñúùíîñò íÿìà ÷àê òàêîâ à ã îëÿìà çíà÷åíèå.
Àêî èçïîëçâ àòå ìåòîäèòå “ã ðóïè â äåéñòâèå”, âè ãàðàíòèðàì, ÷å ñêîðî ìåáåëèòå
ùå áúä àò â ïðèÿòåí áåçïîðÿäúê.
Çàáåëåæêà: Ó÷àñòíèöèòå, íåçàïîçíàòè ñ òåõíèêèòå çà ìàëêè ã ðóïè ÷åñòî íå
æ åëàÿò ä à îáðàçóâ àò êðúã îâ å ñúñ ñòîëîâ åòå ñè. Об учит елят òðÿáâà ä à èçÿñíè, ÷å
çà ìàëêèòå ã ðóïè å õàðàêòåðíî êðúã îâ îòî ïîä ðåæä àíå è çà ä à å ìàêñèìàëíî
äîáðî îáù óâ àíåòî å íóæ åí ïúëíîöåíåí êîíòàêò “ î÷è â î÷è”.

ÏÎÑÒÀÂßÍÅ ÍÀ ÇÀÄÀ×È
Êëþ÷úò êúì åô åêòèâíîòî ä åéñòâèå íà ãðóïàòà å â ïðèðîäàòà íà
ïîñòàâ åíàòà çàä à÷à. Ãðóïèòå ïîñòèã àò óñïåõè íà çàä à÷è, êîèòî ïðåä ñòàâëÿâ àò
çà òÿ õ ïðåäèçâèêàòåëñòâî и íîâ îñò, èìàò åëåìåíòè íà äèñêóñèÿ è èìàò çíà÷åíèå â
ðàáîòíàòà èì ñèòóàöèÿ.
Тèïè÷íè âúïðîñè, íà êîèòî ó÷àñòíèöèòå áè òðÿáâàëî ä à ìîã àò ä à îòãîâ îðÿò:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Àêî áÿ õ “ãëàâ àòà” íà îðã àíèçàöèÿòà, ùÿ õ ä à...
Êàê áè ìîãëà òàçè ñèòóàöèÿ ä à áúä å ïðåä îòâ ðàòåíà?
Ñåã à, àêî ñå ñëó÷è òîçè èíöèä åíò, êàêâ î áè õ íàïðàâèë?
Àêî èìàõ íåîã ðàíè÷åíè ñðåä ñòâ à ùÿ õ...
Àêî ñå áÿ õìå îðã àíèçèðàëè ïî-íàòàòúê ïî òîçè ðåä /öåíòðàëèçàöèÿ èëè
äåöåíòðàëèçàöèÿ è ò.í./, ùÿ õìå ä à ñìå â ñúñòîÿíèå ä à...
Áè õòå ëè ðàáîòèëè çà òàçè êîìïàíèÿ /ø åô èëè ä ð/? Àêî ä à - çàù î è àêî íå çàù î?
Áè õòå ëè èíâåñòèðàëè â òàçè êîìïàíèÿ? Ç àù î?
Íà òîçè åòàï îò èñòîðèÿòà íà îðã àíèçàöèÿòà áè òðÿáâ àëî...
Ï ðåä ñòàâ åòå ñè, ÷å ñìå 2025 ãîäèíà. Ç à êàêâî áè áèëà ñúçä àä åíà è èçïîëçâ àíà
òàçè ïðîã ðàìà?
Ï ðåä ñòàâ åòå ñè, ÷å ñðåäíàòà ïðîäúëæèòåëíîñò íà æèâîòà ïðåç 2025 ãîäèíà å
110 ãîäèíè /èëè àêî å íàìåðåíà íåèç÷åðïàåìà åíåðãèÿ /. Ê àêâ î çíà÷åíèå áè
èìàëî òîâ à çà íàøèт е ïðîä óêòè?
Çàêîíúò íà Ï àðåòî ãëàñè, ÷å 80% îò ðåçóëòàòèòå ñà ðåçóëò àòè îò 20% îò
äåéíîñòòà. Нàïðèìåð 80% îò ïðè õîäèòå èäâ àò îò 20% îò ïðîä óêòèòå èëè îò 20%
îò ïðîä àæáèòå èëè ïúê 80% îò êàòàñòðîôèòå èäâ àò îò 20% îò ðàáîòíàòà ñèëà è
ò.í. Êàê òîçè ïðèíöèï ñå îòðàçÿâ à íà ðåçóëòàòèòå íè /â ìàðêåòèã à, ìåíèäæìúíòà
è ò.í./?
Òîâ à, êîåòî áè íàïðàâèëî екипн ат а ðàáîòà åô åêòèâíà å...
Íàñòîÿùèòå /èëè áúä åùèòå/ òåíä åíöèè, âúçäåéñòâ àùè âúðõó íàø àòà ä åéíîñò â
çíà÷èòåëíà ñòåïåí ñà...
Áàçèðàéêè ñå íà òîâ à, êîåòî ñòå ÷åëè /èëè ãëåä àëè ïî ôèëì èëè ïèåñà/, êàêâè
ïðåä ñòàâè èçíèêâ àò â ñúçíàíèåòî âè îòíîñíî ø åô à, êîëåã àòà è ä ð./?
Îðã àíèçàöèÿтà âè ó÷àñòâ à ëè â íÿêàêâè ïðîìåíè, êîèòî ä à ïîâëèÿÿò âúðõó
êàðèåðàòà âè /ìàðêåòèíãîâè ñòðàòåãèè, ïåðñîíàëíà ïîëèòèêà è ä ð./?
Âúðíåòå ñå 10 èëè äîðè 20 ã îäèíè íàçàä. Êàêâè ïðîìåíè ñà íàñòúïèëè â
ïðàâèòåëñòâ åíàòà ïîëèòèêà /òåõíîëîãèè, ìàðêåòèíã è äð./?
Òîçè àêт/ïîâ åä åíèå, äåéñòâèå, ïîëèòèêà, ïðîã ðàìà/ å â ïî-øèðîêè èëè â ïîòåñíè ã ðàíèöè? Àêî å â òåñíè ðàìêè êàê ìîæ å ä à ñå ïðåâúðíå â
øèðîêîëèíååí?
Òîâ à ïîâ åä åíèå /ïðîãðàìà, ïëàí/ â äúëãîñðî÷åí è â êðàòêîñðî÷åí ïëàí å?
Êàêúâ êðèòåðèé áè õòå èçïîëçâ àëè, çà ä à ðåøèòå ä àëè îðã àíèçàöèÿòà èìà
äîáðà ìàðêåòèíã îâ à ïðîã ðàìà?
Àêî ñòå ñúâ åòíèê íà äèðåêòîð, ïðîèçâ åä ñòâ åí ìåíèäæúð, ìåíèäæúð ïî
ïðîä àæáèòå/ êàêúâ ñúâåò áè õòå ìó ä àëè?
Àêî òðÿáâ à ä à ïîäáèðàìå õîðà, êîèòî äà ìîã àò ä à... /èëè ä à èìàò
íåîá õîäèìàòà êâ àëèôèêàöèÿ/, êàêâ î áè ðàçðåøèëî òîçè âèä ïðîëåìè?
Ï ðåä ñòàâ åòå ñè, ÷å ñòå ïîìîëåíè ä à ðåøèòå ä àä åí ïðîáëåì. Êàêâ î áè õòå
íàïðàâèëè? Êàê ù å ïîäõîäèòå?
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23. Êàêâè öåííîñòè ëåæ àò â îñíîâ àòà íà íåã îâ îòî ðåø åíèå /íà îðã àíèçàöèÿòà, íà
екип а è ä ð./?
24. Êàêâ î íè êàçâ à ñèòóàöèÿòà çà òâ îð÷åñòâîòî /ìîòèâ àöèÿòà, ðàçâèòèåòî â
êàðèåðàòà è ä ð./?
25. Àêî ìîæ åõìå ä à ä îñòèãíåì ñ ìàøèíà ä î... êàêúâ åô åêò áè èìàëî òîâà çà...?
26. Êîã à áè õìå ìîãëè ä à êàæ åì, ÷å ïëàíúò /ïðîåêòúò, ïðîã ðàìàòà, ïîëèòèêàòà/ å
áèë óñïåø åí?
27. Â ä îïèð ñ ðåàëíîñòòà ëè å...? Îáÿñíåòå îòãîâ îðà ñè.
Âèå ìîæ å è ä à íå èçïîëçâ àòå òåçè âúïðîñè, íî òå çàñëóæ àâ àò ä à ñå èçó÷àò
â òÿ õíàòà ñúùíîñò è òåíä åíöèèòå, êîèòî ñå íàáëþä àâ àò â òÿ õ.
Çàä à÷èòå íà ìàëêèòå ãðóïè ïðè ñúçä àâ àíåòî íà âúïðîñèòå ìîã àò äà áúä àò
çàä àä åíè óñòíî, ïèñìåíî èëè ïî ä ðóã íà÷èí. Âúïðîñèòå, êîèòî ñà ïî-ëåñíè çà
ðàçáèðàí å ä à ñå çàä àäàò óñòíî. Âåðîÿòíî å ïî-ìúä ðî ä à ñå ïîâòîðè âúïðîñà è
ñëåä òîâ à ä à ñå ïðîâ åðè ä àëè å ðàçáðàí îò â ñåêè. Õîðàòà àáñîðáèðàò
èíô îðìàöèÿ / ñëóø àò, ðàçáèðàò/ â ðàçëè÷íà ñòåïåí è ñ ðàçëè÷íà ñêîðîñò.
Àêî âúïðîñúò /èëè ã ðóïàòà îò âúïðîñè/ å ñëîæ åí èëè òðóä åí çà ðàçáèðàíå,
äîáðà èä åÿ å ä à ñå ïðåä ñòàâè ïîä ô îðìàòà íà äèïëÿíêà. Òàçè ïðîöåä óðà ù å
îñèã óðè âúçìîæíîñòè íà â ñåêè ä à ñìåëè íåîá õîäèìàòà èíô îðìàöèÿ ñ
èíäèâèä óàëíèÿ ñè òåìï èëè àêî å íåîá õîäèìî äà ñå ïðî÷åòå âúïðîñà îòíîâ î.
Âúïðîñèòå, ïðåä àä åíè â ïè ñìåíà ô îðìà ñòèìóëèðàò об учителя ä à
ïîìèñëè âúðõó òÿ õ ïî-âíèìàòåëíî îòêîëêîòî îáèêíîâíåî. Òîé ìîæ å ä à ãè
èçïîëçâ à êàòî ïîñòîÿíåí ä îêóìåíò çà áúäåù à óïîòðåáà /èëè ðåâèçèÿ, àêî å
íåîá õîäèì о/.
Ï ðè ïîñòàâÿíåòî íà çàä à÷è íà ìàëêèòå ãðóïè, ïîñòàâ åòå è òî÷íî
îï ðåä åëåí ëèìèò îò âðåìå çà çàâúðøâ àíå íà çàä à÷àòà. Èçïîëçâ àéòå òàéìåð èëè
äèãèòàë åí ÷àñîâíèê çà öåëòà. Àêî â ðåìåòî íå å îïðåä åëÿù ôàêòîð, ïðîñòî
êàæ åòå íà ó÷àñòíèöèòå: “Îáñúä åòå íÿêîëêî ìèíóòè...”
Îáñúä åòå çàä àä åíèòå ïðîáëåìè, â êîèòî èìà ñïîðíè åëåìåíòè è ãè
ïîñúâ åòâ àéòå ä î 10 ìèí. ä à ä îñòèãíàò ä î ñúãëàñèå ïî âúïðîñà. Íóæä àòà îò
ãðóïîâ î ðåø åíèå çàåäíî ñ îã ðàíè÷åíîòî âðåìåò п ðåä îñòàâÿò åäíî ëàâèðàù î
òåìïî çà ìîòèâèðàíî, åíåðãè÷íî ïðåä ñòàâÿíå.
Íåîá õîäèìî å ä à ñå îñèã óðè ÿñíîòà â èíñòðóêöèèòå çà çàäàä åíèÿ
ïðîáëåì /çàä à÷à/. Ç à òàçè öåë èíñòðóêòóðèòå - êîíñóëòàíòè ×èï Ð. Áåë è Ô ðåä åðèê
Õ. Ì àðã îëèñ ñà ðàçâèëè ïîëåçíî ðúêîâ îä ñòâî îò 4 ñòúïêè:
1. Ï îñòàâ åòå ñìèñúëà íà çàä à÷àòà çà îáñúæä àíå îò ãëåäíà òî÷êà íà
îáó÷àâ àùèòå ñå. Õîðàòà èìàò ïðàâ î ä à çíàÿò íå ñàìî òîâ à, êîåòî ù å íàïðàâÿò,
íî è çàù î òðÿáâ à äà ã î ïðàâÿò.
Ê àêòî îáó÷àâ àùèÿò ìîæ å äîáðå ä à ã î
ïåðèô ðàçèðà: “Ê àêâ î îò òîâ à å çà ìåí?”
2. Îáÿñíåòå ïðèðîä àòà íà ïîñòàâ åíàòà çàä à÷à. Ñòúïêà 1 îòã îâàðÿ íà
âúïðîñà “З àù î”. Òàçè ñòúïêà îòã îâ àðÿ íà âúïðîñà “К àêâ î”, ò.å. êàêâî å òðÿáâ àëî
äà áúä å íàïðàâ åíî. Îïèñâ à ïðîä óêòà, êîéòî òðÿáâ à ä à áúäå ïðîèçâ åä åí:
ðàçâèéòå ñïèñúê, îòã îâîðåòå íà âúïðîñà; ðåø åòå ïðîáëåìà; çàåìåòå ïîçèöèÿ íà
“èç õîä à” è ò.í.
Êà÷åñòâ îòî è êîëè÷åñòâîòî íà ïðîä óêòà òðÿáâà ñúù î ä à ñå îïèø àò èçöÿëî.
3. Îïðåä åëåòå òî÷íî êîíòåêñòà èëè ïîñòàâÿíåòî íà çàä à÷àòà, íàïðèìåð
êàê çàä à÷àòà òðÿáâ à äà ñå ïîñòàâè. Òàçè èíñòðóêöèÿ âêëþ÷â à:
- àêî çàä à÷àòà å èíäèâèä óàëíà, çà ìàëêà ã ðóïà èëè è äâ åòå;
- ñúñòàâíà ã ðóïàòà / õîìîã åíåí èëè õåòåðîãåíåí/
- âðåìåòî, ñ êîåòî ñå ðàçï îëàã à;
4. Îïèø åòå êàê òðÿáâ à äà ñå èçâúðøè ïðîöåñà íà “ îáðàòíàòà â ðúçêà”. Òîâ à
å èçâ åñòíî îù å êàòî “ïðåðàáîòâ àíå” èëè “ ñïîä åëÿíå”. Ó÷àñòíèöèòå òðÿáâ à òî÷íî
äà çíàÿò êàêâ î ù å îáñúæäàò ñ öÿëàòà ã ðóïà, îòíîñíî òÿ õíîòî îáó÷åíèå.
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ÎÒÁÎÐÈ “ÃËÅÄÀÍÅ-ÑËÓØÀÍÅ”
Îáìèñëåòå
èçïîëçâ àíåòî
íà
îòáîðè
“ãëåä àíå- ñëóø àíå”,
êîã àòî
ïðîã ðàìàòà âè èçèñêâà âúâ åæä àíå â ñúùíîñòòà íà åäíîïîñо÷íîòî îáù óâ àíå, ò. å.
ðàçã îâ îðè, ëåêöèè, ôèëìè è ä ð. Òåçè îòáîðè ñà ìàëêè ãðóïè, íà êîèòî å ïîñòàâ åíà
çàä à÷à ä à ñëóø àò è ãëåä àò çà íåù î, îñîá åíî â ðàçã îâ îðà èëè ôèëì.
Çàáåëåæêà: Àêî ñèòóàöèÿòà å ãëåä àíå íà ôèëì, ãðóïàòà ñå ïðåâ ðúù à â
îòáîð “ ñëóø àíå-ãëåä àíå”, à àêî å ðàçã îâ îð â îòáîð “ ñëóø àíå”.
Ñìèñúëúò íà òàçè ïðîöåä óðà å â òîâ à, ÷å òÿ äàâ à íà ó÷àñòíèöèòå íåù î
ñïåöèôè÷íî çà ïðàâ åíå ïî â ðåìå íà åäíîïîñî÷íîòî îáù óâ àíå. Òîâ à îêóðàæ àâ à
íàãëàñàòà, çààíã àæèðâ àíåòî è îòã îâ îðíîñòòà êàòî ñå ïðîòèâîïîñòàâÿ íà
âúçìîæíèòå ïðåêúñâ àíèÿ èëè âúçìîæíîñòòà çà ïðåâ ðúù àíå â òåíä åíöèÿ.
Об учит елят çàä àâ à çàäà÷à çà ñëóø àíå èëè ãëåä àíå íà â ñÿêà ìàëêà ã ðóïà
ïðåäи ï ðåä ñòàâÿíåòî. Ñëåä ïðåä ñòàâÿíåòî ìàëêèòå ã ðóïè ñå ñðåù àò, çà ä à
îáñúäÿò çàä à÷èòå ñè è äà ã îâ îðÿò ïî òÿ õ ïðåä ãðóïàòà êàòî öÿëî.
Çàä à÷èòå íà ã ðóïèòå ìîã àò ä à áúä àò ñïåöèôè÷íè èëè ïî- îáùè. Ï ðèìåðè çà
ñïåöèôè÷íè çàä à÷è ñà:
- Рîëÿòà íà îáðàòíàòà âðúçêà â ïðîöåñà íà îáù óâ àíå;
- Вðúçêàòà ìåæä ó îáùóâ àíå è âçèìàíå íà ðåø åíèå;
- Оáùîòî è ðàçëè÷íîòî ìåæä ó åäíîñòðàííîòî è äâ óñòðàííîòî îáù óâàíå.
Ï î- îáùè çàä à÷è ñà:
- Нåù î, êîåòî ìîæ å ä à ïðåäèçâèêà âúïðîñ;
- Нåù î, êîåòî çâ ó÷è ïî íåÿñåí íà÷èí;
- Тîâ à, êîåòî áè õòå ïðèåëè ñ ã îòîâíîñò;
- Нåù î, êîåòî íÿìà ñìèñúë, èëè íå ìîæ åòå äà ñå ñúãëàñèòå;
- Нåù î ïðàêòè÷íî.

ÒÀÁËÈÖÀÒÀ
Íà ã ðóïèòå ìîæ å ä à ñå ïîìîãíå ä à âèäÿò â ïî-ä îáðà ïåðñïåêòèâ à êàê
âúïðîñèòå ñå ðàçä åëÿò íà äâ å ã ðóïè è ñå ïîëÿðèçèðàò, àêî âèå:
1. Ï îñî÷èòå äâ åòå ðàçëè÷íè ñòðàíè íà âúïðîñà íà äâ å ðàçëè÷íè ã ðóïè.
2. Èçâëå÷åòå ä àííèòå îò ãðóïèòå è ãè ïîñòàâ åòå â òàáëèöà.
Òàáëèöèòå ñà ïîëåçíè ïðè ñðàâíåíèÿ è êîíòðàñòè ра íàø àòà ãëåäíà òî÷êà òÿ õíàòà ãëåäíà òî÷êà, ïîëçè-çàã óáè, ìèíàëî-íàñòîÿù å, ä îêëàäè ïî åäèí âúïðîñ îò
äâå ã ðóïè, íàä åæäè è ñòðàõîâ å è ò.í.

ÀÍÀËÈÇ ÍÀ ÐÈÑÊÀ
Çàä à÷èòå íàé-÷åñòî âúçíèêâàò â ã ðóïè, ñâúðçàíè ñ ïîåìàíåòî íà ðèñê.
Äîáúð íà÷èí äà ðàçðåøèì âúïðîñèò е, ñâúðçàíè ñ ïîåìàíåòî íà ðèñê å ä à:
1. Ï îìîëåòå ìàëêèòå ãðóïè ä à èçáðîÿò â ñè÷êè ðèñêîâ å, çà êîèò î ñå ñåù àò.
2. Íàïèø åòå ñïèñúöè ñ íàðåä åíè ïî â àæíîñò ðèñêîâ å. Òîâ à ïîêàçâà, ÷å íå â ñè÷êè
ðèñêîâ å ñà ñ åäíàêâ à òåæ åñò.
3. Ðàçâèéòå ïðîöåä óðè çà íàìàëÿâ àíå íà ðèñêà. Òîâ à ñòèìóëèðà â ã îëÿìà
ñòåïåí ïîçèòèâíîòî ìèñëåíå, çà êîåòî ÷åñòî ñàìî ñå ïðåäïîëàã à èëè ïúê
íàìàëÿâ à ñòðàõà îò ðèñêà.
Çà ä à ñå èçÿñíÿò âúïðîñèò å ìîã àò ä à ñå èçïîëçâ àò òàáëèöè.
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ÏÐÅÌ ÀÕÂÀÍÅ ÍÀ ÐÈÑÊÀ
Ï îåìàíåòî íà ðèñê å îáâúðçàíî â ðàìêèòå íà ïðîã ðàìàòà çà îáó÷åíèå ñ
îòñòîÿâ àíå íà ïðàâ à, ïðîô åñè îíàëíî ïëàíèðàíå è ä ðóãè ìîìåíтè, ñâúðçàíè ñ
ëè÷íîñòíîòî èçðàñòâíå.
Ï åä àã îæêàòà Ì åðèë Õàðìèí îò Èëèíîéñêèÿ þæ åí óíèâ åðñèòåò ïðåäëàã à ä à
ñå çàä àä àò òåçè äâà âúïðîñà íà óìåðåíî ðèñêóâ àùèòå õîðà:
1. Èìà ëè òàêèâ à ñòúïêè, êîèòî çà ä à çíàм, ÷å ùå áúäàò ä îáðè çà ìåí è êîèòî áè õа
ìè ïîñëóæèëè ñåã à, íî çà êîèòî àç çíàì, ÷å ùå áúä àò òâúðä å ðèñêîâàíè çà ìåí?
2. Ê àêâ î ìîã à ä à íàïðàâÿ, çà ä à ïðåìàõíà ðèñêà òàêà, ÷å ä à ìîãà ä à ïîåìà òåçè
ñòúïêè, ä à ñå ïðèäâèæà ïî-ïúòÿ, ïî êîéòî èñêàì?
Àêî òåçè âúïðîñè ñå ïðèçíàÿò çà ðåàëèñòè÷íè, ò. å. ä à ñà â ñúñòîÿíèå ä à
ïîìîãíàò çà ä îñòèã àíåòî íà ä àä åíè ïåðñîíàëíè öåëè, òî íà ó÷àñòíèöèòå ìîã àò ä à
áúäàò ïðåä ñòàâ åíè òåçè âúçìîæíîñòè:
1. Нàé-ëîøèÿò ñöåíàðèé: Ê îå å íàé-ëîø îòî, êîåòî ìîæ å ä à ñå ñëó÷è?
2. Израб отв ан е н а ïëàí çà ä åéñòâèå â “çîíàòà íà óñïîêîåíèå”.
3. Íåêà åäèí ó÷àñòíèê èçðàçè ñòðàõà ñè, íåçàâèñèìî îò êàêúâ âèä å ò оéçàïî÷â àíå íà íîâ à êàðèåðà; ïðåìåñòâ àíå íà íîâ î ìÿñòî è ä ð.
Èçïîëçâ àéòå ñëåäíèòå ïðîöåä óðè:
- П îìîëåòå ó÷àñòíèöèòå ä à îáñúäÿò äúëúã ñïèñúê îò íåù à, ñ êîèòî ä à ìîã àò ä à
ðàçðåø àò ïðîáëåìà, äà ïðåîä îëåÿò ñò ðàõà è íåæ åëàíèåòî ñè çà ó÷àñòèå.
Ñïèñúêúò òðÿáâ à ä à ñúäúðæ à åäíîâ ðåìåííî ëåñíè, ìàëêè ñòúïêè è ãîëåìè,
ïëàø åùè òàêèâ à.
- М àðêèðàéòå òåìèòå â ñïèñúêà ñ À, Á èëè Á-À çà ïëàø åùèòå ñòúïêè ä åéñòâèÿòà,
êîèòî ñà íåâúçìîæíè çà èçïúëíåíèå; Á - çà ïðåõîäíèòå ä åéñòâèÿ - íèòî ëåñíè, íèòî
ïëàø åùè è ò.í.
- Сëåä òîâ à ïîìîëåòå åäèí ó÷àñòíèê äà çàïî÷íå ñ ä àä åíà ñòúïêà, áåç çíà÷åíèå
êîëêî å ìàëêà è íåçíà÷èòåëíà òÿ.

ÏÐÅÎÄÎËßÂÀÍÅ ÍÀ ÑÒÐÀÕÀ
Èìà õîðà, êîèòî ñå ñòðàõóâ àò ä à ã îâ îðÿò ïðåä ã ðóïà èëè äà ïîìîëÿò
ø åô à çà ïîâèø åíèå. Ñàìîóáåæä àâ àíåòî ìîæ å ä à ïîìîãíå.
Ï ðèåìàìå ñúù åñòâ óâàíåòî è ïëàø åù àòà ñúùíîñò íà ñòðàõà è âúïðåêè òîâ à
òðÿáâ à ä à ïðîäúëæèì íàïðåä. Ì îæ åì ñúù î äà ñå óòåø àâ àìå îò ñïîìåíèòå çà
ìèíàëè ä åéñòâèÿ, ïðè êîèòî ñìå ñå èçïðàâèëè ïðåä ã îëåìèÿ ñòðàõ.

