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1. Въведение 

За много деца и младежи училището е като втори дом в продължение на 
години, а преподавателите и училищният персонал са тяхното "второ 
семейство". Макар че безспорно то влияе благоприятно на личностното и 
професионалното им развитие, училището не винаги е обект на свободен избор 
поради задължителния характер на образованието в повечето държави. Някои 
ученици не възприемат ходенето на училище като нещо необходимо и не го 
правят с желание, а понякога провокирани от външни обстоятелства, напускат 
образователната система преждевременно.  

В резултат на миграционната криза много европейски страни се сблъскват с все 
по-голям брой деца и младежи, засегнати от миграция, които в повечето случаи 
имат недостатъчна образователна квалификация. В този наръчник авторите 
отделят специално внимание на образователните нужди на децата и 
младежите, засегнати от миграция (деца, чиито родители са в чужбина, 
репатрирани деца, търсещи убежище и т.н.), които въпреки че са част от от така 
наречените програми за предоставяне на втори образователен шанс, не се 
чувстват "у дома" и тяхното развитие е негативно повлияно от липсата на 
гъвкави методи на обучение. Ето защо те са изложени на риск да загубят 
интерес да прекарват времето си в училище и накрая да загубят мотивация, да 
се откажат от обучението си, да напуснат училище или професионалното 
обучение с непълен набор от умения и квалификации, което в последствие 
води до социална изолация и неуспешна реализация на пазара на труда.  

Високата степен на отсъствие сред тази група деца и млади хора повдига 
въпроса как може да се осигури тяхното запазване в образователната система. 
При разглеждането на този въпрос може да се определи необходимостта от по-
привлекателни и гъвкави образователни програми. Необходими са 
методологии, които по–осезаемо отчитат различния произход на учениците и 
насърчават тяхната интеграция и адаптиране към новата страна и култура.  

На основата на тези размисли бе създаден проект ROBIN - подобряване на 
компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна 
методология от организация Terre des hommes (Румъния), която се застъпва за 
правата на "децата в движение". Предотвратяването на уязвимостта на деца и 
младежи, засегнати от миграция, излагането им на злоупотреби, експлоатация 
и трафик може да бъде избегнато чрез предоставяне на минимална 
допълнителна квалификация на преподаватели и обучители.   

За да осигури завършването на училищното образование, ROBIN иска да 
предостави на педагогическия персонал, участващ в програмите за 
предоставяне на втори образователен шанс инструменти, които разширяват 
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възможностите им за специфична подкрепа на деца в неравностойно 
положение.  

Този наръчник е предназначен предимно да бъде полезен инструмент и в 
подкрепа за обучението на педагози и други професионалисти, които влизат в 
контакт с деца и младежи, засегнати от миграция, като директори на училища, 
педагогически персонал, професионалисти в областта на грижите за деца и 
социални работници.  
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Четейки и използвайки този наръчник: 

 Обучителите ще се запознаят с методиката за приобщаващо 
обучение и ще могат да я прилагат директно сред обучаемите. 

 Представителите на неправителствени организации могат да се 
запознаят с положението на децата, засегнати от миграцията в 
Европа, и бариерите пред тяхното активно участие в образованието.  

 Училищните настоятелства / управления на учебни центрове ще 
имат общ поглед върху ползите от приобщаващото образование като 
средство за подпомагане на младите мигранти и предотвратяване на 
отпадането им от училище. 

 Политици и експерти, които изготвят политики ще могат да 
разберат по-добре пречките пред приобщаването, с които се 
сблъскват засегнатите лица; както и потребностите и 
предизвикателствата на програмите за предоставяне на втори шанс. 

 

“Когато образоваме умовете на младите, не трябва да забравяме да 
образоваме и сърцата им.” (Далай Лама) 
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Структура на наръчника 

Този наръчник е разделен на четири части. За по-добра и бърза ориентация 
всяка част е проектирана в различен цвят.  

1. Първо, жълтата част предоставя на читателя информация за 
съдържанието на документа и изяснява използваната терминология. 

2. Втората, синя част е ядрото на ръководството, съдържащо модулите за 
обучение ROBIN. Приложенията и работните материали към всеки 
модул, предназначени за директен печат, копиране и използване, се 
намират в последната част на ръководството. 

3. Третата част, в лилав цвят, цели да вдъхнови обучителите да 
организират обучения по ROBIN или да използват части от 
представеното обучение. Чрез описание на различните практики, с които 
са се сблъскали партньорите по време на пилотното обучение по ROBIN, 
наръчникът се стреми да мотивира обучителите за гъвкаво използване 
на методологията и в същото време да ги запознае с възможните 
предизвикателства, пред които са изправени. 

4. В допълнение и в резултат от практическия опит, четвъртата част от 
наръчника, която е в червено, съдържа препоръки, които се отнасят както 
до ползвателите на представения учебен материал, така и до 
професионалистите, които искат допълнително да развият подхода 
ROBIN.  

Авторите изказват специални благодарности на всички, които подпомогнаха 
работата по проект ROBIN за активното им участие и вяра в неговите резултати 
и положително въздействие.  
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2. Контекст 

2.1. Деца и млади хора, жертви на миграция  

В световен мащаб, високите темпове на миграция на възрастни в различни 
форми означават, че броят на децата и младежите, засегнати от всички видове 
миграция, е огромен. Като цяло "децата в движение" представляват значителна 
и бързо растяща група, която оказва силно въздействие върху местните 
общности и върху цялото общество.  

Европейският форум по правата на децата дава следното определение на 
„децата в движение“:  

„„Деца в движение” обхваща всички деца, които мигрират от страната 
си на произход в рамките на територията на европейска държава в 
търсене на оцеляване, сигурност, по-добър стандарт на живот, 
достъп до здравеопазване и образование, икономически възможности, 
защита от насилие и експлоатация, събиране с член/ове на 
семейството или комбинация от гореизброените фактори. Децата 
могат да мигрират самостоятелно или придружени от родители, 
настойници или придружители, които не са членове на семейството.  
Те могат да търсят убежище, да са жертва на трафик или да са 
незаконни имигранти. Статусът на децата в движение може да 
варира според различните стадии на придвижване, тъй като по време 
на процеса те се сблъскват с множество ситуации, които ги правят 
уязвими” 

За целите на проекта партньорството по проект ROBIN разшири обхвата на 
„децата в движение“ до следните измерения:  

От една страна има деца, оставени от родители, които отиват в други страни, 
за да работят. Тези деца често са оставени в къщи сами, да се грижат за своите 
братя и сестри, без родителска подкрепа, мечтаейки да напуснат страната. 
Често отиват при родителите си в чужбина, напускат училище и живеят между 
двете държави и култури, неспособни да се идентифицират с нито една от тях.   

От друга страна са децата и младежите, които за кратко време успяват да 
достигнат желаната държава и успяват много успешно да се интегрират в 
местното общество и култура. При някои от тях този процес протича 
сравнително гладко, но други страдат от пренебрежително отношение и 
изпитват затруднения в адаптацията към новата среда.  

Друг феномен, на който ставаме свидетели напоследък е самоинициираната и 
самостоятелна миграция на деца. Дори и в повечето случаи това тяхно 
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решение да е било правилно и да е имало положителен резултат, 
въздействието му може да се наблюдава дори и върху следващото поколение.1  

Между тези два края на спектъра има различни други ситуации и специфични 
проблеми на децата и младежите, засегнати от миграцията, достигащи дори и 
второ поколение мигранти страната приемник.  

 

 

Начините по които тези деца и младежи се възприемат оформя тяхното 
поведение и евентуалното им включване или изключване от социалния живот.2 

 

  

                                            
1 Iman Hashim - The Positives and Negatives of Children's Independent Migration: Assessing the 

Evidence and the Debates 
 
2 Compare: A Whitehead, P. de Lima, S. Punch - Exploring children's experiences of migration: movement and 
family relationships 
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2.2. Включващото образование като начин за мотивация на младите 
мигранти и предотвратяване на отпадането им от училище  

В наши дни в много държави в Европейския съюз има голям процент на 
преждевременно напускащи училище ученици. Младите хора, които 
преждевременно напускат образователната система, не успяват да придобият 
основни умения и знания. Това логично води до по-голям риск от бедност и 
социална изолация. Тези недостатъчно квалифицирани млади хора често не 
притежават основни социални умения, което е пречка за тяхната интеграция и 
пригодност за заетост и ги прави още по-уязвими и изложени на бедност, 
злоупотреба, експлоатация и малтретиране. 

Програмите за предоставяне на втори образователен шанс са разработени 
като средство за реинтеграция на деца и младежи в образованието с цел 
получаване на минимални образователни и професионални квалификации. 
Тези програми могат да бъдат намерени в много европейски страни, но тяхната 
структура и формат се различават в отделните държави. 

Един от основните фактори за успешна интеграция е активното участие. 
Разбира се, необходимо е добро желание и усилия от страна на приемащата 
култура и общество, но най-важните уроци, които всеки мигрант трябва да 
усвои е как да се адаптира в нова среда, как да поеме отговорност за 
собственото си развитие и как успешно да използва наличните си знания, 
умения и други ресурси.  

Именно поради тази причина най-полезното, което може да бъде направено за 
младите мигранти от образователна гледна точка е да им се помогне да 
открият своите силни страни и ресурси, да се социализират успешно в новата 
среда, да им се представят по разбираем начин специфичните елементи на 
новата култура и да се улесни комуникационния процес. Тези аспекти трябва да 
бъдат усвоени в рамките на формалната образователна система, а не в 
неформална среда. Положителната мотивация на деца и младежи „в движение“ 
да завършат основно и средно образование е първата стъпка към осигуряване 
на тяхната интеграция и успешна реализация.  

Съгласно препоръките в доклада на УНИЦЕФ "Ранно отпадане от училище: 
причини и възможни начини за предотвратяването му" (2009 г.) гъвкавостта на 
учебните програми за предоставяне на втори образователен шанс следва да 
бъде подобрена, включително трябва да се добавят и извънкласни дейности, 
като спортни и художествени занимания и проекти за приобщаване, насочени 
към намаляване на маргинализацията на деца с мигрантски произход.   
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Концепция за „включване“  

На графиката е визуализирана разликата между „интеграция“ и „включване“ в 
обществото:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Интеграция и включване” (Wikicommons/WhiteHotaru) 

Интеграционната концепция започва с възприемането на система от две нива, 
в която има хора, които не "принадлежат" и които трябва да бъдат интегрирани 
в "нормалната" образователна система (за разлика от подхода за разделяне, 
при който са създадени специални структури за тези хора). 

Включването често се разбира като визията, според която обществото трябва 
да се развива. Равнопоставеността и разнообразието сред хората правят света 
толкова цветен, разнообразието е нещо напълно нормално и подобрява 
функционирането на обществото. Идеалната визия за „включване“ все още се 
нуждае от допълнителни усилия за постигане – това е много дълъг процес, 
чиито стъпки за изпълнение не могат да бъдат предварително начертани.  

Училищното включване означава, че училището трябва да се адаптира към 
децата и младите хора. Концепцията за училищно включване не толерира 
създаването на специални училища за деца и младежи „в движение“, тъй като 
това противоречи на идеята за включване. Учениците в хетерогенни групи 
трябва да се раглеждат поотделно, което от своя страна води до промени в 
ролята на учителите и компетенциите, необходими за успешното улесняване на 
образователния процес. 

"Включването е процес на отговор на нуждите на разнообразни групи 
обучаеми, чрез увеличаване на участието в обучението, социалната 
интеграция и обществена ангажираност, както и редуциране на 
отпадането на обучаеми от образователната система. Това включва 
промени и модификации в образователните съдържание, подходи, 

Интеграция 

Включване 
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структури и стратегии, която трябва да засегне всички деца от 
подходящия възрастов диапазон, както и убеждението, че успешната 
реализация на този процес е отговорност на държавата, която е 
длъжна да осигури образование и обучение на всички деца"3. 

 

Бариери пред приобщаването 

Дефиниране на нужди 

Международният консултант по правата на детето и адвокат Гарисън Лансдаун 
публикува много материали по темата за правата на детето. Тя е  и е съ-
основател на CRED-PRO - международна инициатива за разработване на 
образователни програми за правата на детето за усъвършенстване на 
професионалисти, работещи с деца. Според нея бариерите пред включването 
на деца в неравностойно положение включват няколко нива - от 
правителството до общностите и училищата. Нейното изследване е насочено 
основно към деца, които са в неравностойно положение, но заключението е 
приложимо за всяко дете в движение, когато става дума за образование. Това 
са бариерите при приобщаването, определени от нея на различни нива: 

В рамките на 
правителството 

В общностите В училищата 

Липса на политически 
ангажимент 

Враждебност към и 
липса на разбиране 

Нежелание на част от 
учителите и другите 
родители да включат 

тези деца 

Дискриминационни 
закони и политики 

Липса на достъпност Липса на ангажираност 
на родителите на тези 

деца 

Непредоставяне на 
ранна идентификация и 

оценка 

Родителски страх от 
тормоз и 

дискриминация 

Липса на ресурси и 
подкрепа за училищата 

и учителите 

Недостатъчна подкрепа 
и обучение на 

учителите 

Бедност и социално 
изключване 

Остарели системи за 
преподаване и оценка 

"Включващо образование – Какво е това?" (4th Asian Republics Child Protection Forum, 
Gerison Lansdown) 
                                            
3 UNESCO 2005, Guidelines for Inclusion: ensuring access to education for all, Paris 
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В Проучването на текущите методологии, използвани в рамките на програмите 
за предоставяне на втори шанс,  издадено по проект ROBIN, публикувано през 
2016 г., анкетираните посочват следните пречки пред включването на децата в 
движение в образователната система: 

 Липса на чувство за принадлежност, което води до липса на 
разбиране за стойността на образованието; 

 Езиковите бариери представляват особено предизвикателство, 
особено в страните, където няма задължителни уводни курсове.  

 Културните различия в поведението и религиозните специфики, както 
и фактът, че учителите често смятат, че тези фактори оправдават, а 
не определят трудностите.  

 Половата дискриминация, налична в много култури влияе много 
негативно при формирането и зачитането на авторитета на жените 
учители. 

 Липсата на специфична и подходяща методология на преподаване и 
оценяване (в европейските страни основният подход е в писмен 
формат, но децата на мигрантите са свикнали на устен подход) 

 Учениците често изпитват недоверие и пасивност, а много от тях имат 
сложни семейни проблеми, както и поведенчески и учебни 
затруднения и комуникационни трудности. 

Анализът на нуждите на обучителите, които работят по програмите за 
предоставяне на втори шанс за образование (2016) установи, че "децата и 
младежите, засегнати от миграцията, за да имат шанс за интеграция, се 
нуждаят от ранна подкрепа в рамките на основното образование, например 
чрез осигуряване на езикови курсове, както и модернизиране на 
образователните подходи чрез въвеждане на по-иновативни методи в 
съществуващите обучителни програми.  

Освен това експертите, участвали в това проучване, смятат, че индивидуалните 
проблеми на младите мигранти засенчват образователните изисквания, така че 
те се нуждаят от по-голяма подкрепа за интеграция в сравнение с други 
ученици в неравностойно положение, включени в програмите за предоставяне 
на втори шанс". 

Що се отнася до образователните системи, проучването разкрива 
необходимостта от разработване на по-приобщаваща учебна среда и 
новаторски методологии за включване в учебния процес на децата и 
младежите, засегнати от миграцията. Езиковите бариери и културните различия 
бяха считани за най-големите пречки пред тях. Независимостта на младите 
студенти трябва да бъде насърчавана в образователните дейности. Езиковите 
курсове се разглеждат като ключови за попълване на пропуските, оставени от 
основното образование, и много от преподавателите смятат, че традиционните 
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образователни системи не са достатъчно гъвкави, за да отговорят на 
потребностите на мигрантите. 

Като цяло, резултатите от проучването от всички страни се обединиха около 
тезата, че езиковите и културните бариери и междукултурното сътрудничество 
са най-важните въпроси, които трябва да бъдат засегнати в обучителните 
курсове, насочени към нуждите на този тип ученици.  

 

Текущо състояние на програмите за предоставяне на втори шанс  

Във всички страни партньори (Австрия, България, Италия, Испания и Румъния) 
основната отговорност за разработването и мониторинга на програмите "Втори 
шанс" и свързаните с тях 
регламенти, закони, стратегии, 
процедури и планове  лежи на 
Министерствата на 
образованието и социалните 
грижи. 

Образователните институции в 
страните партньори имат 
определена степен на автономност при прилагането на националните правила, 
препоръки и политики, описани в тези документи. 

Мерките и програмите, свързани с образователната интеграция на "децата в 
движение" в изследваните страни, се прилагат към различни групи деца, 
изложени на риск: мигранти, етнически малцинства, деца от семейства, които 
са се завърнали от чужбина наскоро и деца със специални нужди.  Често има 
значително припокриване на подходите и мерките, прилагани към споменатите 
групи. 