ÖÅË ÍÀ ÆÈÂÎÒÀ
Äðóã ä îáúð íà÷èí ä à ïðåîä îëååì ñòðàõà å äà íàêàðàìå ó÷àñòíèöèòå ä à
ñå ä îêîñíàò ä î ã îëåìèòå ñè öåëè. Êàêâè ñà öåëèòå ми? Êàêâè ñà ìîèòå öåííîñòè?
Êîå å íàèñòèíà íàé-äîáðîòî è íàé-ïðàâèëíîòî? Èçæèâÿâ àì ëè ñè æèâîòà ïî íàéïúëíîöåííèÿ íà÷èí? Ïîíÿêîã à àêî ä åéñòâ àìå íà áàçàòà íà íàø àòà óïîðñòâ àù à
âúòðåøíà ìúä ðîñò, ïðîòèâ îïîñòàâÿéêè ñå íà âúíøíàòà ïðèíóä à è âëèÿíèå ìîæ åì
äà ïîëó÷èì óä îâëåòâ îðåíèå è ñèëà. Ñòðàõîâåòå ù å óâ еõíàò, êîãàòî îñúçíàåì,
÷åñìå èçæèâåëè æèâ îòà ñè òàêà, êàêòî å òðÿáâàëî.

ÃÎÂÎÐÅÙÈßÒ È ÑÚÄÍÈÊÚÒ
Àêî ã îâ îðèòåëÿò å íåîá õîäèì äà ä îêëàäâ à ñúçä àä åíèòå îò ìàëêèòå ã ðóïè
äàííè, íåêà ã ðóïàòà îïðåä åëè åäèí ÷îâ åê êàòî èçïîëçâ à îáåêòèâíè êðèòåðèè çà
ïîäáîð.
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Àêî ñúäíèêúò å íåîáõîäèì, ìîæ åòå ä à ïîñúâ åòâ àòå ã ðóïàòà ïî ñúùèÿ
íà÷èí. Òîâ à ä åéñòâèå òðÿáв à ä à áúä å ìàêñèìàëíî îáåêòèâíî è ïî òîçè íà÷èí ïîìàëêî “òðàâìàòèçèðàùî” çà ó÷àñòíèöèòå.

ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅ ÍÀ ÍÀÁËÞÄÀÒÅË
Íàáëþä àòåëèòå ñà ïîëåçíî ïðèñïîñîáëåíèå çà ðàáîòà â ìàëêà ãðóïà.
Èçïîëçâ àíåòî èì å åäèí âèä òåõíèêà, êîÿòî å ìíîã î öåííà, çà ä à ñå óñòàíîâè êàê
ñå ðàçâèâ àò íåù àòà â ãðóïàòà, â óïðàæíåíèåòî è ò.í. Òîâ à ìîæ å äà å ñâúðçàíî ñ
âîä à÷åñòâ îòî, ñ îáù óâàíåòî è ò.í.
Íàáëþä àòåëèòå ñúù î òàêà ñå îáó÷àâ àò, èìàéêè ïðåäâèä ã ðóïîâèòå
äåéíîñòè â äàëå÷íà ïåðñïåêòèâ à.
Çà ä à ïîä ñèã óðèòå ïðîöåñà íà íàáëþä åíèå äà ä àä å ä îáðè ðåçóëòàòè, òî:
1. Äàéòå ëèñòîâ å ñ íàñîêè çà íàáëþä àòåëèòå.
2. Äàéòå ä îñòàòú÷íî âðåìå íà íàáëþä àòåëèòå.
3. Ñðåùíåòå ñå ñ íàáëþä àòåëèòå, çà ä à ñå óâåðèòå, ÷å ðàçáèðàò îòãîâ îðíîñòèòå
ñè.
Îêóðàæ àâ àíåòî, ñâúðçàíî ñ â àæíîñòòà íà ðàáîòàòà å ÷åñòî îñîáåíî
íåîá õîäèìî, çàù îòî íàáëþä àòåëèòå ìîã àò äà ñå îòêëîíÿò îò â åðíèÿ ïúò èëè ä à ñå
ïî÷óâ ñòâ àò èçëèøíè.
4. Îáìèñëåòå èçïîëçâàíåòî íà îòáîð îò äâàìà íàáëþä àòåëè, êîèòî ìîã àò ä à
äîñòèãíàò ä î ïî-ã îëÿìà ïðàâä îïîä îáíîñò.
Åäíà öåííà è ñîëèäíà ô îðìà íà íàáëþäåíèå å èçïîëçâ àíåòî íà
ñîöèîã ðàìà, êîÿòî ä àâà èíô îðìàöèÿ çà ïðèðîä àòàòà è ÷åñòîòàòà íà ïðèíîñà íà
â ñåêè îò ÷ëåíîâ åòå íà ãðóïàòà. Íàïðèìåð íåêà ä îïóñíåì, ÷å èìàìå 6 ó÷àñòíèêà
â ãðóïà и на в секи участник е д ад ен н ом ер. Íàáëþä àòåëÿò å èíñòðóêòèðàí ä à
íàïðàâè äâ à âèä à â ñòúïëåíèÿ ïîä ô îðìàòà íà äèàã ðàìè:
1. Ñâúðæ åòå ñúîòâ åòíèòå íîìåðà ñ ëèíèè, êîã àòî åäèíèÿò ó÷àñòíèê ãîâ îðè ñ
äðóãèÿ.
2. Ê îã àòî åäèí ó÷àñòíèê ãîâ îðè íà ã ðóïàòà êàòî öÿëî, íàñî÷â àìå ëèíèÿòà ïðåç
öåíòúðà.
Äàííèòå òðÿáâ à ä à áúäàò ïðîó÷åíè íàïúëíî îò ã ðóïàòà. Âúâ âðúçêà ñ
ðîëÿòà íà íàáëþä àòåëÿ, òðÿáâ à ä à ñïîìåíåì, ÷å ïîíÿêîã à ïîñåòèòåëèòå ïðîñòî
èäâ àò â з ал ат а çà îáó÷åíèå è ïîåìàò ðîëÿòà íà íàáëþä àòåëè. Òå ìîã àò ä à áúä àò
÷ëåíîâ å íà óïðàâëåíèåòî; êîëåãè, ïîêàíåíè îò об учит еля è ò.í. Åñòåñòâ åíî
÷ëåíîâ åò å íà ã ðóïàòà ñà ëþáîïèòíè îòíîñíî òåçè âúíøíè õîðà. Íàé-ä îáðàòà
ïðîöåä óðà å ïðîñòà äà îò õâúðëèì êàêâèòî è ä à å ïîä îçðåíèÿ è áåçïîêîéñòâ à
êàòî áúðçî çàïîçíàåì íàáëþä àòåëèòå ñ ã ðóïàòà.

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ
Äîêàòî ìàëêàòà ã ðóïà ðàáîòè ïî ñâ îÿòà çàäà÷à, ìîæ å ä à å æ åëàòåëíî ä à
ñå âãëåä àòå èëè â ñëóø àòå â òÿ õíàòà äèñêóñèÿ.
Çà öåëòà:
- Оòãîâ îðåòå íà âúçìîæíè âúïðîñè îòíîñíî çàä à÷àòà.
- П ðîâ åðÿâ àéòå ïðîöåñà ïî ðåø àâ àíåòî íà ä àä åíàòà çàä à÷à.
- Сúáåðåòå êàòî íà÷àëî íÿêîè èä åè, êîèòî áè õà áèëè ïîëåçíè â îñíîâíèÿ èëè ñáèòèÿ
êóðñ, ïî êîéòî ñå äâèæ àò ìàëêèòå ã ðóïè.
- П îêàæ åòå, ÷å ñå èíòåðåñóâ àòå îò ðàáîòàòà èì.
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ДОКЛАДВАНЕ
Финалн ат а и най- в ажнат а възм ожн ост д а се съб ере инф ормация з а
раб от ат а н а м алк а г руп а е к ат о в секи екип докл адв а св оит е з аключения (изводи),
особ ен о п о въпроса - “Какв о е бил о н ауч ено п о в рем е н а к урса?”
Тази ф аз а от раб отат а н а м алк ат а г рупа се оп ред еля още к ат о
“ об съжд ан е” и “ сп од еляне” з а п ов еч е п од робности.
М алките г рупи м ог ат да п ред ст авят докладит е си сам о ч рез
един
гов орит ел, с дв ойк а докл адчици или дори с уч асти ет о н а цял ат а груп а н а б аз ат а
на разд ел ени ет о н а труд а.
Наблюд ат елит е същ о мог ат д а п редл ож ат св ои д окл ади изцял о или к ат о
допълн ени е към тези на ключ овит е отб орни докл адчици.
Кат о н ачин на общ ув ане т ов а м ож е д а бъд е верб алн о, н ев ерб ално, ч рез
напи св ан ет о м у или по д руг н ачин. Ак о д окладит е се п ред ав ат устн о т рябв а д а
се ув ерит е, ч е ст е разб рали осн овн ат а идея п равилн о. З ап омнет е, ч е д ок ат о
се опитв ат е д а изв адите ключ ови д уми или ф рази от в ероятно хвъ рл ени н а
вятъра сл ов а, т рябв а да се в сл ушв ат е мног о внимат елн о. И дори, ак о н е ст е
съгл асни или не харесв ат е т ов а к оет о ч уват е, з апиш ет е г о б ез да п ром енят е
нито ред. М ож ет е д а об съдит е п о-къ сн о мом ентът, койт о Ви смущ ав а. Д об ра
ид ея е д а се д опитв ате д о д окл адчик а от в рем е н а в рем е з а д а видите д али ст е
извлекли н ай-в ажн от о от в еч е к аз ан от о.Уч астниците щ е Ви бъдат благ од арни, ч е
ст е з апи св али внимателн о ид еит е им.
Заб ел ежк а: Въп реки че “д окл адв ан ет о “ е главн о с ц ел д а се п оучим от
ид еит е н а д ругит е, т о има и д руг а в ажн а ф ункция. А им енн о ,Д ав а на в секи отб ор,
посред ств ом г ов орителя ш ан с д а се “г орд ее с екип а си .“ Това е ф орм а н а
“пок ажи и кажи”, където отб орит е им ат шан са (възм ожн остт а ) да к аж ат н а
другит е.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ì åòîä à íà ïðåäïîëîæåíèåòî å ñèã óðåí íà÷èí, çà ä à âêëþ÷èòå ó÷àñòíèöèòå.
Ï ðèìåðè:
• Âúðõó íîâ ðàáîòíèê å îêàçâ àí íàòèñê îò äâàìà ñòàðøè ñëóæèòåëè ä à ñå “
ïðèñúåäèíè” êúì òÿ õ çà óâ åëè÷àâ àíåòî íà ïðîä óêöèÿòà. Íîâ îä îøëèÿò èçãëåæä à, ÷å
ñå îòíàñÿ áëàã îñêëîííî êúì “ ÷óïåíåòî íà ðåêîðäè “, ïîðàäè ñâ îèòå
èêîíîìè÷åñêè í óæäè è òîé ïðåäâèæäà, ÷å óïîðèòàòà ðàáîòà ù å áúäå çàáåëÿçàíà
рък ов од ств от о. Òóê об учит елят ìîæ å ä à ñïðå è ä à ïîïèòà: “ Êàê ù å ïîñòúïè
íîâèÿò ðàáîòíèê ? Ê îëêî îò â àñ ñà “ çà ðúêîâ îä ñòâ îòî” è êîëêî îò â àñ ñà “çà
ìîì÷åòàòà”?
• Íà ã ðóïàòà ìîæ å ä à ñå ïðîæ åêòèðà ôèëì, ñúäúðæ àù ñöåíà, â êîÿòî íÿêîé
ïàä à îò ñòúëáà è â ðåçóëòàò íà òîâ à ñå íàðàíÿâ à ñåðèîçíî. Об учителят ìîæ å ä à
ïîïèòà ã ðóïàòà çà ô àêòîðèòå, ïðè÷èíèëè íåùàñòèåòî. Îòã îâ îðè êàòî íåñèã óðíà
ñòîéêà íà ñòúëáàòà, ïðåêîìåðíîòî íàêëîíÿâàíå íà òîçè, êîéòî ñå èçêà÷â à ïî íåÿ
è ïðî÷èå ñà ïðåäïîëîæ åíèÿ. Òå ìîã àò ä à ñå ïðîâ åðÿò ñúñ ñëåäâàùèÿ ôèëìîâ
îòðÿçúê, êîéòî ñå îòíàñÿ ä î ä åéñòâèòåëíîòî ðàçñëåäâ àíå íà çëîïîëóêàòà. Ñëåä
òîâ à â îä åùèÿò ìîæ å çàïèòà çà ïðåäïîëîæ åíèÿ, îòíàñÿùè ñå ä î òîâà êàê ìîæ å ä à
ñå ïðåä îòâ ðàòè ïîä îáíî íåù àñòèå. Об учителят îòíîâ î ñå â ðúùà êúì ôèëìà, çà
äà ñå âèäè êàê ïðîáëåìúò ä åéñòâèòåëíî ñå ðàçðåø àâ à.
Ï ðåäïîëîæ åíèÿòà ïîíÿêîã à ìîã àò ä à áúä àò “çàïëàõà” çà íÿêîè ó÷àñòíèöè.
Îáìèñëåòå ñëåäíèòå îáñòîÿòåëñòâ à: Ñëåä ãëåä àíåòî íà îòêúñà, ïðåä ñòàâÿù
íåðåø åí ïðîáëåì, об учит елят ìîæ å ä à ïîïèòà íÿêîé ó÷àñòíèê : ” Êàêâ î áè
íàïðàâèë( à) â ïîä îáíà ñèòóàöèÿ?” Ç à íÿêîè ó÷àñòíèöè òîâ à ìîæ å ä à èçãëåæä à êàòî
ñèòóàöèÿ íà çàïëàõà. Çàù î? Ç àù îòî íå âñåêè èçã àðÿ îò æ åëàíèå ä à ïîêàçâ à
ñâ îåòî “íåâ åæ åñòâ î” ïðåä öÿëàòà ã ðóïà. Åäèíèÿò íà÷èí äà íàêàðàòå ó÷àñòíèêà
äà “èçáåãíå íàæ åæ åíàòà ñèòóàöèÿ” å ä à çàäàä åòå âúïðîñà ïî âúçìîæíî íàéíåóòðàëåí íà÷èí, íàïðèìåð: “Ê àêâ î ñïîðåä òåá ù å íàïðàâè ã åðîÿò ñåã à?” ò. å.
êàòî ïèòà çà ïðåäïîëîæ åíèå íà íå÷èå ä ðóãî ïîâ åä åíèå, об учителят ìîæ å ä à
ïðåâúðíå ñèòóàöèÿòà íà çàïëàõà â òàêàâ à, êîÿòî ñúäúðæ à ìàëêî èëè âúîáù å íå
ñúäúðæ à áåçïîêîéñòâî.
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“Ç àïëàõàòà” ñúù î ìîæ å ä à áúä å ñâ åä åíà ä î ìèíèìóì èëè ïðåìàõíàòà èçöÿëî,
êîã àòî ïðåäïîëîæ åíèÿòà ñå ïðàâÿò ïî ã ðóïè èëè îò íÿêîëêî ó÷àñòíèêà îò ã ðóïàò à.
Íå å íóæíî ä à ñå ïðàâè îïèò çà îòúæäåñòâÿâ àíå íà òåçè, êîèòî ïðàâÿò
ïðåäïîëîæ åíèÿòà. Â ðåçóëòàò, íà êîåòî ÷óâ ñòâ îòî íà áåçïîêîéñòâ î îòñúñòâ à,
òàêà êàêòî áè áèëî ïðè èíäèâèä óàëíîòî èçêàçâàíå.
Ç àáåëåæêà: Ê àçàõìå, ÷å ó÷àñòíèöèòå ìîã àò ä à áúä àò íàêàðàíè ä à
ïðåäïîëîæ àò êàêâ î ùå ñå ñëó÷è. Ï ðåäïîëîæ åíèåòî ìîæ å ä à ñå îòíàñÿ êúì
ôèëìà êàòî öÿëî èëè êúì îòä åëíè îòêúñè . Íàïðèìåð: Фèëìà ìîæ å äà ïðåä ñòàâÿ
êàê òîêó-ù î ïîñòúïèë ðàáîòíèê ñå îðèåíòèðà â ðàáîòíàòà ñèòóàöèÿ. Âîä åùèÿò
ìîæ å ä à ïîìîëè íÿêîÿ ìàëêà ã ðóïà ä à çàïèø å ïðè÷èíèòå, êîèòî ñïîìàã àò çà ïîåô åêòèâíîòî îðèåíòèðàíå è ä ðóã à ã ðóïà äà çàïèø å òîâ à, êîåòî åäèí èíñïåêòîð
áè òðÿáâ àëî ä à íàïðàâè, àêî ðàáîòíèêúò íå ñå ñïðàâè ä îñòàòú÷íî ä îáðå .
Äàííèòå îò ëèñòà ñå ïîä ðåæä àò â êîëîíè íà òàáëîòî. Ñëåä ïðîæ åêöèÿòà íà ôèëìà
ãðóïàòà ïðîâ åðÿâ à òî÷êèòå â òàáëîòî âúâ â ðúçêà ñ íàáëþä àâ àíîòî ïîâ åä åíèå.

НЕВЕРБАЛЕН ПОДХОД
Ï îíÿêîã à å íåîá õîäèìî ó÷àñòíèöèòå äà àíàëèçèðàò íåâ åðáàëíàòà
êîìóíèêàöèÿ. Ç à öåëòà мож е д а п рож екти рате филм и òðÿáâ à ïðîñòî ä à íàìàëèòå
çâ óêà к ат о ïîìîëèòå ãðóïàòà ä à îáñúæä à “íåìèòå” âçàèìîîòíîø åíèÿ.
Äðóã íà÷èí - ïîêàçâ àòå îïðåä åëåíè к ад ри îò ôèëìà ïî äâ à íà÷èíà :
- Нàìàëÿâ àòå çâ óêà è ïóáëèêàòà ïðåäïîëàã à êàêâ î ñå êàçâ à;
- Пîêàçâ àòå к ад рит е ñúñ çâ óê è êàðòèíà è ñå îáñúæä àò ä î êîëêî ïðåäïîëîæ åíèÿòà
ñà áèëè ëîãè÷íè.
Ðàçáèðà ñå об учит елят ìîæ å ä à íàïðàâè è îáðàòíîòî ò.å. ïðåìàõâ à
êàðòèíàòà è îñòàâÿ çâóêà. Òîâ à òðÿáâ à ä à ñå ïðèëàã à ïðè âúçäåéñòâàùè äèàëîçè.

ÈЗПОЛЗВАНЕ НА БРОШУРИ
Âêëþ÷âàíåòî íà ó÷àñòíèöèòå âúâ ôèëìà ìîæ å ä à ñå ïîä ñèëè ñ
èçïîëçâ àíåòî íà áðîø óðè. Ðàçä àâ àò ñå íà ïóáëèêàòà ïðåäè ïðîæ åêöèÿòà.
Äèïëÿíêèòå ñïîìàã àò çà êîíöåíòðèðàíåòî, íàáëþä åíèåòî è îáìèñëÿíåòî íà ôèëìà.
Диплянкит е м ог ат д а бъдат ñ “ îòâ îðåí êðàé” è ñïîìàã àт çà â îä åíå íà çàïèñêè или
да íàñî÷â àò ó÷àñòíèêà êúì îï ðåä åëåíè ìîìåíòè âúâ ôèëìà.

ÈЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИ
Çàä àâ àíåòî íà âúïðîñè ïðåäè è ñëåä ôèëìà ìîæ å ä à ñå ñâåä å ä î
íàïèñâ àíåòî èì.
Ï ðåäèìñòâ à:
- Нàïèñàíèòå âúïðîñè ñå ðàçáèðàò ïî-ëåñíî, îòêîëêîòî àêî áúä àò çàä àâ àíè
óñòíî. Ç àù î? Ç àù îòî òå ìîã àò ä à áúä àò ïðî÷åòåíè âíèìàòåëíî îò â ñåêè,
äîðè ïðåïðî÷åòåíè, àêî å íåîá õîäèìî. Îñâ åí òîâ à â íàïèñàí âèä
âúïðîñèòå ñà ïî-ä îáðå ô îðìóëèðàíè, â ïî-ñòåãíàòà ô îðìà.
Íàðàñòâ àò ïðåäèìñòâàòà íà об уч ав ащия:
- П ðîöåñà íà ïèñàíå íàñúð÷àâ à òî÷íîñòòà ïðè ìèñëåíåòî íà ó÷àñòíèöèòå.
- Иíñòðóêöèèòå êúì ãðóïèòå ñà îïðîñòåíè è ñõåìàòèçèðàíè. Ï î òîçè íà÷èí îò
об уч ав ащият ñå èçèñêâà ä à êàæ å: “Ïúðâ à ãðóïà îòã îâ àðÿ íà първи âúïðîñ, à
âòîðà - íà âòîðè.”
Ï ðèìåð çà âúïðîñíèê çà ñòèìóëèðàíå í à äèñêóñèÿòà ïðåäè è ñëåä ôèëì.
Ê àê ðàçáèðàì å í àøèòå âç àèìîîòíîø åíèÿ :
Âúïðîñè çà îáñúæä àíå
1.
2.
3.
4.

Êàêâ à å ðîëÿòà íà îáðàòíàòà â ðúçêà?
Êàêâ î ìÿñòî çàåìà ïîäêðåïàòà?
Êàê ñå ñïðàâÿòå ñ êîíôëèêòèòå?
Êîìåíòèðàéòå ðîëÿòà íà ä îâ åðèåòî? Ê àê ìîæ å ä à ñå ïîñòèãíå, àêî ëèïñâ à?
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5. Èñêðåíîñòòà ñúñòàâíà ÷àñò ëè å çà åäíà ä îáðà â ðúçêà? Èìà ëè ãðàíèöè çà
íåÿ?
Äâ à ïðèìåðà çà ïèñìåíî îòã îâ àðÿíå íà âúïðîñè:
1. Ñëåä ôèëìà - íà ó÷àñòíèöèòå ñå ä àâ à ëèñò ñ âúïðîñè , íà êîèòî òðÿáâ à ä à
îòã îâ àðÿò ñëåä êàòî ñà ãëåä àëè ôèëìà. Ó÷àñòíèöèòå ñå ñúáèðàò è îáñúæä àò
îòã îâ îðèòå ñè.
2. Ï ðåäè ôèëìà - íà ó÷àñòíèöèòå ñå ä àâ àт âúïðîñè ïðåäâ àðèòåëíî, âúðõó êîèòî
òðÿáâ à ä à ñå êîíöåíòðèðàò ä îêàòî ãëåä àò ôèëìà. Æ åëàòåëíî å ïî â ðåìå íà
ïðîæ åêöèÿòà ó÷àñòíèöèòå ä à âïèñâ àò ìíåíèÿòà ñè íà âúïðîñíèêà è ñëåä ôèëìà
äà ïîïúëíÿò îòã îâ îðèòå ñè .

ÐАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИ
Âúïðîñèòå, êîèòî ñå çàä àâ àò íà ó÷àñòíèöèòå òðÿáâ à äà áúä àò
ïðåäèçâèêàòåëñòâ î. Тå òðÿáâ à ä à ïðîâ îêèðàò è ä à ïðèáàâÿò íîâî èçìåðåíèå â
ãëåä àíåòî íà ôèëìà è ïðîöåñà íà àíàëèçèðàíå. Ì îæ åòå ä à ïîäãîòâèòå ä îáðè”
âúïðîñè, àêî îñúçíàåòå ñëåäíîòî:
1. Âúïðîñèòå èìàò ðàçëè÷íè ô óíêöèè è ñëåä îâ àòåëíî ïðèåìàò ðàçëè÷íè ô îðìè.
2. Ï îðàäè ñâ îÿòà ìíîã îîáðàçíîñò ïðè âúïðîñèòå ñúù åñòâ óâ à éåðàðõèÿòà, ò. å.
ìîæ åì ä à ãè êëàñèôèöèðàìå ïî òðóäíîñò.
Ñëåä îâ àòåëíî âúïðîñèòå ìîã àò ä à ïðèåìàò ñëåäíèòå ô îðìè èëè ä à ñå
ðàçãëåæä àò íà íÿêîëêî íèâ à:
1.
•
•
•

Ôàêòîëîãè÷íî íèâ î. Ï ðèìåðè:
Êîè áÿ õà ãëàâíèòå ã åðîè âúâ ôèëìà?
Çàù î Àëåêñàíä ðà îòêàçà ïîâèø åíèåòî?
Êàêâè ëèíèè íà ïîâ åäåíèå ïðåäëàã à åêñïåðòúò âúâ ôèëìà çà ïî- åôèêàñíà
êîìóíèêàöèÿ?
• Ï î êàêâ î ñå ðàçëè÷àâàò ãëåäèù àòà íà ãëàâíèÿ ìåíèäæúð è ïðåçèä åíòà íà
êîìïàíèÿòà îòíîñíî äèñöèïëèíàòà?
• Êàêâ î ïðè÷èíÿâ à âçðèâ â ðàáîòàòà ñ êëèåíòèòå ñïîðåä ôèëìà?
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Системата за мониторинг включва цялостния процес на предварително
наблюдение и проучване на потребностите, оценка на текущото състояние,
наблюдение в процеса на работа - семинари, работни срещи, прогноза за изменение
на състоянието. Тя използва различни методи за регистриране на процеса,
натрупване и обработка на информацията. Системата е отворена и може да бъде
попълвана с илюстративни материали, които да бъдат полезни на организаторите и
обучителите.
Правилното оценяване на постигнатото въздействие и устойчивост на
промените зависи от правилната оценка на потребностите и поставените цели.
Особено внимание обръщаме на подготвителния етап за получаване на нужната ни
информация .
Етапи на системата за наблюдение, оценка и прогноза за изменението на
състоянието и регистрирането на процесите:
 Подготвителен - първично набиране на информация и проучване на
потребностите за определяне на целите;
 Наблюдение на процеса - текуща обработка на информацията в процеса на
работата;
 Оценка на крайните резултати- след приключване на обучение, анализ на
данните, система за контрол и оценка устойчивостта на постигнатите промени.
Подготвителна работа
Възможности за набиране на информация за услугите, които предлагате:
 Редовно се обръщайте с молба към вашите клиенти или участници за препоръки
как да подобрите работата си;
 Проверете, защо хората, които първоначално са проявили интрес към работата не
стават клиенти;
 Разговаряйте с хората, които напускат програмата какви са причините;
 Проявете интерес към впечатленията на участниците.
Забележка: Виж раздел “Инструменти за проучване потребностите за обучение и
развитие” и примерите за тях, дадени в Приложенията.
Възможности за набиране на информация по време на обучението.
Събирането на тази информация служи за създаване на атмосфера сред участниците,
осигурява възможност на екипа за среща с членовете, помага осъзнаването на
сериозността на обучението, както и осигурява информация, която може да бъде
предложена за анализ на групата.
Набирането на информация става чрез:
 Интервю;
 Въпросник;
 Въпросник , допълнен с интервю.
Подборът на инструментите зависи от целите и етапа на работа.
Препоръчително е да ползвате повече от един инструмент, което подобрява анализа
и ефективността на бъдещи действия. Дадените в приложението варианти са преди
всичко ориентировъчни, особено при обучение и оценка на първо и второ ниво.
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Добре е обучаващия сам да състави инструмента, съобразно предварителното
набиране на информацията и работата в групата.
Основни понятия при изготвяне на инструментите:
Структура. Под термина “структура” ние разбираме серия от завършени
твърдения или въпроси, методика за отчитане на резултати. Всички типове
инструменти с изключение на “довършете изречението” притежават определена
структура, докато последният се реализира в “свободна форма”.
Леснота при отговорите. Използваните методи и инструменти да бъдат
достъпни и разбираеми за участниците. Напр. Някои участници смятат за трудно
довършването на изречения , защото не разбират смисъла, трудно се изразяват
писмено и т.н.
Стрес. Ако се появи опасност от негативна реакция от страна на
участниците, използвайте инструменти за оценка към края на програмата или
просто оставете нещата така, както са.
Дискусионен стимулатор. Всички инструменти за наблюдение и оценка,
които се реализират в подходящия момент, съобразено целите на програмата
съдържание и са добри дискусионни стимулатори. Нашата практиката показва, че за
участниците е напълно естествено да отговарят на въпроси или да посочват
твърдения, разкриващи и провокиращи техните вярвания, методи, убеждения,
практика.
Време за анализ. В зависимост от инструментите, които използвате, както и
нивото на оценка се определя и времетраенето. То може да бъде от 10–15 мин. При
оценка на семинар в заключителния етап, така и до 1,5-2 часа при набиране на
информация във фокус група.
Възможности за набиране на информация след приключване на
работата:
Оценяването в края на семинар, работна среща или последващ период от време
помага подобряването на методите за работа и провеждане на обучение в бъдеще.
Оценяването ни опазва и от това един човек да обикаля и да твърди, че всички са
пропиляли времето си.
нива:





Класическият модел предполага наблюдението да се извършва на четири

Ниво на реакция на участниците/ удовлетворение – не удовлетворение/;
Наблюдавана промяна в поведението;
Ново поведение по време на работата;
Измеримо въздействие върху организацията.

Обикновено степента на обучение се оценява на първо ниво, защото данните
се събират сравнително лесно. Трето и четвърто изисква много повече работа и
техники за събиране на информация преди и след.
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Методи за събиране на информация от участниците:
1. Ниво на реакция на участниците:
Формуляри за обратна връзка - те дават идеи за подобряването на
програмата, обобщаване на постиженията от обучението.
Формуляри за довършване на изречение и обсъждане в групата
• Най –важното нещо за мен в тази програма беше…………….
• Това ,което възнамерявам да приложа по време на работата си като резултата от
този курс е ……..
• Сега разбирам , че …..
• Възнамерявам да правя по –малко……
• Това , което най –много ми хареса е ……….
Естествено изреченията трябва да бъдат съобразени с вида и темата на
обучение.
Съществуват и други методи, например: участниците да опишат с една дума
завършилото обучение или фраза.
Оценяването по време на семинар може да се извършва в началото и края на
деня.
2. Наблюдавана промяна в поведението - второ ниво
Попълване на работни материали - в процеса на обучение участниците
разполагат с работни тетрадки, които те самостоятелно попълват , в контекста на
обучението. В последващи дискусии може пряко да се наблюдава разбирането и
съотнесе с целите на програмата.
Видеозапис - Представянето преди и след обучението може да бъде оценено
чрез видеозапис, наблюдение и анализ.
Планове за действие - контракти. Тяхната същност е отговорността за
изграждане на ново поведение. Гаранции за промяната може да бъде наблюдавана в
бъдещ период.
Изработване на критерии – съотнасяне на бъдещи действия, съобразно
изработени от групата критерии като гаранция за ефективността на обучението.
3. Промяна в работното поведение - трето ниво
Осъществяване на плановете за действие, които да доведат до измерима
промяна.
Това става чрез повторни срещи с екипа и събиране на информация.





Общите насоки на събиране на информация и оценка:
Задълженията ясно ли са дефинирани;
Целите са ясни за всеки един от членовете на ръководството или екипа;
Политиките на действие са определени или ревизирани;
Установени са процедурите за подобряване на работата;
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 Проучени са възможностите за работа и са огласени план програмите за
изпълнение на приетите решения на заседанията за изграждане на работен екип;
 Изготвен е график за следващи заседания;
 Проблемите се изследват навреме, а не се пренебрегват;
 Подобрени са връзките с външни групи;
 Има по малка зависимост от ръководителя и повече свобода на действие;
 Упълномощаването е разширено;
 Общото вземане на решения е правило;
 Финансова стабилност е постигната;
 Предлагат се повече услуги.
4. Измеримо въздействие върху организацията - четвърто ниво
Тук са нужни твърди данни, които се получават чрез доклади и отчети.
Оценка на последствията означава оценка на промените във функцията и
постиженията на организацията - повишена продуктивност, усъвършенствани
комуникации, повишена ангажираност и др.
Можем да посочим пет групи фактори, които влияят на организацията и са
предмет на оценка:
 Социализация: каква информация се предава за ценностите, нормите и
предпочитанията , свързани с интервенцията;
 Ангажимент: какви ангажименти са поели хората към новия начин на
поведение;
 Разпределение на наградите: по какъв начин са свързани наградите с
изискванията за нов начин на поведение;
 Дифузия: доколко могат да бъдат пренесени интервенциите от една система в
друга;
 Коригиране: до каква степен могат отклоненията от желаното поведение при
интервенциите да бъдат открити и коригирани.
Обработка на информацията
Обработката на информацията изисква нейното подреждане по такъв начин,
че да бъде представена логично на екипа. За сега не я интерпретирайте, а оставете
това в процеса на обсъждане с екипа или участниците. Избягвайте да давате отговор
на предварителни въпроси какво сте разбрали до момента на общото и обсъждане.
Добре е обаче да ги обсъдите и доуточните с лицата, които са инициирали
обучението.
Кой извършва мониторинг и оценка на въздействието
В зависимост от това на кое ниво се извършва наблюдението и оценката,
мониторингът се осъществява от екипът, извършил обучението, външен консултант
за организацията, или от оторизирано от управлението на организацията лице.
Инструменти за наблюдение и оценка
Скала за оценка на удовлетвореността, получено от работата.
Тази проверка дава отговор на въпроса дали някой разбира от всичко това.
Това може да стане като питате устно участниците или чрез писмени въпросници.
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Напр: Как се чувствата в момента, ако използвате скала от /-5/ - /+5 /. Или: Като
използвате скала от 1 до 7, запишете своята оценка на удовлетвореността си от
работата. Резултатите се прочитат се и се поставя средна от всичките оценки. Тази
оценка би могла да се прави след всяко занимание и след приключване на деня.
Така можете да направите заключение за успешни теми, важни въпроси, които са
привлекли вниманието на участниците
Социограма.
Тя ще ви даде информация за природата и честотата на приноса на всеки един
от членовете на групата - в работни срещи, обучения и т.н. Един от често
използваните от нас варианти е следния : Начертаваме кръг, в периферията на които
отбелязва ме с цифри участниците. В зависимост от това, колко често и на кого
говори участникът , спускаме черта към другия. Когато говори на цялата група,
тогава черта е към центъра на кръга.

Схема за ранжиране.
За оценка на взетите решения и предприетите стъпки, можете да използвате
следната схема, за да оцените всяко действие, съобразно критерии:
5 точки – предприетото действие е логично , рационално. Възможно е това да не е
действието, което вие бихте предприели, но то е едно много подходящо решение, на
което трябва да се обърне внимание.
4 точки - предприетото действие е доста ефективно. То не е чак толкова убедително,
колкото ни се иска, но със сигурност върши работа. Шансовете за успех са в негова
полза.
3 точки - предприетото действие е приемливо, слабо креативно и по него може да
има някои въпросителни или рискови страни. Но е такова, с което може да се опита.
2 точки – предприетото действие е с много въпросителни. Шансовете за неуспех за
значителни. Един или повече ключови моменти са пренебрегнати или неправилно
отчетени.
Елементи на вземането на решения
1
Необходимите факти са напълно отчетени
Времето е отчетено
Третиран е проблемът , а не симптомите му
Решението отчита контекста, който го
подчертава – климат, взаимоотношения и др.
Отчете ни са бъдещите последствия от взетото
решение
Отчете ни са междуличностните фактори

2
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Използвани са други ресурси-колеги
Отчете ни са аспектите по внедряване на
решението
Взаимодействието е правилно предприето
Това подпомага да се направите анализ на определен етап на ефективността
на взетите решения. Необходимо е да се постигне съгласие по броя на точките,
получени за различните фактори и отнесени към едно завършено действие
/постигане цел на проект, управление на фирмата , стратегическо планиране и т.н./
Всички инструменти могат да бъдат ефикасни , ако са обмислени, добре
структурирани и са дадени в точното време и място.
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КРАЙНИ ОТЧЕТИ

•

ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО
Смятате ли, че представянето изпълни целта да информира аудиторията за
постиженията на проекта и уроците, научени по време на изпълнението му?

•

Установен ли беше добър контакт с аудиторията, привлечено ли беше
вниманието на слушателите?

•

Успя ли представянето да накара аудиторията да “усети” проекта?

•

Беше ли структурирано добре? Имахте ли чувството, че обучаващите се бяха
подтготвили добре?

•

Бяха ли използвани аудио/визуални средства? Ако да, бяха ли използвани
уместно и ефективно?

•

Придържаха ли се водещите към времето?

• След края на представянето, имахте ли чувството, че сте научили достатъчно,
предвид ограниченото времето, и бихте ли искали да научите повече?
А. Отчет за дейностите
1. Отчетът трябва да съдържа:
а)
Кратко изброяване на извършените дейности и по-подробно описание на
резултатите от тях, без да надвишава 3 машинописни страници (5 ръкописни
страници).
б) Постигнатите резултати въз основа на получените резултати от инструментите за
наблюдение и оценка;
в) Кратък анализ на постиженията; срещнатите трудности в обучението.
2. Към отчета трябва да бъдат приложени публикации в медиите и други печатни или

визуални материали (плакати, брошури, снимки), отразяващи резултатите от
обучението.
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Б. Финансов отчет

1. Финансовият отчет трябва да описва подробно всички разходи по подготовката и

провеждането на обучението;

2. Отчетените разходи трябва да съответстват на основните пера по предварително

одобрения финансов план – бюджет на обучението;

3. Всички разходи трябва да бъдат удостоверени с първични отчетни документи

(фактури, граждански договори, командировъчни и т.н.). Първичните отчетни
документи трябва да бъдат описани в подробен списък.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
149 НАЧИНА ДА ПОМОГНЕМ НА АУДИТОРИЯТА ДА РАБОТИ С НАС ПО
ВРЕМЕ НА МАЙСТОРСКИТЕ НИ КЛАСОВЕ.
1. Забелязвайте персонално хората;
2. Усмихвайте се, без да преигравате;
3. Признавайте личностите;
4. Научете имената им, или раздайте баджове, за да можете да се обръщате по
име към всеки;
5. Търсете ги – по време и след часа;
6. Запомнете индивидуални изказвания/прояви и търсете участниците и след
майсторския час;
7. Питайте участниците за самите тях;
8. Гледайте ги в очите, когато говорите с тях;
9. Слушайте ги, използвайки различни техники за активно и пасивно слушане;
10. Играйте с тях – бъдете съпричастен към усилията, които те полагат в
изпълнението на техните задачи;
11. Четете на глас заедно част от презентациите си;
12. Смеете се заедно с аудитолията и участвайте в общото веселие;
13. Бъдете мили към всеки и особено към тези, които ви задават неудобни
въпроси;
14. Казвайте “да” често;
15. Признавайте чувствата на участниците – те са факт и споделянето им е
нормален процес;
16. Създайте граници, в които всички да се чувстват на сигурно място
17. Бъдете честни;
18. Бъдете себе си;
19. Изслушайте техните истории и практики;
20. Поздравявайте ги и ги поощрявайте;
21. Забравяйте понякога своите грижи и се концентрирайте върху участниците;
22. Забелязвайте, когато се държат по-различно;
23. Давайте им възможни решения, когато се допитват до вас за съвет;
24. Отделете време, дискутирайте и ако е необходимо разигравайте заедно
ситуации в свободното време;
25. Изненадвайте ги по време на часа д различни практически примери,
сентенции и афоризми;
26. Оставайте с тях, когато ги е страх;
27. Поканете ги на сок, кафе или поставете на всяко място бонбон преди
започване на урока;
28. Препоръчвайте по-добро поведение, когато преиграват – Използвайте
техниката “Аз Комуникат”;
29. Хранете ги, когато са гладни;
30. Радвайте се с тях за нещата, които откриват – аплодирайте заедно;
31. Споделяйте въодушевлението им и въодушевлението на на всеки в часа ви;
32. Не забравяйте, че обратната връзка е важна - Пращайте им писма или
картички след протичането на часа;
33. Следвайте ги, когато ви водят без да се отклонямате от вашия дневен ред;
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34. Забелязвайте, когато отсъстват важни фигури;
35. Обаждайте се на участниците след “часа”, за да им кажете “здрасти”;
36. Скривайте изненади, които те да откриват;
37. Давайте им пространство, когато имат нужда от такова;
38. Помагайте им в колекционираните вещи;
39. Обсъждайте, но съвсем накратко техните сънища и кошмари;
40. Смейте се на техните вицове;
41. Отпуснете се – вие сте водещият, а публиката е нашият партньор;
42. Клякайте, седнете, изправете се или се движете така, че сте на тяхното ниво;
43. Отговаряйте на въпросите им;
44. Казвайте им колко са чудесни;
45. Започнете традиция с тях и я поддържайте;
46. Научете урока, ” който ви преподават” – ние предаваме успешно своя занаят и
винаги имаме какво да научим;
47. Ползвайте ушите си повече от устата си – макар и “майстори”, и като такива
винаги има нещо ново от практиката и хората;
48. Освободете се за тях;
49. Вземете координати за комуникация и посещавайте изявите на своите
участници в “майсторските си класове”;
50. Намерете общи интереси по време на съвместната работа и по време на
почивките;
51. Не забравяйте компонентите на комуникацията – 80/20 в полза на
невербалната комуникация;
52. Извинявайте се, когато сгрешите – няма нищо срамно в това;
53. Ако е необходимо осигурете звучене на тяхната любима музика и слушайте и
с участниците на неин “фон”;
54. Спазвайте обещанията си;
55. Махайте и се усмихвайте, когато се разделяте;
56. Закачайте рисунките им в къщата си;
57. Благодарете им;
58. Показвайте това, което харесвате у тях;
59. Залепяйте и събирайте снимки от вестници и списания, които ги интересуват;
60. Правете им много комплименти;
61. Хванете ги докато вършат нещо правилно и добро;
62. Подкрепяйте и ги водете към решения от типа “печеля-печеля”;
63. Давайте им цялото си внимание;
64. Питайте ги за тяхното мнение;
65. Забавлявайте се заедно;
66. Бъдете любопитни с тях;
67. Запознайте ги със свои колеги и приятели;
68. Казвайте им колко ви харесва тяхната работа /при положение, че наистина
постигат успехи/;
69. Позволявайте им да решават повечето от проблемите си;
70. Срещайте се с приятелите им;
71. Срещайте се с родителите им;
72. Позволявайте им да ви казват как се чувстват;
73. Помогнете им да станат експерти в областта на вашата дискусия;
74. Радвайте се като ги видите;
75. Разказвайте им за себе си- давайте примери от социалния си опит;
76. Карайте ги да бъдат на възрастта си;
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77. Хвалете ги повече, критикувайте по-малко;
78. Бъдете смислени, а не “захаросани”;
79. Не бъдете “измислен”, а говорете реално над реалните проблеми;
80. Радвайте се на времето, което прекарвате заедно;
81. Използвайте поводите по време на работа и давайте определени “прякори” на
тези, които скрито си желаят;
82. Възхищавайте се на това, което могат да правят;
83. Казвайте им колко много се гордеете с тях;
84. Глезете ги – нека да си ръкопляскат в края на урока или да се потупват по
рамото за успешно свършената работа;
85. Преоткривайте се – това е вашия шанс;
86. Бъдете щастливи;
87. Молете участниците да ви помагат;
88. Подкрепяйте ги във всяко тяхно усилие;
89. Аплодирайте успехите им;
90. Решавайте проблеми и конфликти, докато са все още малки;
91. Организирайте и споделете възможността за забава след урока за тях;
92. Казвайте им истории, в които те са героите;
93. Вярвайте им;
94. Грижете се за тях със знанията си, добри думи и добро забавление;
95. Бъдете гъвкави;
96. Уважавайте различията на учасниците;
97. Оставяйте ги да правят грешки;
98. Забелязвайте когато растат – споделете го;
99. Махайте им и бибиткайте, когато ги подминавате с колата;
100.
Давайте им обратна връзка;
101.
Включвайте ги в разговорите си;
102.
Уважавайте ги;
103.
Присъединявайте се към техните приключения;
104.
Посещавайте при необходимост и домовете им;
105.
Помогнете им да научат нещо ново;
106.
Подхождайте с разбиране, когато денят им се е оказал тежък;
107.
Предоставяйте им добри възможности за избор по време на
съвместната работа;
108.
Уважавайте решенията, които взимат и подкрепяйте техния избор;
109.
Правете глупости заедно;
110.
Мотайте се заедно;
111.
Отделяйте време, за да бъдете с тях;
112.
Давайте воля на креативността им;
113.
Приемете ги каквито са;
114.
Станете техен адвокат;
115.
Оценявайте индивидуалността им;
116.
Говорете открито с тях;
117.
Толерирайте техните прекъсвания;
118.
Доверявайте им се;
119.
Споделете тайна с тях;
120.
Напишете съобщение до тях по списъка им с електронни пощи;
121.
Сътворете една сигурна и открита среда;
122.
Бъдете на разположение;
123.
Хвалете ги за постиженията им;
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124.
Окуражавайте ги да помагат на други хора;
125.
Изпълнявайте нови задачи заедно;
126.
Вярвайте на това, което ви казват;
127.
Помогнете им да направят изказвана или да вземат позиция за нещо и
ги подкрепете;
128.
Мечтайте с тях;
129.
Правете това, което те обичат да правят;
130.
Взимайте решения заедно;
131.
Очаровайте тяхната очарователност;
132.
Постойте нещо заедно;
133.
Окуражавайте ги да мислят за големи неща ;
134.
Празнувайте техните “първи” и “последни” дни в нещо, като например
първият учебен ден;
135.
Отивайте на разни места заедно;
136.
Искайте мнението им за определени неща;
137.
Посещавайте ги, когато са болни;
138.
Запишете съобщение за тях на касетофон;
139.
Помогнете им да се учат от грешките си;
140.
Бъдете искрени;
141.
Запознавайте ги с “важни хора”;
142.
Казвайте им какво очаквате от тях;
143.
Дайте им вашия телефонен номер.
144.
Запознавайте ги с нови предизвикателства и преживявания;
145.
Говорете директно с тях ;
146.
Бъдете спонтанни;
147.
Очаквайте най-доброто на което са способни, не очаквайте
перфекционизъм;
148.
Давайте им сили да помагат и да бъдат самите те;
149.
Обичайте ги
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Примери на инструментите за оценка на нуждите за обучение и развитие
ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА СЪСТОЯНИЕТО
Име на организацията____________________________________________________
Адрес на организацията__________________________________________________
________________________________________________________________________
Време и място на създаване на организацията_______________________________
________________________________________________________________________
Брой на членовете на Борда _______
Щатен персонал ______________
Брой на доброволците_________
Президент ______________________________________________________
Моля, отговорете на поставените въпроси като оградите с кръгче избраната от вас
степен от 1 до 10. Едно означава най-ниска степен, 10 – най-висока.
1.Яснота на мисията и визията на организацията/институцията
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.Яснота на целите и приоритетите на организацията/институцията
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Целенасоченост на дейностите за постигане на целите
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Наличие на оборудван офис и техническо поддържане.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Координация вътре в организацията.
5.1.Яснота на ролите и отговорностите на членовете на Борда, доброволците и
сътрудниците на организацията
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.Ефективност на изградената структура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.3.Ефективност на функциониране на управленските механизми в организацията
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.Управление на вътрешните ресурси.
6.1.Ефективност на управление на човешките ресурси в организацията
(УС,персонал,доброволци,сътрудници)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.2.Ефективност на управление на финансите - плановост, отчетност, отговорност
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.3.Ефективност на управление на дейностите за постигане на целите
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.Планиращи дейности в организацията
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7.1.Наличие на стратегически план за развитие и изпълнение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.2.Краткосрочно ( 1-3 месеца) планиране и изпълнение на плановете
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.3.Планиране на финансовата политика и изпълнение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.Ефективност на системата за контрол и мотивация на човешкия ресурс.
Контрол
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
мотивация
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9.Взаимодействие на организацията с външната среда. Ефективност и качество на
връзките и взаимоотношенията с:
9.1.Представители на централната изпълнителна власт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9.2.Местните органи на властта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9.3.Други организации от региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9.4.Други организации на национално равнище
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9.5.Други организации на международно равнище
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9.6. Медиите
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9.7. Клиентите, обществеността, гражданите
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9.8.Консултански центрове ,от които можете да получите консултанска помощ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.Проектна политика.
10.1.С колко проекта за финансова помощ сте кандидатствали досега________
10.2.Колко успешно реализирани проекта имате ___________________________
10.3. Колко свои /вътрешни проекта/ сте развили
10.3.Ефективност на проектната политиката на вашата организация
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.Кои са главните постижения на организацията/институцията ви досега? С какво
най-много се
гордеете?____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12.Обща оценка на възможностите на човешките ресурси на организацията
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.Общо равнище на техническите възможности за ефективното функциониранe на
организацията(офис,техническо оборудване, комуникации и т.н.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.Общо равнище за реализация на възможностите на организацията/институцията
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Дейности с цел благотворителност
16. Работа със стажанти и доброволци

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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17. Какво сте в състояние сами да подобрите?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
18.В кои области се нуждаете от външна помощ?
Дата_________________

Подпис__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Формуляр за консултация

ЗАЯВКА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ на ….................200…..г.
1. Име, фамилия:
2. Име на организацията:
3. Длъжност:
4. Адрес:
тел.
Факс
5. Област на консултиране:
6. Тема за обсъждане:

E – mail
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Въпроси за обсъждане във фокус група за определяне нуждите от
обучение
Водещият трябва да внимава да не задава насочващи въпроси или да навежда
дискусията към определени заключения. Да насърчава дискусията между
участниците, което може да доведе групата до неочаквани теми , които не следват
непременно преките и насочващи въпроси. Ако участниците усетят, че търсите
някакъв отговор, то вие сигурно ще го получите. Въпросите имат препоръчителен
характер и в зависимост от събраната информация за дадената организация могат да
бъдат разгледани в различна дълбочина.
А.Общи въпроси.
1. Кога е създадена вашата организация и каква е нейната мисия?
2. Какъв е опитът ви при изпълнение на целите на организацията? Променя ли се
организацията ви, израства ли и поставя ли си нови цели?
3. Какъв е човешкият ресурс на вашата организация?Управително тяло, щатен
персонал, доброволци и сътрудници.
4. С какви технически възможности разполага вашата организация?
5. Вярвате ли ,че хората разбират как можете да посрещнете техните нужди и каква е
ползата от вашата работа?
Б.Въпроси по вътрешната организация.
1. Изяснени ли са ролите и отговорностите на членовете на УС, сътрудниците и
доброволците на организацията?
2. Как функционират управленските механизми в организацията? Ефективни ли са
те? Какво още може да се желае?
3.Добре ли работи системата за управление и мотивация на човешкия ресурс? Какви
препоръки имате за ефективно управление на човешкия ресурс във вашата
организация/ УС, персонал, доброволци, сътрудници/?
4. Ефективно ли се управляват финансите по отношение на плановост, отчетност и
отговорност?
5. На какъв етап на развитие е вашата организация в момента? Какво бихте желали
да постигнете?
6. Вашата организация има ли стратегически план? Актуализирате ли изпълнението
на плановете си?
7. Планирате ли финансовата си политика? Постижения и проблеми?
В.Взаимодействие с външната среда.
1.Как оценявате ефективността и качеството на взаимоотношенията си с :
- национални и местни органи на властта
- други партньори
- бизнес сектора
- обществеността и гражданите
- медиите
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2.Разработвате ли специални стратегии за подобряване на връзките с
обществеността? Посочете примери и трудности в тази област?
Г.Проектна политика.
1. Как преценявате цялостната проекта политика на вашата организация? Имате ли
успешно реализирани проекти?
2. Какъв модел за квалификация на човешкия ресурс практикувате по отношение на
проектната политика? От какво още се нуждаете за успешно печелене и управление
на проекти?
Д.Планиране на квалификацията.
1. Кои са най-силните страни на вашата организация?
2. Какви са най-сериозните трудности и проблеми пред които сте изправени?
3. Разработвате ли стратегия за повишаване квалификацията на човешкия ресурс?
Как на практика става това?
4. Като имате предвид текущото състояние на вашата организация и целите, които си
поставяте за нейното развитие от какво обучение и консултантско-методическа
помощ се нуждаете? Използвайте и конкретната информация от въпросите зададени
досега?
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Интервю
Пряк контакт с ключови фигури на организацията и отделни нейни
представители. Използват се добре обмислени въпроси, посредством които да
получим търсената от нас информация. Оптимален вариант е използването на
система от структурирани и неструктурирани въпроси. След като сме анализирали
информацията от предишните инструменти разговорите с лидерите и ключовите
фигури на организацията допълват цялостната картина за потребностите от обучение
и консултация. Информацията , която може да бъде получена от едно интервю може
да бъде разделена в следните категории:
 Общи въпроси
 Елементи , свързани със задачата
 Вътрешните фактори
 Работни фактори
 Системи на влияние
 Лидерство
 Потребности от обучение
Общите въпроси могат да бъдат: “ Кои са ключовите проблеми на
организацията?”,”Най-силните страни на организацията, нейните възможности?”,
”Как се чувствате като член на организацията?”.
Въпросите ,свързани с изпълнението на задачи могат да бъдат:”Какви са целите
на екипа?”;”Ясни ли са те?”,”Има ли политики, които пречат на ефективността на
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екипа?”;”Склонен ли е екипът да планира?”;”Ясни ли са приоритетите?”;”Има ли
някакви процедури, които възпрепятстват ефективността?”; “Вашите задачи, ясно ли
са дефинирани?”; “Как разбирате, свършили ли сте добре работата?”.
Вътрешните фактори могат да бъдат добре проучени с въпроси като: “Как се
отнасяте с екипа, чувствате ли се част от него?”; “Как ще опишете членовете на
екипа, кой е най влиятелен?”; “Някои от членовете създават ли конфликти?”; ”Как се
решават конфликтите?”; ” С кой работите най-много?”; ” Как ще опишете вашия
ръководител, какво е влиянието му върху екипа?”
Работните фактори се отнасят за това как групата извършва работата си : “Как се
взимат решенията ?”; “Какъв е вашия принос, в решенията?”; ”Работи ли се върху
проблемите?”; “Това творческа или пълна с конфликти група е?”; “В каква среда
работи екипа?”.
Системи на влияние – това са по – широки аспекти на функциониране на екипа,
които въздействат върху поведението: ”Колко ефективна е информационната
връзка?”; ”Каква е ефективността на системата ви за мотивация?”; “Каква е
адекватността на системата за заплащане?”; “Системата за създаване на кариера как
функционира ?”.
Лидерство – “Какви подходи използвате за взаимна подкрепа между членовете на
организацията”; “Как насърчавате членовете на екипа за високи постижения?”; “Как
преценявате ефективността на екипната работа?”; “Използвате ли методи за
изграждане на екип и за подобряване на комуникацията в организацията?”.
Анализ на потребностите от консултация и обучение – “Използвате ли механизми
за анализ на нуждите от обучение във вашата организация, какви и как взимате
решенията за това?”; “На настоящия етап какви потребности от консултация и
обучение имате по отношение на по-горе изброените фактори?”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
ПОДГОТОВКА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО:
Работен материал
Трябва да подготвите 6 минутно представяне, включващо следните теми.
Целта на упражнението е да информира аудиторията, да научат за успехите и провалите във
вашата работа и в бъдеще да приложат наученото.
Направете представянето интересно. Не се ограничавайте само в написаното в този материал!
1. ТЕМА НА УРОКА И ЦЕЛЕВА ГРУПА
2. КАКВО ИСКАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ С ТОЗИ «УРОК» (ЦЕЛИ)
3. УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ «УРОКА»
4. КАКВО СПОДЕЛЯТ ХОРАТА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ТЕМАТА
5. ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ

6. КАКВО Е ТОВА, КОЕТО ОЧАКВАХТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ, НО НЕ УСПЯХТЕ
7. КАКВО ЩЕ ПРОМЕНИТЕ СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ
8. КАКЪВ СЪВЕТ БИХТЕ ДАЛИ НА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА СЕ ЗАЕМАТ С
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДОБЕН ПРОЕКТ
9. ………………………..
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
ИГРИ И УПРАЖНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
ИГРИ ЗА ЗАПОЗНАНСТВО
Цел – Преодоляване бариерата между непознати партньори в новообразувана група.
Задачи:
1. Представяне на всеки в най-добра светлина.
2. “Приближаване” на партньорите един към друг.
3. Създаване положително поле за осъществяване на междуличностното
общуване.
1. “ЗНАМЕНИТА ЛИЧНОСТ”
Участниците излизат от стаята и при влизане водещият закача на гърба на всекиго
лист с написано име на известна личност (Иван Вазов, Джон Ленън, Валери Петров,
Маргарет Тачър и т.н.). Някой от участниците закача подобно листче и на гърба на
водещия. След това, ако групата е малка, всеки последователно застава в средата и с
помощта на въпроси, на които групата му отговаря само с “да” или с “не” се опитва
да узнае “кой е”. Ако групата е по-голяма (10-12 човека) упражнението може да се
извършва по двойки.
2. “МЪГЛА”
Участниците са със затворени очи и се движат в “мъглата”, като се стараят да
поздравят всеки срещнат човек както сметнат за необходимо, но без думи. Водещият
внимава тишината да не бъде нарушавана, за да се създаде необходимата атмосфера.
Оставянето в “мъглата” трябва да е по-дълго (10-15 минути), за да си избегне чисто
игровият елемент и участникът да може да се потопи в атмосферата.
ЗАБЕЛЕЖКА: След всяко упражнение идва време за споделяне на преживяното.
Важно е в първите упражнения водещият да се опита да моделира атмосферата на
неоценъчност, искреност, ангажираност, уважение към партньора и т.н. Често пъти
участниците в тези необичайни ситуации не знаят какво и как да споделят и тук
водещият трябва да се намесва по-активно, да демонстрира възможностите за
обсъждане на преживяното в дадено упражнение, като прави това без да се налага,
без да диктува условията на протичане на съвместната работа.
3. “ДОБРИ РЪЦЕ”
Участниците са в кръг. Всеки е със затворени очи и с протегната напред ръка бавно
се насочва към центъра и търси да избере една ръка, която му харесва. Така
създадените двойки се включват в следващото упражнение.
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4. “МНОГОКРАТНО ПРЕДСТАВЯНЕ”
Упражнението протича в няколко тура (след всеки партньорите се сменят). Във
всеки тур участниците споделят с партньора си в продължение на две-три минути по
зададена тема: какъв човек съм; най-приятното нещо, което ми се случи напоследък;
най-неприятното нещо, което ми се случи последната седмица; какви са моите
очаквания от работата в групата; своя мечта. Водещият или участниците могат да
предложат и други теми за споделяне.
5. “СЪБЕСЕДНИК ПО ЖЕЛАНИЕ”
В рамките на две минути разказва на партньора си в двойката най-важното от своята
биография. След това в големия кръг (цялата група) партньорите се представят: “Ти
се казваш Иван. Ти си такъв и такъв и т.н.”. След това всеки от групата задава
въпроси, на които събеседникът отговаря. Разбира се, той има пълното право да не
отговори на зададен въпрос. Упражнението може да бъде твърде продължително и
тъй като е от изключителна важност всеки от участниците да може спокойно да бъде
център на внимание и да отговаря на въпросите на колегите, то ако е необходимо,
някъде по средата водещият може да предложи почивка.
6. “ГРАФИЧЕН СИМВОЛ”
Всеки от участниците измисля символ от три графични елемента (черти, кръгове,
точки), които го характеризират. След това всички рисуват символите си на общо
място (черна дъска, кадастрон) и се получава първият създаден от групата собствен
образ. При споделянето, което е първото по отношение на творчески акт, водещият
трябва да насочва участниците към по-оригинални виждания, сравнения, към
наблягане върху сполучливите творчески решения, към обвързване на нарисуваното
в случая с личността на твореца.
7. “ШЕСТО ЧУВСТВО”
В групата са включени хора с най-различни предпочитания и все пак може да се
опита шеговитото “шесто чувство”. “Кой месец в годината ще предпочетат найголям брой от участниците”? Всеки си отговаря на този въпрос и след това се
изброяват месеците, за да се види на кой месец ще има най-много вдигнати ръце.
Позналите го печелят по една точка. По-нататък може да се продължи с ред подобни
въпроси – кое число от 1 до 10; кой сезон; коя държава; кой музикален инструмент и
т.н. Получените точки могат да се съберат и да се излъчи “победител”.
8. “ОТГАТНЕТЕ КОЙ, КОЙ Е”
Както и предишното, упражнението цели по-добро опознаване, облечено в шеговита
форма. Всеки от участниците отговаря на лист ясно и кратко на ред въпроси: “Какво
бих направил, ако спечеля 1 млн.лева?”; “Кои три неща бих взел от магазина на
изобилието?”; “Коя пословица обичам най-много?”; “Къде бих искал да прекарам
лятото?”; “Коя дата от световната и от българската история не бих искал да
съществува?”; “Кои три неща бих направил, ако съм цар на България?” и т.н.
Участниците могат да предлагат подобни въпроси, стига те да са одобрени от
групата. След това водещият събира отговорите и ги прочита последователно, като
всеки се старае да запише имената, според него, на авторите ми. Накрая водещият
казва имената по реда на прочетените отговори. За всеки отгатнат участник се
печели по 1 точка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Възможностите за запознаване са най-различни. Една друга идея е
всеки от участниците да подготви нещо подобно на справка, необходима при
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участие в конкурса за “учител на годината в САЩ”: философия на учителството –
моите лични възгледи; отговор на въпроса: “Как възприемам думите награда за
учителски труд?”; проблеми и перспективи на образованието; образователен
проблем – участникът избира един проблем и предлага начини за решаване; личен
стил – на една страница разказва за собствени новаторски начини на преподаване и
за това как ги споделя с колегите; отговор на въпроса: “В каква степен съм отговорен
за резултатите на учениците?”; обръщение към обществеността с цел пропаганда на
учителската професия. Всички тези отговори се събират и могат да бъдат използвани
при дадени обсъждания и най-вече към края на груповата работа, когато всеки ще
може да оцени настъпили ли са промени в начините му на възприемане на
професията.
9. “ЩЕ МЕ ЗАПОЗНАЕШ ЛИ С ТВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ?”
Участниците се нареждат в кръг (прави или седнали).
Вариант А: Водещият А казва името си и се запознава със седящия от дясната му
страна играч Б. Б се запознава със стоящия от дясната му страна С, като му
представя и А (“Аз съм Б, а това е моят приятел А”). С се запознава със стоящия от
дясната му страна Д (“Здравей, аз съм Д, а това са моите приятели А и В”). Играта
продължава докато се изредят всички играчи. Последният участник трябва да
представи всички на А.
Вариант Б: А се представя на В и казва: “Здравей, аз съм А и обичам колите!”
(напр.). В се представя на С и казва: “Здравей, аз съм В и обичам да ходя на кино, а
това е А, който обича колите!”. Последният участник представя всички на А.
10. “ИНТЕРВЮ”
Вариант А: Участниците седят в кръг. За пет минути трябва да съберат максимална
информация един за друг по двойки и след общуващ разговор взаимно се
представят.
Вариант Б: За десет минути всеки трябва да нарисува портрет на партньора си.
Следва представяне. Могат да се комбинират двата варианта (за 10 минути).
11. “ЗАПОЗНАНСТВО С ТОПКА”
Вариант А: Участниците са в кръг. Водещият назовава едно име и хвърля топката.
Назованият си казва името и я хвърля на друг. При малки деца топката се връща при
водещия всеки път.
Вариант Б: Играчите седят на земята в кръг. Процедира се по същия начин, но
топката се търкаля. Този вариант е подходящ за малки деца (2 –3 години).
Вариант В: Същата процедура. Практикува се при деца в инвалидни колички като
топката се предава от дете на дете.
12. “ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ГРУПИ”
Участниците се разделят по групи от 3 до 7 човека. Дава се време от 10 минути за
подготовка. Задачата е да се представят членовете на групите в екип по възможно
най-нетрадиционния и оригинален начин.
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13. “ТОПЧЕ – ИМЕ”
Участниците са наредени прави в кръг и всеки държи по една пластмасова чаша.
Водещият има в своята чаша пингпонгово топче. Той казва името на един от
участниците и хвърля топчето с помощта на чашата. Този, който си е чул името
трябва максимално бързо да реагира и да улови топчето в своята чаша.
14. “КРЪСТОСЛОВИЦА С ИМЕНАТА”
На стената или на земята се поставя голям лист хартия. Водещият написва своето
име водоравно или отвесно. След него всеки участник се стреми така да напише
името си, че да го вплете с имената на останалите и да се получи кръстословица.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.
ИГРИ ЗА ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ИМЕНАТА
1. “ЦИП – ЦАП”
Всички участници са в кръг. Прави или седнали. Водещият стои в кръга. Отива при
един от участниците и му казва кодовата дума “ЦИП”, “ЦАП” или “ЦИП – ЦАП”.
При “ЦИП” участникът трябва да каже името на съседа си от дясно, “ЦАП”- на
съседа си от ляво, а при “ЦИП – ЦАП” участниците разменят местата си. Този, който
сгреши или излиза от играта, или заема мястото на водещия.
2. “ПРЪЧКА – ИМЕ”
Участниците са седнали на столове. Водещият стои в кръга и държи пръчка от
хартия (навито списание или вестник). А казва името на седящия някъде в кръга.
Задачата на водещия е да изтича бързо до В и да го докосне с пръчката. Задачата на
В е да не бъде докоснат, и за това казва бързо името на седящия далеч от него С.
Този, който бъде докоснат, заема мястото на водещия. Играта се играе с бързо темпо.
3. “ЕЛА ПРИ МЕН”
Участниците стоят прави в кръг. В средата стоят двама играчи А и В, на които са
завързани очите. Задачата им е да стигнат до този, който ги вика по име и да го
хванат. Ако има опасност да се сблъскат А и В се казва силно “СТОП”. Задачата на
останалите играчи е да не бъдат хванати. За това ако А или В се приближат много
към някой, те трябва да бъдат повикани по име от някой от противоположния край.
Този, който е хванат, застава на мястото на А или В.
4. “ЗАПОЗНАНСТВО С ПЛЯСКАНЕ”
Участниците са в кръг седнали около водещия. Той посочва един от тях, а всички
останали пляскат тихо два пъти върху колене и два пъти с ръце, после щракат с
дясна и с лява ръка. Когато се щракне с дясната ръка се казва собственото име, а с
лявата – на някой друг от кръга. При грешка се излиза от играта.
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5. “ТИ ХАРЕСВАШ ЛИ СИ СЪСЕДИТЕ?”
Играчите са прави в кръг. Водещият пита някой от тях: “Ти харесваш ли си
съседите?” При отговор “Не” посоченият определя нови два съседа. Водещият,
бившите и новите съседи бягат със задача смяна на местата. Останалият без
място става водещ на играта. При отговор “Да” се отива при нов участник.
6. “ОПАКОВАНЕ НА КУФАРИ”
Участниците са наредени в кръг. Водещият държи един балон и казва: “Аз се казвам
Пламен. Това е моят куфар за игра и аз ще сложа в него една лопата”. След това
предава “куфара” на съседа си от дясно, който казва: “Аз се казвам Ана. Пламен ще
вземе в своя куфар лопатата, а аз топка”. Играта продължава, докато “куфарът” се
върне отново при водещия.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.
ТВОРЧЕСКИ ИГРИ
1. “СКУЛПТУРИ”
В средата на групата се един или двама участници. Гаси се осветлението и те заемат
някаква поза и застават неподвижно. Лампата светва за миг и пак изгасва. Групата се
стреми да запомни позите. След това лампата светва и групата се опитва да
възстанови с точност позите и използва тези, които са били в кръга като модели.
2. “КОМИКС”
Групата предлага история за импровизиране, която трябва да бъде представена в
няколко кадри. Пример. Движи се автобус (всички участват като пътници) – 1 кадър.
Остър завой – 2 кадър. Връщане към нормално движение – 3 кадър. Могат да бъдат
“кадрирани” повече истории.
3. “РИСУВАНЕ НА ЧУВСТВО”
Един участник излиза. Групата си избира цвят, който след това трябва да бъде
предаден на влезналия само с движения. Всеки може да изобразява цвета
самостоятелно или с партньор.
4. “ВРЕМЕ ЗА ИМПРОВИЗАЦИЯ”
Нека всеки покаже нещо свое, в която област пожелае. Дават се няколко минути за
подготовка. Подкрепяме всяко изпълнение с непрекъсващи ръкоплясканаия.
5. “ОСТРОВЪТ НА ЩАСТИЕТО”
Групата се разделя на две. Едната група с обща рисунка, а другата с движение (танц,
жива картина или др.) изобразяват “острова на щастието”. Накрая е възможно и
обща импровизация по същата тема.
6. “НАРИСУВАЙ НЕЩО ЗА ДРУГИЯ”
Всеки оставя голям блоков лист с името си и останалите участници му рисуват по
нещо.
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Допълнение – Биха могли да бъдат приложени безброй творчески упражнения:
рисуване по дадена тема (на какво се радвам, от какво се страхувам, аз и учениците,
аз и групата, справедливост, началник и т.н.) рисуване диалог по двойки по дадена
тема или импровизирани на диалози (платно-бои, писалка-хартия, глас-ухо). Може
да се прилагат музикални импровизации на всякакви теми, измисляне на стихове.
7. “РИСУВАНЕ СЪС ЗАТВОРЕНИ ОЧИ”
Всеки от участниците се опитва да нарисува нещо със затворени очи. След като е
готов, отваря очи и оцветява рисунката. Представя е на останалите. Всички
последователно споделят впечатленията си, а накрая “художникът” добавя нещо, ако
счита за нужно.
8. “БЪДИ ТВОРЕЦ ЗА ДЕСЕТ МИНУТИ”
Често казваме на учениците: “А сега, проявете творческо отношение към …”. Сега
ние сме в същото положение. Имаме лист хартия и трябва да бъдем творци в
продължение на десет минути. На отделно листче, записваме чувствата, които
изпитваме при започването, на петата минута и при завършването на творческия ни
акт. След като всички са готови, всеки предава по кръга творбата си, докато цялата
група разгледа всички. При споделянето водещият насочва разговора към чувствата,
съпровождащи творчеството, възможностите ни да излезем извън рамките на
обичайното, зависимостта ни от стереотипите. Възможно е и всеки да оцени по
шестобалната система своята творба и да даде средна оценка за групата като цяло.
След това се сравняват средните оценки за участника и за групата. По принцип
средната оценка за участника е по-ниска. Една от причините е в нашата неувереност
в творческите ни възможности, които са или често потискани, или пък отдавна са
престанали да се развиват.
9. “РАЗГОВОР”
“Какво не ми се отдаваше и в какво бях добър” – Това е темата и всеки споделя своя
творчески опит. Целта е откровен и обикновен разговор. Водещият насочва към
някои пречки, които не сме могли да преодолеем (страх от оценяване, неувереност,
липса на време или възможности и т.н.). Накрая всеки се опитва да направи нещо в
областта, в която нищо не се е получавало (творческа миниатюра). Време 15 минути.
10. “ГРУПОВО ТВОРЧЕСТВО”
Групата се разделя по тройки, като всяка от тях си определя “снабдител”. Двама
души от групата поемат ролята на търговци, които разполагат с няколко десетки
дреболии за стока. От тях всяка тройка трябва да създаде “произведение на
изкуството”. В процеса на творчество участниците могат да общуват по между си
само невербално. Разговори могат да се провеждат само между търговците и
снабдителите в хода на пазаренето за предметите, които всяка група желае да
получи, за да изпълни задачата. Докато трае създаването на творбата, снабдителите
могат да искат нови предмети или да заменят с такива някои, взети в началото.
Водещият инструктира търговците да имат променящо се отношение към
снабдителите, да улесняват или затрудняват безпричинно задачата им. Когато
творбите са готови, всяка група трябва да ”кръсти” своята. Накрая търговците
изпълняват ролята на жури и оценяват всяка от творбите. Проблемите и
преживяваниятя по време на творческя съвместен процес се обсъждат в цялата
група.
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11. “УПРАЖНЕНИЕ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА НА ХЕЛЪР”
Всеки получава по три картички.Водещия обръща внимание на съсредоточаването
върху актуалните групови проблеми и трудности в общуването.Споменава за
необходимостта и принципите на обратната връзка. Отбелязва, че в този случай
процесът на обратната връзка остава анонимен.Инструкция за участниците:
Номерирай най-горната съответно с 1,2 и 3 и на всяка отбележи името на
участник, с когото ти е най-трудно да общуваш. Можеш да отбележиш и помалко от трима, ако това е действителното положение.
Под името напиши какво би искал да кажеш на всеки от тях сега или друг път. Под
това напиши какво чустваш, когато общуваш с този човек, а най-отдолу – какво този
човек прави, та затруднява общуването ти с него.
Водещият събира, сортира и раздава картичките на тези за, които са предназначени.
Получателите се запознават с написаното и ако желаят споделят общото
впечатление от обратната връзка, която са получили. Водещият следи всичко да се
свързва с въпроса за по-добро групово функциониране.Ако групата се чуства добре
може да се разкрие и анонимността.(най-добре по- двойки)
Обсъждането е по споделеното от участниците във връзка с получените картички и
по следните въпроси:
-дали сме готови за взаимно противопоставяне ;
-дали предприемаме конфронтация, защото смятаме това за нажно и искаме да се
сближим;
-дали в групата съществуват конфликти, решават ли се творчески или се превръщат
във враждебност;
-дали конфронтацията е наистина покана за другия човек да участва активно в
групата. Дали участниците сами вземат инициативата да се привличат в геупата по
различен начин.
-