Проучването, проведено в рамките на проекта, заключи, че настоящите 
програми за предоставяне на втори образователен шанс се нуждаят от 
следните промени и подобрения, за да бъдат функционални и адаптирани към 
децата и младите хора, засегнати от миграцията: 

 По-голям акцент върху неформалните интерактивни дейности за 
подобряване на представянето на учениците; 

 Училищният персонал трябва да бъде обучен как да прилага тези 
програми и методологии; и преподавателите трябва да бъдат 
подготвени да работят със смесени и разнообразни групи ученици; 

 Програмите и ползите от тях следва да бъдат прилагани в проблемни 
райони, за да се включат по-голям брой деца; 

Повече информация за програмите за 
предоставяне на втори шанс в партньорските 
държави можете да намерите на следния линк: 
The Research Study on the Current Methodologies 
used within Second Chance Programmes. 
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 Трябва да бъдат разработени допълнителни инструменти и 
ръководства за преподаватели, както и специализирани учебни 
материали за обучаемите, които да им бъдат от полза при 
самостоятелна подготовка;  

 Трябва да се организират повече извънкласни дейности, свързани не 
само с изучаването на езици, но и с стимулирането на социалната 
интеграция. Трябва да се организират съвместни дейности на деца от 
непривилегировани групи и други деца, за да се създаде чувство за 
принадлежност към една общност;  

 Учителите трябва да бъдат по-добре подготвени, за да могат 
ефективно да адаптират програмите към индивидуалните нужди на 
учениците. Необходим е подход за преподаване и консултиране, 
насочен към нуждите, желанията и способностите на отделните 
ученици; 

 Новите методологии трябва да бъдат акредитирани, за да предлагат 
кредити на учителите и по този начин да признават техните развити 
компетенции и способности; 

 В учебните планове трябва да се включат допълнителни предмети. В 
допълнение към основните изучавани предмети, могат да се прибавят 
и такива, които преподават по-практически умения (напр. 
здравословно хранене и начин на живот; физически дейности; 
планиране и разпределение на бюджет; управление на конфликти; 
безопасна работа с интернет и социални мрежи и т.н.); 

 Трябва да се насърчава интердисциплинарен подход; 
 Връзката между училището и пазара на труда следва да бъде 
засилена на по-късен етап; 

 Необходимо е редовното присъствие на младите хора в клас, за да 
могат интеграционните мерки да дадат успешен резултат; 

 Необходимо е да се избягват прекомерни изисквания и да има 
прекомерни очаквания. Целите трябва да бъдат постижими;  

 Трябва да се наблегне на работата с родителите;  
 Следва да се предвидят мерки за надзор. Професионалистите се 
нуждаят от възможности за размисъл и подкрепа; 

 Трябва да се предвидят точни методи за оценка и ясно да се 
дефинират учебните цели;  

 Създаване на практически инструменти за подобряване на езикови 
компетенции, както и методи за оценка;  

 Трябва да се осигурят индивидуални възможности за работа с 
ученици, които изпитват затруднения с боравенето с езика;  

 Създаване на специализирани центрове (свързани с училищата), в 
които децата биха могли да бъдат подкрепяни (в обучението си), 
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подпомагани в социалната интеграция. Такива центрове биха имали 
много положително въздействие; 

 Методологията трябва да включва конкретни съвети за 
преподавателите, които работят в мултиетническа среда; 

 Използваните методологии трябва да бъдат привлекателни и тяхната 
ефективност да е видимо измерима; 

 Културното многообразие следва да бъде зачитано по време на 
интеграционния процес. Трябва да се преподава и да се демонстрира 
уважение и толерантност към различните истории, религии и култури. 

 

Много експерти подчертаха факта, че е предизвикателство да се създаде 
методология, която да е подходяща както за различни среди, така и за 
различни групи деца, но всички споделят, че трябва да се положат усилия в 
тази посока. Тези действия със сигурност ще имат много положителни 
резултати, които ще допринесат за подобряване на адаптацията и 
образователната интеграция на "децата в движение". 
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Графиката представя кратко резюме на основните препоръки и нужди от 
подобрение на програмите за предоставяне на втори образователен шанс в 
партньорските държави. Тези препоръки бяха получени в рамките на  
проведеното проучване относно текущото състояние на програмите за 
предоставяне на втори шанс в страните партньори по проекта.  
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ROBIN Методология и 
материали 
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1. Идеята зад проект ROBIN 

Идеята за създаването на проект ROBIN е провокирана от високите нива на 
отпадане от училище сред децата и младежите, засегнати от миграция, и 
идентифицирането на необходимостта от приобщаващи методи на обучение, 
които да повишат привлекателността и гъвкавостта на образователните 
програми за предоставяне на втори шанс за обучение.  

Работата с деца и младежи в риск често е предизвикателство. Докато 
професионалистите в сферата на образованието играят ключова роля в живота 
на своите ученици и споделят отговорността за бъдещото им развитие, те често 
нямат подходящите допълнителни умения и инструменти, за да могат 
ефективно да включат отпадащите ученици в обучителния процес. В много 
държави програмите за предоставяне на втори образователен шанс не са 
официално регулирани и нито предоставят специализирани учебни методи и 
техники за работа с деца, застрашени от отпадане от училище, нито начини за 
превенция и неутрализация на този процес. Освен това, децата и младежите 
жертва на миграционни процеси имат специфични нужди, на които трябва да се 
обърне по-детайлно внимание.  

Амбицията, която си поставя проект ROBIN е да създаде техники и подходи за 
превенция на отпадането от училище на деца и младежи, засегнати от 
миграционни процеси. Проектът цели да подпомогне обучителите от 
програмите за предоставяне на втори шанс да развиват своите 
преподавателски компетенции и в същото време да им предложи полезни 
инструменти и методи за тяхната практическа работа. 

Тъй като необходимите компетенции на преподавателите често са в пряка 
зависимост от компетенциите на техните обучаеми, методологията по проект  
ROBIN предлага двустранно насочено обучение: от една страна за самите 
преподаватели, а от друга – за техните обучаеми. По този начин 
преподавателите имат възможността да се поставят на мястото на своите 
обучаеми и да изпробват и участват в дейностите, преди да ги приложат в 
своята професионална практика.   
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2. ROBIN Компетенции и учебен план 

Изборът на засегнатите в методологията компетенции беше направен на база 
на резултатите от проведения ROBIN Анализ на нуждите на обучителите, които 
работят по програмите за предоставяне на втори шанс за образование, 
проведен в петте държави партньори по проекта. Резултатите от анализа бяха 
взети предвид при разработването на методологията, за да може тя да 
отговаря на специфичните нужди както на преподаватели, така и на обучаеми. 
Резултатите от проведеното Проучване относно методологиите, които 
понастоящем се използват в програмите, предоставящи втори шанс, показаха 
редица слабости на съществуващите национални програми. На база тези 
резултати, партньорите по проекта ROBIN подбраха набор от задължителни 
умения и компетенции, които преподавателите трябва да развият както у себе 
си, така и у техните обучаеми от програмите за втори шанс, за да могат да 
постигнат ефективното им приобщаване в обучителната среда и постигането на 
добри резултати в тяхното развитие.  

Проучването показа, че много деца и младежи, засегнати от миграционни 
процеси, са изложени на риск от отпадане от училище. Те не само имат нужда 
от компетенции, които да 
подпомогнат успешната им 
реализация на пазара на труда, но 
и  умения за социална и културна 
интеграция. Освен това обучаемите 
се нуждаят от приветлива, 
приятелска среда и доверие. 
Усещането за подкрепа и позитивно отношение вътре в групата е важно за 
ефективното обучение, преподаване и постигане на по-добри резултати от 
обучението. Важно е и преподавателите да се грижат за емоционалното здраве 
на обучаемите, особено на тези с проблемно минало. Повечето образователни 

системи се фокусират върху 
развиването на технически 
компетенции и често неглижират важни 
аспекти като емоционално здраве, меки 
умения, изграждане на здравословни 
взаимоотношения, мотивация и т.н. 
Поради тази причина методологията 
ROBIN е съсредоточена точно върху 
тези ключови аспекти, които не са 

засегнати от основните образователни системи. Учебният план по проекта е 
организиран в модули, които представят обучителни сфери, които са жизнено 
необходими в програмите за предоставяне на втори образователен шанс: 

За по-детайлна представа за 
компетенциите, разработени в рамките на 
методологията, можете да разгледате 
ROBIN Curriculum, създаден през 2016. 

Ръководството за употреба на 
методологията ROBIN е лесен за четене 
документ, който предоставя детайли 
инструкции за прилагане на 
обучителните дейности.  
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Модул Времетраене 

1. Лидерство и мотивация 3ч. 10мин. 

2. Умения за учене 4ч. 

3. Емоционално и физическо здраве 1ч. 50мин. 

4. Комуникация и Реципрочен Евристичен Подход (РЕП) 2ч. 30мин. 

5. Културно съзнание 4ч. 30мин. 

6. Изграждане на ИКТ умения 2ч. 40мин. 

7. Изграждане на взаимоотношения и работа в екип 4ч. 45мин. 

8. Психосоциални игри 2ч. 10мин. 

9. Взаимна подкрепа за преподаватели 2ч. 40мин.  

~28 часа 
 
 
Модулите са изградени на базата на модела „Четирилистна детелина“ - Глава, 
Сърце, Ръка и Здраве (Head, Heart, Hand and Health). Той е използван за първи 
път в САЩ в началото на XX век с цел да се подпомогнат децата и младежите в 
процеса на изграждане на житейски умения, като по този начин да се превърнат 
в компетентни, отдадени и активни граждани. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Аз мисля” “Аз 
чувствам” 

“Аз съм” “Аз правя” 
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Материалите от Robin методологията могат да се прилагат в допълнение към 
основните обучителни програми, добавяйки интегриращ, активен и 
интердисциплинарен подход към преподаването. Подходът е базиран на 
неформални дейности, които стимулират социална и мултиетническа 
интеграция, както и активно участие от страна на младежите в обучителния 
процес.  

По-долу можете да намерите детайлно описание на обучителните модули.  
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Описание на съдържанието на модулите: 

Модул 1: Лидерство и мотивация (стр. 29) 

Лидерството е многостранна компетентност, чието значение се разпростира 
много отвъд света на бизнеса и политиката. Лидерските умения са необходими 
в ежедневието, социалния и личния живот. Целта на този модул е да представи 
концепцията за лидерството като качество, което не е строго свързано с 
бизнеса, а като метафора за това как човек подхожда към предизвикателствата 
и възможностите, които му предоставя животът.  

Мотивацията е от съществено значение за личностното и професионално 
развитие. Постигането на всяка цел е неразривно свързано с наличието на 
подходящата мотивация.  

 

Модул 2: Умения за учене (стр. 40) 

Уменията за учене се отнасят до два основни ключови момента: желание за 
учене (наличие на моривация) и познания за ефективно организиране на 
обучителния процес (обучителни стратегии).  

“Уменията за учене“ (или „да се научим как да учим“) е способността да 
се организира обучителния процес, включително чрез ефективно 
управление на времето и анализ на наличната информация, както 
индивидуално, така и в група.  Тази компетенция включва осъзнаване 
на спецификите на процеса на усвояване на нови знания, 
идентифициране на подходящи възможности и способността за 
преодоляване на пречките по пътя към успеха.  

Тази компетенция включва в себе си умения за придобиване, обработка 
и асимилиране на нови знания и умения, както и търсене на постоянни 
възможности за допълнително усъвършенстване. Продължаващото 
учене провокира учащите да надграждат върху вече придобити знания, 
умения и житейски опит и да ги използват в разнообразни ситуации: у 
дома, на работното място, в обучението и образованието.” 

(Education Council, 2006 annex, paragraph 5).  

 

Модул 3: Емоционално и физическо здраве (стр. 47) 

Предпоставка за емоционално и физическо здраве е осъзнаването на 
значението на положителното мислене, здравословния начин на живот и 
уменията за устойчивост. Менталната и емоционална гъвкавост, способността 
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за справяне с кризи и използването им като възможност за по-нататъшно 
развитие чрез използване на лични и социални ресурси са особено важни за 
групите в неравностойно положение като деца и младежи, засегнати от 
миграция. Всеки човек в даден момент от живота си е изправен пред 
предизвикателството да преодолява различни житейски кризи и много хора 
реагират на такива обстоятелства с изобилие от силни емоции и често чувство 
за несигурност. Хората обаче имат способността да се адаптират към всякакви 
ситуации, променящи живота им, както и да се справят с различни стресови 
ситуации. Ключът към това е развитието на устойчивост на характера. Това са 
мисли и начин на поведение, които могат да се създадат и развият във всеки. 

Основната цел на този модул е изграждането на емоционално и физическо 
здраве, повишаване на осведомеността относно правата на децата и младите 
хора и подпомагане на младите хора да намерят правилния път в живота. 

Откриването на нови начини за изграждане на устойчивост, развиване на 
самочувствие и емпатия би помогнало да обучителите в ролята им на ментори 
на млади хора, помагайки им да преодолеят трудностите в живота, да 
използват личните и професионалните си качества и най-важното, да водят 
здравословен и безопасен начин на живот.  

Този модул ще повиши познанията на обучителите относно културните 
различия на обучаемите, което от своя страна ще ги направи по-ефективни 
ментори. 

 

Модул 4: Комуникация и Реципрочен Евристичен Подход (РЕП) (стр. 56) 

Комукацията е крайъгълният камък на обществото. Ние комуникираме 
непрекъснато в най-различни ситуации – у дома, в работата, сред приятели, с 
непознати и т.н. Следователно успехът във всички области на живота отчасти 
зависи от това колко развити са комуникационните умения на човека, как 
можем да изразяваме и представяме информация и собствени намерения. Тази 
компетентност е особено предизвикателна, когато става въпрос за работа с 
младежи в неравностойно положение, още повече, ако те трябва да 
комуникират на чужд език. Като се има предвид, че комуникационните им 
умения често са много по-бедни в сравнение с тези на останалите им 
връстници, този факт допълнително допринася за тяхната уязвимост: 

Съществуват няколко разновидности на комуникацията: 

 Вербална 

 Невербална 

 Визуална 

 Писмена 
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Процесът на комуникация може да бъде предизвикателен, тъй като включва 
двама или повече участници: изпращач, който изпраща съобщение до приемник 
или множество получатели. Комуникацията е важен двупосочен процес, който е 
свързан с креативността и личностното развитие. Обратно на нея, предаването 
на информация се осъществява по канал, който свързва изпращача и 
получателя на дадено съобщение, но без активното участие на получателя. 

Неправилната комуникация води до погрешно разбиране и затова е важно 
подателят да се увери, че правилно предава съобщението, като има предвид 
редица фактори като културни специфики, пол, възраст на получателя и т.н. 
Ефективната комуникация включва преодоляването на тези бариери и 
предаване на ясно и кратко послание.  

В този модул се фокусирахме основно върху невербалната комуникация.  

Ефективната вербална комуникация зависи от редица фактори и не може да 
бъде изолирана от други важни умения като невербална комуникация, умения 
за слушане и анализ на информация. 

Реципрочният евристичен подход (РЕП) е диалектичен метод на изследване и 
„популярен метод за себеанализ“, който се използва за овластяване на 
обществата и индивидите и може да бъде дефиниран като „процес на 
колективно изследване, който като изходна точка обхваща опита и 
интуицията на индивидите“ (Долчи, 1996). Данило Долчи разработва РЕП на 
база на концепцията на Сократ за Евристиките. Това, което различава двете 
концепции е фактът, че евристиката за Сократ е била индиректен процес, 
докато за Данило Долчи представата за знанието идва от жизнения опит и 
обратната връзка е задължителна.  Както подсказва името му РЕП е 
‘реципрочен’ процес между поне двама души и обикновено се случва в група, в 
която един човек задава въпроси, а останалите  отговарят на тези въпроси.  

По време на тази реципрочна евристична комуникация се разкрива пълният 
потенциал и знания на хората и всички участници се учат един от друг и черпят 
опит.   

Ако искате да задълбочите познанията си относно комуникацията и различните 
ѝ аспекти, можете да посетите този адрес. 

 

Модул 5: Културно съзнание (стр. 60) 

Глобализацията е бързо развиващ се процес, който кара света да изглежда все 
по-малък и по-малък всеки ден. За да намерим своето място в него и да 
живеем мирно и спокойно, трябва да се научим да приемаме и разбираме 
невероятното разнообразие, което съществува сред хората. Хората виждат, 
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тълкуват и оценяват всичко по много различни начини. Това, което се смята за 
подходящо поведение в една култура, често е неподходящо и неприемливо в 
друга. Когато не се познаваме, изпитваме съмнение, страх и недоверие към 
другите, независимо от цвета, религията, пола или каквото и да било друго 
стереотипно извинение за това защо се страхуваме от различните.  

Културното и обществено познание е способността за признаване и приемане 
на различни вярвания, ценности, начин на мислене, възприятия, традиции и 
обичаи, които всеки човек притежава и формира на база произход, религия, 
етническа принадлежност и т.н. Това умение се смята за ключов фактор в 
процеса на създаване на успешни лични и професионални отношения в 
разнообразни среди. Културното познание и умението за приемане на 
различията между хората засилват взаимното доверие, толерантност, 
разбиране и приятелство. Точно това цели и този модул.  

 

Модул 6: Изграждане на ИКТ умения (стр. 77) 

Интернет и дигиталните устройства са неизменна част от живота на младите 
хора в днешно време. Въпреки това много деца и младежи, особено тези с по-
малко възможности, нямат възможност да се възползват от ползите, които 
технологиите могат да имат, когато се прилагат в обучителния процес, а ги 
използват единствено с цел забавление. Целта на настоящия модул е да 
демонстрира на участниците полезността на дигиталните технологии в 
обучителния процес, както и забавлението, което те могат да предложат. 

 

Модул 7: Изграждане на взаимоотношения и работа в екип (стр. 85) 

Способността да се работи в екип е ключова компетентност в модерното 
общество. Работата в екип увеличава ефективността на груповата дейност и 
облекчава индивидуалния стрес, а освен това определя по-високото качество 
на крайната продукция. Всеки член на екипа допринася към общия проект с 
уникална гледна точка и набор от таланти. Всеки отделен индивид е безценен 
член на екипа. 

Винс Ломбарди, легендарният футболен треньор, определя екипната работа 
като "индивидуален ангажимент към групово усилие - това е, което помага 
на хората, компаниите, обществото и цялата цивилизация да 
функционират". 

Има няколко примера за работа в екип в обществото. Семействата използват 
екипна работа в ежедневието си, студентите използват работа в екип, когато 
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работят по големи проекти и разбира се, фирмите използват екипна работа 
почти постоянно и по много различни причини.  

Други много важни аспекти на успешната работа в екип са толерантността и 
взаимното разбирателство между членовете на групата.  

 

Модул 8: Психосоциални игри (стр. 92) 

Този модул въвежда концепцията за психосоциални игри като неформален 
образователен подход, който има голяма добавена стойност към обучителния 
процес, като го прави по-атрактивен и лесно достъпен. В същото време 
психосоциалните игри са предназначени да осигурят възможности за 
психологическа подкрепа, разкриващи силните страни и умения на обучаемите 
с цел да укрепят тяхното благополучие и способността им да се адаптират в 
различни ситуаци.  

Представените тук дейности могат да помогнат на преподавателите да 
направят първите си стъпки в работата с психосоциални игри. В допълнение 
към практическите съвети за планиране на психосоциалните дейности, модулът 
съдържа селекция от такива игри, адаптирани към въпросната целева група.  

 

Модул 9: Взаимна подкрепа за преподаватели (стр. 108) 

Този модул подчертава значението и въздействието на взаимната подкрепа 
върху качеството на преподаване в контекста на ROBIN. Модулът помага на 
преподавателите да разпознаят и дефинират своите нужди, и също така им 
предоставя разбиране и способност за прилагане на набор от механизми за 
подкрепа на колеги в учебна среда. 
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Обучението по проект ROBIN е разделено на независими модули, което го 
прави изключително гъвкаво и лесно за организация. В настоящия документ 
модулите са представени поред, но при организацията на обученията този ред 
не е необходимо да се спазва.  

Представените дейности имат времетраене от около 28 часа, като времето за 
почивки, обяснение на задачи, отговори на въпроси и изясняване на съмнения 
не е включено в тези часове. В зависимост от спецификите на групата, както и 
други фактори, всеки преподавател трябва да прецени как да организира 
обучението по най-ефективния начин.  

Преподавателите могат да изберат да приложат само някои от предложените 
модули, както и могат да смесят дейности от различни модули, ако преценят че 
това ще направи обучителния процес по-атрактивен и ефективен. В описанията 
на някои дейности се съдържат допълнителни съвети и вариации, които могат 
да се използват според спецификите на целевата група. Преподавателите 
също така са напълно свободни да адаптират дейностите в зависимост от 
възрастта и потребностите на своите обучаеми.  

Модули 1 - 8 са замислени като средство, което преподавателите да могат 
директно да прилагат в работата с обучаеми с цел развитието на техните 
трансверсални компетенции.   

Модули 1 – 7 са посветени на развитието на конкретни умения и компетенции 
(както личи от техните заглавия), а материалите от Модул 8 „Психосоциални 
игри“ могат да се прилагат в разнообразни тематични контексти. 
Психосоциалните дейности могат да се използват и като средство за 
психологическа и емоционална подкрепа. 

Модул 9 “Взаимна подкрепа за преподаватели” предоставя методи и техники, 
които обучителите могат да използват с цел анализи, размишления, дискусии и 
осигуряване на качеството на обучителния процес както на индивидуално ниво, 
така и на ниво обучителна институция.  

Този курс на обучение се предвижда да се осъществява лице в лице. 
Дейностите са подбрани с цел насърчаване на взаимната работа през целия 
процес на изпълнение.  

Допълнителни предложения и съвети за изпълнението на предложените 
дейности можете да намерите в раздел 4 на настоящото ръководство. 

. 

 

  



 
 
 

 

3. ROBIN Обучителни модули 

Модул 1: Лидерство и мотивация 

Обучителни цели Дейности Работни материали 

Обучителите са по-добре подготвени 
да подпомагат развитието на 
обучаемите в следните направления:  

1. Дефиниция и осъзнаване на 
понятието „лидерство“  

2. Анализ и размишления относно 
качествата на позитивния лидер  

3. Идентифициране на лидерските 
ценности на практика  

4. Оценка на индивидуални лидерски 
качества  

5. Повишаване на мотивацията на 
обучаемите и оказване на подкрепа 
при постигането на средносрочни и 
дългосрочни цели 

 

 

1.1. Намерете приликите (стр.31) 

Работа в групи, дискусия 
25 мин. 

 

1.2. Позитивни лидерски качества  
(стр. 33) 

Работа в групи, дискусия,  
30 мин. 

Приложение 1.2: Лидерски качества 
(стр.151) 

1.3. История за лидерство (стр. 34) 

Работа в групи, дискусия  
60 мин. 

 

1.4. Моите лидерски качества (стр. 
35) 

Самостоятелна работа; анализ 
10 мин. 

Приложение 1.4: Моите лидерски 
качества (стр. 152) 

Приложение 1.2: Лидерски качества 
(стр. 151) 

  



 
 

 

 1.5. Планински връх (стр. 36) 
Самостоятелна работа; анализ 
15 мин. 

Приложение 1.5.1: Планински връх 
(стр. 153) 

Приложение 1.5.2: Календар на целите 
(стр. 154) 

1.6. Защо правя определени неща? 
(стр. 38) 

дискусии 
10 мин. 

 

1.7. Мотивация чрез използване на 
стратегии за позитивно 
мислене (стр. 39) 
Работа по групи 
40 мин. 

Приложение 1.7.1: 10 механизма на 
негативното мислене (стр. 155) 

Приложение 1.7.2: Направете 
твърденията положителни (стр. 156) 
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Дейност 1.1: Намерете приликите 

Инструкции: 

Помолете участниците да се разделят на групи от 2-4 души. Дайте на всяка 
група по 2 листчета, на които са написани имената на известни исторически 
личности, например:  

Група 1: Нелсън Мандела, Уго Чавес  

Група 2: Маргарет Тачър, Стив Джобс 

Група 3: Махатма Ганди, Юлий Цезар 

Група 4: Мартин Лутър Кинг, Наполеон Бонапарт 

Група 5: Че Гевара, Адолф Хитлер 

Група 6: Владимир Ленин, Папа Йоан Павел II 

Помолете групите да разгледат внимателно имената на лидерите, които са 
получили и да помислят за всички характеристики, които тези личности биха 
имали като лидери. Дайте на участниците 10 мин. за изпълнение на задачата. 
След като групите са готови, поканете ги да представят заключенията си, като 
ги обяснят. Заедно с групата направете общ списък с характеристики/умения, 
които са характерни за един лидер, но подберете само тези, които са морално 
неутрални - избягвайте да ги смесвате с лични качества, които могат да бъдат 
категоризирани като добри или лоши. 

Насърчете групата да помисли по въпроса как една личност би могла да бъде 
ефективен лидер, без да е добър човек, и да обсъди възможните причини за 
това. 

Материали: листчета хартия с имена на исторически лидери; химикалки; 
хартия; флипчарт; маркери. 

Съвети за обучителя: 

1. Ако участниците не са запознати с някои от представените личности, 
може да им предоставите известно време да направят малко проучване в 
интернет. Ако сметнете, че по-голяма част от групата не познава 
персонажите, можете да помолите отделните групи да представят своите 
персонажи на останалата част от групата, преди да продължат с 
изпълнение на упражнението. 

2. Като алтернативен вариант, обучителите биха могли да заменят някои от 
имената в предоставения списък с по-разпознаваеми личности (на 
национално или международно ниво).  В случай че групата е съставена 
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от малки деца, списъкът може да се състои от имена на известни 
фиктивни герои от филми и книги. 

3. Когато провеждате няколко дейности, изискващи работа по групи, 
уверете се че участниците се сменят при всяка дейност. По този начин те 
имат възможност да се приспособяват към работа в различни екипи и да 
се развиват.  

 

Друга вариация на това упражнение:  

Обучителят подготвя списък с кратки справки за постиженията на успешни 
личности (не е необходимо те да са известни). Задачата на участниците е да 
помислят по въпроса какви качества би трябвало да притежава човек, за да 
бъде успешен в дадена сфера/ситуация.  

Един много интересен начин за провеждане на това упражнение би бил да се 
допълни с дейност извън класната стая, по време на която участниците биха 
могли да се срещнат с реални личности, които са постигнали значителен успех. 

Анализът на факторите, които правят хората „успешни“ трябва да бъде 
последван от индивидуални размишления „Какво би ми помогнало да постигна 
успех в живота?“. Приканете участниците да помислят наличието на какви 
качества и фактори биха спомогнали за техния успех в бъдеше. Това е добър 
преход към дейността за формулиране на личните цели. 
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Дейност 1.2: Позитивни лидерски качества  

Инструкции: 

Помолете участниците да се разделят на екипи от 2-4 души и ги 
инструктирайте:  

1. Да помислят за 2 ценности / 2 умения / 2 нагласи (само по една дума), 
които би трябвало всеки добър и ефективен лидер да притежава  

2. Да изготвят определение на думата „лидерство“  
Дайте на групите около 15мин. за изпълнение на двете задачи. Когато 
участниците са готови, помолете екипите да споделят резултатите си. 
Запишете всички характеристики на бяла дъска/флипчарт и ги маркирайте 
отделно всеки път, когато се споменат от екип.  Когато всички групи приключат 
с изброяването, направете селекция на 5-те най-изброявани ценности / 
качества / нагласи.  

След това помолете екипите да споделят дефинициите, които са дали на 
понятието „лидерство“ и приканете участниците да създадат заедно едно общо 
определение въз основа на определенията, предложени от отделните екипи. 

Материали: хартия; химикалки; флипчарт/бяла дъска;  маркери; копия на 
Приложение 1.2 Лидерски качества  

Съвет за обучителя:  

Уверете се, че участниците, които представят резултатите от отделните 
дейности са различни всеки път. 

Друга вариация на това упражнение:  

Ако участниците се затрудняват при дефиницията на положителни лидерски 
умения / умения / нагласи, можете да им предоставите копия от Приложение 2 
Лидерски качества. Поканете участниците да прочетат внимателно таблицата. 
Помолете ги да се опитат да разберат смисъла на всички думи, които се 
появяват в нея. Обяснете значението на думите, чието значение не е много 
ясно.  

След това помолете участниците да сформират предишните групи и да 
дискутират качествата от таблицата и да подберат 2 ценности, 2 умения и 2 
нагласи, които смятат за най-важни за един добър лидер. Когато участниците 
са готови, помолете екипите да споделят резултатите си. Запишете всички 
характеристики на бяла дъска/флипчарт и ги маркирайте отделно всеки път, 
когато се споменат от екип.  Когато всички групи приключат с изброяването, 
направете селекция на 5-те най-изброявани ценности / качества / нагласи.  
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Дейност 1.3: История за лидерство 

Инструкции: 

Разделете групата в отбори от 3 до 4 човека. Инструктирайте екипите да 
създадат кратка история, представяща лидерски ценности и характеристики на 
позитивен лидер. Кажете на участниците, че историята не трябва да се развива 
в професионален контекст, може да се отнася за всички сфери на живота – 
социален живот; семейство; приятели и т.н. Историята може да е взета от 
реалния живот на участниците или да е напълно измислена. Кажете на 
отборите, че ще трябва да представят историите си пред останалата част от 
групата. Поканете участниците да развихрят въображението си. Кажете им, че 
презентацията може да бъде под формата на разказ; приказка; ролева игра; 
мимики. Задайте времево ограничение на представянето на историите: прибл. 
по 5 мин. за всеки отбор. Дайте на групата около 20-25 мин. за създаване на 
историята. 

Докато екипите представят своите истории, помолете останалата част от 
групата да идентифицира лидерските качества, които се появяват във всяка 
история. След всяка презентация слушателите трябва да посочат качествата, 
които са идентифицирали, а създателите на историята трябва да споделят 
дали всъщност това са характеристиките, които са възнамерявали да 
илюстрират с тяхната история. 

Материали: хартия; химикалки 
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Дейност 1.4: Моите лидерски качества  

Инструкции: 

Преди тази дейност, помолете участниците да помислят по следните въпроси: 

 Защо лидерството е важно качество за мен? 
 Какви са моите лидерски качества? 
 

След това дайте на всеки участник копие от Приложение 1.4 Моите лидерски 
качества. Помолете ги да разгледат отново списъка с ценности, нагласи и 
умения, характерни за лидера (Приложение 1.2 Лидерски качества) и да 
изберат онези, които смятат, че вече притежават; онези, които не мислят, че 
имат, но биха искали да развият и да ги напишат върху копията от Приложение 
1.4. 

Материали: копия на Приложение 1.2 Лидерски качества и Приложение 1.4 
Моите лидерски качества; химикалки.  

Съвети за преподавателя:  

1. За по-голяма устойчивост и въздействие на резултатите от тази дейност, 
можете да планирате индивидуални срещи с всеки участник, с цел личен 
разговор относно компетенциите, които те са подбрали:  

a) Поканете ги да споделят детайли за ситуация/обстоятелство, които са 
ги накарали да осъзнаят, че притежават въпросните качества.  

б) Относно компетенциите, които биха искали да придобият - Защо са 
избрали точно тях? Могат ли да споменат някои конкретни 
лични/професионални цели, чието постигане зависи от тези качества? 
Ако да, какви са те?  

Тези въпроси най-вероятно ще провокират обучаемите да помислят по-
задълбочено върху собствената си мотивация. В допълнение към това, 
индивидуалните разговори ще осигурят на обучителя информация за 
обучаемите, която им е необходима за по-ефективна работа. 

2. Ако смятате, че предоставеният работен лист (Приложение 1.4) е твърде 
сложен за обучаемите, може да създадете по-опростен вариант, който не 
включва всичките 3 вида качества - ценности, нагласи и умения, а вместо 
това се отнася до качествата на лидера като цяло. 

3. Ако смятате, че анализът на собствените лидерски качества е твърде 
сложен за обучаемите, помолете ги да помислят за някого, когото познават и 
се възхищават от лидерските му качества и да помислят кои от тези 
качества биха искали да придобият. 
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Дейност 1.5: Планински връх 

Инструкции: 

Преди изпълнението на тази дейност е добре да представите пред обучаемите 
концепцията за краткосрочни и дългосрочни цели с акцент върху следните 
въпроси: 

 Каква е разликата между размишления и планиране в краткосрочен и 
дългосрочен план? 

 Каква е ползата от размишления и планиране в краткосрочен план? 
 Какви опасности крие планирането в краткосрочен/дългосрочен план? 
 Защо размишленията и планирането в дългосрочен план са толкова 
важни и същевременно толкова трудни? 

Раздайте на обучаемите бели листове хартия. Помолете ги да помислят върху 
определена дългосрочна цел, която биха искали да постигнат и да я запишат на 
листовете. След като всички са направили това, кажете на обучаемите да 
помислят кои са стъпките, които трябва да предприемат, за да постигнат целта 
си. Ако смятате, че те не са готови да размишляват по отношение на целите си, 
помолете ги да изразят желанията си за бъдещето. След няколко минути 
размисъл, раздайте на обучаемите копия от Приложение 1.5.1: Планински връх 
и ги помолете да запишат стъпките, които смятат, че трябва да предприемат за 
да постигнат целта си или да сбъднат желанието си. 

След като всички са готови със задачата, помолете някой доброволец да 
излезе да представи пред групата своята цел/желание и необходимите стъпки 
за постигането им. Дайте възможност на всеки който иска да представи целите 
си пред групата. Раздайте на всички участници копия от Приложение 1.5.2: 
Календар на целите и ги поканете в свободното време да планират 
хронологично стъпките за постигане на целите си. 

Материали: копия на Приложение 1.5.1: Планински връх и Приложение 
1.5.2: Календар на целите; моливи/химикалки.  

Съвети за преподавателя:  

1. Ако подозирате, че може да няма доброволци, които да искат да представят 
целите си пред групата, е добре да подготвите попълненo Приложение 1.5: 
Планински връх за някоя от Вашите цели, които да споделите пред 
обучаемите. Това може да ги окуражи да Ви последват и да представят 
своите цели. 

2. Ако смятате, че предоставените работни листове са твърде сложни, можете 
да предложите на обучаемите да създадат свои работни листове, като ги 
нарисуват на празни листове хартия. 
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3. Можете да планирате индивидуални сесии с всеки обучаем, на които да 
обсъдите техните цели и стъпките, които са необходими за изпълнението 
им. Можете да помолите обучаемите да разкажат по-подробно какво смятат 
да предприемат за осъществяване на зададените стъпки и какво биха 
направили в случай, че някоя стъпка се окаже по-трудна от очакваното. 
Окуражете обучаемите да помислят за възможен план Б, в който да включат 
различни действия/стъпки, с цел да се гарантира постигането на зададената 
цел.  
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Дейност 1.6: Защо правя определени неща?  

Инструкции: 

Преди да започне сесията, поставете банкноти или монети под няколко стола в 
стаята. За да изпълните тази дейност, изберете момент, в който всички 
участници са седнали на столовете си. Помолете участниците да вдигнат 
дясната си ръка. След като са го направили, им благодарете. Попитайте 
групата защо са извършили това действие. Повечето от тях ще отговарят, че са 
го направили, защото са били помолени / любезно помолени да го направят. 
Продължете, като поискате от участниците да се изправят и да вдигнат 
столовете си. Най-вероятно никой няма да направи това. Докато участниците 
се колебаят, попитайте ги: "Ами ако ви кажа, че има пари под столовете?" Ако 
те все още не се движат, кажете: "Наистина има пари под някои столове". В 
този момент участниците вероятно ще се изправят и ще вдигнат столовете си. 

Ето някои въпроси за размисъл по темата: 

 Мотивите да се направи нещо външни или вътрешни са за индивида? 

 Защо е по-трудно да се мотивира групата да изпълни второто искане? 

 В кой момент участниците са мотивирани от парите? 

 Кой е / кои са най-добрите начини да мотивирате някого да направи нещо? 
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Дейност 1.7: Мотивация чрез използване на стратегии за позитивно мислене 

Инструкции: 

Раздайте на участниците копия от Приложение 1.7.1: 10 механизма за 
негативното мислене. Въведете 10-те механизма сред участниците, като 
давате конкретни примери за всеки механизъм. Можете да попитате 
участниците дали могат да се сетят за друг пример, различен от този, който сте 
предложили. След това поискайте от участниците да се разделят на малки 
групи от 3 до 5 души. Раздайте копия от Приложение 1.7.2: Направете 
твърденията положителни на всяка група (по едно копие на участник или по 
едно на група, по желание). Помолете ги да прочетат отрицателните изречения, 
написани в работния лист, и да идентифицират кой механизъм на негативно 
мислене се съдържа в тях. След това помолете участниците да работят в групи 
и да преформулират изявленията в положителен или поне неутрален смисъл. 
Дайте на групите най-малко 15 минути за изпълнение на тази дейност (ако 
имате достатъчно време, можете да отделите повече време за тази задача). 
Когато приключат със задачата, прочетете първото изявление и помолете 
групите да четат на глас своите алтернативи за него, една по една. Обсъдете 
приликите и разликите между различните предложения. 

По време на тази дейност обсъдете всички възникнали въпроси и съмнения и 
наблегнете на начините за справяне с негативното мислене: 

 Спрете потока от негативни мисли, като кажете на себе си: това не е вярно, 
това е лъжа... 

 Разгледайте в детайли механизма на негативните мисли 
 Правете реалистичен анализ на обстоятелствата или конкретния казус 
 Генерирайте положителни мисли, опитвайки се да видите добрата страна на 
нещата  

 Самоутвърждавайте собствената си важност и възможности по реалистичен 
и същевременно позитивен начин 

Материали: копия на Приложение 1.7.1: 10 механизма за негативното 
мислене и Приложение 1.7.2: Направете твърденията положителни; 
химикалки.  

Източник: 

http://www.msssi.gob.es/ca/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado5_1.
pdf 

 

 



 
 

 

Модул 2: Умения за учене 

 

Обучителни цели Дейности Работни материали 

Обучителите са по-добре подготвени да 
подпомагат развитието на обучаемите в 
следните направления: 

 Повишаване на осведомеността 
относно обучението и насърчаване 
създаването на най-необходимите 
„умения за учене“  

 Насърчаване процеса на 
размишление и анализ върху 
индивидуалните ценности, страсти, 
мотивация, силни страни и качества 
на обучаемите 

 Дефиниране на разнообразни начини 
за обучение 

 Идентифициране на предпочитаните 
начини за обучение 

 Създаване на стратегии за 
повишаване на ефективността от 
обучението 

 Оценка на обучителни резултати 

2.1. Обучителен колаж (стр. 41) 

Индивидуална работа 
60 мин. 