12. “РАЗДЕЛЯНЕ НА ПАРИ”
Провежда се по тройки. Задачата е да бъдат разделени 75 стотинки само между
двама от участниците . Всеки от тройката се старае да убеди другите,че на него
парите са най-потребни. Не е позволено дележът да става по жребий или други
подобни начини. Обсъждането е общо и протича по следните насочващи въпроси:
- Какви чуства се изпитват по време на упражнението ?
- Какво е поведението ти по време на упражнението? Обясни точно и с
подробности;
- Как би определил твоя начин за решаване на конфликта ?
13. “ПРЕДАВАНЕ НА ИЗМИСЛЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ С ЖЕСТОВЕ”
Групата се разделя на две. Едната група предава на другата измислено изречение.
Участник от втората група, който отгатне изречението, се опитва да го предаде на
своята група също с жестове. Времето за отгатване е 5 мин. В този случай
участникът отговаря само с “да” или “не”. Ако групата успее да отгатне изречението,
той остава в нея – ако не познае, преминава в другата група.Играта продължава
докато единият отбор остане без играчи.
14. “ГРУПОВО ТВОРЧЕСТВО”
Групата се разделя по тройки, като всяка от тях определя “снабдител”. Двама души
от групата поемат ролята на “търговци”, които разполагат с около трийсетина найразлични дребни предмета.От тях всяка тройка ще трябва да създаде произведение
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на изкуството. В процеса на създаването на това произведение участниците общуват
по между си само невербално.Разговори могат да се провеждат само между
“търговци” и “снабдители” в хода на пазаренето на предметите, които всяка
подгрупа желае да получи, за да изпълни задачата си.Докато трае създаването на
предмета, снабдителите могат да искат от търговцитенови предмети или да заменят с
такива някои от взетите в началото.Водещият инструктира търговците да имат
диференцирано отношение към снабдителите. Когато строителството приключи,
всяка тройка, вече вербално, трябва да даде име на своето произведение. Накрая
търговците изпълняват роля на жури и оценявят всяка от творбите.
Проблемите и преживяванията по време на творческия процес се обсъждат в
рамките на цялата група.
В края на срещата водещият може да постави за обсъждане доколко в групата се
проявява творчество, какви задръжки се проявяват в това отношение.
• Необходими материали
Тридесетина дребни предмета-цветна хартия, ножички, лепила, кутийки,
кубчета………….и др.п.
15. “НЕОБИТАЕМ ОСТРОВ”
Участниците сядат удобно, затварят очи и слушат инструкциите на водещият:
“Представете си, че пътувате с голям презокеански параход. Една нощ попадате на
силна буря. Корабът претърпява авария и сте принудени да го напуснете.За щастие
това става на един необитаем остров, на който всички успявате да се спасите.
Островът е далеч от оживени морски пътища и не можете да разчитате, че скоро ше
ви бъде оказана помощ, но за това пък е пригоден за живот.Започнете да уреждате
живота си на него, като имате предвид следните задачи:
Устройте пространствено вашия остров, като използвате наличните в тази стая
предмети.
Въведете норми и принципи на съжителство.
Организирайте груповия си живот.
Отворете очи и започнете.
След изиграването на упражнението се обсъждат преживяванията по време на
изпълнението, ролите и ролевата структура на групата, процесите на груповата
динамика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗДВИЖВАНЕ
1. “КУЛА ЗА КОНТРОЛ НА ПОЛЕТИТЕ”
Участниците седят на различни места в стаята. Един от тях ( самолет) върви със
затворени очи. Друг ( контролна кула) го направлява. За блъскане в стол – 5 нак.
точки. При събиране на 20-точки участникът и водещия отпадат.
2. “НЕ МЕ РАЗСМИВАЙ” ( по двойки)
Единият от двойката прави всичко възможно по невербален начин да разсмее
другия, който се старае да е сериозен.
3. “ДОПЪЛНИ С ТВОЕ ДВИЖЕНИЕ”
Един от участниците става и извършва някакво движение. Втори имитира
движението на първия и добавя свое движение. И така всеки следващ. Ако някой
изпусне движение, отпада от играта.
4. “МЕХАНИЧНИ ФИГУРИ”
Всеки си избира и играе някаква механична фигура, която се движи, докато е навита.
5. “ЗВУЦИ”
Водещият започва с някакъв звук. Следващият издава същия звук и прибавя свой и
т.н.
6. “ТИШИНАТА Е КРЕХКА”
Всички са седнали в кръг със затворени очи и се вслушват в тишината. Водещият ги
моли да си представят звук, който ще я разкъса.
7. “КОЙ ЗАПОЧНА ТОВА ДВИЖЕНИЕ?”
Един от участниците излиза. В стаята се уговарят някой да дава тон за движения и
всички други да го имитират. Влезналият участник трябва да отгатне кой е той.
8. “ДВИЖИ СЕ ПО ПОСОКА НА ДАДЕНА ТОЧКА”
Всеки се избира точка в стаята и се движи към нея, като се старае да не се сблъсква с
другите, които също се движат към своите точки.
9. “ХОДЕЩА ВЕРИГА”
Участниците се хващат един за друг и този, който е начело, се опитва да върви по
най-своеобразни пътища и да сменя темпа. Целта на участниците е веригата да не се
разкъса.
10. “СЕЛЕКТОР”
Един от участниците е “приемник”, а останалите са “предаватели” (всеки брои
поредни числа в дадена посока, като започва от избрана база). Приемникът “се
настройва” на всеки предавател и се опитва да се вслуша в него. Може да го застави
да “предава” по-силно, по-слабо, по-бързо и т.н.
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11. “ЛАБИРИНТ” (по двойки)
Единият от участниците, съобразно схемата, води другия по въображаем лабиринт.
Използват си три команди (“направо” – при влизане в лабиринта; и вътре – “наляво”
и “надясно”). Като измине лабиринта, воденият трябва да се обърне обратно и да се
опита да излезе по пътя, по който е дошъл. Нормативи (6-8 завоя – “задоволително”,
9-12 – “добре”, над 12 – “отлично”).
12. “СТРАЖА”
Столовете са в кръг. На всеки “затворник” с изключение на един, който е празен.Зад
всеки стол стои “стражар”. Този зад празния стол се мъчи да примами с поглед
някой от седналите. След като си избере някой, прави му знак ( с ръка, с намигване, с
подсвирване и т.н.). “Затворникът “ трябва да скочи и да седне на свободния стол.
Той е “задържан” ако “стражарят” е сложил ръка на рамото му преди да стане.
13. “СМЯНА НА МЕСТАТА”
Участник, застанал в средата, дава команда – всички ( с панталони, с руса коса, с
гривни и т.н.) да си сменят местата. Въпросът е при извършващите се смени той да
си намери място.Винаги един остава в центъра и продължава играта.
14. “ВЛИЗАНЕ, ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРЪГ”
Участник е вътре или вън от кръга, който останалите са направили, като са се
хванали за ръце. Той се опитва да влезне или излезне от кръга.
15. “ЗМИЯ”
Участниците, хванати един за друг за бедрата, са “змия”, а един е “ястреб”. Той се
стреми да “клъвне” опашката на змията, а “змията” не му позволява, като се стреми
“главата й” да е обърната винаги по посока на ястреба.
16. “НАВОДНЕНИЕ”
Участниците се разхождат из стаята и като чуят навод-не-ние се стремят да заемат
място над височината на пода.
17. “ПРОТИВОПОЛОЖНИ ДВИЖЕНИЯ”
Един от участниците прави движения, а участниците изпълняват противоположните
на тях.
18. “ПЕРЦЕ”
Във въздуха се подхвърля пухче (или въображаемо пухче) и всички духат като се
стараят да не падне на земята.
19. “СИАМСКИ БЛИЗНАЦИ” (по двойки)
Партньорите от двойката са свързани като сиамски близнаци с дадена част от тялото
и след това в сблъсъци с останалите двойки близнаци се стремят да запазят формата
си.
20. “МАРШ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ БИРЕНАТА ФАБРИКА”
Един от участниците започва да марширува, другите се нареждат плътно един зад
друг след него и изпълняват същите движения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.
РАЗДВИЖВАЩИ ТВОРЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
1. “ОТГАТНИ НАЧИНА”
Участник излиза от стаята. Групата се уговаря за особеност на начина, по който ще
отговарят на въпросите му (например всеки в отговора си ще използва дадена дума,
или ще вибрира гласът му и т.н.). участникът трябва да познае.
2. “СЪВМЕСТНИ ИЗРЕЧЕНИЯ” (по двойки)
Всяка двойка (прегърнати) търси друга двойка и се опитва да проведе разговор.
Особеното е, че всяка двойка казва по едно изречение, чака другата двойка да
отговори и т.н. Самото изречение се конструира като единият от двойката казва
първата дума, вторият втората и т.н.
3. “СКУЛПТУРИ” (групи от по 4-5 члена)
Всеки с последователно скулптор и прави скулптура като “използва” останалите
участници. След това може да се опита направената скулптура да оживее.
4. “ТЪРГ”
Всеки си избира въображаем предмет, който продава на търг. Играе ролята на
купувач, хвали стоката си, препира се и т.н.
5. “СЛУЧКА” (в групички от 4 човека, а може и в група като цяло)
Измисля се дадена случка. Един участник започва, друг продължава и т.н. Целта е да
се следва сюжетната линия.
6. “ИГРА НА ПРИЛАГАТЕЛНИ”
Групата се уговаря за дадено прилагателно. Излезлият навън участник се връща и
като задава въпроси се опитва да го отгатне. Групата отговаря като прилагателното.
7. “ПО КАКЪВ НАЧИН ХОДИШ?”
Участник се разхожда свободно пред групата. Останалите го наблюдават и след това
всички го имитират (без да се стига до карикатури).
8. “ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ”(по двойки или в малки групи)
Представят се противоположности (тишина, шум, високо и ниско, голямо и малко,
полицай и престъпник, тъга и радост и т.н.). Може и двойки да представят
противоположностите, а останалите да отгатват.
9. “СТАР РАЗГОВОР В НОВА СИТУАЦИЯ”( по двойки)
Всяка двойка измисля диалог от шест изречения и след това го “провежда” в
различни ситуации ( по време на събрание, на летището и т. н.)
10. “МАШИНА”
Всеки влиза в средата на кръга и се движи като машина. Участниците се стремят да
“подобрят” машината. Същото упражнение може да се изпълнява и от групата като
цяло. ( половината група е машината, а другата половина я “подобрява”).
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11. “СЦЕНКА С РЕКВИЗИТ”
Групата се разделя на две. Двете групи получават по някакъв предмет за реквизит и
го включват в история, която изиграват.
12. “ИЗРЕЧЕНИЕ, ОСНОВА НА ИМПРОВИЗАЦИЯ”
Всеки участник получава изречение (например “Хубаво е да си поспи човек ! ”) и го
включва в дадена история.
13. “ОТГАТНИ ЗА КОГО СТАВА ДУМА”
Един от участниците е с гръб, а друг описва трети положително( без физически
черти)
14. “КУЦАТА МАЙМУНА”
Всички са със затворени очи и задачата е да не се мисли за куцата маймуна.Ако
участник помисли за нея пляска два пъти с ръце. Упражнението продължава минута
– две.
15. “АНТИВРЕМЕ”
Всеки участник разказва дадена история, но отзад-напред( магазин, отиване на
театър, футболен мач).
16. “ЗАБЛУДИЛ СЕ РАЗКАЗВАЧ”
Води се разговор в кръга. Един от участниците подхваща темата и като се ползва от
възникващите асоциации се старае колкото се може да оплете историята. След като
счете, че е свършил задачата си достатъчно, посочва друг и той трябва да “разплете”
разговора (т.е. по обратен ред да го върне в началото). След това сам обърква
историята и дава думата на друг.
17. “СЛОВЕСНА ТОПКА”
Топката се прехвърля в кръга от един към друг участник. Хвърлящият същевременно
произнася някаква дума ( ябълка, къща, бебе и т. н.), а хващащият я, трябва да се
отнесе с топката пантомимично все едно държи истинският предмет в ръцете си.
18. “МИТНИЧАРИ И КОНТРАБАНДИСТИ”
Всеки участник влиза три пъти в стаята, като само веднъж носи по нещо укрито под
дрехата си. Останалите се стараят според неговото поведение и думи да отгатнат кой
път е станало това.
19. “НЕЛОГИЧЕН РАЗКАЗ”
Групата съставя нелогичен разказ( всеки участник последователно казва изречение.
Например: “Млад старец седи прав върху дъбов камък ………..).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.
УПРАЖНЕНИЯ ЗА МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ
1. “ОТГАТНИ КОЙ КАКВО Е КАЗАЛ”
Един от участниците излиза. Останалите му правят положителна
характеристика.След като някой я прочита, участникът трябва да се помъчи да
отгатне кой какво е казал.
2. “ПРОТЕСТИРАМ, ВЪЗПРИЕМАМ”
В кръга се довършват изреченията: “ В групата не се съгласявам с…….” или “В тази
група съм съгласен с …….”
3. “КАКВО НОВО ПРИ ТЕБ?”
В кръга се довършва изречението: “Най-приятното нещо, което ми се случи през
тази седмица, е …”.
“Най-неприятното нещо, което ми се случи тази седмица е …”.
4. “КИТАЙСКИ ШЕПОТ”
Участниците си предават един на друг информации чрез посредник. Като се движат
свободно из стаята те съобщават на ухото на друг информацията за трети (“Кажи на
Иван, че е много внимателен човек”).
5. “ПОЧУВСТВАЙ ЕНЕРГИЯТА НА ПАРТНЬОРА” (по двойки)
Участник приближава дланите си до тези на партньора със затворени очи –
увеличава, намалява разстоянието.
6. “ТЕРМОМЕТЪР”(по двойки)
Единият от участниците се старае мислено да стопли една от дланите си, а другият
се опитва се опитва след като първият е готов, да отгатне коя е.
7. “ТЕЛЕПАТИЯ” (по двойки)
Единият от участниците се съсредоточава и предава даден образ, а другият се старае
да приеме. Може и цялата група да се опитва да предава на един от участниците.
8. “МЪЛЧАНИЕ”
Ако участниците дълго мълчат, водещият може да предложи да споделят какво
представлява тишината за всекиго.
9. “ЗАД ГЪРБА”
Ако някой от участниците е толкова “активен”, че не дава възможност на другите да
вземат думата, водещият му предлага да седне с гръб към групата и да мълчи.
Останалите говорят “зад гърба му” (оценяват и интерпретират поведението му,
споделят какви са чувствата им към него или неща, които не могат да му кажат
направо). Едва накрая той може да се включи в разговора.
10. “ПОДГРУПА НА МЪЛЧАЛИВИТЕ ЧЛЕНОВЕ”
Водещият може да помоли тези, които не вземат активно участие, да седнат в
средата и да поразговарят. Останалите участници мълчат и слушат.
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11. “СТЕСНЯВАЩ СЕ КРЪГ”
Участниците са в кръг, а един е в центъра. Всички бавно се доближават към него,
докато той не даде знак да спрат.
12. “МРЕЖА ЗА СИГУРНОСТ”
Двама от групата стоят един до друг до стената (ако стаята е малка, упражнението се
извършва на коридора). Всички останали последователно се приближават към тях от
разстояние със затворени очи. След като опита веднъж, човек може да изпробва с поголяма скорост или с гърба напред.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13.
ПОДВИЖНИ ИГРИ
Цел – Развиване на физически качества и умения.
Задачи:
1. Усъвършенстване на физическата координация.
2. Раздвижване и разнообразяване на монотонни предхождащи дейности.
3. Възпитаване в умения за синхронни подвижни умения у партньорите.
1. “КОТКА И МИШКА”
Вариант А: Участниците застават в кръг, хванати за ръце. В кръга стои мишката, а
отвън котката. Играчите трябва да пречат на котката да влезе или излезе от кръга
като застават плътно един до друг, но без да блъскат или удрят котката. Играе се
дотогава, докато всички участници бъдат котка или мишка.
Вариант Б: Участниците застават в 3 или 4 колони. Хващат се за ръце. Котката и
мишката могат да се гонят само по образувалите се коридори. Ако мишката иска да
избяга от котката, казва “Бягай!” и всички играчи в колоните се обръщат на дясно и
отново се хващат за ръце. Играе се докато всички деца бъдат котка или мишка.
2. “НАПРАВИ КАТО МЕН”
Вариант А: Участниците застават прави в кръг. Водещият показва едно движение,
което всички повтарят дотогава, докато играчът А, който стои отдясно на водещия,
покаже друго. Всички изпълняват движението на А, докато В покаже друго и така до
последния играч.
Вариант Б: Водещият демонстрира звук (и-и-и-и или с-с-с-с или мяу-мяу и т.н.),
който се повтаря от всички, докато А не демонстрира друг звук и така до последния
играч.
Вариант В: Участниците стоят в кръг, хванати за ръце. Водещият издава звук (а-а-аа или друг). В зависимост от силата на звука, участниците се придвижват отвън
навътре или отвътре на вън към кръга.
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3. “ВЛАКЧЕ”
Участниците застават в колона. Първият и последният са с отворени очи, а всички
останали – със затворени. Задачата е влакът да се движи из стаята без да се откачи
или падне някой вагон.
4. “ЗАЙЧЕТА”
Участниците застават в кръг прави или седнали. В средата на кръга застава един
играч – ловец. Когато се обърне към някой от участниците А и ми каже “БАМБАМ!”, А прави върху главата си с двете ръце заешки уши. Стоящият (седящият) от
ляво на А – В прави едно “ухо” с дясната си ръка, а от дясно на А – С прави едно
“ухо” с лявата ръка. Който сгреши или излиза от играта или заема мястото на ловеца.
5. “БАЛОНИ”
Участниците са наредени в кръг. Първият и последният участник държат по един
балон. Първият започва да предава балона на дясно, а последния на ляво. Задачата е
балоните да преминат в противоположни посоки през целия кръг. Ръцете се поставят
зад гърба и се играе само с тялото. Балоните не трябва да се докосват с ръце и не се
ритат.
6. “ДА СИ СМЕНЯТ МЕСТАТА…”
Играчите са в кръг, седнали на столовете. Водещият е без стол и стои в средата.
Задачата му е да размести останалите, за да може да седне. Казва например: “Да си
сменят местата всички, които имат черни обувки!”. При тези думи всички, които
имат споменатите неща си сменят местата. Водещият използва това и се стреми да
седне на един от освободените столове. Остамалият без място заема ролята на
водещия.
7. “СТОЛОВЕ”
Всички участници са прави върху столове, наредени в кръг. Подреждат се по
указания: според датите на раждане, като се започва от месец януари; според
първите букви на имената – по азбучен ред и други. Преминава се само върху
столовете. Никой от играчите няма право да слиза на земята или да докосва пода.
Заб.: Играта може да се използва и като игра за запознанство.
8. “ДЖЕЙМС КАЗА”
Играещите са седнали в кръг. Водещият казва: “Джеймс каза да седнете.” (напр.).
Те изпълняват командите само ако всяко изречение започва с “Джеймс каза…”.
В противен случай сгрешилият заема мястото на водещия, т.е. не се изпълняват
команди: “Пляскайте…” и т.н.
9. “АТОМИ”
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Това е игра за разделяне по групи. Под звуците на музика, участниците вървят
свободно из стаята. Водещият спира музиката и казва например: “Атом – 3”. Това
означава, че участниците трябва да образуват групи, чиято численост да отговаря на
броя на зададените атоми. В този случай групите са от 3 души и участниците казват
за себе се по три интересни неща. След това групите се разделят отново.
В края
на играта водещият казва такова число атоми, в зависимост от това на колко групи
желае да раздели участниците.
Заб.: Играта може да се използва и като игра за запознанство.
10. “ПЪТУВАНЕ ДО АЛЯСКА”
Участниците са седнали на столове в кръг. Водещият започва да разказва: “Утре
заминавам за Аляска и ще взема със себе си….” - казва името на предмет или
животно, започващо с такава буква, с каквато започва името на играча, който иска да
вземе със себе си. Например: “Утре заминавам за Аляска и ще взема със себе си
котка”. Продължава Катя: “Утре заминавам за Аляска и ще взема със себе си
тебешир”. Продължава Теодор и т.н. Този, който си е чул името, освен че
продължава играта, става от стола си и застава зад него. Играта завършва, когато
всички участници застанат зад столовете.
Заб.: Играта може да се използва и като игра за затвърждаване на имената.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14.
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИГРИ
Цел – Развиване на състезателни умения и спортменство.
Задачи:
1 Съгласуване на отборни действия.
1. Възпитаване в коректно отношение към противниците.
1. “ПИНГ – ПОНГ”
На земята се разчертава игрище с две врати. Участват двама играчи или два отбора.
Задачата е чрез подухване да се вкара пинг-понговата топка във вратата на
противника.
2. “ПРЕДМЕТ”
Очертава се линия на земята. Играчите застават в две редици на еднакво разстояние
от линията. Отбелязва се център. В центъра се поставя предмет. Играчите определят
номера си поред – първи, втори и т.н. Водещият извиква два номера:от отбор А –
първи и от отбор В – десети (примерно). При думата “Старт” двамата играчи тичат
до предмета. Задачата е да се вземе предмета и да се занесе при отбора. Печели се
точка. Но, докато предметът е на земята, двамата играчи нямат право да се докосват.
Ако единият участник вземе предмета, другият може да го настигне и да го хване.
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Тогава точката е за отбора на този, който е хванал играча с предмета. Когато
участникът, носещ предмета, стигне до своя отбор без да бъде хванат, печели точка.
3. “ФУНИИ”
В единия край на помещението се очертава линия – финал. В другия край стартират
две двойки. Задачата им е с подухване да закарат хартиената фуния (по една за всяка
двойка) до финала. Побеждава двойката, достигнала първа до финала.
4. “МУЗИКАЛНИ СТОЛОВЕ”
Нареждат се двойки столове (с гръб един към друг) в две редици по броя на
участниците. Те стават. Водещият пуска музика. Всички ритмично обикалят около
столовете в кръг. Междувременно водещият отстранява три стола. При спиране на
музиката всички сядат. Останалите без места излизат от играта. Играе се докато
остане един стол и двама играчи. Победител е този, който успее да седне пръв.
5. “ЧЕРВЕНОКРЪСТКИ ПРИНЦИПИ”
Разделят се участниците на две групи по седем човека. Задачата е на два листа
правилно да се запишат седемте принципа на Червения кръст: хуманизъм,
безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и
универсалност. Листовете се поставят на разстояние от двете колони. Всеки участник
пише по един принцип. Следващия тръгва след получаване на химикалката (респ.
флумастер или друго). Отчита се бързина и точност.
ПРИЛОЖЕНИЕ 15.
ИГРИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И СИНХРОН В ГРУПАТА
Цел – Усъвършенстване уменията за вербално и невербално общуване и
максимално сработване в група.
Задачи:
1. Сближаване на групата.
2. Координация между отделните партньори на базата на език и жестове.
3. Формиране способности за пълноценно общуване при игрови ситуации
и извън тях.
1. “МОЛИВ”
В играта има ключова дума МОЛИВ, но не моливи, моливче, молива или други
производни. Участниците седят на столове в кръг. На земята се разпръскат моливи,
пръчки, химикалки или други подобни предмети. Водещият разказва история за един
Молив. Когато чуят думата “Молив”, участниците трябва да вземат от пода по един
молив. Разстоянието между предметите трябва да е достатъчно, за да не се сблъскат
играчите. Този, който има молив, продължава играта като връща молива на водещия.
Този, който няма – не участва повече. Ключовата дума може и да е друга, без значение
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от вида на предметите, с които се играе. Моливите винаги трябва да бъдат по-малко от
играещите. Когато останат трима, на земята трябва да има два молива и т.н. Победител
е този, който вземе последния предмет.
ПРИМЕРНА ИСТОРИЯ: Имало едно време една малка и много подредена
книжарница. В нея човек можел да намери всичко, от което се нуждаел – и
тетрадки, и пастели и линии... Дори Молив. Тази книжарница била вълшебна. През
нощта всички стоки оживявали и започвали да водят дълги и интересни разговори.
Една нощ красивата и голяма гума се обърнала към големия червен Молив:
Хей, Моливчо, здравей! Как си? Искаш ли да организираме бал на моливите и
гумите?
Замислил се моливът. Той бил наистина един добре подострен Молив и не можел да
откаже на поканата на една още неупотребявана гума. Скочил моливът от рафта,
застанал на масата и извикал:
-

Хей, моливи, събудете се! Пуснете радиото и хайде да направим бал за хубавите
гуми и за нас!
Той бил наистина досетлив Молив... Поканили останалите гуми на масата. Пуснали
радиото и започнали да танцуват. Моливите оставяли следи по масата, а гумите ги
триели, докато танцували. Отстрани доволно наблюдавал големият червен Молив.
Гледал как моливите подскачали и след тях се въртели най-различни гуми, гледал и се
чудел: “Как така на мен, големия червен Молив, не ми е хрумвало досега да
организирам такова приказно гумено-моливно музикално тържество!?”
-

Ето такива моливни мисли се въртели в главата на нашия рисувач, докато изведнъж
пред него застанала красивата голяма гума и казала:
-

Ела да танцуваме и ние, скъпи мой, красив и червен моливено моливен Молив.