Приложение 2.1.1: Пример за 
мисловна карта  
(стр. 159) 

Приложение 2.1.2: Мисловна карта “Аз 
като обучаем” (стр. 160) 

2.2. Оригами (стр. 43) 

Работа по групи 
30 мин. 

Приложение 2.2.1: Оригами Жерав 
Инструкции - Визуални (стр. 161) 

Приложение 2.2.2: Оригами Жерав 
Инструкции – Писмени (стр. 162) 

2.3. Моят начин на обучение 
(стр. 444) 

Индивидуални размишления; 
Дискусия 
90 мин. 

Приложение 2.3.1: Викторина – “Кой е 
Вашият най-ефективен начин за 
обучение?” (стр. 163) 

Приложение 2.3.2: Карти със съвети за 
различните начини на обучение (стр. 
166) 

2.4. Лодка за оценка (стр. 46) 

Оценка 
30 (+ 30) мин. 

Приложение 2.4: Лодка за оценка (стр. 
169) 
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Дейност 2.1: Обучителен колаж 

Инструкции: 

Тази дейност служи за подпомагане на участниците при дефинирането на 
личната мотивация за учене, чрез идентифициране на силни страни, интереси 
и страсти, както и използването им за база при планирането на бъдещ 
обучителен процес.  

Тази дейност цели: 

 Дефиниране на интереси и страсти 
 Дефиниране на лични ценности, цели и нужди  
 Да повиши уменията за себеизразяване  
 Да демонстрира начини за употреба на индивидуални силни страни и 
положителни качества  

 Да демонстрира начини за изразяване на индивидуални цели по уникален 
начин  

 Да подпомогне дефинирането на индивидуални цели и визия 
Тази дейност може да се организира по два начина, като и при двата се 
използва методът „Мисловна карта“.   

Мисловните карти представляват диаграми, използвани за визуално 
представяне на информация (идеи, задачи, цели), свързана чрез ключова дума 
или идея. Мисловната карта има йерархична сртуктура и показва 
взаимовръзките между отделните части на едно цяло. Основава се на 
използването на една централна идея (поставена в центъра на бял лист 
хартия) от която се разклоняват асоциираните с нея идеи или категории, като 
всяка отделна идея е представена чрез ключова дума и визуални елементи 
(изображения, цветове, схеми, форми).  По-големите идеи/концепции са 
свързани директно с основната идея, а по-малките се представят като 
разклонения.  

За разлика от традиционния текст, информацията в мисловните карти е 
структурирана по начин, който много по-точно наподобява как функционира 
мозъкът.  Тъй като това е дейност, която е както аналитична, така и креативна, 
тя ангажира мозъка по много по-комплексен начин, активирайки всички 
когнитивни функции. (Приложение 2.1.1: Пример за мисловна карта) 

7 стъпки за създаване на мисловна карта: 

1. Започнете от средата на празен лист хартия  
2. Използвайте снимка или изображение, за да представите основната идея  
3. Изполвайте много цветове през цялото време  
4. Свържете основните разклонения с главната идея, второстепенните 

разклонения с основните, третостепенните с второстепенните и т.н.  
5. Направете разклоненията по-скоро извити, отколкото прави  
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6. Използвайте по една ключова дума на разклонение.  
7. Използвайте изображения през цялото време  

(повече информация можете да откриете на следния линк: 
http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/ ) 

Помолете участниците да подготвят колаж, използвайки снимки и текст от 
списанията, който да представя техните индивидуални силни страни, лични 
ценности, мотивация за учене, страсти и качества, които ги правят уникални.  

Основните опорни точки са:  

1. Защо уча = мотивация 

2. Какво искам да науча = интереси и страст 

3. Как уча = предпочитан начин на обучение  

4. Кой съм аз = самосъзнание за историята на обучението 

Участниците имат 30 мин. за подготовка на колажите, след което се подреждат 
в кръг и представят колажите си на останалата част от групата.   

При достъп до компютри или други дигитални устройства, на следните интернет 
адреси могат да се намерят безплатни онлайн инструменти за създаване на 
мисловни карти:: 

https://coggle.it/  

https://www.mindmup.com/  

https://www.mindmeister.com/it  

Помолете участниците да създадат мисловни карти като следват 
предоставения модел (Приложение 2.1.2: Мисловна карта „Аз като обучаем“) 
и да помислят върху представените 3 опорни точки.  

Кажете на участниците, че са напълно свободни да променят и адаптират 
предоставения образец според собствените си желания, като използват 
изображения, думи, символи и други средства. Насърчете ги да развихрят 
въображението си. 

Участниците имат 30 мин. за подготовка на колажите, след което се подреждат 
в кръг и представят колажите си на останалата част от групата.  

Можете да покажете на участниците дадените примери за мисловни карти, но 
ги насърчете да се чувстват свободни да се изразят както намерят за 
подходящо, използвайки своята креативност и въображение. 

 

Материали: копия на Приложение 2.1.1: Пример за мисловна карта и 
Приложение 2.1.2: Мисловна карта „Аз като обучаем“, химикалки; стари 
списания и вестници; лепило; ножици; цветни моливи и флумастри; компютри.   
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Дейност 2.2: Оригами 

Инструкции: 

Разделени в групи по 3ма (или 4ма), участниците ще трябва да създадат 
оригами (препоръчително е да се направи оригами жерав, който е лесен за 
начинаещи), използвайки различни подходи за обучение:  

1. Гледане на видео с инструкции (има много видеа с инструкции в Youtube, 
например https://www.youtube.com/watch?v=RsnEFQv3uCI&t=17s); 

2. Запознаване със списък с инструкции (Приложения 2.2 Оригами Жерав 
Инструкции). 

В Интернет могат да се намерят инструкции на различни езици. Обучителят 
може да прецени дали да покаже на групата само видео инструкциите или само 
писмените. Друг вариант е да се направят две групи, като всяка от тях да 
получи инструкции в различен вид.  

3. Участниците трябва да следват инструкциите на обучителя  
4. Участниците трябва да намерят индивидуален начин на обучение, който 

най-добре им пасва. 
Всички участници ще имат еднакво време за завършване на задачата (това 
зависи от времето, необходимо на обучителя, за да направи оригамите – 
препоръчително време: 15 мин.)  

След приключване на задачата всички участници ще имат възможността да 
сравнят постигнатите резултати и да дискутират дейността като анализират 
различните обучителни подходи и техните ефекти: Кой метод е бил най-лесен 
за възприемане? А кой е бил най-труден? Защо? 

Материали: копия на Приложения 2.2 Оригами Жерав Инструкции, 
химикалки, компютри с интернет връзка; хартия  

Съвети за обучителя: 

Обучителят трябва да тренира предварително направата на оригами, докато не 
усвои техниката. За целта може да му помогне гледане на видеа в Youtube, 
например.  
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Дейност 2.3: Моят начин на обучение 

Инструкции: 

Въз основа на резултатите от предишните дейности, както и на база предишен 
опит и знания на участниците, групата трябва да дефинира различните начини 
на обучение, които да се запишат на флипчарта в 6 колони (по една за всяка 
разновидност):  

1. Слушане 
2. Говорене 
3. Писане 
4. Правене 
5. Наблюдение 
6. Четене 

 
Участниците ще получат копия от 
Приложение 2.3.1: Викторина – 
“Кой е Вашият най-ефективен 
начин за обучение?”, с помощта на 
която ще идентифицират своя 
предпочитан начин на обучение.  

След като попълнят въпросника, те 
ще сравнят резултатите си с 
останалите и ще ги дискутират, 
обсъждайки плюсовете и минусите 
на различните начини на учене. 

Обучителят трябва да подготви 
набор от карти, на които са 

написани съвети и характеристики на всяка разновидност на начин на обучение 
(Приложение 2.3.2.: Карти със съвети за различните начини на обучение) и 
да ги размеси.  

Всяка карта съдържа съвет, който да се използва за подобряване на 
ефективността в процеса на обучение, свързана с различните разновидности. 
Всеки участник на свой ред ще избере карта, ще я прочете на глас и ще реши 
към кой вид начин на обучение се отнася тя. Картата трябва да бъде 
прикрепена към флипчарта в съответната колона.  

Накрая на тази дейност обучителят трябва да провери дали всички карти са по 
съответните им места.  

Последната задача към участниците е да дискутират предложените в картите 
съвети: Били ли са предварително наясно с тях? Полезни ли са? Ако да/не, 
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защо? Поканете ги на свой ред да предложат съвети и да дискутират 
полезността им с останалите в групата.  

Материали: копия на Приложение 2.3.1: Викторина – “Кой е Вашият най-
ефективен начин за обучение?” и Приложение 2.3.2.: Карти със съвети за 
различните начини на обучение, химикалки, флипчарт, маркери, хартия. 
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Дейност 2.4: Лодка за оценка 

Инструкции: 

Оценката на обучението е от фундаментално значение за процеса на учене.  

За да може обучението да протича гладко и ефективно, човек трябва да е 
наясно не само с резулттаите, които е постигнал, а и по какъв начин е успял да 
ги постигне. Процесът на ефективно учене трябва да бъде осъзнат, за да може 
да бъде продължен. Тази дейност е предназначена да бъде използвана от 
обучителите, за да насърчат участниците да разсъждават върху учебния 
процес и да идентифицират факторите, допринесли за успешното учене, така 
че те да могат да бъдат използвани отново. 

Преди старта на обучението, участниците ще бъдат поканени да анализират 
своите очаквания, мотивациия и интерес към ученето. 

Те трябва да нарисуват лодка в морето (графиката може да се подготви 
предварително от обучителя – виж Приложение 6): всеки елемент от нея 
представлява аспект от учебния процес.   

 Слънцето изобразява очакванията от обучението.  
 Рибите и котвата представляват срещнатите трудности и препятствия по 
време на процеса.  

 Крилата изобразяват мотивацията в обучението  
Всеки участник ще разполага с известно време да анализира и запише своите 
мисли.  

След приключване на дейностите по настоящия модул, участниците трябва да 
напишат очакванията от обучението, които са били изпълнени, да изобразят 
рибите и котвите, които са срещнали, както и да споделят своите наблюдения 
относно позитивните и негативните аспекти на дейностите.   

(Виж примерна Лодка за оценка в Приложение 2.4). 

Материали: копия на Приложение 2.4: Лодка за оценка, флипчарт или 
обикновена хартия, цветни моливи; химикалки.  

Съвети за обучителя: 

Предложение 1: Тази дейност може да се обвърже с предишната (Оригами) и 
участниците да направят лодката, вместо да я рисуват.   

Предложение 2: Тази дейност може да се използва и за финална оценка на 
обучителен опит. 
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Модул 3: Емоционално и физическо здраве 

 

Обучителни цели Дейност Работни материали 

Обучителите са по-добре подготвени да 
подпомагат развитието на обучаемите в 
следните направления: 

 Разпознаване, управление и 
изразяване на емоциите по 
продуктивен начин; активна 
комуникация и изграждане на 
емпатия    

 По-добро разбиране на 
устойчивостта; Знания и умения за 
насочване на обучаемите към 
ефикасни начини за справяне с 
трудни ситуации, изграждане на 
самочувствие и способност за 
откриване на вътрешни и външни 
ресурси за управление на трудни 
ситуации 

 Повишаване на осведомеността 
относно културните различия; 
Повишаване на знанията за правата 
на децата и мигрантите и 

3.1. Въведение в темата за 
емоционално и физическо 
здраве  (стр. 49) 

Дискусии 
15 мин. 

 

3.2. Какво чувстваш? (стр. 50) 

Индивидуална работа; 
размишления 
15 мин. 

 

3.3. Моят път в живота (стр. 51) 
Индивидуална работа; 
размишления 
20 мин. 

 

3.4. Къщата на устойчивостта  
(стр. 52) 
 

Индивидуална работа; 
размишления 
10 мин. 

Приложение 3.4.1: Къщата на 
устойчивостта (стр. 170) 

Приложение 3.4.2: Къщата на 
устойчовостта (стр. 171) 



 
 

 

подобряване на уменията на 
обучаемите за разпознаване на 
рискови ситуации и опазването им от 
опасности 

 Повишаване на осведомеността 
относно позитивите на 
здравословния начин на живот – 
позитивно мислене и начини за 
справяне със стреса; правилно 
хранене, спане и упражнения; 
подобрени способности за 
насърчаване на младите хора към 
здравословен начин на живот 

 Създаване на планове за бъдещето 
(професионално развитие, лични 
цели, т.н.) 

3.5. Съветниците (стр.53) 
Групова ролева игра 
45 мин. 

 

3.6. Ново начало (стр. 55) 
Групова работа 
10 мин. 
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Дейност 3.1: Въведение в темата за емоционално и физическо здраве  

Инструкции: 

Ако прецените да говорите и за физическо и за емоционално здраве, можете да 
започнете дейността с изработването на мисловна карта, в която да се 
изобразят всички елементи, които гарантират здравето. Препоръчително е да 
попълните мисловната карта заедно с участниците. Можете да използвате тази 
диаграма като помощен материал, за да сте сигурни, че сте покрили всеки 
аспект на здравето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Графика: Mindmap Artists – Jane Genovese and Sharon Genovese 

Материали: Флипчарт; химикалки 
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Дейност 3.2: Какво чувстваш?  

Инструкции: 

Раздайте на всеки участник по един лист хартия и ги помолете да запишат на 
него всичко, което чувстват в този момент. Кажете им да не мислят прекалено 
много, а да запишат всичко, което им дойде първо наум. Отделете около 90 
секунди за тази дейност.  

Помолете 2-3 доброволци да прочетат това, което са написали. Имайте 
предвид, че в повечето случаи младежите са склонни да пишат по-общи неща, 
а не конкретни. Също така, те имат навика да си налагат цензура и не пишат 
неща от рода на „Гладен съм“, „Студено/топло ми е“, „Чувствам, че мускулите 
ми са напрегнати“, „Чувствам, че главата ми е празна“,  „Тъжен/а съм, заради 
нещо, което ми се случи тази сутрин на път за насам“, и т.н. Тази дейност е 
много подходяща за трениране на „емоционалния мускул“, защото участниците 
се научават да изразяват чувствата си, а не да ги крият и цензурират, защото 
„не са подходящи за тази среда“. 

Материали: хартия, химикалки 
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Дейност 3.3: Моят път в живота  

Инструкции: 

Продължете дейностите, като дадете възможност на участниците да изразят 
по-дълбоки чувства.  

Самостоятелно, всеки участник трябва да начертае на лист А4 своята линия на 
живота. От раждането до настоящия момент, всеки трябва да нанесе на 
линията всички преживяни възходи и падения. След това всеки трябва да 
избере някоя трудна ситуация, ниска точка във времевата линия. Помолете 
участниците да помислят какво им е помогнало да се изправят и преодолеят 
тази ситуация. След като индивидуалната работа приключи, участниците 
трябва да се групират по двойки и да споделят подробности от това неприятно 
събитие един с друг, както и какво им е помогнало да го преодолеят. Всички 
вътрешни и външни ресурси след това трябва да се обсъдят в групата. Те са 
свързани с темата за устойчивостта.  

Дайте на всеки участник по един лист и ги помолете да напишат на него нещо 
хубаво за значим човек в живота си, който по някакъв начин им е помогнал да 
преодолеят трудни моменти. Съберете всички тези листове в купа.   

Това упражнение, както и двете предишни, полагат основите на безопасна 
приятелска среда, в която участниците да свикнат да дефинират и изразяват 
чувствата си.  

Материали: хартия, химикалки, лепящи цветни листчета 
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Дейност 3.4: Къщата на устойчивостта 

Инструкции: 

Начертайте Къщата на устойчивостта, както е показано в теоретичната част на 
модула и обяснете подробно на участниците значението на всяка стая (какви са 
елементите, които изграждат устойчивостта). След това им раздайте работни 
листове с изображение на Къщата и ги помолете да попълнят следните 
елементи: 

 Кои са хората, които ги обичат безусловно?  
 Къде намират смисъл в живота?  
 Какви умения имат?   
 Какви са техните ресурси и потенциал?  

Ако е необходимо, помогнете на участниците да попълнят Къщатаи 
анализирайте заедно различните аспекти на техните Къщи. 

Материали: копия на Приложение 3.4.1 и 3.4.2.: Къщата на устойчивостта, 
химикалки 
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Дейност 3.5: Съветниците 

Инструкции: 

Това е упражнение, което много задълбочава работата по емоциите, но за да го 
направите, трябва да отделите достатъчно време и да го анализирате. 

Разделете участниците на две групи:  

 Група 1 – Учителите трябва да решат проблем на едно дете. Групата 
излиза и обучителят им казва да помислят за реални проблеми, за които 
биха искали да получат помощ от съветник.  

 Група 2 - Това е групата, останала в класната стая - съветниците. Всеки 
съветник ще седне на един стол, като пред него ще има празен стол. 
Обучителят казва на "съветниците", че ще получат три посещения от три 
различни лица, които искат да обсъдят тема с тях. Тяхната роля е да 
приемат трите лица по три различни начина.   

 Първият човек, който стои пред тях, ще бъде пренебрегнат. 
 Вторият път те ще слушат активно човека, могат да използват 

невербална комуникация, за да накарат човека да се почувства 
слушан, но те не могат да говорят, да дават съвети и да задават 
въпроси.   

 Третият път те ще слушат, ще задават въпроси и ще се опитат да 
дадат съвети на лицето, което седи пред тях. 

 След като се върнат в класната стая, ще намерят равен на участниците в 
групата брой съветници и всеки от тях ще седне пред съветник, за да разкаже 
какъв е проблемът. Помолете участниците да мислят и да създадат реч, която 
да бъде добре разбрана от съветника. След малко Вие ще им дадете сигнал, че 
трябва да променят съветника. Те ще седнат пред друг съветник и ще му 
разкажат същата история. След няколко минути ще им дадете друг сигнал, за 
да отидат при трети съветник, за да разкажат за същия проблем и да получат 

съвети от трима различни съветници. За да има 
ред, карайте участниците да сядат до съветника, 
който им се пада от дясно.  

  За улеснение на упражнението обучителят може 
да подреди столовете, както е показано на 
изображението по-горе. Вътрешният кръг е кръгът 
на съветниците, които просто седят на столовете си 
(те не мога да си сменят местата), а външният кръг 
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е за учителите, които търсят съвети и променят местата си във всяка фаза на 
упражнението. 

Група 1 се въвежда в класната стая и след като всички седнат пред 
съветниците, обучителят дава сигнал и оставя участниците да говорят. След 
една минута, обучителят дава втория сигнал, а група 1 сменя местата си. След 
още една минута обучителят дава третия сигнал и те отново сменят местата си. 

След трите минути от упражнението обучителят спира дейността и позволява 
на участниците да се отпуснат малко, но не прекалено много, и започва 
дискусия. Първо той пита всеки участник в Група 1 как се е чувствал при 
разговора с първия съветник, с втория и с третия съветник. Важно е да 
напомним на всеки участник да изрази емоциите, които изпитва, а не да 
разказва какво се е случило през трите минути на упражнението (кой какво е 
направил или как), тъй като участниците са склонни да разказват събития, а не 
чувства. Дайте време на всеки участник да мисли и да разкрие емоциите си и 
това, което чувства. След като назоват емоциите си, попитайте какво 
поведение създава всяка емоция (като цяло в първата фаза на упражнението 
се чувстват неудовлетворени и някои от тях искат да "убият" съветника, някои 
от тях не искат да го слушат и просто започват да чакат края на упражнението - 
те се отказват - някои от тях развиват стратегии, за да бъдат чути и разбрани - 
опитвайки се да "подкупят" съветника, да го заплашват или да му помагат да се 
концентрира). 

След това попитайте съветниците как се чувстват по време на трите фази на 
упражнението. 

Важно е всеки участник да идентифицира и да каже какви са неговите емоции. 

Обучителят подчертава колко различни видове чувства има и какъв е 
интензитета им само за три минути и трябва да поиска от участниците да 
помислят за последиците от това, че са отхвърлени, не са изслушани, лишени 
са от добър съвет, когато имат проблем и искат да го обсъдят с възрастен, на 
когото могат да имат доверие. 
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Дейност 3.6: Ново начало 

Инструкции: 

Дайте на участниците купата с бележки, която събрахте по време на третото 
упражнение „Моят път в живота“. Кажете им да изтеглят едно листче на случаен 
принцип и да го прочетат на глас. Кажете им, че това е отговорът, който 
получават за своите добри думи.  
С това упражнение уъркшопа приключва в атмосфера на емоционално 
благополучие 

Материали: лепящите листчета, създадени по време на Дейност 3.3: Моят 
път в живота  

Съвет за обучителя: 

Без знанието на участниците внимателно прегледайте бележките в купата. В 
случай, че някой е написал нещо негативно, заменете бележката с позитивно 
послание, написано от Вас. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Модул 4: Комуникационни умения (Реципрочен евристичен подход) 

 

Обучителни цели Дейности Работни материали 

Обучителите са по-добре подготвени 
да подпомагат развитието на 
обучаемите в следните направления: 

 Подобряване на качеството на 
комуникационните умения  

 Анализ на значението на понятията 
"предаване на информация" и 
"комуникация", съществуващите 
различия между тях и 
потенциалните ефекти на двете 
понятия върху учебния процес 

 Подобряване на умения и качества 
като: самоанализ; слушане; 
емпатия; непредубеденост; 
уважение 

4.1. Евристичен кръг (стр. 57) 

Групова работа; Дискусия; Игра 

Макс. 120 мин. 

 

4.2. Запомнете! (стр. 59) 
Групов експеримент; Игра 
30 мин. 

Приложение 4.2: Запомнете! – Списък с 
предмети (стр. 172) 
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Дейност 4.1: Евристичен кръг 

Инструкции: 

РЕП (Реципрочен Евристичен Подход) координаторът се представя накратко и 
кани всеки участник да се представи като зададе въпроса: Каква е твоята 
мечта? 

Всеки участник трябва да сподели нещо лично за себе си. По този начин всеки 
може да се отпусне като представи себе си и слуша околните.   

Евристичния процес започва: Координаторът представя темата, например: 
Какво според вас означава „предаване на информация“? „Базирайки се на 
вашия личен опит, как бихте обяснили понятието „комуникация“?  

Всеки участник трабва да изрази мнение по темата според собствения си опит, 
стил и компетенции. Стартовата точка на дискусите може да бъде поставена 
само с една две думи. Постепенно тези начални думи се асоциират с 
прилагателни, идеи, размишления, гледни точки и по този начин уъркшопът 

реално започва. Уъркшопът активира процес на обмен и взаимно обогатяване и 
само когато комуникацията между участниците е ефективно установена, в 
крайна сметка може да се наблюдава непрекъснато генериране на идеи.  

Координаторът закрива уъркшопа, като прави кратко резюме на казаното по 
време на сесията и представи изводите и заключенията от него. 

След края на уъркшопа координаторът трябва да закрие сесията като поиска 
кратка оценка от всеки участник и ги попита за мнението им относно опита и 
какво са научили в рамките на групата. Тази финална оценка ще позволи на 
участниците да получат взаимни отзиви.   

Материали: Флипчарт, химикалки 

Съвети за обучителя: 

Поради широкото си приложение РЕП може лесно да се адаптира към 
разнообрази сфери и теми. Евристичния кръг трябва да бъде адаптиран спрямо 
специфични цели и целеви групи. Предварителното познаване на групата е 
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важно за обучителя – колко добре се познават, какви са техните приоритети и 
основни нужди, какви очаквания и желания имат от обучителния процес.  

Други теми за дискусия: Преподаване срещу Обучение 
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Дейност 4.2: Запомнете!  

Инструкции: 

Участниците се разделят на две групи:  

 Група 1 - „Предаване на информация“  
 Група 2 -  „Комуникация“  

В рамките на всяка група, участниците трябва да се разделят по двойки и да 
решат кой от тях ще е „разказвачът“ и кой ще бъде „слушателят“.  

И в двете групи разказвачът започва да чете списък с предмети, които една 
двойка ще има нужда когато отиде на къмпинг (Приложение 4.2: Запомнете! - 
Списък с предмети) и слушателят трябва да се опита да запомни колкото е 
възможно повече от тях. За целта двете групи ще експериментират с две 
различни комуникационни стратегии.  

Разказвачите в Група 1 (Предаване на информация) споделят списъка като 
само споменават 30-те предмета, от които двойката ще има нужда на 
къмпинга.  

Задачата на Група 1 е само да предаде информацията: слушателите нямат 
право да задават въпроси, а трябва само да слушат. След като разказвачът 
приключи с четенето, слушателят трябва да запише на лист всички предмети, 
които може да си спомни.  

В двойките, принадлежащи към Група 2 (Комуникация), един от партньорите 
споделя списъка, като споменава един по един 30 предмета, от които двойката 
може да се нуждае по време на почивката си. След споменаването на всеки 
предмет, разказвачът трябва да попита слушателя: „Какво мислиш? Защо 
двойката има нужда от това?“ и заедно да дискутират идеи. Задачата е 
слушателят да се насърчи да обмисли внимателно всичко, което чуе и да 
сподели мнението си. След като разказвачът приключи с четенето, слушателят 
трябва да запише на лист всички предмети от списъка, които може да си 
спомни.  

След като всички двойки приключат, слушателите от двете групи трябва да 
покажат на останалите своите списъци и да сравнят резултатите в двете групи.  

Обучителят закрива сесията и кани участниицте да анализират и дадат мнение 
относно двата подхода и нивото на постигнатите резултати.   

Материали: копия на Приложение 4.2: Запомнете! - Списък с предмети, 
химикалки 



 
 

 

Модул 5: Културно съзнание 

Обучителни цели Дейности Работни материали 

Обучителите са по-добре подготвени 
да подпомагат развитието на 
обучаемите в следните направления: 

 Изграждане на познания относно 
различията и приликите между 
различните хора и етноси  

 Изграждане на толерантност и 
търпение  

 Разчупване на стереотипи 
 Насърчаване на съпричастност  
 Създаване на социални и културни 
умения 

5.1. Името ми казва кой съм  
(стр. 62) 
Дейност за загряване 
20 мин. 

 

5.2. Живот в един съвършен свят  
(стр. 63) 
Работа по групи; Ситуационна 
игра 
60 мин. 

Приложение 5.2.1: Живот в един 
съвършен свят – Колело на мира 
Викторина (стр. 173) 

Приложение 5.2.2: Живот в един 
съвършен свят – Попълнено колело на 
мира (стр.179) 

5.3. Дискусии относно значението 
на мира и толерантността  
(стр. 66) 
Групови дискусии 
30 мин. 

Приложение 5.3: Инструкции за 
дискусии (стр. 180) 

5.4. Упражнение с етикети  
(стр. 67) 
Групов експеримент 
30 мин. 

 

 

 



 
 
 

 

 5.5. Подготовка и презентация на 
казуси  
(стр. 68) 
Работа по групи 
30 мин. 

 

5.6. История на човешките права  
(стр. 69) 
Викторина; Работа по групи; 
Игра  
10 мин. 

Приложение 5.6: История на човешките 
права (стр. 181) 

5.7. Приемане на различията  
(стр. 70) 
Игра 
30 мин. 

Приложение 5.7: Приемане на 
различията – Правила (стр. 188) 

5.8. Осъзнаване на различията  
(стр. 74) 
Работа по групи; Презентация 
60 мин. 

Приложение 5.8: Културен модел 
„Айсберг“ (стр. 196) 
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Дейност 5.1: Името ми казва кой съм 

Инструкции: 

Всеки участник написва своето име на лист (най-добре галено име или прякор) 
и до всяка буква от името си трябва да напише нещо типично за него, което да 
започва със същата буква – качество, хоби, интерес, любим човек и т.н. След 
това всеки трябва да прочете написаното пред останалата част от групата. 

Материали: хартия, химикалки 
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Дейност 5.2: Живот в един съвършен свят 

Инструкции: 

Тази дейност започва с викторина с пословици и други мъдрости, свързани с 
различни аспекти на живота в мир, а след това дава възможност на 
участниците да разсъждават за: 

 Значението на мира  
 Вътрешния мир, мира с околните и мира с природата  
 Изграждане на мирно поведение и толерантност към околните. 

Специфични цели:  

 Усещане на взаимозависимостта между отделните измерения на мира  
 Обсъждане на различните значения на мира и на начина, по който се 
проявяват в ежедневния живот  

 Стимулиране на чувството за уважение, солидарност, толерантност, 
отговорност и приемане на различните 

Следвайте инструкциите от 1 до 5: 

1. Покажете на всички участници празното колело на мира, което сте 
подготвили. Посочете отделните секции: мир със самия себе си, мир с 
другите и мир с природата. Обяснете, че попълненото колело ще 
представи постигането на идеалното състояние на мир. За да го попълнят, 
участниците трябва да намерят 21 „думи на универсалната истина“, които 
се отнасят до всяка една от 21 области на живота в мир. Тези липсващи 
думи могат да се намерят по целия свят в различни мъдрости и поговорки.  

2. Помолете участниците да се разделят в три групи и им раздайте по един 
химикал, копия от празното колело на мира и копие от листа с викторината. 
Припомнете, че трябва да се открият липсващите думи във всяка 
поговорка или мисъл. Номерата на поговорките или мислите, където са 
тези думи съответстват на номерата на категориите в различните полета 
на колелото на мира.  

3. Когато работата на групите привърши, съберете всички участници заедно. 
Помолете някои от тях да прочетат попълнените поговорки една по една. 
Проверете дали са попълнени правилно и помолете четящия да напише с 
цветен маркер съответната дума върху голямото колело на мира.  

4. Повторете процедурата с останалите поговорки, докато схемата се 
попълни, а състоянието на мир е постигнато.  

5. Раздайте на участниците копия от материал 3. Попълненото колело на 
мира ще им е необходимо за следващата част на дейността.  

Обобщение и оценка  

Най-напред проведете разговор за колелото на мира и универсалността на 
представените категории. Ето няколко предложения за въпроси за дискусия: 
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 Трудно ли беше да се открият думите? Колко от изброените поговорки 
и цитати са били познати на участниците? Това наистина ли са „мъдри 
слова“, които имат връзка с живота ни в днешно време?  

 Думите от най-вътрешния кръг представляват ли универсални 
ценности? Еднакво важни ли са те за различните култури? Кои от тях са 
най-значими в нашата култура?  

 Има ли други основни ценности, които не са представени? 
 

Материали: копия на Приложение 5.2.1: Живот в един съвършен свят – 
Колело на мира Викторина; Приложение 5.2.2: Живот в един съвършен 
свят – Попълнено колело на мира, химикалки, хартия 

Съвети за фасилитаторите:  

Има допълнителна информация по въпросите, възникнали по време на 
настоящата дейност. Тя ще Ви помогне да ръководите дискусиите в групите. 
Опитайте се да извлечете от участниците взаимовръзката между трите 
измерения на мира. Не се страхувайте от евентуални противоречия – в 
същността си темата е доста противоречива. По-добре би било да 
поразсъждавате за аргументите „за“ и „против“ дадените теми и да наблегнете 
на факта, че тези неща не са „черни“ или „бели“ и няма еднозначни отговори. 

Има много начини, по които колелото на мира може да бъде интерпретирано. 
Следните бележки могат да Ви бъдат от полза по време на дискусиите: 

 В центъра на кръга е безкрайността – няма начало и край.  
 Всички думи в най-вътрешния кръг представляват тези ценности и 
поведение или съществуване, които би трябвало да присъстват във 
всяка от съответните области от нашия живот. Така например, за да сме 
в състояние на мир с другите и с обществото, ние се нуждаем от мир в 
областта на икономиката, социалния живот и културата.  

 Съзнанието, тялото и емоциите са областите, в които попада фокусът на 
връзката ни със самите себе си и с вътрешния ни мир. За да постигнем 
вътрешен мир, ние имаме нужда от мъдрост, трябва да изпитваме 
любов, търпение, състрадание и радост, а освен това ни е нужно и 
здраво тяло.  

 Третото измерение на мира е заобикалящата среда, което съвпада с 
мира в природата. Тук има три области: нужно ни е знание, за да бъдем 
информирани, трябва да уважаваме живота и да бъдем в хармония с 
материята (природа, дървета, цветя, животни и др.). 

Ако в групата има повече от 18 души, най-добре да удвоите броя на малките 
групи и да работите с 6 малки групи вместо с 3 по-големи. Не забравяйте да 
направите допълнителни копия от материалите. 
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Вариации: 

Можете да организирате дейността по попълване на колелото на мира като 
дейност за цялата група. Прочетете една по една поговорките и цитатите и 
поискайте предложения за липсвашите думи. В такъв случай ще трябва да 
нанесете думите направо в голямата схема и да направите копия от 
попълненото колело на мира, така че по време на Част 2 участниците да могат 
да го ползват. 
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Дейност 5.3: Дискусии относно значението на мира и толерантността 

Инструкции: 

Тази дейност е продължение на предната. Целта е участниците да се насърчат 
да дискутират и изразят свободно мнението си относно мира, толерантността и 
взаимното приемане.   

1. Помолете участниците да се върнат в предишните си подгрупи. Раздайте 
листовете с Приложение 5.3: Насоки за дискусии – по един за всяка група. 
Помолете групите да обсъдят въпросите, дадени в съответните насоки за 
дискусии, като същевременно следят категориите в даденото поле от колелото 
на мира. Участниците трябва да се опитат да стигнат до консенсус относно 
въпросите и да се подготвят да докладват за своите дискусии.  

2. Накрая съберете всички групи заедно и помолете всяка от тях да 
докладва.  

3. За да могат дискусиите да протичат гладко и ефективно трябва да се 
следват много стриктни правила през цялото време. Най-важното правило, 
което трябва да се подчертае, е че темата на дискусията трябва винаги да бъде 
следвана. Не могат да се обсъждат странични проблеми и не може да се 
правят отклонения. Кажете на обучаемите, че е много важно внимателно да се 
изслушват и да не пречат на връстниците си да изкажат мнение. 
Противоположните мнения трябва да се изразяват внимателно и уважително. 
Никакви обиди и висок глас няма да бъдат толерирани. 

Помолете по един представител на всяка група да направи кратко резюме на 
въпросите от листа с насоки за дискусия. След това обсъдете следните 
въпроси един по един: 

 Лесно ли е било да се постигне консенсус по всички обсъждани проблеми?  
 Кой въпрос е бил най-спорен? Защо?  
 Какво е меннието на участниците за това противоречие?  
 Защо хората имат различни мнения по въпросите, свързани с мира?  
 Хората често свързват дискусиите за вътрешния мир с религия. Защо това 
е така? 

 Трябва ли да са религиозни хората, за да имат качествата, необходими за 
постигане на вътрешен мир?  

 Какви са взаимовръзките между дискутираните теми и правата на човека?  
 Мирът необходима предпоставка ли е за съществуването на култура на 
човешките права, или преди всичко е необходимо да се уважават правата 
на човека, за да се постигне състояние на мир? 

 

Материали: копия на Приложение 5.3.: Насоки за дискусия; химикалки 
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Дейност 5.4: Упражнение с етикети 

Инструкции: 

Участниците се подреждат в кръг и стоят със затворени очи докато обучителят 
слага по челата им малки самозалепващи листчета в различни цветове. Броят 
на листчетата от всеки цвят е различен и варира според размера на групата, но 
винаги трябва да има един цвят, от който да има само едно листче (например 
едно червено, три сини, три зелени, четири оранжеви, четири черни). 

Етап 1:  Помолете участниците да отворят очи и мълчаливо да се групират 
по цвят.   

Дискусия: попитайте всички как са се чувствали по време на тази 
дейност (например: участниците от големите групи са се чувствали 
добре и сигурни заедно; с удоволствие са отхвърлили човека с 
различния цвят етикет, или напротив – изпитали са съжаление към 
него/нея). След това попитайте участника, носещ различния цвят 
етикет (в този случай червен), как той/тя се е чувствал/а: (например 
дискриминиран; отхвърлен; горд, че е различен и т.н.).  

Етап 2:  Помолете участниците мълчаливо да направят групи, съставени от 
възможно най-различни цветове. Отново ги приканете да споделят 
какво се случва по време на процеса. 

Попитайте групите какво е било различното във втората част на дейността. 
Насърчавайте участниците да говорят за емоциите си, а не да се 
съсредоточават само върху фактическата страна на играта. Настоявайте за 
честност и откровеност. Целта на втория етап е преминаване от небалансирано 
изключване към балансирано включване. В този случай групата, към която се 
присъедини участникът с червения етикет има най-голям брой членове и 
превръща различията в нещо позитивно, вместо да ги отхвърли. 