2. “БЕДНО МАЛКО КОТЕНЦЕ”
Участниците са седнали в кръг. Един от тях е котето. Той трябва, лазейки, да отиде
при някой и да каже “Мяу!”, а играещия да отговори: “Бедно малко котенце!” и да
го погали по главата. Повтаря се три пъти. Задачата на котето е да разсмее играча.
При неуспех котето отива при друг играч. Ако го разсмее, другият играч става коте и
играта започва отново.
3. “ТУНЕЛ”
Играчите застават в разкрачен стоеж един зад друг в кръг. Дясната ръка поставят
между краката си и с нея хващат лявата ръка на стоящите зад тях.
Първият и последният не се хващат.
Вариант А: Всички клякат. Първият тръгва назад като минава над всички клекнали
участници без да пуска ръката на партньора си. След него тръгват и останалите по
ред. Когато първият прескочи последния, той кляка зад него, за да не се прекъсва
веригата. Зад него кляка вторият и т.н.
Вариант Б: Пръв тръгва последният участник, като минава пълзейки като змия с
краката напред под участниците. Преминава се в образувалия се от краката тунел.
Докато пълзят отдолу, участниците трябва да се държат за ръце.
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4. “ВАВА – ЙОЙО”
Участниците са подредени в кръг – прави или седнали. Първият и последният
държат в себе си по един предмет (химикалка, лист, книга или друго). Първият
започва да предава предмета надясно като казва “Това е ВАВА”. Вторият го взема, а
третият пита “Какво е това?”. Вторият отговаря “Това е ВАВА”. И така докато
ВАВА стигне до последния играч. Едновременно с първия, последният започва да
предава другия предмет, който се казва ЙОЙО, по същия начин, но в посока наляво.
Двата предмета се разминават в кръга.
5. “СЕДНИ В МЕН”
Участниците са наредени прави в кръг, плътно един зад друг. Обръщат се надясно и
стесняват максимално кръга, без да развалят формата му. Когато всички са
достатъчно близо, водещият ги моли да приклекнат, сяда в коленете на човека зад
него и така до края. Всеки трябва да седне в играча зад себе си. Ако децата са над 10
години, може чрез ходене да започне движение на кръга на ляво или дясно.
6. “ВЪЛШЕБНАТА ГРАДИНА”
Участниците седят на земята разпръснати. Водещият разказва: “Имало едно време
една вълшебна градина. Градинар бил добрият стар вълшебник. Той много обичал
промените. Един ден си поръчал зайчета да скачат в градината, друг – патета, а
на следващия – безброй рози и птички…”. Играещите трябва да се “преобразят” на
животните и растенията, които чуват. Издават се и подходящите звуци. Водещия ги
задържа в различните роли, колкото прецени. След време – смяна на водещия.
7. “ДИЛИЖАНС”
Играещите седят в отворен кръг. Водещия ги разпределя по роли с брой по желание.
След това разказва приказка, а участниците се държат съобразно ролята и задачата
си.
Примерна разработка на играта:
Роли:
- Индианска принцеса – 3 човека; задача – поклон;
- Индианци – 4 човека; задача – скачане по три пъти;
- Бледолики – 5 човека; задача – клякане по три пъти;
- Дилижанс – 2 човека; задача – скок – клек – сядане;
- Коне – 4 човека; задача – потропване в подскок по три пъти.
Щом чуят в приказката наименованието на ролята си, участниците всеки път
изпълняват зададените движения.
Приказка: Имало едно време една индианска принцеса. Тя живеела високо нагоре в
планинско селце заедно със своите индианци. Те отглеждали чудесни коне. В
съседство с тях живеели бледоликите. Индианците пазели своите коне от
бледоликите, които искали да им ги вземат. Един ден по пътя край селото минал
дилижанс, впрегнат в шест коня. Индианската принцеса харесала дилижанса и
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конете. Тя поискала от индианците да и ги докарат. Бледоликите обаче имали
същите желания. На тясната пътека се сблъскали дилижанса с конете,
индианците и бледоликите. Индианската принцеса наблюдавала отстрани.
Развикали се индианците, разгърмели се бледоликите, конете се подплашили и
дилижансът полетял към пропастта. Така индианската принцеса останала без
дилижанс, без коне, а индианците и бледоликите останали на пътеката, гледайки
тъжно след дилижанса.
8. “НАМИГАНЕ”
Участниците са в кръг. Половината стоят на столове, а зад всеки от тях има по един
прав “пазител”. Столът пред водещият е празен. Неговата задача е да накара чрез
намигване един от седящите да дойде на неговият стол. Задачата на “пазителите” е
да не допускат това. Ръцете им са зад гърба. Имат право да хващат седящия си
партньор само в случай, че на него му е намигнато. Когато някой от пазителите
изпусне своя седящ, става водещ.
Заб.: Играта не е подходяща за деца с физически увреждания.
9. ЦЕЛУВКА”
Участниците застават в кръг. Играчът А излиза извън стаята. Всички слагат ръцете
си като за молитва, но обърнати към водещия, който стои в средата. Той държи
пръстен. Последователно минава край всички и пуска пръстена в нечии ръце. Само
водещият трябва да знае къде е пръстенът. Играчът А влиза и пита поред всички
участници: “Имаш ли пръстенче за мен?”. Ако чуе отговор “Не”, отминава.
Играчът, в когото е пръстена, трябва да каже: “Имам, но ако ме целунеш, ще ти го
дам!”
10. “АЗБУКА”
Участниците са наредени в кръг. Водещият изобразява с тялото си буквата А. По
посока на часовниковата стрелка останалите участниците изобразяват следващите
букви от азбуката. Водещият казва една дума, в която няма повтарящи се букви.
Тези, които са си чули буквите, излизат напред в кръга, като издават съответния на
буквата си звук и построяват думата.
11. “ЗМИЯ”
Участниците са наредени в кръг. Обръщат се надясно и сядат на земята. Всеки се
хваща за стъпалата на играча зад себе си. Повдига се таза. Водещият дава команда:
“С ляв крак, с десен крак….”. Така змията трябва да започне да ходи.
12. “АСОЦИАЦИЯ”
Участниците са наредени в кръг – прави или седнали. Водещият казва една дума. По
посока надясно всеки следващ играч прави асоциация от чутата дума и казва нова.
През цялото време се пляска леко с ръце, а когато някой от играчите не може да
измисли бързо нова дума, пляскането се забързва и усилва и участникът излиза от
играта.
Пример: Вода – море – лодка – гребло – дърво – корона – цар – замък – стража –
затвор – кражби и т.н.
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13. “ВЪЖЕ ОТ РЪЦЕ”
Участниците застават в кръг с лице към центъра и поставят ръцете си напред. Всеки
трябва да се хване за дланта на друг, като внимава за две неща: да не хване дланта на
съседен човек, с двете си ръце да не хване дланите на един и същ човек. След като се
оплетат всички ръце, се получава верига, която трябва да бъде разплетена, като никой
няма право да престане да държи ръката на партньора си. Играта свършва когато се
получи кръг, в който всички се държат за ръце – като хоро.
14. “ПРЕДАВАНЕ НА МОНЕТА С КАРТА”
Участниците са наредени в кръг – прави или седнали. Всеки държи в устата си по
една карта. Водещият поставя монета върху своята карта и започва предаване по
посока на часовниковата стрелка. Играчите нямат право да използват ръцете.
15. “РАЗУЗНАВАЧ”
Избира се по желание един от участниците за разузнавач. Останалите се движат.
Водещият произнася “Стоп!”. Всички застават неподвижно. Всеки се старае да
запомни своята поза, а разузнавачът всички. След като изучи позите и външния вид
на участниците, разузнавачът излиза за малко от стаята. През това време
участниците правят няколко промени в позите, облеклото, обстановката или друго.
Задачата на разузнавача е да открие тези промени.
16. “СОБСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО”
Избира се един от участниците, който стои в средата на стаята или седи на стол.
Всички останали са плътно наредени около него. Водещият му казва: “Сега ти се
превръщаш в небесно светило, на различни разстояния от което има много планети
(това са другите участници). Тези от тях, чието притегляне е най-силно,
естествено ще заемат място най-близо до теб. Тези, чието притегляне е найслабо, ще бъдат по-далече от теб или ще се откъснат. Затвори очи, съсредоточи
се, отвори очи. Бавно се завърти и съобщавай на другите по ред къде да застанат
според твоето вътрешно чувство за притегляне. Командвай СТОП, за да спре!”.
Добре би било играта да се изиграе от още един участник, за да може след това да се
направи обсъждане за различията в пространствата на различните хора.
17. “ИЗМИСЛЕН ЕЗИК”
Участниците се разделят на две групи. Задачата на двете групи е да си съставят
собствен език, включващ елементарни думи и понятия, без да използват думи,
близки по състав и звучене до някои от говоримите езици. Например: Вместо “Как
си?” – “Ку ва ла?” и т.н. За 20 до 30 минути групата трябва да се научи да говори
собствения си език, след което двете групи се срещат и трябва да намерят начин да
се разберат. Никой няма право да говори на родния си език. Играта наподобява
среща между чужденци, които говорят различни езици.
18.
18. “КЛЮКА”
Слушай внимателно, защото ще ти кажа нещо много важно. Отиди от другата страна
на улицата и се обади в полицията, за да им разкажеш какво се случи.
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Тъкмо влизах в зеленчуковия магазин на ъгъла на улицата и в него връхлетя един
тип. Стори ми се, че в дясната ръка държеше пистолет. Беше висок около метър и
осемдесет. Плешив и с голям къдрав мустак. Носеше чанта на лявото си рамо, беше
облечен с риза на червено черни карета, беше обут в дънки с дупка на лявото коляно.
Коремът му беше издут и гледаше доста страшно през очила с телени рамки. На
възраст беше около 42 години.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16.
ИГРИ ЗА СИНХРОН В ГРУПАТА
1. “ГРУПИ ЖИВОТНИ”
Играчите се разпределят в четири групи, като всяка от тях си избира по едно
животно. Водещият ги разпръсква из цялото помещение. При сигнал от него те се
движат като избраното животно и издават подходящи звуци. При повторение на
сигнала трябва да се съберат по групи. Печели тази група, която първа се събере.
2. “СЛЕПЕЦ И ВОДАЧ”
Участниците се разпределят на групи по двама и се хващат за ръка. Единият си
затваря очите и играе ролята на слепеца, а другият на неговия водач. Групите
започват да се движат из стаята, като задачата на водачите е да преведат слепците
без да ги ударят или блъснат в нещо. След това участниците разменят ролите си.
След приключване на играта водещият пита участниците как са се чувствали и се
прави коментар върху различните мнения. Играта формира умения за
пределяя венна ориентация, взаимопомощ и сработване на групата.
3. “МАШИНА”
Участниците са наредени в кръг. Водещият застава в средата и казва: “Всички сме
елементи от една машина. Аз съм основният винт. Вие трябва да застанете около
мен и да изобразите останалите елементи така, че машината да заработи.”.
Когато се сглоби машината, водещият пределяя такта и всички елементи трябва да
започнат да се движат. Може да се пусне музика, по която да се движи машината.
4. “ОТ НИЩО НЕЩО”
Играта развива умения за групова работа. Участниците се разделят на две групи.
Едната преде наблюдава работата на другата, а след това си разменят ролите.
Материали: сламки, карфици, балони и други подръчни материали. Водещият дава на
всяка преде по една задача.
Например:

Направете летателен аппарат.
Направете мост (кула, превозно средство и т.н.).

пределяя се време за работа според възрастта на участниците (10,15 или 20 мин.).
Групата, която не работи в момента, има задача да наблюдава работата (кой взема
решения, всички ли участват в работата, кой дава идеите, кой разпределя задачите).
Когато и двете групи изпълнят задачите си, се провежда
пределяя върху
наблюденията.
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5. “ПЛЕННИЦИ”
Участниците се разделят на групи с нееднакъв брой играчи. Избира се неравен терен с
препятствия, който се маркира с въже (височини, паднали дървета, обърната пейка,
камъни и др.). Водещият завързва с помощта на триъгълни кърпи, въжета и др.
участващите във всяка една преде. Участниците трябва да бъдат завързани един за
друг по възможно най-неудобния за тях начин. Водещият внимава някой да не падне
или да не се удари. Задачата на участниците е да достигнат края на маршрута, без да
има пострадали.
6. “ИЗМИСЛЯНЕ НА ИГРА”
На участниците се предоставят подръчни материали (вестници, списания, топчета,
хартия, конци, и др.). Разделят се на групи от 5 до 7 човека. Всяка преде получава
определен вид материали. Задачата е за 15 минути да се измисли игра, която да бъде
представена на останалите участници.
7. “РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ”
Участниците се разделят на групи от 6 до 8 човека. Водещият раздава на всеки по един
лист и го моли да напише проблем, който го вълнува.
Например: “Не се разбирам с родителите си. Какво да направя?”
Участниците разменят листата си по посока на часовниковата стрелка. Всеки написва
на листа по едно възможно разрешение на проблема. Играта завършва тогава, когато
листът пристигне при играча, чийто проблемът. При желание от страна на
участниците може да се направи коментар. Листата са анонимни.
8. “ЯДРЕНАТА ЗОНА”
Материали: въже, пръчки, ластици, две пластмасови бутилки, едната от който е пълна
до половината с вода, ножица, перфоратор или други подръчни материали. На земята
се очертава кръг (радиоактивна зона) с диаметър 3 до 4 метра. В центъра на зоната се
поставя бутилката, която е пълна с вода. Водещият обяснява: “Това е радиоактивна
зона. В нея е останала жизненоважна течност. Тя трябва да бъде извадена с
помощта на подръчните материали, без да се навлиза в зоната. Всеки предмет или
участник, който стъпи или падне в зоната се изключва от играта”.
В зависимост
от възрастта и броя на участниците се пределяя време за изпълнение на задачата
(например 20 минути). Решението на задачата се крие в начина, по които ще бъдат
използвани подръчните материали (въжета, ластици и др.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17.
ИГРИ ЗА НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
1. “ОВЧАР И СТАДО”
Материали – 1 свирка, въже, 5 кърпи. Участват 6 души – 1 овчар и 5 овце. На овцете се
завързват очите с кърпите. На земята с въже се очертава кошарата. Овцете се завъртат
от водещия и се отдалечават достатъчно от кошарата. Овчарят, като използва
свирката, пляскане с ръце, тропане с крака (по предварителна уговорка между него и
останалите играчи), трябва да вкара овцете в кошарата.
2. “ПРЕМЕСТВАНЕ НА ФИГУРИ СЪС ЗАТВОРЕНИ ОЧИ”
Играта развива умения за невербална дискуссия. На земята се построява фигура от
пръчки (триъгълник, квадрат или др.). Водещият обяснява, че на един от участниците
(по желание) ще бъдат завързани очите. С помощта на предварително изработена
система от сигнали, останалите направляват местенето на фигурата от този, на когото
са завързани очите. Водещият завързва очите на играча и построява на земята някаква
фигура. Посочва на останалите участници къде трябва да бъде преместена тя. При
сигнал “Начало” играта започва.
3. “ОБЯСНЕНИЕ НА ДУМИ (ЗАГЛАВИЯ НА ФИЛМИ)”
Участниците се разделят на две групи. Всяка дискус си изработва система от символи
за обяснение на основните думи. Едната дискус казва на един от участниците от
другата една дума или заглавие на филм, в които няма име. Думата трябва да се
обясни на групата, от която е играчът, като се използва системата от символи.
Обясняващият не говори. Неговата дискус трябва да му задава въпроси. Ако групата
познае думата, печели точка. Може да се регламентира време за обяснението.
Играчите се сменят при поредното обяснение.
4. “АНАБИОЗА”
Участниците се разделят по двойки. Единият е в състояние на анабиоза (примерно
замразен), а другият е неговия реаниматор. По сигнал на водещия “замръзналият”
застава неподвижно прав, с вкаменено лице и празен поглед. Задачата на реаниматора
е за една минута да изведе партньора си от анабиотичното състояние, да го съживи,
без да говори и да го докосва. Използват се само поглед, мимика, жест, пантомима.
Признаците за успех са непроизволна реплика, смях, усмивка и други прояви от
емоционален характер.
5. “ОГЛЕДАЛО”
Участниците се разделят по двойки с лице един към друг. Единият от играещите
извършва забавени движения с ръцете, тялото, главата. Другият се стреми да копира
точно всички движения на партньора, т.е. да бъдат неговото огледално отражение.
Следва размяна на ролите. Играта може да бъде проведена и с музика.
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6. “ДИСКУСИЯ”
Участва искус от трима души. Всеки приема по една роля: глух и ням, глух и
парализиран, сляп и ням. Водещият може да предостави реквизит за помощ – кърпа за
връзване на очите, бастун и др. Задачата на участниците е да проведат искуссия
върху някакъв проблем.
Например: С какъв цвят да боядисат оградата на двора, къде да се срещнат, какъв
подарък да купят или друго.
ПРИЛОЖЕНИЕ 18.
ИГРИ ЗА РЕЛАКСАЦИЯ (отмора)
Цел – Общо физиологично и психическо разтоварване на личността.
Задачи:
1. Разтоварване от предхождащи натоварвания.
2. Осигуряване време за размисъл.
3. Възстановяване на творческите способности на личността.

1. “НАДПИСИ ВЪРХУ БАЛОН”
Участниците са седнали удобно из стаята. Всеки получава по един балон, върху който
трябва да напише името си и нещо интересно за себе си (хоби, зодия, друго). Балоните
остават за участниците и при желание се разменят. Докато пишат, участниците не
разговарят.
2. “БУДИЛНИК”
Участниците са седнали в кръг. В средата на кръга се поставя будилник. Един
участник застава в средата и му се завързват очите с кърпа. Водещият го завърта
няколко пъти и го поставя на колене с опора на ръцете. Останалите пазят тишина.
Задачата на играча е да отиде до будилника, като се ориентира по звука, и да спре пред
него. Ако го бутне, започва отначало.
3. “КОЛКО СЕКУНДИ СА ИЗМИНАЛИ”
Участниците са наредени в кръг – прави или седнали. Водещият застава в средата на
кръга и извиква при себе си 5 участника. Дава на всеки по един молив (химикалка или
друго). Моли ги да свалят часовниците си. Задачата им е да пуснат на земята моливите
след, определен от водещия, брой секунди – 15, 20, 45 и т.н. Останалите пазят тишина.
4. “РИСУВАНЕ С МУЗИКА”
Участниците са молени да се разположат удобно и да затворят очи. Пуска се фрагмент
от спокойна музика без текст. Спира се. Раздават се на всеки лист и молив. Пуска се
отново музиката и участниците трябва да нарисуват това, което си представят. Никой
няма право да говори. Когато музиката свърши, водещият събира листата и раздава
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нови. Пуска се друга, бърза и ритмична музика, която участниците не са чули
предварително. Те трябва да нарисуват това, което си представят. Когато музиката
свърши, водещият събира листата и се прави изложба. Рисунките са анонимни.
5. “НА ГОСТИ ПРИ МОРФЕЙ”
Концентрирай се върху тиктакането на часовника, за да не заспиш- без никакви
коментари и разсъждения. След 10-15мин. упражнението се прекратява.Вероятно ще
се усещат променящият се по сила звук, усилващата се активност, страничните мисли.
Нерядко след първите минути следва сън. Важни са описанията- за някой загуба,
тялото, за други разноцветни картини и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 19.
ИГРИ В КРЪГ
1. “ГОЛЕМИЯТ ШЕФ”
Нека всички участници да седнат в кръг, след което се избира човек, който ще
бъде “То”. “То” напуска кръга, така че да не може да вижда какво правят другите. От
останалите участници се избира един, който ще бъде шефът. Шефът ще трябва да
изиграе няколко кратки движения, които участниците ще трябва да повтарят.
Например: пляскане с ръце три пъти, тропане с крака четири пъти и т.н. Нека “То” да
се върне обратно в групата и трябва да посочи кой е Големият шеф. Можете да
помогнете на “То” , като му дадете три предположения, ако е много голяма групата.
2. “КОЛОНИАЛЕН КРЪГ”
Това е много стара игра, още от времето на Колониите.
Един от участниците ще бъде Британски шпионин, а останалите участници се
хващат за ръце, образувайки кръг (лице в лице). Шпионинът моли да влезе в кръга,
казвайки: “Моля ви, добри хора, пуснете ме да вляза, за да си стопля пръстите на
краката и да си запаля лулата”. Участниците му позволяват и той влиза в кръга.
Шпионинът влиза и застава в центъра на кръга. Той изиграва с движения, че си
топли пръстите и че си пали лулата, казвайки: “Ах, чудесно е, че мога да си запаля
лулата и стопля пръстите”. Докато прави всичко това, той ще мисли начин да излезе
от кръга и внезапно ще се опита да избяга през някои от заключените ръце,
образуващи кръга. Ако го пленят (не успее да избяга от кръга), той избира нов
шпионин и се отегля от играта, седяйки в центъра. Но ако той успее да избяга, пак
избира нов шпионин, с който да се върнат в кръга и заедно да шпионират. Когато те
се опитат да избягат, те ще изберат различни места от кръга за изход.
3. “ЩЕ ХОДЯ НА ЛОВ”
Тази игра се играе в кръг и с максимална концентрация. Един човек от кръга
започва играта, казвайки: “Ще ходя на лов и ще взема стрела”. Следващият участник
трябва да повтори изречението на предишния участник и да добави към него нещо
ново със следващата буква от азбуката: “Ще ходя на лов и ще взема стрела (an arrow)
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и лък (a bow)”. Всеки следващ участник трябва да направи същото. Участникът,
който забрави какво трябва да вземе за лова, отпада от играта. Не е задължително да
избираш неща, с които обикновено се ходи на лов – могат да бъдат и смешни. Също
така може да избираш и различни теми, подходящи за даденото събитие.
Моля отговорете на поставените по-долу въпроси
1. Какво бихте направили, ако имате $ 1 милион ?

2. Ако си цар на България кои ценности би желал да се спазват ?

3. Кои три неща би казал на извънземно ?

4. Влизаш в “магазина на изобилието”. Кои три неща би си взел.

5. Кои са твоите три любими дейности ?

6. Какво би си поръчал в най-богатия ресторант на земята ?

8. В коя държава искаш да живееш ?
9. Напиши с минимум 20 думи темата “Неповторим съм”
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20.
ЛИЧЕН СТИЛ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА РЕШАВАНЕ НА
КОНФЛИКТИ
ИНСТРУКЦИЯ
Представете си ситуации, при които вашите желания се различават от тези на
другата страна. Какъв обикновено е вашият отговор в подобни ситуации?
По-долу са изписани няколко двойки твърдения, всяка от които изразява
определен начин на поведение в подобна ситуация. За всяка двойка оградете едно от
двете твърдения – “А” или “Б”, което характеризира в по-голяма степен вашето
поведение.
В много случаи нито “А” нито “Б” може да отговарят на характерни за вас
начини на поведение. Независимо от това подчертайте отговора, който считате, че
ще предпочетете.
1. А. Понякога аз предоставям на другите отговорността за решаване на
проблема.
Б. Вместо да преговарям за нещата, за които не сме съгласни, аз наблягам
върху тези неща, за които имаме съгласие.
2. А. Аз се опитвам да намеря компромисно решение.
Б. Аз се опитвам да отчета всички интереси на мен и на другата страна.
3. А. Обикновено твърдо преследвам поставените си цели.
Б. Опитвам се да успокоя емоциите на другата страна и да запазя нашите
отношения.
4. А. Аз се опитвам да намеря компромисно решение.
Б. Понякога жертвам моите желания, заради желанията на другата страна.
5. А. Аз постоянно търся съдействието на другата страна при изработването на
решение.
Б. Опитвам се да правя необходимото, за да избягвам ненужните напрежения.
6. А. Аз се опитвам да избягвам неприятни за мен неща.
Б. Аз се опитвам да направя моята позиция печаливша.
7. А. Аз се опитвам да отложа разглеждането на проблем, докато имам
достатъчно време да го премисля.
Б. Аз изоставям някои пунктове за сметка на други.
8. А. Обикновено твърдо преследвам поставените си цели.
Б. Аз се опитвам веднага да разкрия всички проблеми и интереси.
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9. А. Струва ми се, че не винаги си заслужава да се притеснявам, заради
различията.
Б. Полагам усилия да следвам собствения си път.
10. А. Обикновено твърдо преследвам поставените си цели.
Б. Аз се опитвам да намеря компромисно решение.
11. А. Аз се опитвам веднага да разкрия всички проблеми и интереси.
Б. Опитвам се да успокоя емоциите на другата страна и да запазя нашите
отношения.
12. А. Понякога избягвам да заемам позиции, които биха могли да породят
противоречия.
Б. Аз се съгласявам с част от позициите на другата страна, ако тя се съгласи с
част от моите.
13. А. Аз предлагам средни решения.
Б. Аз употребявам натиск за да постигна набелязаното.
14. А. Аз казвам на другата страна идеите си и питам за нейните.
Б. Аз се опитвам да представя на другата страна логиката и ползата на моята
позиция.
15. А. Опитвам се да успокоя емоциите на другата страна и да запазя нашите
отношения.
Б. Опитвам се да направя необходимото, за да се избегнат напреженията.
16. А. Опитвам се да не нараня чувствата на другия.
Б. Аз се опитвам да убедя другата страна в преимуществата на моята позиция.
17. А. Обикновено твърдо преследвам поставените си цели.
Б. Опитвам се да направя необходимото, за да се избегнат напреженията.
18. А. Ако другата страна ще бъде доволна, аз я оставям да поддържа възгледите
си.
Б. Аз се съгласявам с част от позициите на другата страна, ако тя се съгласи с
част от моите.
19. А. Опитвам се веднага да разкрия всички проблеми и интереси.
Б. Аз се опитвам да отложа разглеждането на проблем, докато имам
достатъчно време да го премисля.
20. А. Аз се опитвам незабавно да разгледаме различията си.
Б. Аз се опитвам да намеря справедлива комбинация от печалби и загуби и за
двете страни.
21. А. Когато започвам преговори, аз се опитвам да взема предвид желанията на
другата страна.
Б. Аз винаги съм склонен пряко да обсъждаме проблема.
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22. А. Аз се опитвам да намеря позиция, която е по средата между моята и тази
на другата страна.
Б. Старая се да утвърждавам желанията си.
23. А. Аз твърде често съм загрижен как да утвърдя всички наши желания.
Б. Понякога аз оставям на другите отговорността за решаването на проблема.
24. А. Ако позицията на другата страна е очевидно твърде важна за нея, аз я
оставям да осъществи желанията си.
Б. Аз се опитвам да накарам другата страна да се съгласи на компромис.
25. А. Аз се опитвам да покажа на другата страна логиката и ползите на моята
позиция.
Б. Когато започвам преговори, аз се опитвам да взема предвид желанията на
другата страна.
26. А. Аз предлагам средни решения.
Б. Аз съм твърде често загрижен как да утвърдя всички наши желания.
27. А. Понякога аз избягвам да изразявам позиции, които биха породили
противоречия.
Б. Ако другата страна ще бъде доволна, аз я оставям да поддържа възгледите
си.
28. А. Аз обикновено твърдо преследвам поставените си цели.
Б. Аз обикновено търся помощта на другата страна при изработването на
решение.
29. А. Аз предлагам средни решения.
Б. Аз смятам, че не винаги си струва да се притеснявам заради различията.
30. А. Аз се опитвам да не нараня чувствата на другата страна.
Б. Аз винаги споделям проблема с другата страна, за да може заедно да го
решим.
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ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА ЗА СТИЛОВЕ НА РЕШАВАНЕ
НА КОНФЛИКТИ
Оградете буквите, които сте посочили за всяка двойка твърдения
Съпернически
Приспособяващ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

А
Б
А
Б
А
А
Б
Б

Б
А
Б

А
А

А

А

А
Б

А

А
А
Б
А
Б
Б
Б

Отбягващ
Б

Б
А
А

Б
Б

А

Б

Б
А

Б

Компромисен

Сътрудничещ

Б
А

А
Б
Б

Б

Б

Б

Б

А
А
А
А

А

Б

Б
А

А

А

Б

А
Б
Б
А

Общ брой на точките във всяка колона:
Съпернически
……….