Материали: самозалепващи листчета, химикалки 
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Дейност 5.5 Подготовка и презентация на казуси 

Инструкции: 

Обучителят разделя групата на няколко по-малки групи (за предпочитане по 5-6 
човека) и всяка група получава задачата да измисли кратка история, в която е 
представен някакъв вид нетолерантност. Целта е участниците да разпознаят 
различните аспекти на нетолерантността и най-вече какви са причините за 
провокирането ѝ. Най-важното е да успеят да измислят и представят ефективен 
начин за справяне с представената в казуса нетолерантност.  

Всяка група представя работата си по казусите – могат да използват ролеви 
игри, симулация или друг метод, който смятат за най-подходящ. 
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Дейност 5.6 История на човешките права 

Инструкции: 

Малко тест, малко групово вземане на решения, малко познание. Историята на 
правата на човека може да бъде добра начална дейност в семинари, обучения 
и т.н., да въведе правата на човека на участниците и да представи най-важната 
теоретична основа.  Основната цел на „История на човешките права“ е да се 
въведе темата, мисленето и важните моменти в развитието на човешките 
права. Тя се опитва да покаже, че в различни части на света, в различни 
религии, в различно време можем да намерим едни и същи основни ценности 
като човешко достойнство, свобода, равенство, помагане на другите и т.н. 

1. Поставете картите за историята на човешките права в средата на стаята   

2. Представете задачата на групата: Прочетете информацията от всички карти 
и се опитайте да създадете времева линия за правата на човека (отделете 
максимум 10 минути за тази дейност). 

3. Когато групата е готова, прочита силно картите поред. Ако има големи 
разминавания и обърквания, поправете ги, но помнете, че целта не е да 
докажете знанията на участниците, а да пробудите интереса им към правата 
на човека. 

4. Дискусия: 

 Как се чувстват участниците от резултата от играта?  
 Как групата взимаше решенията?  
 Имаше ли нова информация за участниците върху картите?  
 Какво означаваше тази дейност за тях?  

Материали: копия на Приложение 5.6: История на човешките права.  

Съвети за обучителя:  

Имайте предвид, че не съществува само едно правилно подреждане на 
времевата линия. Има някои карти, които се отнасят за по-дълъг период от 
време, а не за точна дата и тези карти могат да бъдат смесени. Основната цел 
не е да се направи "перфектната" времева рамка, а мисленето върху нейното 
създаване и работата в екип (и, разбира се, е важно участниците да не смесват 
исторически факти/фигури, като например Мартин Лутър Кинг с Мартин Лутер)  

Направете свои собствени карти с повече теми, по-забавни снимки и т.н. 
Можете да направите малки групи и да сравните различните решения в края. 
Можете да проведете и различна версия на играта. Дайте една карта на един 
обучаем и го помолете да застане в средата на помещението. После раздайте 
останалите карти на групата и ако някой от тях мисли, че неговата карта е на 
ред трябва да я прочете и обясни защо смята, че е следващата.  
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Дейност 5.7 Приемане на различията 

Инструкции: 

Интересната симулационна игра BARNGA е отличен начин да се въведе темата 
за "културните различия" сред обучаемите. По време на играта участниците се 
сблъскват с „културни“ различия и недоразумения, които ги карат да изпитат 
малък "културен шок". Играта почти веднага заинтригува всички играчи. 
Внимателното планиране на последващите дейности за дискусия и 
размишления помага да се гарантира, че всички участници ще осъзнаят и 
разсъждават върху това, което са научили от дейността. 

Подготовка: От всяко тесте махнете всички карти освен Асо, 2, 3, 4, 5, 6, 7 от 
всяка боя. Така трябва да останат 28 карти.  

Идея и цел: Целта е да се повиши осведомеността за културните различия, 
особено когато хората се преместват от една културна среда в друга. Всеки ще 
играе една и съща игра, с изключение на това, че във всяка група действат 
малко по-различни правила. Когато даден играч се премести в нова група, 
която не може да комуникира, той/тя ще се сблъска с препятствия при 
спечелването на ръка. Когато някой се присъедини към нова група или се 
премести в нов дом, правилата на това ново място са подобни на това, с което 
той/тя е свикнал/а, но с някои важни разлики, които той/тя трябва да осъзнае. 
Когато някой се присъедини към нашата група, клуб, кръг от приятели, квартал, 
трябва да сме гъвкави и да подкрепяме, когато човекът не е "наясно" как се 
случват нещата там. 

Процес на игра: Образувайте малки групи от 4 до 6 човека, които да седнат в 
кръг на пода или на маса. Важно е всяка група е далеч от останалите. 
Определете ред на групите, като ги подредите като по-голям кръг или 
поставите номериран знак във всяка група.  

На всяка група се дава тесте карти и лист с правила на играта. (Приложение 
5.7: Приемане на различията – Правила). Всяка група трябва да прочете 
правилата и да изиграе няколко игри, докато всички не разберат как да играят 
играта. В този момент те трябва да информират преподавателя. Има 8 
възможни комбинации от правила. Можете да подберете тези, които смятате за 
най-подходящи, след като имате представа за броя на групите, които ще имате. 

След като всички знаят как да играят, преподавателя взима всички правила и 
обявява, че истинската игра се играе като състезание и че всякаква устна и 
писмена комуникация е забранена.  

Играчите могат да комуникират с жестове и да рисуват снимки, ако е 
необходимо.  
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В това състезание играчите се местят между групите по следния начин: 

 Когато играта завърши, играчът с най-много ръце трябва да се премести 
към следващата маса с по-голям номер. 

 Играчът с най-малко ръце се премества в следващата маса с по-малък 
номер. 

 Останалите играчи остават на същата маса. 
 Ако има играчи с еднакъв резултат, този, чието първо име започва с по-
начална буква от азбуката трябва да се премести. 
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Рефлексия: 

След симулацията, обучителят трябва да обясни на участниците истинската 
цел на играта и да им поиска обратна връзка. Възможните въпроси за дискусия 
са:  

 Какво стана по време на играта / състезанието? Как се чувствате? 
 Какво предлага играта да направите, когато се намирате в подобна 
ситуация в реалния живот? 

 Как тази игра насочва вниманието ни към скритите аспекти на културата?   

Материали: копия на Приложение 5.7 Приемане на различията, тесте карти 
за всяка група от 4 до 6 участници; хартия и химикалки за всяка група.  

Бележки и наблюдения 

Играчите формират малки групи от например четири до шест играчи. Всяка 
група е отделена от останалите. Те получават отделно тесте карти (всяко тесте 
съдържа едни и същи карти) и правилата за игра. Те имат няколко минути да 
разучат правилата и да свикнат с играта. След като всички започнат да играят, 
фасилитаторът събира листовете с правилата и в същото време казва 
правилото "без вербална комуникация". Това означава, че играчите могат да 
жестикулират или да рисуват, ако желаят, но не могат да говорят и да пишат 
думи. Ясно е, че комуникацията, ако е необходима, ще бъде по-трудна отсега 
нататък. Тъй като играта е толкова проста и толкова кратка, тази изкуствена 
бариера пред комуникацията кара играчите да бъдат колкото е възможно по-
творчески настроени и бдителни. Често в този момент има малко нервен смях, 
някои заглушен говор и накрая всички започват да играят в мълчание. След 
това фасилитаторът обявява старт на състезанието. Както във всяко 
състезание, някои играчи напускат масата си и се преместват на друга. Те 
сядат на новата си маса, оглеждат се и веднага започват да играят. Малко след 
това в стаята се усеща промяна, а след това се виждат изражения на 
несигурност, шумолене, чувство на неудовлетвореност, подсвирвания, удари по 
масите. Съсъезанието, с повече движение на играчите на други маси, 
продължава още десетина минути, което увеличава несигурността, чувството 
на неудовлетвореност, смях, удари по масите. Понякога някой е готов да 
претендира, че е спечелил дадена ръка, а в този момент друг я взима. Понякога 
някой се опитва да разясни ситуацията (може и чрез рисунка). Понякога някой, 
който е бил първи на масата, надделява над другите, а понякога някой, който е 
по-агресивен. 

По време на дискусията фасилитаторът следи реакциите на участниците. 
Възможно е някой играч да обвини друг, че не е научил правилата коректно. 
Някой може да признае, че никога не е бил много добър в играта на карти. 
Някой друг може да говори за играчи, които се опитват да мамят. Някои хора 
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може да посочат, че на всяка маса първоначално е даден различен набор от 
правила. Някои са сигурни в това; други смятат, че това може да е вярно; други 
не да се сетили. 

Всъщност в началото на играта всяка група получава малко по-различна версия 
на един основен набор от правила. В едни правила например Асото е най- 
високо; в друг, Асото е най- ниско. В едни правила карите са коз, в други пики, в 
друг няма изигран коз. Това са единствените разлики. Това означава, че почти 
всичко, с изключение на един или два аспекта, е еднакви за всички. 

Тук се крие красотата на тази игра: всичко изглежда едно и също, и всъщност 
почти всичко е същото, но все пак има голямо объркване, несигурност, 
неразбиране и грешки поради само няколко разлики. Дори тези, които разбират, 
че правилата са различни, не са наясно с какво са различни. Дори тези, които 
разбират какви са разликите, срещат трудности при преодоляването на 
комуникационните бариери, за да се намери решение. Тази комуникация 
разпалва енергията, генерирана от играта, и осигурява базата за групова 
дискусия, богата на наблюдения как това, което се е случило, може да се 
разглежда като метафора за това, което се случва в реалния живот.  
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Дейност 5.8 Осъзнаване на различията 

Инструкции: 

1. Какво знаем за… 
Помолете участниците да се разделят на групи от 2-4 души. Осигурете на 
всеки екип един плакат и ги помолете да напишат какво знаят за... Тук 
можете да избирате различни култури, някои от които са по-известни на 
участниците, други по-малко познати, например: германци, японци, 
исландци, румънци, англичани, испанци, турци и др.  

След като участниците представят какво са написали на плакатите, 
обучителят трябва да ги попита кои са техните източници на информация. 
Обикновено участниците получават познания за различните култури: от 
масмедиите, от това, което техните приятели са им казвали, от 
литературата, от непреки източници. Обучителят трябва да подчертае 
факта, че общите ни познания за дадена култура често са плод на непреки 
източници и че хората формират общи виждания за неща, които не са 
проучили подробно. 

 

2. Стереотипи  
Участниците все още са в работните си групи. Обучителят им разказва 
историята на "Младото влюбено момиче" и ги моли да решат кой от петте 
герои в историята се е държал по най-морален начин и кой е имал най-
неморално поведение. Участниците трябва да оценят петте героя на 
историята от 1 до 5, от най-моралното поведение до най-малко моралното 
поведение. След това, обучителят им разказва втората част от историята и 
ги пита дали това е променило тяхното мнение. След това следва дискусия 
относно как хората имат навика да съставят мнение за околните на база 
откъслечна информация използвайки стереотипи. 

Младо влюбено момиче 

Фаза 1 

Имало едно време, в едно старо село, разположено на река, едно младо 
момиче на име Один. Тя била на 17 години и била влюбена в Ян, млад мъж 
от същата общност. За нещастие Ян живеел на другия бряг на реката. 
Реката била пълна с крокодили и над нея нямало мост. За това Один 
трябвало да помоли Рот- лодкаря, да ѝ помогне да пресече реката, за да 
бъде заедно с любимия си Ян. Рот ѝ отказал, казал, че няма никакъв шанс 
да я отведе до другата страна на реката. Натъжена, Один трябвало да 
помоли един друг човек от селото, който имал малка лодка за риболов, 
Тарик. Тя отишла в къщата му и го помолила да я заведе от другата 
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страна. Тарик първо отказал и после я помолил да прекара нощта с него, 
а на другия ден щял да я прекара през реката. Така и станало. На 
следващия ден Тарик я завел от другата страна на реката. Один била 
много щастлива и се затичала към любимия, след което му разказала за 
жертвите, които трябвало да направи, за да бъде с него. Чувайки това, 
Ян я отхвърлил. Много тъжна, Один го напуснала и седнала плачейки на 
речния бряг. Младият Кен дошъл при нея и я попитал защо плаче. Тя му 
разказала цялата история. Кен много се ядосал и решил да ѝ помогне. Той 
отишъл да при Ян и го ударил в лицето. 

Съвет към обучителя: След като получи оценките, дадени от групите, 
обучителят трябва да каже на участниците, че току-що е получил 
допълнителна информация за героите в историята и иска да я сподели с 
участниците. 

  

Фаза 2 

Один била младо момиче от гимназията, много влюбена в учителя си по 
математика Ян, който бил щастливо женен с деца. Тя казала, че това 
няма значение и иска да му сподели за любовта си. Рот, лодкарят, също е 
учител в същата гимназия, добър приятел с Ян. Ето защо той се 
възпротивил още от самото начало. Тарик бил дядото на Один. Тя не му 
казала защо иска да отиде от другата страна на реката, но понеже било 
късно, той ѝ казал, че няма да я остави сама през нощта и я помолил да 
прекара нощта с него и баба си, обещавайки, че ще пресекат реката още 
на сутринта. Кен бил млад психопат, който се скитал по речните 
брегове. Ян имал късмета да се измъкне само с един удар в лицето ... 

Съвет към обучителя: Сега попитайте участниците дали новата 
информация променя мнението и оценките им, и започнете дискусия за 
начините, по които съдим хората, без да имаме достатъчно информация, 
както и за това как задълбочаването на нашето разбиране променя 
перспективата ни. 

 

3. Културен модел „Айсберг“: 

Един от най-известните модели на култура е моделът „айсберг”. Той се 
фокусира върху елементите, които съставят културата и върху факта, че 
докато някои от тези елементи са напълно видни, други съвсем не са.  

Основната идея на този модел е, че културата може да се представи като 
айсберг: само малка част от айсберга се вижда над водната повърхност. 
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Върхът на айсберга се държи на много по-голямата и мощна основа, която 
остава невидима във водата. В културата, обаче, има и видими части, между 
които архитектурата, изкуството, готвенето, езика. Но мощните основи на 
културата са по-трудно забележими: историята на общността, която носи 
културата, техните норми, ценности, разбирането им за времето, 
пространството, природата и други.  

Моделът тип „айсберг” показва, че видимите части на културата изразяват 
невидимите. Така, той още показва колко трудно е понякога да се разбират 
хора с различно културно потекло, защото ние можем да забележим 
видимите части на техния „айсберг”, но не можем веднага да видим 
основите, върху които те са стъпили. 

Процесът на преминаване от етноцентризъм към етно-относителност има 
шест стадия: 

1. Отрицание 
2. Устойчивост 
3. Омаловажаване 
4. Приемане 
5. Адаптация 
6. Интеграция 

Толерантността е просто фаза между омаловажаването и приемането, така че 
за да се разбере дадена култура винаги трябва да се извърви целият път към 
Интеграцията.   

Източници: https://quizlet.com/8817828/flashcards  

Материали: копия на Приложение 5.8: Културен модел „Айсберг“, флипчарт, 
хартия, химикалки, маркери, ножици, мултимедия.  

Съвети за обучителя: 

Дейностите, представени в този модул трябва внимателно да се използват, 
като винаги се взимат предвид спецификите на групата. Понякога теми като 
религия или сексуална ориентация могат да бъдат много чувствителни. 
Обучителят трябва внимателно да осмисли и прецени спецификите на групата 
и винаги да бъде нащрек за възникнали конфликти и проблеми между 
участниците и да бъде готов да ги реши по най-добрия възможен начин. 
Участниците трябва да се чувстват сигурни и спокойни, за да споделят своите 
честни мнения и разсъждения по темите. 

 

 



 
 
 

 

Модул 6: Изграждане на ИКТ умения 

 

Обучителни цели Дейности Работни материали 

Обучителите са по-добре подготвени 
да подпомагат развитието на 
обучаемите в следните направления: 

 Интегриране на ИКТ и 
дигиталните устройства в 
обучителния процес 

 Употреба на дигитални средства 
за комуникация с по-широка 
публика 

 Развиване на креативността на 
обучаемите чрез използване на 
дигитални средства 

6.1. Дигитален комикс (стр. 78) 
Работа в екип 
60 мин. 

 

6.2. Интерактивна страница (стр. 
79) 

Дигитално базирано учене 
50 мин. 

 

6.3. Намерете го... (стр. 81) 
Проучвателна игра 
30 мин. 

 

6.4. Проект свързан с местните 
общности - Статия (стр. 84) 
Проектно базирано учене, 
работа в екип  
10 мин. 
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Дейност 6.1.: Дигитален комикс  

Инструкции: 

Разделете групата на отбори по 2-4 души. Поканете участниците да създадат 
дигитален комикс като използват някой от следните уебсайтове: 
http://www.comicshead.com/comicscreator.php, https://www.pixton.com, (те са 
безплатни и свободни за ползване, но изискват регистрация, която може да се 
направи за няколко минути). 

Предложената тема е „Събитие от националната и международната сцена от 
последната година, което е имало голямо отражение върху вас“. Дайте на 
участниците 10 мин. да дискутират и решат по каква тема да работят. 
Попитайте всеки отбор кое събитие са избрали (направете го насаме, за да 
може останалите да не знаят по какви теми ще работят другите отбори). Ако 
някои отбори изпитват трудности при дефинирането на тема, можете да им 
дадете предложения, от които да избират.  

След като всички са избрали тема, помолете групите да започнат работа по 
комиксите си. Задайте ограничение на съдържанието: 6 сцени. Когато групите 
са готови им кажете да свалят създадените комикси (по възможност могат и да 
ги принтират). Поканете всяка група да представи работата си пред останалите.  
По време на презентациите, попитайте всяка група защо са избрали точно това 
събитие и какво влияние е оказало то върху тях. След като всички отбори са 
представили комиксите си, цялата група трябва да гласува за най-добър 
комикс. 

Материали: един компютър на отбор; интернет връзка; хартия; химикалки 

Съвети за обучителя:   

Необходимото време за осъществяването на тази дейност зависи от 
техническата грамотност на обучаемите, техните креативни умения и 
способност за работа в екип. Групите ще имат нужда от поне 2 часа за 
завършване на тази задача. Ако не разполагате с толкова много време, кажете 
на групите да завършат комикса вкъщи или разширете дейността в рамките на 
две/три занятия.   

При осъществяване на дейността, ако обучителят се опасява, че участниците 
няма да могат сами да измислят тема по която да работят, той/тя може 
предварително да подготви списък с възможни теми и да го предложи на 
групите. Също така, обучителят може да даде няколко минути на групите да 
потърсят в Интернет информация за някое събитие, което да им послужи за 
основа. 
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Дейност 6.2 Интерактивна страница  

Инструкции: 

Тази дейност позволява използването на социални медии, като Facebook за 
образователни цели. Тя може да бъде използвана от обучители във всяко 
училище, за работа по разнообразни теми, от традиционни учебни предмети 
като математика или история до теми като национални / световни новини, 
кухня, кино, спорт или здравословно хранене.  

Кажете на участниците, че тяхната задача е да създадат интерактивна 
страница по дадена тема, която да се използва за период от няколко седмици / 
месеци. Страницата ще бъде пространство за обсъждане на въпроси, свързани 
с темата, за даване на задания на участниците, които да се извършват с 
помощта на дигитални средства и да предават онлайн.  

Помолете участниците да се разделят на групи от 2-3 души. Всяка група трябва 
да влезе в акаунт във Facebook (може да бъде личния акаунт на някого от 
групата, а може да се създаде и нов за целите на упражнението). Помолете 
всяка група да избере тема на страницата и да я създаде.  

След като страниците са създадени, дайте на отборите следните задачи:  

- Създаване на писмена задача за обучаемите, които ще ползват 
страницата, която да бъде изпълнена с помощта на платформата  
https://padlet.com 

- Избор на онлайн статия свързана с темата на страницата. Споделяне на 
статията във Facebook, където обучаемите ще трябва да я прочетат. 
Създаване на набор от въпроси, на които обучаемите трябва да отговорят 
базирайки се на статията.   

Когато задачите са изпълнени, помолете по един доброволец от всеки отбор да 
представи страницата и задачите в нея. 

Материали: един компютър на отбор, интернет връзка  

Съвети за обучителя: 

При осъществяването на дейността обучителят има две възможности: да 
създаде сам  страниците или да ги създаде заедно с обучаемите, като така те 
да почувстват, че играят изключително важна роля в дейността. Също така е 
препоръчително изборът на самата тема да се обсъди с обучаемите и да се 
одобри от тях. Това ще гарантира активното им участие и влагане на желание в 
дейността.   
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След като страницата бъде създадена, обучителят започва да качва задачи, 
които обучаемите трябва да изпълнят. Инструкциите трябва да бъдат давани 
директно на страницата. Задачите могат да бъдат от различен характер: 
въпрос, който изисква търсене на информация, проект, оспорвана тема, която 
да бъде обсъдена в онлайн "форум" и т.н.  

Ето няколко примера: 

- https://www.facebook.com/Qu%C3%A9-est%C3%A1-pasando-
404743163026141/?ref=bookmarks  

- https://www.facebook.com/Futboleros-1543433595933590/?ref=bookmarks  

-  https://www.facebook.com/Cinema-1568893750025949/?ref=bookmarks  

- https://www.facebook.com/Teatralizando-323447167848762/?ref=bookmarks 

-          https://www.facebook.com/aprendiendocondakar/?ref=bookmarks  
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Дейност 6.3 Намерете го…  

Инструкции: 

Тази дейност цели развитието на умения за търсене на много специфична 
информация в онлайн пространството. Тя включва използване на браузъри, 
онлайн карти и изображения.  

Дейността се основава на текст, в който са дадени подсказки, водещи до даден 
обект/обекти, разположени в определена околност (може да бъде всичко: 
сграда, картина, река и др.). Текстът може да дава информация относно 
заобикалящата среда на обекта, неговата история или друг подходящ аспект.  
Следите могат да водят както до един обект, така и до няколко. След текста 
може да следват въпроси свързани с обекта, които да предполагат 
допълнително проучване. Обучителят може да използва дадения по-долу 
примерен текст с въпроси, или да създаде нов текст.  
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Има църква в Палермо, където можете да намерите графично изображение на 

въображаема религиозна коронация на един от царете на Сицилия. Предците 

на този крал идват от регион в Европа, който се намира на територията на 

днешна Франция.  

На разстояние около сто метра от църквата има площад, който се смята за 

въплъщение на корупцията в град Палермо през 18-ти и 19-ти век. На площада 

може да се намери издълбан образ на орел, който дава име на сградата, от 

която е част. В центъра на площада има фонтан, датиращ от средата на 16 век, 

с особено име.  

Въпроси: 

1. Как се казва царя, за чиято коронация се говори в текста?  

2. В коя църква се намира изображението на коронацията? Какво е 

любопитното във връзка с тази църква?  

3. Намерете изображението на коронацията на сицилианския цар. Какво точно 

изобразява сцената?  

4. За кой площад става въпрос в текста?  

5. За коя сграда се говори в текста? Намерете образа на орела. За какво 

служи сградата в момента?  

6. Как се казва фонтана? Защо е наречен по този начин? Намерете снимка на 

фонтана.  

Отговори:  

1. Цар Рожер II 

2. Църквата Santa Maria dell'Ammiraglio. Това е католическа църква, където 

литургията се изпълнява според византийския ритуал на древногръцки език. 

3. Мозайка представяща коронацията на цар Рожер II от Исус Христос.  

4. Площад Pretoria или Площад на срама  

5. Дворец Pretorio или Дворец на орлите. Днес в двореца се помещават 

кабинетите на кмета и общинските съветници на град Палермо. 

6. Жителите на града наричат фонтана „фонтан на срама“, поради 

изобразените на него голи човешки фигури.   
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Помолете участниците да се разделят на отбори от 2-3 души. Осигурете на 
всеки отбор копия от текста и въпросите, свързани с него. Помолете ги да 
прочетат текста и въпросите след него. Инструктирайте участниците да 
използват интернет за търсене на отговори и изображения. Когато няколко 
отбора приключат задачата, проверете техните отговори.   

Материали: компютър; интернет връзка 

Съвети за обучителя:  

При провеждането на това упражнение би било много интересно ако след 
намиране на съответния обект/и в интернет, отборите имат възможност да 
отидат и лично да направят няколко снимки. За тази цел обучителят трябва да 
адаптира дейността, като избере обекти в голяма близост до мястото, където 
се провежда играта и създаде съответните текстове със следи, които да 
помогнат на участниците да завършат задачата.  
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Дейност 6.4 Проект свързан с местните общности - Статия  

Инструкции: 

Тази дейност ще послужи за представяне на концепцията за местните 
общности пред обучаемите и ще ги насърчи да работят в екип по създаването 
на общ проект. С помощта на тази дейност обучаемите ще се запознаят със 
спецификите на журналистическите разследвания и ще се стимулира техния 
интерес към местните общности.  

Проектът ще се състои от писане на статия (в малки групи) относно тема, 
свързана със средата на обучаемите – в училище / в квартала / в града. Темата 
може да бъде свързана с култура, спорт, политика, работа, образование, 
изкуство, религия, традиции, здраве, социални дейности и т.н.  

Първо, групата трябва да бъде разделена на малки групи от 2-4 души. 
Обяснете на всяка група, че трябва да:  

 Определят по каква история/новина искат да работят;  
 Направят проучване по темата (като отговорят на въпросите Какво? 
Кога? Кой? Защо? Как?;  

 Интервюират човек, който има връзка със съответната тема;  
 Направят снимки, с които да придружат статията;  
 Създадат статията, като използват цялата събрана информация;  
 Редактират статията;  
 Представят резултатите от проекта пред останалата част от групата;  
 Публикуват статията в социалните мрежи или в специални платформи за 
споделяне на новини. 

Тази дейност може да се изпълнява в рамките на 2-3 седмици. 

Материали: по един компютър за отбор за писане и редактиране на статията; 
камера и гласов рекордер (може да използва смартфон). 

 

 

 



 
 
 

 

Модул 7: Изграждане на взаимоотношения и работа в екип 

 

Обучителни цели Дейности Работни материали 

Обучителите са по-добре подготвени 
да подпомагат развитието на 
обучаемите в следните направления: 

 Повишаване на познанията 
относно концепцията за 
изграждане на успешен екип 

 Изграждане на умения за 
разпознаване и оценяване на 
способностите и силните страни на 
околните  

 Изграждане на умения за приемане 
и оценяване на различията  

 Изграждане на увереност в 
индивида, че е част от една група, 
в която всеки може свободно да 
изразява мнението си  

 Подобрение на междуличностните 
умения  

 Изграждане на умения за взимане 
на групово решение на даден 
проблем 

7.1. Дейност за загряване (стр. 86) 
Лична презентация 
15 мин. 

Приложение 7.1: Рисуване по 
инструкции (стр. 197) 

7.2. Въведение и изграждане на 
групова енергия (стр. 87) 

Работа по групи 
15 мин. 

 

7.3. Изгубени в морето (стр. 88) 
Ситуационна игра  
45 мин. 

Приложение 7.3: Изгубени в морето  
(стр. 198) 

7.4. Пътна карта (стр. 89) 
Игра 
60 мин. 

Приложение 7.4: Пътна карта (стр. 204) 

7.5. Изграждане на мост над 
голямата река (стр. 90) 

Игра, 45 мин. 

Приложение 7.5: Мост над голямата 
река – Правила (стр. 206) 
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Дейност 7.1 Дейност за загряване – Рисуване по инструкции 

Инструкции: 

Обучителят отваря сесията като представя себе си - някаква лична 
информация, причините, поради които е избран да проведе обучението и какво 
би могъл да даде на обучаващите се по отношение на знания и умения. След 
това обучителят кани всички участници да се представят и да се чувстват 
свободни да споделят толкова подробности за себе си, колкото желаят и се 
чувстват комфортно.  

Ако обучителят и участниците вече се познават добре, горепосочените 
дейности не са подходящи. В този случай е добре да направите 1-2 дейности 
за загряване на групата (енерджайзъри).  

Ето едно предложение за забавен енерджайзър, което е идеално за трениране 
на концентрацията на членовете на групата - "Следвайте инструкциите". Играта 
е забавна и лесна за изпълнение. Обучителят раздава на участниците празни 
листове хартия и писалка / молив и прочита бавно и внимателно инструкциите, 
дадени в Приложение 7.1: Рисуване по инструкции. Целта на играта е да се 
подобри концентрацията на участниците. Ако те внимателно са слушали 
обучителя, в края на дейността трябва да се получи определено изображение. 
В края на играта всички трябва да покажат какво са направили и да анализират 
какви са основните разлики в начина, по който участниците са изпълнили 
задачата.  

Материали: инструкции Приложение 7.1: Рисуване по инструкции, хартия, 
химикалки.  
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Дейност 7.2.: Създаване на групова енергия  

Инструкции: 

Преди началото на сесията обучителят поставя три големи плаката на стената, 
на които ще бъде написано: Мога да / Мога да допринеса / Бих искал да науча. 
Обучителят кани всеки участник да продължи тези изречения самостоятелно, 
като пише по плакатите.  

На другата стена ще има два плаката, върху които ще бъде написано: Ние 
можем / Ние знаем. В края на сесията всяка група, формирана по време на 
второто практическо упражнение, трябва да продължи изреченията заедно като 
група и да напише продълженията върху плакатите.   

Материали: хартия за флипчарт, химикалки.  
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Дейност 7.3.: Изгубени в морето  

Инструкции: 

"Изгубени в морето" е забавна и много полезна дейност за насърчаване на 
взаимодействието и работата в екип сред младите хора. Шансовете за 
"оцеляване" зависят от способността им да класират спасените предмети в 
съответния ред на важност. Най-основният аспект на играта е, че отборите 
трябва да вземат единодушно решение за ограничен период от време. 

Обучителят дава инструкции и представя правилата на ситуационната игра 
"Изгубени в морето" (Подробни указания и материали за раздаване са дадени в 
Приложение 7.3.: Изгубени в морето).  

След приключване на играта обучителят трябва да направи дискусия с всички 
групи, формирани по време на дейностите относно процеса на взимане на 
решения. Основната тема на дискусията трябва да бъде работата в екип – 
Било ли е трудно да се вземе единодушно решение; Какви са характеристиките 
на един успешен отбор? 

Материали: копия на материали от Приложение 7.3.: Изгубени в морето, 
флипчарт, химикалки.  
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Дейност 7.4.: Пътна карта 

Инструкции: 

Целта на тази игра е да покаже как интеркултурното измерение е свързано със 
способността за справяне със сложна и интерактивна ситуация и емоции. 
Целта е да се развиват уменията за преговор, уменията за вземане на 
решения, за работа в екип, да се осъзнае културното / личното възприемане на 
реалността.  

Разделете участниците на 4 групи и раздайте описанието на общностите на 
всяка група (Приложение 7.4. Пътна карта).  

След играта, обсъждането трябва да се съсредоточи около следните теми: 

 Как се чувствате? 

 Как се почувствахте, като имахте определена роля в своята общност? 

 Доволен ли сте от резултата от упражнението? 

 Как бихте описали резултата от упражнението? 

 Как бихте описали процеса, включващ представителите? 

 Вашите първоначални мнения за изграждане на пътищата бяха 

потвърдени или отхвърлени, когато вашият представител се върна от 

срещата с другия представител? 

 Как избрахте представителя на населението си? 

 Мислите ли, че има някаква връзка между това, което се е случило в тази 

игра и в реалния живот? 

 Кои са силните и слабите страни на упражнението за вас? 

 Ако бяхте човекът, прилагащ този метод, какво бихте променили в него? 

Материали: копия на Приложение 7.4. Пътна карта, химикалки, хартия, 
машина за ксерокопиране.  
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Дейност 7.5: Мост над голямата река 

Инструкции: 

Симулацията включва две групи („села”) от по 6 човека. Фасилитаторът 
обяснява, че всяко от „селата” трябва да построи половината мост над 
голямата река, разделяща двете общности, за което те разполагат с 20 минути. 
Двете села ще намерят допълнителни инструкции в собствените си работни 
помещения (правилата са предоставени в Приложение 7.5.). 

В този момент двете групи отиват в своите работни помещения / части на 
стаята и виждат какви материали имат на разположение, както и един 
документ, даващ им повече информация за правилата. 

На всеки 5 минути (3 повторения) фасилитаторите ще разменят двама души 
между двете групи. Тези хора са мигрантите, които трябва да следват 
специфичните правила, за да симулират езиковите трудности във 
взаимодействието между различните култури. 

Дейността завършва с построяването и тестването на моста (той трябва да 
бъде достатъчно широк, за да покрие реката и достатъчно силен, за да 
поддържа чаша вода-като на снимката по-долу). 

 

  



 
 
 

 

91 

Въпроси за оценка на дейността: 

Смятате ли, че реакциите ви по време на играта бяха продиктувани от 
вашия личен опит или не? 
Защо? 
Беше ли трудно да излезете от собствената си "лична култура"? 

Как реагирахте, когато за пръв път срещнахте мигрантите? 
Защо? 
Смятате ли, че имаше алтернативни начини за извършване на 
дейността? 
Коя беше най-добрата опция според вас?  

Which is the best option according to you? 

 Тази ситуация напомни ли ви за ситуация, която сте преживели или сте 
били свидетел в реалността? 

 Според вас кой е най-добрият начин да се подготвите (или да подготвите 
младежите, с които работите) да осъществяват по-лесно контакт с хора 
от други страни? 

Материали: копия на Приложение 7.5.: Мост над голямата река, Всички 
видове отпадъчни материали, хартия, картон, лепило, ножици, линийки, по 
възможност 2 отделни стаи за всяка група / 2 части на помещението, където 
групите могат да дискутират на спокойствие 

Съвети за обучителя: 

Ако нямате възможност да осигурите две отделни стаи за всяка група, 
помолете ги да застанат в двата отдалечени ъгъла на стаята, за да могат да 
дискутират на спокойствие.   

 



 
 

 

Модул 8: Психосоциални игри 

 

Обучителни цели Дейности Работни материали 

 Разбиране на характеристиките 
на психосоциалните игри, на 
база развити способности  

 Умения за организиране на 
психосоциални дейности и 
задаване на измерими цели 

 Прилагане на нови практически 
упражнения и повишаване на 
осведомеността относно 
алтернативни методи на 
преподаване  

 Запознаване с творчески 
дейности, които стимулират 
личностното развитие и 
обучение на учениците 

8.1. Къде беше? (стр. 93) 
Игра 
45 мин. 

 

8.2. Държавите (стр. 96) 
Игра 
45 мин. 

 

8.3. Модифициране на позната 
дейност (стр. 99) 
Теория 
60 мин. 

Приложение  8.3: Планиране на сесия  
(стр. 209) 
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Дейност 8.1: Къде беше? 

Инструкции:  

Дейността може да се използва като въвеждаща към определена тема. Чрез 
тази игра може да се възприеме по-лесно концепцията за емоциите (радост, 
гняв, страх) или да се анализират дадени ситуации. Много динамична игра 
(произход: Молдова), която може да се приложи в обучението по история, 
чужди езици или актьорско майсторство.  

 На интелектуално ниво, участниците развиват умения за наблюдение, както 
и креативни умения и въображение.  

 На емоционално ниво, участниците развиват своята самоувереност чрез 
опитите си да имитират жестове. Освен това работят и върху своите умения 
за водене на преговори, взимане на решения, работа в екип и 
сътрудничество, когато избират какво да изобразят.  

 На физическо ниво, от голяма важност са бързите реакции и скоростта, 
както и гладкия индивидуален и групов език на тялото. 

Организация: 

Като дейност за загряване, обучаемите трябва да работят по двойки и да си 
сменят ролите, имитирайки чрез мимики и жестове различни предмети / 
символи / хора.  

Цялата група се разделя на два отбора с 6-10 играчи, които трябва да застанат 
от двете страни на сравнително голяма зона за игра, разделена от свободна 
зона по средата с ширина един метър.  

Отборите се събират в двата противоположни края на полето за игра. Всеки 
отбор трябва да реши единодушно какво да представи / изиграе на 
противоположния отбор чрез мимики и жестове. Противниковият отбор трябва 
да отгатне какво им се представя. Когато отборът разпознае мимиката трябва 
да каже на глас. Ако отборът намери верния отговор, участниците които са 
изиграли сценката трябва бързо да се завърнат в „базата“ си, преди останалите 
да ги хванат.    

Хванатите играчи стават част от противниковия отбор. След това отборите 
сменят ролите си и играта продължава колкото желаят участниците. 

Правила:  

Всеки отбор трябва да се нареди в централната зона, за да изиграе сценка.  

Отборът, който трябва да отгатва, няма право да навлиза е централната зона 
преди да намери правилния отговор.  
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Играчите, които са били докоснати от противников играч в рамките на полето за 
игра, стават част от противниковия отбор. Линията в далечния край на полето 
индикира „базата“ за „преследваните“ играчи.  Ведъж преминали тази линия, те 
са в безопасност.  

Играчите трябва да бъдат насърчавани да работят в екип, да развиват 
сътрудничество, самоувереност и взаимно доверие. 

Рефлексия:  

Възможни въпроси за дискусия: 

 Как се чувствахте по време на тази дейност? Беше ли лесно, трудно, 
забавно ...? Чувствахте ли се спокойни, неспокойни? Поради каква 
причина? 