Сътрудничещ
…………

Компромисен
…………

Отбягващ
…………
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Точките, които сте събрали отразяват вашия репертоар от умения за
справяне с конфликтни ситуации, вашият профил може да бъде нанесен в долната
таблица.
Петте начина за справяне с конфликти са дадени в пет колони, във всяка
колона имате обсега на различните резултати – от нула / твърде рядко използван
начин.
Отбележете вашият сбор от точки в петте колони.
Всеки ваш резултат е съотнесен към усреднения резултат, постигнат от
голяма група мениджъри, изследвани с този въпросник.
Хоризонталните линии представят персентили – процентът на
мениджърите, които са постигнали резултати под дадената цифра. Ако сте постигнал
резултат над линията 80 % при съперническия начин, например, това означава, че
вашият резултат е по-висок от този на 80 % от мениджърите, попълнили този
въпросник – т. е., че вие сте сред горните 20 % при съперническия начин на
решаване на конфликти.
Двойните линии / на 25 и 75 % персентили / разделят средните 50 %
резултати за всеки начин за решаване на конфликти от горните и долните 25 %. По
принцип, ако вашият резултат е в тази петдесетпроцентова област, вие използвате
дадения начин в средна степен. Ако вашият резултат е по-висок или по-нисък, вие
използвате този начин по-радко или по-често от повечето хора, които са попълвали
въпросника.
Помнете, че високите или ниските резултати не означават лоши
резултати, доколкото дадената ситуация не изисква прекалена или ниска употреба на
даден начин на решаване на конфликти.
Забележка: В изследването са участвали 339 мениджъри.
ТАБЛИЦА ЗА РЕЗУЛТАТИ
Съпернически
Сътрудничещ
Компромисен
Отбягващ
Приспособяващ
100 % -------------------------------------------------------------------------------------------------12
12
12
12
11
11
11
12
11
10
10
9
9
8
Висок 90 % --------------------------------------------------------------------------------------------9
10
7
8
9
8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7--------------------------------------------------------------6
8
70 % ---7----------------------------------------------------------------------------------------7
60 % ---------------------------------------------------------------------------------------------
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6
8

5

6
7
50 % --------------------------------------------------------------------------------------------7
5
40 % --------------------------------------------------------------------------------------------4
6
5
30 % --------------------------------------------------------------------------------------------5
4
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Нисък 25 %
3
4
20 % --------------------------------------------------------------------------------------------5
4
3
2
10 % ---------------------------------------------------------------------------------------------4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0 % ---------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯСНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВЪПРОСНИКА ЗА ВИДОВЕ НАЧИНИ
ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ
Въпросникът на Томас-Килмън е разработен да оценява индивидуално
поведение в конфликтни ситуации, конфликтните ситуации са такива ситуации, в
които интересите на двама души изглеждат несъвместими, в такива ситуации ние
описваме поведението на даден индивид в две измерения:
1. Асертивност – степента, в която индивидът се опитва да удовлетвори
собствените си интереси.
2. Сътрудничество – степента, в която индивидът се опитва да удовлетвори
интересите на другата страна.
Тези две измерения могат да бъдат използвани, за да се идентифицират
пет основни начини за справяне с конфликти, тези пет начини са представени подолу
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асертивен
асертивност
неасертивен

съпернически

сътрудничещ

компромисен
отбягващ

приспособяващ

несътрудничещ
сътрудничещ
сътрудничество
Съперническият стил е асертивен и несътрудничещ, индивидът преследва
собствените си интереси за сметка на другия, това е начин на решаване на
конфликти, свързан с употребата на сила, човек използва каквато сила смята за
необходимо, за да осъществи позицията си – своята способност да спори и
аргументира статусът да съперничиш може да означава да отстояваш правата си, да
защитаваш позиция, която смяташ за правилна или просто да се опиташ да
спечелиш.
Приспособяващият се стил – е неасертивен и сътрудничещ –
противоположност на съперническия, когато се приспособява индивидът
пренебрегва собствените си интереси, за да задоволи интересите на другата страна.
В този начин има елемент на саможертва. Приспособяването може да придобие
формата на безкористна щедрост или благотворителност, на подчиняване на
изискванията на другата страна дори, когато не ги предпочитаме, или на приемане на
възгледите на другия.
Отбягващият стил е неасертивен и несътрудничещ – индивидът не
преследва непосредственото удовлетворяване на своите интереси и тези на другата
страна, той не се опитва да се справи с конфликта. Отбягването може да бъде под
формата на дипломатично отдръпване от проблем, на отлагане на проблем до
настъпването на по-добро време, или просто на отдръпване от ситуация, съдържаща
заплахи.
Сътрудничещият стил е асертивен и сътрудничещ – противоположният на
отбягващия. Сътрудничеството съдържа опит да се работи съвместно с другата
страна за решаване на проблема, за да се намери решение, което напълно
удовлетворява интересите на двете страни, то означава задълбочаване в проблема, за
да се открият дълбоките интереси на двете страни и да се намерят алтернативи,
които удовлетворяват двете групи от интереси, сътрудничеството между две страни
може да представлява опит да се изследват несъгласията, да се научава от
вижданията на другата страна, да се постигне решение за някои условия, които
иначе биха довели до борба, да се противопоставяш с цел намирането на творческо
решение на междуличностен проблем.
Компромисният стил е нещо средно между асертивност и
сътрудничество, целта е да се намери някое своевременно, взаимно приемливо
решениеа, което частично ще удовлетворява и двете страни. Този стил е по средата
между съревнователния и приспособяващия. При този стил човек се обръща към
проблема по-директно отколкото при отбягващия, но проблемът не се изучава в
дълбочина, така както при сътрудничещия. Компромисният стил може да означава
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поделяне на различията, обмяна на отстъпки или търсене на бърза позиция, която е
някъде по средата на декларираните позиции.
Обяснение на собствените резултати
Обикновено след всеки тест хората питат кои са верните отговори, в
случая с видовете поведение за справяне с конфликт няма универсални правилни
отговори. Всичките пет видове са полезни в дадени ситуации. Хората казват, че “две
глави са повече от една”/ сътрудничество /, но също така казват ”убий врага си с
ласкателства” /приспобосяващ/, “поделете си различията” / компромис /, “силата
прави законите”
/ съперничество / или “по-добре го остави сам” / отбягване /.
Всеки от нас е в състояние да използва и петте видове начини за справяне
с конфликтини ситуации и никой не може да бъде характеризиран с използването
само на един единствен, все пак някои от нас използват дадени начини по-добре от
другите хора и следователно се осланят на тези начини по-добре от другите хора,
поради темперамента си или придобития жизнен опит.
Конфликтното поведение, което човек използва, следователно, е резултат
от неговите личностни особености и изискванията на дадената ситуация.
Въпросникът за оценяване видовете поведение е създаден, за да оценява тази
смесица от видове поведение.
За да ви помогнем да оцените, доколко подходящо използвате петте вида
поведение във вашите ситуации, ние сме изброили известен брой употреби за всеки
вид – основани на списък, предложен от президенти на компании, вашите резултати
– високи или ниски – отбелязват уместността на дадения вид поведение в
ситуацията. Съществува възможността, че вашите социални умения ще ви карат да
използвате някои видове конфликтно поведение по-често, отколкото е необходимо,
за да ви помогнем да определите това, ние също сме дали някои диагностични
въпроси, даващи сигнали за прекалената или недостатъчна употреба на даден вид
поведение.

1.
2.
3.
4.

А. Съпернически
Използване:
Когато е необходимо бързо действие – в извънредни обстоятелства.
При важни въпроси, когато трябва да се предприемат непопулярни действия –
намаляване на разходи, дисциплина, уволнения.
Проблеми, които са жизнено важни за компанията, когато си убеден, че си
прав.
Да защитиш себе си от хора, които се облагодетелстват при несъперническо
поведение от твоя страна.

Ако имаш високи резултати при този вид:
1. Обграден ли си с хора, които само казват “да” / това е така, може би защото те
са научили, че не е разумно да не се съгласяват с теб или са се отказали да ти
влияят, това затваря достъпа ти до информация /?
2. Подчинените ти страхуват ли се да признаят пред теб, че са несигурни или
нямат достатъчно знания по дадени въпроси / при климата на съперничество
всеки трябва да се бори за влияние и уважение – което означава, че трябва да
действа като показва, че е по-уверен и сигурен, отколкото е в действителност,
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в резултат на всичко това, хората по-рядко търсят информация за своите
действия – те са по-малко в състояние да научават нещо /?
Ако имаш ниски резултати при този вид:
1. Често ли се чувстваш безпомощен в ситуации / това е така може би, защото не
си даваш сметка за своите силни страни или нямаш умения как да използваш
силата си или се чувстваш неудобно при самата мисъл да използваш силата
си /?
2. Имаш ли проблеми със заемането на твърди позиции, дори когато виждаш
необходимостта от такива / понякога загрижеността за проблемите и
интересите на другите хора и за техните чувства ни кара да се колебаем да
използваме сила, което означава да отлагаме решения и да добавяме
страдания и недоволство у другите /?
Б. Сътрудничещ
Използване:
1. За намиране на обединяващо решение, което да удовлетворява групите
интереси на двете страни, които са твърде важни, за да се осланят на
компромис.
2. Когато твоята цел е да научиш – да провериш собствените си предположения
и разбирания за вижданията на другата страна.
3. Да получиш вижданията на хора с различни гледни точки върху проблема.
4. Да включиш хората по-активно в работа като включиш проблемите и
интересите им в постигнато с консенсус решение.
5. Да може да се справиш със силните чувства, които често се намесват в
междуличностните отношения.
Ако си постигнал високи резултати при този вид:
1. Посвещаваш ли повече време, отколкото е необходимо за обсъждане на
въпроси, които надали го заслужават / сътрудничеството изисква време и
енергия – може би най-редките организационни ресурси, тривиалните
проблеми не изискват оптимални решения и не всички личностни различия
трябва да бъдат туширани? Прекомерното използване на сътрудничество и на
взимане на решения с консенсус понякога представлява желание да се
минимализират рисковете – като се разхвърля отговорността за взимане на
решение или за отлагане на действия /.
2. Твоето поведение за сътрудничество успява ли да накара другите да ти
сътрудничат / изучаващият прави лесно за другите да подценяват увертюрите
за сътрудничество: или да се опитват да печелят преимущество от климата на
доверие и откритост. Ти може би изпускаш някои следи, които отбелязват
наличието на защити, на силни чувства, нетърпение, съревнователност или
конфликтни интереси /?
Ако си постигнал ниски резултати при този вид:
1. Трудно ли ти е да видиш различията с другите като възможности за обща
печалба или като възможности да научиш нещо или да решиш проблем /
макар че някои аспекти на конфликти представляват опасност и са
непродуктивни, песимизмът, който не прави разграничения да ти попречи да
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видиш възможности за сътрудничество и по този начин да те лиши от
съвместни печалби и от удовлетворението, което съпровожда успешното
сътрудничество /?
2. Твоите подчинени ангажирани ли са с твоите решения и политика / може би
техните интереси и проблеми не са намерили място в твоите решения и
политика /?
В. Компромисен
Използване:
1. Когато целите са умерено важни и не си струва да се полагат усилия за
потенциални сблъсквания при използването на по-асертивни видове
поведение.
2. Когато двамата опоненти притежават еднаква мощ и са ангажирани с взаимно
изключващи се цели.
3. Когато трябва да се постигнат временни споразумения по сложни въпроси.
4. Като резервен вариант, когато съревнователният и сътрудничещият видове
поведение се оказват неефективни.
Ако си постигнал високи резултати при този вид:
1. Съсредоточаваш ли се върху тактиките и начините за постигане на
компромис, така чце понякога да губиш от поглед по-големите проблеми –
принципи, ценности, дългосрочни цели?
2. Съсредоточаването върху пазаренето не създава ли циничния климат / такъв
климат може да навреди на междуличностното доверие и да отклони
вниманието от съществото на обсъжданите проблеми /?
Ако си постигнал ниски резултати при този вид:
1. Считаш ли, че си доста чувствителен или се затрудняваш в ситуации на
пазарене / на сключване на сделки /?
2. Трудно ли ти е да правиш отстъпки / без тази предпазна клапа ще имаш
проблеми с намирането на изход от борби за власт или от борби наситени с
взаимно деструктивни аргументи /?
Г. Отбягващ
Използване:
1. Когато проблемът е тривиален без специална значимост или когато има други
по-неотложни проблеми за решаване.
2. Когато не виждаш начин да удовлетвориш интересите си – когато
притежаваш малко власт или когато си подтиснат от нещо, което ти е много
трудно да промениш / национална политика, личностни особености на някого
/.
3. Когато потенциалните опасности от сблъсъка в конфликта надхвърлят
евентуалните ползи от решаването му.

Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив

164

Методически насоки за подготовка и провеждане на обучение за възрастни

4. Когато хората трябва да се оставят да се успокоят – да се намали
напрежението до едно по-продуктивно равнище и тогава да се решават
проблемите.
5. Когато събирането на повече информация превишава преимуществата на
веднага взетото решение.
6. Когато други могат да решат конфликта по-ефективно.
7. Когато проблемите по-скоро могат да бъдат отнесени към друг по-важен
проблем.

Ако си постигнал високи резултати при този вид:
1. Твоята координация страда ли от това, че хората имат проблеми с
получаването на твоето съдействие и принос при решаване на проблеми?
2. Често ли ти се струва, че хората ходят по ръба на бръснача / понякога
непропорционално голямо количество енергия може да бъде посветено на
предпазване и избягване на проблеми, които трябва да бъдат разгледани и
решени /?
3. Взимаш ли решения по важни проблеми едва в случай на принуда или
опасност от непосредствена загуба?
Ако си постигнал ниски резултати при този вид:
1. Смяташ ли, че понякога нараняваш чувствата на другите или предизвикваш
враждебност / може би се нуждаеш да упражняваш повече дискретност,
когато се сблъскваш с проблеми или да формулираш проблемите по
незаплашващ начин, тактът е част от изкуството да се избягват потенциално
разрушителните аспекти на даден проблем /.
2. Считаш ли, че често си затънал в най-различни проблеми / може би се
нуждаеш от повече време да установиш приоритети и да решиш кои
проблеми са относително по-маловажни за теб и да ги делегираш на другите /.
Д. Приспособяващ
Използване:
1. Когато разбираш, че грешиш – да позволиш по-доброто становище да бъде
изслушано, да се поучиш от другите и да покажеш, че действаш разумно.
2. Когато проблемът е много по-важен за другия човек, отколкото за теб – да
удовлетвориш потребностите на другите и като жест на добра воля да
подпомогнеш развитието на взаимоотношения на сътрудничество.
3. Да спечелиш повече доверие, което ще ти послужи по-нататък по проблеми,
които са важни за теб.
4. Когато продължаващата битка или съревнование само ще нанесат вреда на
твоята кауза – когато вече се намираш в губеща позиция.
5. Когато е особено важно да запазиш хармонията и да избегнеш
деструктивните смущения.
6. Да подпомогнеш мениджърското развитие на подчинените си като им
позволиш да експериментират и де се учат от твоите грешки.
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Ако си постигнал високи резултати при този вид:
1. Чувстваш ли, че твои идеи и проблеми не получават необходимото внимание
/ когато твърде много обръщаш внимание на проблемите на другите, може да
се лишиш от уважение, престиж и признание. Това също лишава
организацията от твои потенциални приноси /.
2. Слаба ли е дисциплината / въпреки че дисциплината сама по себе си има
малка ценност, често правила, процедури и разпределение на отговорности са
ключови за твоя успех и за успеха на организацията /.
Ако си постигнал ниски резултати при този вид:
1. Имаш ли проблеми при установяването на отношения на добронамереност с
другите / приспособяването при по-маловажни проблеми, които са важни за
другите, често се разглежда като жест на добра воля /.
2. Изглеждаш ли в очите на другите като неразумен?
3. Имаш ли проблеми, когато трябва да признаеш, че си допуснал грешка?
4. Признаваш ли съществуването на законни изключения от правилата?
5. Знаеш ли кога трябва да се откажеш в дадена ситуация от по-нататъшно
участие?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21
Формуляр за цялостна оценка на семинара
1. Според Вас ,семинарът постигна ли своите цели и задачи/моля заградете
избраният от Вас отговор/
А не
Б до известна степен
Да, изцяло
2. Кои от темите и упражненията бяха най-полезни за Вас?

3. Кои от темите и упражненията бяха излишни?

4. Кое в работата на екипа ви хареса

5. Кое в работата на екипа не ви хареса

6. Какво е вашето мнение относно базата/храна, битови условия/?
7. Предложения за следващи теми на семинари

8. Препоръки към следващите семинари
9. Цялостна оценка на семинара/заградете избраното от вас число/
1
2
3
4
5
слаба
отлична
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22.
Въпросник за предварителна оценка на дейността
Целта на този въпросник е да установи началното състояние на вашата
организация по отношение на определени аспекти от дейността й. Тези въпроси
ще получат отговор и в края на нашата работа , за да оценим резултатите от
дейността си.
1. Какви промени са настъпили в резултат на вашата работа ?
2. Какво е постигнала организацията до сега – офис , човешки ресурси и т.н ?
3. Главни постижения на организацията досега?
4. Моля посочете всички контакти и партньорства , които сте установили в хода на
вашата работа./ с НПО, местна власт, бизнес сектора ,медиите или др./
5. Кои са най-важните дейности с публична насоченост?
6. Какви информационни услуги е използвала вашата организация по време на
осъществяване на дейностите си?
Име , фамилия , организация
ПРИЛОЖЕНИЕ 23.
Въпросник за оценяване на ефективността на програмата
Колко от вас чувстват, че днес имаше твърде много ненужни неща
1
Напълно
съгласен

2
съгласен

3
неутрален

Смятам ,че денят мина твърде бързо
1
2
Напълно
съгласен

неутрален

Денят мина твърде бавно
1
2

3

съгласен

несъгласен

3

съгласен

Напълно
съгласен

4

неутрален

5
Напълно
несъгласен

4
несъгласен

5
Напълно
несъгласен

4
несъгласен
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24
“Довършете изречението”
Примерни твърдения за допълване на изречения , които могат да бъдат
използвани:
Комуникации
Най-добре куминикирам, когато ...
Най лошо комуникирам, когато ...
При общуването с връстници и колеги смятам,че ...
Работа в групата
Смятам, че тази група като ...
Това, което ме притеснява по отношение на тази група е ...
Това, което харесвам на тази група е ...
Развиване на лични отношения
Гледам на парите като на ...
Моето хоби е ...
Ако ще си променям името аз бих ...
Моят домашен любимец е раздразнен ...
Даване на обратна информация
Моите чувства за даването на оценка са ...
Моето чувство за критицизма е ...
Кариера
От пет години насам се надявам да ...
Най-голямата пречка, която ме възпира да постигна целите си в кариерата е ...
Виждам шефа си във връзка с моята кариера ...
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25.
Форма за обратна връзка – Оценка на материалите за семинара
С цел повишаване качеството на работните материали за самостоятелно ползване
имаме нужда от вашата помощ, като отговорите на следните въпроси:
1. Дайте обща оценка на удовлетвореността си от работните материали?
1
2
3
4
5
ниска степен
висока степен
2. Моля отбележете , кои от материалите се нуждаят от доразвитие или промяна?
3 . Кои материали можете да използвате в работата си ?
3. Какви допълнително материали бихте искали да получите във връзка с
разглажданата тема?

Име:
Адрес :
ПРИЛОЖЕНИЕ 26.
Таблица за набиране на информация
Това е един добър начин за съпоставяне на гледните точки на различни
участници, на управлението и на всички останали участници по отношение на
отделни критерии:

Управлението
Докладите са основа на развитието,
което сме избрали
Нужда от контрол и наблюдение
Често се закъснява
Данните често се укриват или липсват

Всички останали участници
Прекалено много доклади
Прекалено кратки срокове
Инструкциите не са ясни
Няма
достатъчно
персонал
написване на доклади

за

Изобщо таблиците са полезни при сравнения и контрасти, ползи- загуби.
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Р Е Ч Н И К
АВС подход - контролен списък, който служи като помощно средство при
решаване на проблеми. Идеи, служещи за стимул, са изброени в азбучен ред, за да
провокира творческото мислене
Функционално обучение - обучението се осъществява чрез практикуване, а
не чрез слушане, наблюдаване, четене, гледане /аудио- видео материали/, и т. н.
“Синонимно на Практическо” и “Откривателско обучение”
Функционален лабиринт - високо структурирана или програмирана форма
на специфично обучение. Включва алтернативни решения за разрешаване на
проблема . Правилните решения ще изведат отбора от лабиринта, докато лошите
ще въвлекат участниците по- навътре.
План за действие - специфичен, конкретен план за осъществяване на нещо,
свързано с работата, като резултат от дадена обучаваща дейност. Среща се и като
контракт.
Дейност - общ термин за назоваване на обучаващите дейности като
упражнения, игри изпълнение на роли, работи в малки групи и използване на
оборудването .
Американска общност за обучение и развитие - професионална общност,
която се занимава с обучението, с главно управление във Вашингтон.
Аналогия - при решаването на проблеми , използването на директно
сравнение със сходни твърдения или процеси. Виж : ”Метафора”, “Директна
аналогия” и “ Символна аналогия”
Приложение - пренасяне на обучението от класната стая на работното място
Приложна сесия - формален опит за подпомагане пренасянето на учебните
познания на работното място.
Атмосфера - виж: “Климат “
Изброяването на характерните свойства - помощно средство при решаване на
проблеми, което включва определяне или изброяване на всички свойства или
характеристики на проблем, резултат или процес , след което ги изследва
систематизирано.
Променяне на поведението - система, която влияе върху поведението
/представянето / обучението, базираща се на предположението, че поведението е
функция на последствията му. Получаването на подкрепа по време на обучението се
смята за важно последствие за обучаващия се.
Техника “зад гърба” - начин за обсъждане на приключило изпълнение на на
роля. Изпълнителят, който е критикуван, се обръща с гръб към групата, като така
улеснява даването и получаването на корекции.
Брейнсторминг - основно и много популярно средство за групово решаване на
проблеми. Може да се използва за определяне на проблемите, за предполагане на
причините за възникването им и за предлагане начини за решаването им. Техниката
набляга на забавянето на изводите и на по-голямото количество, което води до подобро качество.
“ Жужаща група” - малка група, която работи върху поставена задача ;
при разговарянето се получава и “жужащ” звук и оттам идва названието на термина.
“Жужащи думи” - широко разпространени думи ,които описват проблемите,
например “комуникация” и “морал”, които никой не разбира в действителност и
които се съдържат в дефиницията / разрешаването на проблема.

Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив

171

Методически насоки за подготовка и провеждане на обучение за възрастни

Техника за разлепване на картончета - въпреки че форматите могат да се
различават , основната идея е да се записват идеи върху листове или картончета и
да се залепват на стената за по- добър зрителен образ. Така картончетата могат да се
подреждат, премахват, степенуват по важност, групират и т. н.
Специфичен метод -виж: Специфично обучение.
Специфично обучение - техника за обучаване на групи при решаване на
проблеми и вземане на решения. Ролята на преподавателя е по-скоро катализираща,
отколкото дидактическа.
Контролен списък: 1. Помощно средство на паметта за подсигуряване , че
критичните фактори при предпазването или при определянето на проблем не са
пропуснати. 2. Включва използването на “ насочващи думи” ,които стимулират
нестандартното мислене относно проблем, резултат или процес.
Контролен лист - проста статистическа ( таблична) схема, за събиране на
данни във връзка с даден проблем.
Кръгово посочване - начин за участие,в който преподавателят бързо посочва
участниците, за да разбере идеите, решенията и чувствата на всеки от тях.
Насочен към клиента подход за решаване на проблеми - използва процедури,
които гарантират, че процесите при създаване на идеи не са възпрепятствани от
погрешен групов процес
Климат - атмосферата в обучаващата ситуация, която може да въздейства
положително или отрицателно на резултата от обучението
Конференция - обучаващо заседание, което осигурява възможността за
получаване на текуща и информация за дадена страна на проблема или за обмяна на
гледни точки относно проблемите.
Континуум - 1. Група от идеи и концепции, които четени от ляво на дясно,
образуват логическа прогресия , пример: стилове на управление, които варират от
такива с широко участие, до такива ,с голяма степен на самовластие .
2. Група от числени стойности във възходящ. Пример: изчислителна скала
от
1до 7 отнасящи се до способностите за ефективно слушане .
Контракт - виж: План за действие
Съвместно обучение -използването на двама или повече преподаватели;
среща се и като колективно обучение. Този подход има много предимства и за
участниците, и за преподавателите .
Културна изолираност - изолирано или отдалечено място за обучение ,
което дава възможност на участниците да работят и учат по-добре, разсейването в
офиса или магазина е преодоляно.
Дебат - техника, която участниците и е структурирана формално или
неформално, така че да бъдат предложени различни гледни точки относно дадена
тема или проблем .
Запитване - среща се и като “обработка “ , “споделяне “ и “ докладване“ ;
това е последната фаза на практическа дейност. На този етап преподавателят помага
на участниците да докладват и възпроизведат какво са научили от играта,
упражнението, изпълнението на роля и т. н.
Техника на Делфи - при решаването на проблеми, това е техника търсеща
консенсус, в която в индивидуалните и анонимни идеи се “филтрират” след това
няколко пъти от същите. В по-модерната версия групата се събира и разделя според
различните мнения ; изборът се осъществява индивидуално и без предварително
обсъждане.
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Демонстрационно изпълнение на роля- изиграване на зададената ситуация от
двама или повече изпълнителни; останалата част от групата са зрители, които покъсно могат да критикуват или обсъждат изпълнението
Дидактическо обучение - традиционен подход при преподаването или
инструктирането, включващ разпространението на факти, знания, информация,
практически умения и т. н. Противопоставя се на практическото или откривателно
обучение.
Директна аналогия - при решаването на проблеми, представлява
сравняването на едно нещо с друго. Същественото е, че се търси прилика. Виж:
лична и символна аналогия.
Откривателно обучение - виж : Практическо обучение.
Драматическо представление - демонстриращо изпълнение на роля,
представено на групата , което следва точно инструкции на противоположна на
ориентирането към практически напредък. Виж: Представяне на личния напредък.
Двойка- двама участници, които работят заедно по време на обучаващата
ситуация. Групирането по двойки е сигурно средство за осигуряването на участие,
близост, съгласие, споделяне и т. н.
Техника на празния стол - диалог при изпълнение на роля с въображаем
събеседник на празен стол; емоционалността и вдъхновението се засилват, когато
изпълнителят сменя местата си и така изпълнява и двете роли.
Оценяване - 1. Последната фаза от цикъла на обучение, целта и е оценка на
резултатите от обучението . 2. Последната фаза от изпълнението на задача като
брейнсторминг ; добиването на идеи предшества оценяването.
Упражнение - структурирана обучаваща дейност обозначена от познавателна
цел, активно участие, структура. Главната й цел е събиране на информация за
анализ, правен от участниците.
Практическо обучение - метод, който позволява на обучаващите се да учат
чрез практика ; синоним на откривателното обучение. Днес то се противопоставя на
традиционнит едидактически методи за обучение.
Фасилитатор - преподавател, който работи така, че да могат участниците да
разберат отговорността им за собственото им учене . Терминът се противопоставя на
поддидактическите инструктор, учител , лектор и т.н.
Срещуположни столове - способ за получаване на информация отностно
противоположни позиции по отношение на проблем , който включва физическа и
словестна размяна на позициите. Идеята е да се помогне на участниците “ да видят
другата страна “ като привеждат доводи в нейна полза
Въображение - съзнаване на мислена картина от участниците , която
отговаря на обща ( неспецифична идея) тема определена от преподавателя,
например: “ Представете си, че сте управител на фирма” - Виж: “Насочено
Въображение “, “Мислени образи” , “Визуализация”.
Обратна връзка - информация, получена от или дадена на един или повече
участници относно нечие поведение, отношения, връзки в обучаващата ситуация.
Посещение с учебна цел - планирано съобщение на определено място, сграда
обект, предприятие за по-задълбочено изучаване на дейността му и докладване за
нея. Посещението обикновено се прави групово, но може и не винаги да е такова.
Аквариум - среща се и като степенуване. Това е обучаващ способ,
представляващ работа на група с група, вътрешната група А дискутира, а външната
група В наблюдава. Обикновено групите А и В сменят ролите си .
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Анализ 5 - М - структуриран формат за решаване на проблеми (особено
установяване на причини) който използва 5-те фактора - мощност, машини,
материали , методи и пари.
Окачване на табла - процес за запазване на идеите на участниците,които се
записват на рисувателна хартия и големите листа се окачват на стената, осигурява
изразяване на отношение, разпознаване, мотивация, атмосфера.
Фокусиран анализ - в специфичното обучение обсъждащите разполагат със
специфични въпроси за анализ, за разлика когато случаят им се представя с
възможност за по-нататъшно развитие.
Продължено обучение - осигуряването на допълнително или след курсово
обучение за добавяне на нов материали и/ или за затвърдявано наученото по време
на редовния курс на обучение.
Техника на задължителния избор - средство, което кара участниците да
изберат между две твърдения, нито едно то от които да е напълно предпочитано
изборът създава образец за различни неща като стилът на ръководство.
Теренен анализ на въздействието - обучаващ способ за оценяване на
въздействията - благоприятни и неблагоприятни - имащи отношение с проблема
Форум - експерти представят различни гледни точки, но не се предизвикват
един друг както в обсъждане със специалисти или дебат. Участието на публиката се
ограничава до задаване на въпроси.
Техника на задължителните взаимоотношения - способ за решаване на
проблеми включващ развитието на идеи във резултат от стимула на нова или дори
нямаща връзка дума ,твърдение или фраза.
Игра в рамка - вид игра, която е обхванала в рамка или формат, изискваща
само преподавателят да включи съдържанието в тази рамка.
Игра - практическа обучаваща дейност обозначена от познавателна цел,
състезание, правила, точки или резултати, и победители и победени. Игрите могат да
бъдат натоварени със съдържание или “чисти “ игри, лишени от съдържание.
Геометрия - дейност, представена устно или на лист хартия, която изисква от
участника да направи художествено, графично или илюстративно становище в един
или повече квадрати, триъгълници, правоъгълници и други геометрични фигури,
цели насърчаване на интроспекцията .
Техника на Гордон - начин за решаване на проблеми, който на група от
различни експерти е дадено само общо описание на проблема. Предполага се, че по
прецизно описание ще предизвика зрели решения.
Методи за действие в група - виж методи за малки групи.
Групова динамика - процес на взаимодействие в група по време на работа,
включва процеси като комуникация, поставяне на цели, вземане на решения,
подкрепяне и ръководство.
Групово въображение - разказ разработен от цялата група с голямо
въображение . Основните данни могат да бъдат представени от преподавателя или
някой от участниците , след което групата ги украсява до форма на “по отдалечена” мисловна картина. Виж също Насочено въображение, Мислови образи
и визуализация.
Групово изпълнение на роли - начин на демонстрационно изпълнение на роли
включващо група ,а не двойка изпълнители.
Насочено въображение - създаване на “сценарий” на базата на разнообразна
информация (задаване на въпроси, насочване, насърчаване), осигурена от
преподавателя, който работи заедно с участниците. По-голямата част
от
информацията е обща, не специфична.
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Насочени образи - На базата на специфична картина или образ, осигурени от
преподавателя, всеки от участниците създава мислена картина, например,
преподавателят може да предложи образ на водопад, пещера, стара къща и да
помоли участниците да продължат.
Изявления - известни също като “участия”, с цел осигуряване на
допълнителна информация или след сесийна основа. Въпреки, че те са вид
допълнителни материали, последният термин има по-широко значение и обикновено
включва учениците на участниците и ръководителите и възможно е също текстове и
видео материали.
Айсбрейкър - структурирано учебно занимание със свободно съдържание
целящо отпускането на участниците , опознаването помежду им и активирането
им.
Отбори за подсилване на идеите. - Високо активна форма за изпълнение на
задачи, в която всеки член на отбора трябва да изслуша идеите на другите членове и
така да се получи най- доброто разрешение.
Извличане на идеи - При решаването на проблемите процесът на създаване на
идеи като в брейнсторминг фазата на оценяване за да се насърчи свободния поток на
идеи.
Записване на идеи - известно също и като ”брайнрайгинг”, представляващо
създаване на идеи в писмена форма,след което те се коментират писмено от
колегите в малки групи. В тази дейност се включва и цялостно обсъждане на идеите
на малките групи.
Идеографи - Символични картини ,които се използват вместо записки,
например при произнасяне на реч.
Изобразяване (отразяване) - помощно средство при решаване на проблеми
където проблемът се приема за решен и участникът си представя или визуализира
условията, които са съществували преди разрешението.Също, могат да се
визуализират условия, на които ще съществуват след разрешаването на проблема.
Инцидентен процес - разновидност на специфичното обучение, в който на
обсъждащата група е предоставен кратък инцидент и те трябва да поискат от
преподавателя за допълнителна информация. Когато са събрани достатъчно данни се
сформират отбори , за да обсъдят разрешаването на проблема.
- развива се при възникване на
Неформално изпълнение на роля
необходимост по време на обучаващата ситуация и затова е непланирано,
неорганизирано, устно и нерепетирано.
Вътрешен съветник - техника , използвана при насочените образи от участник
, за да се проникне до неговата “мъдрост”, затрупана от обичайното му ниво на
съзнаване.
Институт - събрание на специализирана група, в която “експерти” са
първични източници на информация (терминът ,който като цяло е с не едно
значение, често може да се замени с форум, симпозиум, конференция и консултация,
обсъждане със специалисти) участието на публиката е ограничено.
Взаимодействие - динамика между участниците, включваща общуване,
взаимоотношения, поемане на роли и т. н.
Интроспекция - вглеждане в собствените си отношения, вярвания, стойности,
възприятия, поведение. Виж също отражение.
Инструмени - способи, използвани при инструментацията. Виж
инструментация.
Инструментация - техника за практическо обучение използваща различни
скали, запаси, контролни списъци, въпросници, континууми, и т. н. Създадени за
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получаване на информация за индивидите, отборите, групите или цялата
организация.
Дневник - средство за писмено добиване на собствените си идеи, чувства,
отношения и стойности, които се изживяват по време на определена група
упражнения. Цели възникването и самоосъзнаването на собствената мотивация,
поведение и т. н.
Шест журналистически въпроси - изисква използването на въпросите - кой?,
какво?, кога?, защо?, и как? при разрешаването на проблемите.
Съдебна техника - вид решаване на поставена задача изискващ търсенето на
действителния проблем и всички данни, а не на виновници и изкупителни жертви.
Съдебен процес -имитация или симулиране на процес , който насочва към
идеи насочващи към определена страна на проблема , например даване под съд на
преподавател , който не организира годишно награждаване на изпълнението .
Лабораторно обучение - виж I - група .
Обучение насочено към учащите - учебна ситуация, в която на участниците
се дава възможността да осъзнаят отговорността да тяхното собствено обучение.
Виж практическо обучение, дидактическо обучение .
Учебен контракт - виж план за действие .
Учебен пакет - материали, разпределени на участниците, необходими за
учебната практика.
Учебна последователност - систематизиран подход към организиране на
сесиите изискваща изброяването на следните елементи: обхват на възможностите,
метод на обучение, специфична задача и време за всички задачи.
Малка лекция - кратък разговор целящ предпазване от отегчаване;
преподавателите
при практическото обучение обикновено използват кратки
въведения, отколкото цели лекции
Лекционен метод - дидактически инструкционен метод, включващ
еднопосочно общуване от активния представител с повече или по- малко пасивна
публика или група обучаващи се.
Служащи отбори- виж наблюдаващи служащи отбори .
Жив пример - случай или проблем представен от мениджър на обучаваща се
група; различен от обикновения предварително - изготвен или вече описан случай.
Техника “ магическа пръчка “ - форма на въображение, при което на участника
е дадена пълната власт да оформя, променя или контролира дадена ситуация, случка,
връзка.
Медитация - тиха, отпускаща дейност стимулираща дейност стимулираща
психологическото прегрупиране, подновяването на енергията, контактуване с
чувствата и т.н.
Мислени образи - самостоятелно създаване на мислени картини по команда,
тоест стимулът е по- скоро вътрешен , отколкото външен. Виж също “Насочени
образи”, “Фантазия”, “Групова фантазия”, “Насочена фантазия”, “Визуализация”.
Метафора - средство за разрешаване на проблеми, при което дума или
словосъчетание се използва като отнасяне, за да подскаже прилика с нещо друго. Виж
“Аналогия”.
Огледална техника - при изпълнението на роли, когато един член група или
преподавател отразява чувствата на друг изпълнител. Особено полезна е, когато
истинския изпълнител представя блокиране или безизходно положение.
Имитация на процес - виж “Съдебен процес” .
Модел - концептуализиране, целящо да представи твърде сложна информация
или идеи по лесен за разбиране начин
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човек

Монолог - форма на специфично обучение, изискваща мислите на един

Морфологичен анализ - техника за извличане на идеи, която изисква
свързването на няколко разновидности на дадена задача за подпомагане на мирането
на ново разрешение.
обучение, включваща
Техника ”Маустраи” - форма на специфично
многобройни ситуации, които показват, че мисленето на участниците може да бъде
нелогично, рационално или приемливо за двоен стандарт
Движение - Подход към обучението, който се отдалечава от обикновената
неподвижна ситуация, при която участниците са разположени по типичния начин.
Неговата обосновка: движението поддържа активността, заниманието, енергичността,
изобретателността на групата
Техника на многобройните случаи - форма на специфично обучение
включваща анализа на няколко свързани случая
Способ за многоброен избор - средство изискваща от участника да избере едно
от посочените 3 до 5 становища, с които той е съгласен. Обикновено изборът създава
образец какъвто е стилът му на управление
Изпълнение на роли от многобройна група - изпълнение на роли, което
позволява на много участници да се включат по едно и също време. Виж
“Демонстрационно изпълнение на роли”
Многобройно изпълнение на роля - изпълнението на една роля от двама или
повече участници. Целта е събирането на повече информация относно даден проблем,
взаимоотношения, предварителни представи и т. н.
Необходимо определение - първа стъпка от цикъла на обучение, при която се
използва наличната информация за продуктивността, интервюта и въпросници
Нетуъркинг - старание от страна на участниците да поддържат връзка след
програмата , за да се подкрепят и да затвърдят познанията си. Виж “Приложение”
Номинална групова техника - средство за решаване на задачи , изискващо
индивидуална , тиха работа. Взаимодействието е ограничено умишлено ,така че да не
се попречи на извличането на идеи чрез предварителното оценяване или под влияние
на околните
Наблюдател - неучастващ член на групата,който наблюдава и докладва за
активността по време на изпълнение на роля, игра , упражнение, дейност в малка
група , аквариум. Обосновката един “аутсайдер” може да види поведението пообективно, отколкото участник в заниманието
- структурирана обучаваща дейност, с определено съдържание,
Оупънър
насочена към улесняването на участниците в официалната програма. Виж
“Айсбрейкър”
Развитие на организацията - използването на планирана намеса за увеличаване
ефективността на програмата. Типични видове намеса : съставянето на отбори,
събиране на информация, качество на работата
Представяне на специалисти - специалисти с различни позиции обменят
становища , публиката има възможността да им задава въпроси
Анализ на Парето - принципът 80/20 използван при решаване на задачи ( 20 %
от усилията допринасят за 80% от резултатите ). Той ни показва как да отделяме
малкото съществени неща от цялото
Диаграма на Парето - надлъжна диаграма, която показва графично главният
проблем или главната причина за проблем
Обучение насочено към участниците - виж “Обучение насочено към учащите
се
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Подход за целенасочено творческо мислене - вид аналогия, използвана при
решаване на проблеми. Тя изисква определяне на главния парадокс или конфликт и
след това създаването та ново решение или идея, базирана на еквивалента
Лична аналогия - при разрешаването на проблема и, някой приема
идентичността на предмет или личност - “ влиза вътре в него”, за да го разбера подобре и така да го промени или подобри. Виж “Директна аналогия” и “Символна
аналогия”
Представяне на личния напредък -демонстриращо изпълнение на роля,
изпълнено с малко или никакви предварителни насоки, предмет на критика от страна
на групата. Виж “драматическо представление”
Личен екран - айсбрейкър, който кара участниците да отговорят писмено на 6
въпроса, които се появяват на екрана
Метод на Филнис 66 - способ , който дава възможност на групи от 6 участника
по време на среща или обучаващо заседание да добиват идеи или разрешения
отнасящи се до даден проблем.Идеите се добиват първите 5 минути и се подреждат по
важност последната минута от 6 минутното време
Отбор “гледна точка” - малка група, която има за дачата да слуша , наблюдава
даден основен критерий, например от гледна точка на персонала.Виж “Слушащ /
наблюдаващ отбор”
Предвиждане - като помолите участниците да предвидят края на един филм,
какво ще е поведението на даден герой от него или замисъла, преди да е обяснен, вие
предизвиквате интерес и въвличате участниците
Предварителна работа - задача към участниците преди обучението.
Обосновката й : предварителната подготовка ще улесни навлизането в програмата,
ще стимулира любознателността и ще засили мотивацията
Изброяване на проблемите - при разрешаване на проблеми , изброяване на
проблемите от група.Може да се осъществи чрез брейнсторминг, “метод на
вмъкване” , “жужащи групи” или обсъждане от цялата група.
Обработка - виж “Запитване”
Профил - процедура, която показва от пръв поглед важността на информация,
представена на изчислителна скала.Позволява и сравнение между различни основни
критерий, индивиди , групи и т. н.
Техника на проектиране - на базата на картини, осигурени от преподавателя, участникът проектира себе си и своите чувства в зависимост от стимула. Това е
средство за “измъкване “ на чувства или отношения, които трудно се проявяват чрез
традиционните методи.
Помощни средства -предмети, които се използват в обучаващата ситуация, за
да засилят въображението на участниците или съпричастието им със съдържанието
на програмата; например, участник може да се движи на инвалидна количка, за да
осъзнае проблемите на инвалидите.
Психодрама - виж “ изпълнение на роли”
Главоблъсканица - забавна форма на практическо обучение, която стимулира
любознателността на участниците, тяхната изобретателност и ориентацията им при
решаване на проблеми. Понякога те се използват само за развлечение.
Проверяваща група - група от чиновници състояща се от 6 до 8 души, които
идентифицират и анализират проблем и препоръчват разрешение на ръководството.
Проблемите могат да се отнасят до качеството, отпадъците, цените, безопасността и т.
н.
Лист с въпроси - като раздава на участниците списъци с въпроси, вместо да ги
задава устно, преподавателя може да осигури тяхното разбиране . листът улеснява
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процесът на задаване на въпроси към участниците и може да служи като средство за
отнасяне
Изчислителна скала - средство , позволяващо на участника да изрази степен
или сила на чувство по отношение на тема , поведение, отношение, стойност
Рекордер - някой, който записва и по този начин осигурява резюме на идеите
на малките групи , заключенията и препоръките на цялата група. Той може да бъде
активен участник, а също и говорител за малката група
Отражение - процес, следващ интроспекция, в който ние получаваме
информация от материал,който сме разработели или получили чрез интроспекция
Засилване -1. Похвала или насърчаване на изпълнението на обучаващия се, за
да се засили интереса и мотивацията му.
2. Осигуряване на допълнителни обучаващи задачи или информация
за да се разбира по- добре обучението. Виж Приложение.
Изобретател - човек,който осигурява съдържанието на преподавателния
материал (сесия, курс)
Схема на отговорността - контролен лист или схема , показваща кой за какво е
отговорен и кога; полезна е при съставянето на отбори и при осъществяването на
план за действие
Анализ на риска - използвайки Т - колона, групата, разрешаваща проблем,
изтъква рисковете и начините за преодоляването им. Типични проблеми:
повишаването на жените на по - висока служба ; делегиране ; изграждане на отбори
Изясняване на роля - Виж “Договаряне на роля”
Договаряне на роля - техника , използвана при не и подобряване на работата
на отбори , за изясняване и подобряване на работата и, или междуличностните
отношения между двама членове на отбора.Всяка от договарящите се страни се
опитва да разбере какво очаква другия да се промени и какво да остане същото
Изпълнение на роля - техника на обучение в която участниците играят и така
изживяват действителни ситуации.Това е едновременно форма на имитационно и
практическо обучение
Размяна на роли - техника на изпълнение на роли,при която един изпълнител
разменя и заема ролята на друг. Целта е да се осигури вникване в чувствата,
отношенията и ценностите на другия човек
Техника на редуване при решаването на проблеми - изисква посещаването на
тези,които решават проблемите , на някои специалисти и добиването на идеи от тях.
Всеки докладва на цялата група след това.
Разпръсната диаграма - статистическа процедура при решаването на проблеми,
показваща графично връзката между две групи данни.
Семинар - обучаваща дейност, зависеща първостепенно от експертизата на
изобретателните личности. Участниците имат възможността да обменят идеи с
експертите. Групата на участниците е с ограничен брой за целите на обсъждането
Способ за завършване на изречения - способ за индивидуален и / или групов
анализ. Включва използването на незавършени твърдения, допълвани от участници те
за разкриване на чувства , отношения , наблюдения, поведение
Анализ 7-С - структуриран способ за решаване на проблеми ( определяне на
случаи) чрез използването на следните седем фактора: структура , стратегия, система,
суперординатни цели, способности, стил, състав
Симулация - обучаваща дейност отразяваща действителността . Може да
варира от изпълнение на роля и упражнение ”ин - баскет” , до имитация на военна
инвазия
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Симулационна игра - обучаваща дейност близка с действителността съставена
от характерните за играта признаци като състезание, резултат, победители и
победени.
Метод на вмъкване - способ за решаване на проблеми, в който участниците
изброяват самостоятелно 3 х 5 групи идеи, които са свързани с определянето на
проблема, причините и начините за разрешаването му.
Методи използвани в малки групи - термин, който означава използването на
малки групи при определянето и решаването на проблемите. Известни са също и
като методи за действие в група.
Психологична подкрепа на малките групи - техника за решаване на проблеми,
създадена да осигури максимално участие и предложено решения на проблемите
няколко групи се състезават, за да се добият по- добри идеи.
Социограма - диаграма, която отбелязва междуличностните отношения /
общуване в групата, например кой с кого разговаря, колко често някой взема участие
и т. н.
Монолог - изпълнение на роля,при което единственият изпълнител говори за
неговия проблем, роля, отношения и т. н.
Разредено учене - чрез провеждането на обучението за по- дълги периоди от
време, се предполага, че ученето има по- добър резултат. Виж Приложение
Представител - човек, който представя идеите на отбора си или малката група
на цялата група.(Той може да бъде определен от малката група,което е за
предпочитане пред определянето му от преподавателя и пред самоопределянето му)
Спонтанно изпълнение на роля - използва проблеми или ситуации, които
самите участници създават; известно е също и като “жив пример” или “горещ”
пример. Виж Неформално изпълнение на роля.
Лист на разпространение - схема върху табло, която се използва от
преподавателя за събиране на данните от няколко изпълнения на роли. Позволява
сравнение на резултатите. Също може да се използва за събиране на данните от
упражнения, игри и т. н.
Техника спиране на филм - процедура, изискваща спирането на филм веднъж
или няколко пъти на определени места, тогава групата обсъжда какво се е случило
или предвижда какво ще се случи в следващото действие или крайния резултат.
Структура - термин използван за определянето на границите, насоките и
ограниченията направени от преподавателя. Пример : една игра е структурирана ,
докато Т- групата не е.
Структурен анализ - изисква използването на структура или група насоки,
които помагат при подхода ( или определянето на причините, към проблем.Виж
Анализ 5-М
Структурирано изпълнение на роля - изпълнение, което е добре планирано,
включващо използването на писмени инструкции, наблюдатели,насоки преди и след
изпълнението и т. н. Идеята е нещата да бъдат под контрол и да се ограничат
притесненията на участниците.
Подгрупа - Виж “Жужаща група”
Символна Аналогия - техника за решаване на проблеми, при която се използват
думи и изрази, поставени в противоречие помежду им. Ключова дума от становището
за проблема стартира аналогията. Виж “Директна Аналогия” и “Лична Аналогия”
Синектика - теория или система за задаване и поставяне на проблеми, която
се базира на творческото мислене. Включва свободната употреба на метафора и
аналогия, замяна в рамките на внимателно подбрана група от разнородни личности
различна специализация. Виж подход за решаване на проблеми,насочен към клиента.
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Симпозиум - представяне на няколко гледни точки от няколко експерта. Тъй
като участието на големи групи
Т- колона - приспособление от две колони върху табло/черна дъска, което
помага на участниците да видят по- добре приликите и разликите между темите и
проблемите
Съставяне на отбори - способ за обучение, което цели увеличаването на
ефективността от работата на групата( цели,политика, процедури) груповите дейности
и/или междуличностните отношения
Т- група - форма на неструктурирано обучение, в което участниците научават
за въздействието на собственото си поведение или поведението на другите, чрез
обратна информация от групата. Също известно като “Лабораторно учене.”
Мислена схема -работна схема, запознаваща с тема, сесия или курс. Насърчава
участниците да отразят мнението си относно учебния материал
Изпълнение на роли от цялата група - изпълнение,в което всеки има роля ; по
този начин се получава имиграция, като например защита от бедствие. Виж
симулация.
Преподавател - термин, използван за ръководител на обучаващи се повреме на
курс или програма. Виж “Фасилитатор”
Преподавателско обучение - ситуация в обучението, в която преподавателят
поема отговорността за учебния процес. Виж “Обучение , насочено към учащите “
Цикъл на обучение - обхваща четирите фази на обучение; определяне на
потребността, проектиране на програмата , създаване на програмата и оценка на
резултатите.
Трансфера - Виж Приложение
Трио - група от трима участника, които работят заедно.Въпреки ,че има по
малка самостоятелност от двойката , тя допринася за повече идеи относно поставената
задача или проблемът
Път към доверието - упражнението има за цел да “ отпусне” участниците и да
развие доверие между тях. Може да се използва също за увеличаване на сетивното
внимание
Неструктурирано обучение - Виж “ Структура”
Хаотично разрешаване на проблем - неконвенционални решения могат да се
получат чрез изоставяне на “здравия разум “ и мислене по противоположния начин
Анализ на стойностите - способ за групово решаване на проблеми за
подобряване, преработване и реорганизиране на продуктите или работата, за да се
намалят разходите при производство.
Вертикално обучение - включва участниците на две или повече нива в една и
съща организация. Подходяща процедура , ако участниците трябва да учат
заедно.Често обучението заедно с началника потиска участието.
Наблюдаващи - слушащи отбори. Като се зададе задача на малките групи
преди гледането на филм, преподавателят осигурява тяхното внимание и сериозно
отношение
Забележка: Ако става въпрос за лекция, а не за филм, то отборите се наричат
слушащи отбори.
Скица - кратък откъс от филм , който представя ситуацията за обсъждане.
Твърде често той може да има значително въздействие ,особено ако е добре подбран,
тоест насочен директно към определена проблемна ситуация
Визуализация - работа с действителни случки, отношения и т.н. , минали или
настоящи ,като участникът ги преразказва и интерпретира. Пример новоназначен
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началник, който е подобрил работата си. Чувствата относно случката и участниците се
изразяват свободно .Виж “Въображение”, “Насочено Въображение”, “Групово
Въображение”, “Мислени образи” и “Насочени образи”
Загряваща дейност - обучаваща процедура като айсбрейкър и оупънър, целяща
създаването на подходящата атмосфера. Виж Айсбрейкър и Оупънър.
Работилница - Способ изискващ висока активност от страна на участниците,
при които те научават чрез работа. Обикновено групата е малка, за да се осигури
самостоятелност.
Сценарий на най- лошия случай - форма на въображение, която се използва за
изследване на най- лошото, което може да се случи в дадена ситуация. Целта му е да
се предпоставят всички неприятности около дадено събитие.
Грешен начин - правилен начин - форма на специфично обучение, изискващо
два случая, за илюстрация на по- доброто действие, поведение или решение.
Способ да - не - Сравнително прост способ изискващ от участника да се
съгласи или не с твърдения или въпроси. Те се придружават от оценка.
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