 Как бяха избрани темите? Беше ли лесно или трудно да се намерят 
идеи?   

 Имаше ли изявен лидер в групата или всеки имаше възможност да 
изрази своите идеи?   

 До каква степен всички членове на отбора взеха участие в дейността?  

 Как се чувствахте, когато се налагаше да смените отбора след като 
бъдете „уловени“? Можете ли да обясните?  

 Какви други вариации на тази игра бихте могли да измислите?   

 Научихте и нещо ново? Ако да, какво?   

 Можете ли да намерите нещо общо между тази игра и ежедневния ви 
живот? Какво? 

Темата за имитациите и въплъщенията в чужд образ е централна. Дискусията 
може да бъде насочена към разграничение на случаите, в които нечие 
поведение може да бъде имитирано, и обратно – в кои ситуации това е 
недопустимо. Кога е приемливо и кога не е да се имитира някой? 

Материали: Въжета или нещо подобно, за да маркирате еднометрова 
централната зона; Конуси или камъни, за да маркирате външната граница на 
зоната за игра. 

Съвети за обучителя:  

Важно е да се уточнят мерките за безопасност и правилата, които трябва да се 
спазват по време на играта. Обучителят трябва да гарантира на всеки участник 
възможност за изява. Трябва да се увери, че лидерската роля се предава 
между участниците и трябва да взима мерки за улесняване на комуникацията в 
групата.  
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Размерът на полето за игра може да се адаптира с цел дейността да бъде 
повече или по-малко предизвикателна от физическа гледна точка. Обучителят 
може да позволи на участниците да играят индивидуално в началото, но после 
трябва да ги насърчи да работят заедно като отбор с цел развитие на 
сътрудничество, самоувереност и взаимно доверие. Играта може да бъде 
посветена и на конкретна тема (околна среда, историческо събитие и т.н.). По 
този начин групата ще бъде по-фокусирана към постигането на конкретна цел. 
По желание на участниците може да се направи и малка пиеса, например.  

По време на заключителната част на дейността участниците трябва да 
формират кръг и да релаксират, правейки виртуална „пица“ под формата на 
добър масаж, който всеки участник трябва да даде и получи от друг. Тази 
дейност трябва да бъде последвана от дискусия за оценка и обратна връзка.   

За да може отборният дух да се развие по креативен начин, участниците могат 
да създадат обща рисунка използвайки личните си подписи. Друг вариант е 
темата на рисунката да бъде „мечтано място“, на което искат да бъдат. 
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Дейност 8.2: Държавите 

Инструкции:  

Темата за различните държави и техните характеристики, междукултурните 
аспекти, концепцията за недискриминация и интеграция, сътрудничество, раса 
и вярвания правят тази игра много комплексна. Играта може да се използва по 
време на дейности в рамките на предмети като гражданско образование, 
география, история, чужди езици и т.н.  

Концепцията за държавите и за дома е обвързана с темата за защита на 
децата.  

 На ментално ниво играта развива концентрация, стратегическо 
мислене и умения за наблюдение. 

 На емоционално ниво децата развиват сътрудничество, 
комуникативни умения и уважение към другите. 

 На физическо ниво са важни бързите реакции и бързината, както и 
координацията и гъвкавостта (двубоя). 

Организация:  

Игралното поле трябва да бъде голямо (най-добре някъде на открито). 
Образувайте кръг (метафоричен свят) – съставен от различни държави. Те 
могат да бъдат начертани с помощта на тебешир или да се наредят няколко 
обръча един до друг (по един за играч). В центъра на кръга трябва да има още 
един обръч (или кръг, начертан с тебешир). Броят на играчите може да варира, 
но трябва да са поне 10. В началото на играта всеки участник застава в някой 
обръч и казва на останалите името на избраната от него/нея държава, като 
същевременно трябва да помисли за две типични характеристики на тази 
държава. Целта на играта е да се научи по нещо за държавите по света чрез 
изграждане на приятелски отношения между тях.  

Играта започва, когато аниматорът 
хвърли топката високо във въздуха, 
като извика името на някоя държава. 
Представителят на тази страна хваща 
топката възможно най-бързо, навлиза в 
централния обръч и казва "Стоп". 
Едновременно с това и веднага щом 
топката бъде хвърлена, другите 
"страни" трябва да излязат от големия 
кръг обръчи колкото е възможно по-
бързо. Когато чуят "стоп", те трябва незабавно да спрат където са. Участникът с 
топката в центъра се оглежда, определя страната, с която би искал да направи 
съюз и хвърля топката на нейния представител. От този момент нататък, двете 
държави формират съюз и започват да функционират като едно цяло (заемат 
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само един обръч, тичат ръка за ръка). Всички участници се завръщат в своите 
обръчи, а двамата представители на новоформираната държава споделят 
своите две характеристики, след което постигат съгласие по една обща точка и 
създават ново име на държавата си.  

Играта продължава като "новата страна" хвърля топката във въздуха и избира 
друга държава и т.н., докато броят на страните не намалее поне наполовина, 
или дори докато всички държави не станат едно цяло!  

Рефлексия  

Възможни въпроси за дискусия: 

 Как се чувствахте по време на тази игра? Беше ли лесно, трудно, 
забавно...? Чувствахте ли се спокойни, неспокойни? Поради каква 
причина? 

 Как избрахте държавите и техните характеристики?  Как се чувствахте?  

 Имаше ли изявен лидер в групата или всеки имаше възможност да 
изрази своите идеи?   

 До каква степен всички членове на отбора взеха участие в дейността?  

 Как се чувствахте, когато трябваше да направите съюз с друга държава, 
да се откажете от своята и да формирате нова?  

 Имаше ли правила, които правят играта по-проста / по-сложна отколкото 
трябва? Ако да, кои?  

 Какви други вариации на тази игра бихте могли да измислите?   

 Научихте и нещо ново? Ако да, какво?   

 Можете ли да намерите нещо общо между тази игра и ежедневния ви 
живот? Какво?  

Понятията за държава, дом и идентичност стоят в центъра на тази игра. Това 
позволява на младите хора да изследват концепциите за националност, 
имиграция, културна принадлежност. За тези, които са в движение, играта може 
да улесни процеса на опознаване на други култури и създаване на нови връзки 
с хора от различни етноси, запазвайки своята идентичност.  

Материали: топка; по един обръч на участник (или тебешир, въжета или тиксо). 

Съвети за обучителя: 

Като креативна дейност, свързана с тази игра, участниците могат да да 
направят колективна творческа карта - тип колаж, която също съответства на 
действителното местоположение на страните и континентите по света, и в 
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който могат да се вмъкват цветове, както и да могат да се разделят страните. 
Друг вариант е да се направи пъзел.  

Тази дейност може да бъде приложена и при обсъждане на теми като 
„държавата на мечтите ми“ или „държавата, от която идвам“ (в случай, че има 
деца в движение в групата). Играта може да бъде използвана във връзка с 
предмети като рисуване, география или курс по самопознание.  

Други примери за традиционни психосоциални игри можете да намерите на 
следния адрес: 
http://childhub.org/sites/default/files/2012_Traditional%20Games_EN.pdf?listlang[]=**
*CURRENT_LANGUAGE***&language=en  
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Дейност 8.3.: Модифициране на позната дейност. 

Инструкции:  

С цел прилагане на новоусвоената информация, групата ще бъде разделена на 
отбори, които трябва да трансформират позната за тях игра в психосоциална 
чрез използване на основните елементи, представени по време на модула. 
Всеки отбор трябва да работи по  създаването на психосоциална игра чрез 
модифициране на традиционна игра и като се вземат предвид 
характеристиките на играта и обучителните цели. (3H). 
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Теория 

«На необятните земи децата играят » Тагор  

Какво значи „психо-социална игра“?   

 

Играта е забавна дейност, която се състои от четири основни елемента:  
правила, роли, структура и обхват. Игрите са разнообразни и винаги могат да 
се променят, като модификацията на един или няколко от тези елемента прави 
играта по-трудна, по-креативна, по-забавна, по-самостоятелна или по-групова.  

От ключово значение е да се знае, че винаги трябва да се прави разлика между 
възможностите на играта (какво трябва да се постигне от обучаемите) и целта ѝ 
(на какво преподавателят би искал да научи младежите чрез тази игра или 
дейност).   

 

  

 

 

 

 

 

Психосоциалнтата игра е безопасен и „приятелски” начин да се представи 
информация на децата, без те да се чувстват затрупани със знания и нов 
материал, изтощени или стресирани от мисълта за оценки и изпити. Методът 
подпомага да се поддържа фокусът на внимание при децата, стимулира 
тяхната любознателност и нетърпеливост да научат повече и да прекарват 
повече време в училище. Не на последно място, психосоциалните игри правят 
обучителния процес достъпен за всички, защото предоставят шанс за 
усвояване на знания и умения на всички нива (сетивно, интелектуално, 
физическо). 

 

Основни умения, развити чрез дейностите и игрите 

Психо-социалните игри стимулират развитието на основни способности 
(ментални, емоционални, социални и физически) и се базират на 
сътрудничество и интеграция. Повечето игри, спортни и креативни дейности 
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подпомагат развитието на основни умения и компетенции – ментални, 
психосоциални и физически способности. Целта им е създаване на определен 
тип поведение и изграждане на характер, постигане на дългосрочни цели като 
създаване на по-високо самочувствие, увереност в себе си, чувство на 
сигурност и чувство за принадлежност към група.:  

 Умствени способности – самопознание, концентрация, наблюдение, 
научаване и памет, анализ и стратегическо мислене, креативно мислене, 
въображение, релаксиране и липса на гняв.  

 Психосоциални способности -  емпатия, адаптация, гъвкавост, 
изразяване на емоции, отговорност, израз на доверие, уважение и 
респект, честна игра, комуникация.  

 Физически способности – координация, пъргавост, подвижност, скорост, 
сила, устойчивост, издръжливост, гъвкавост, бързи реакции, чувство за 
ритъм и баланс, точност и прецизност, познаване на собственото тяло.  

 

 
англ. 3H 
Глава (Head) = ментално ниво 
Сърце (Heart) = психосоциално ниво 
Ръце (Hands) = физическо ниво 
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Подготовка на психосоциални дейности  

Наличието на внимателно обмислен план за дейности, както и инструменти за 
извършване на финална оценка, биха могли да повишат степента на 
интервенция с децата и да подобрят чувствително тяхното психосоциално 
развитие и благосъстояние: 

Част 1:  Въвеждащи дейности/Загрявка – посрещане, споделяне на 
цели, кратка игра за въвеждане в темата 

Част 2:  Основна част – упражнения, игри, креативни дейности 
имащи за цел усвояване на нови знания и умения или 
личностен анализ 

Част 3:  Финални дейности – упражнения за разтягане и отпускане; 
сесия за обратна връзка  

В процеса на подготовка на дейностите трябва да изберете едно основно 
психосоциално умение, което искате да развиете у децата и към него да 
прибавите и друго от някоя от останалите две групи (ментални или физически 
умения и компетенции). Трябва да поставите фокуса върху избраните две 
умения по време на провеждане на дейностите и да давате и получавате 
постоянна обратна връзка с цел усъвършенстване.  По всяка вероятност и 
другите умения ще бъдат доразвити до някаква степен, но основният фокус 
няма да е върху тях. Имайте предвид трите категории, които трябва да се 
наблюдават. В зависимост от ситуацията и потребностите на групата трябва да 
се набляга на една или друга. 

Без значение какъв тип дейности планирате (физически, творчески или 
забавни), съществуват шест принципа, които е добре да се спазват в процеса 
на подготовка:  

1. Поставете за цел развитието на способности от поне две от трите нива 
(ментално, психосоциално или физическо)  

2. Използвайте трите стъпки на усвояването на нов материал – изиграване на 
играта, обратна връзка и когнитивни подходи, изиграване на играта отново   

3. Използвайте игри, които се базират повече на сътрудничество и интеграция, 
отколкото на състезание и изключване  

4. Организирайте сесията във възходяща прогресия, започвайки от най-лесната 
дейност към най-трудната  

5. Стимулирайте постоянното участие на децата в игрите и сесиите за оценка и 
обратна връзка  

6. Стимулирайте разнообразието и въображението по време на игрите 
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Ясно е, че колкото и добре да планирате дадена дейност, във всеки момент 
може да се наложи да направите промени в плана. Способността на педагога 
да се адаптира, коригира и променя според това, което вижда и усеща, е също 
толкова важна, колкото и предвиждането и планирането на дейностите. Ето 
няколко съвета: 

 Използвайте знанията, опита и креативността си, за да правите промени 
и подобрения в предложените дейности и игри. По този начин ще 
предоставите на обучаемите нови обучителни преживявания и не на 
последно място ще постигнете планираните цели в обучителната сесия.   

 Уважавайте принципите на обучението чрез правене – първо практиката, 
после теорията  

 Демонстрацията винаги е от първостепенно значение! 

 Бъдещите дейности трябва да бъдат модифицирани спрямо получената 
обратна връзка от страна на участниците.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспекти, които трябва да вземете предвид при организирането на сесия с 
психосоциални игри:  

Възрастта на участниците - планираните дейности трябва да са съобразени с 
възрастта на участниците и адаптирани към тяхното развитие и възприятия.  

Броят участници – за да може да организирате дейностите по най-добрия начин 
е важно да знаете броя участници, които ще се включат в тях. Оптималният 
брой участници в дейности целящи усвояване на знания и умения чрез учене е 
между 12 и 18 човека.  
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Продължителността на сесията – тази информация е необходима, за да може 
дейностите да се планират така, че да се постигнат зададените цели. 
Ефективното разпределение на времето за провеждане на всяка дейност 
осигурява възможност за наблюдение и контрол от страна на обучителя.  

Цели – целите трябва да се дефинират спрямо нивото на участниците; не 
трябва да са прекалено лесни или прекалено амбициозни, за да може да се 
поддържа мотивацията на обучаемите. Нивото на постигане на целите 
отразява наученото от участниците по време на сесията и поради тази причина 
те трябва да се дефинират внимателно и адекватно. В идеалния случай, не 
трябва да се поставят повече от 2-3 цели за една сесия. Те трябва да са 
зададени по такъв начин, че нивото на постигане да може да бъде измерено 
след края на сесията. Целите трябва да са ясно и конкретно дефинирани и да 
могат да бъдат постигнати в рамките на определеното време.  

Например, дейността за разчупване на ледовете и представяне на участниците 
трябва да е така планирана, че за определеното време всеки участник да има 
възможността да се представи.   

Дейностите – – важно е да се спомене, че първо трябва да се дефинират ясно 
целите, а чак след това да се подберат дейности, насочени директно към 
постигането им. Дейностите трябва да прогресират от гледна точка на сложност 
и трябва да позволяват на участниците да бъдат активни, да си сътрудничат, 
да бъдат креативни, да се изразяват и в същото време да усвояват нови знания 
и умения. Употребата на различни методи и инструменти служи за 
разнообразяване на дейностите. Например, индивидуална работа, работа по 
двойки, в малки или в големи групи.   

Материалите – зависят изцяло от планираните дейности. Предварителното 
детайлно паниране на сесията спомага за осигуряването на всички необходими 
материали. Качественото протичане на сесията в голяма степен зависи и от 
предварителната подготовка на материали.   

 

Принципи при създаването на креативни дейности с психосоциална цел  

Изпитване на удовлетвореност 

 Бъдете мили към себе си; недейте да имате очаквания за определен 
резултат, просто се забавлявайте  

 Отпуснете се, без да съдите представянето си и без да се сравнявате с 
останалите  

 Дистанцирайте се от определения като „красиво“ и „грозно“ и се 
приближете към „това се получи днес“. 
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Управление на свободата 

 Създайте структура, правила и инструкции, за да дадете възможност на 
хората да се чувстват по-свободни и по-уверени по време на дейностите 
(имате 20-30 мин. да нарисувате самопортрет, да илюстрирате най-
големия си страх, най-щастливия спомен или най-съкровена мечта. 
Можете да изберете помощни материали от списания и вестници, от 
които да изрязвате; може да рисувате или да изберете какъвто и да е 
друг креативен начин).  

 Не се опитвайте да ръководите креативния процес; оставете всеки да 
върви в своя посока; бъдете винаги насреща, ако някой има нужда от 
Вас.   

 Важно е винаги да съобщавате точната продължителност на всяка 
дейност, за да могат участниците да планират най-ефективно работата 
си (размер на материалите; вид дейност и т.н.) 

 

Уважавайте хората и не съдете никого 

 Наблюдавайте произведенията на обучаемите с неутрално око, като 
винаги помните, че възприятията за естетика и красота са напълно 
субективни (един човек ще хареса много рисунка, която друг би 
намерил за ужасно грозна). 

 Осигурете създаването на безопасна среда, в която всички да имат 
свобода на изразяване и да се чувстват уважавани. 

 Въздържайте се от коментари; дори когато някой Ви попита направо за 
мнението Ви, опитайте се да отклоните въпроса с въпрос (Какво 
вдъхнови рисунката? Как се чувстваш, когато я погледнеш? Има ли 
нещо, което те притеснява?). 

 Не се намесвайте директно в процеса на създаване като показвате и 
помагате на обучаемите как да направят определена задача (ако все пак 
е необходимо, направете демонстрация използвайки различни 
материали, за да илюстрирате модел, а не директно да променяте 
произведението на обучаемия и по този начин да отслабите увереността 
им в собствените ресурси).   

 Не правете никакви коментари, независимо дали позитивни или 
негативни, относно работата на обучаемите; малко по малко ги 
окуражавайте да избягват да правят сравнения и забележки относно 
произведенията на околните (напр. Хей, това е страхотно! Защо си 
използвал толкова черен цвят? Това е много тъжно!)  

 Окуражавайте и подкрепяйте обучаемите, дори когато се чувстват 
несигурни или се страхуват. 
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Задавайте отворени въпроси 

 Избягвайте въпросите породени от любопитство (Защо избра точно 
този цвят? Защо нарисува това?), както и неуместни коментари (това 
ми напомня за един момент, в който и аз също като теб се чувствах 
ужасно изплашен/а)  

 Дайте приоритет на отворени въпроси, които да стимулират обучаемите 
да се изразяват свободно (Какво ти говорят тези цветове? Кой 
елемент от рисунката е най-важен за теб? Как се чувстваше, докато 
правише тази рисунка? Как мина времето, в което рисуваше – бързо 
или бавно? Какво следва от тук нататък?)  

 Задавайте въпроси относно това, което виждате, а не върху нещата, 
които мислите, че виждате (Напр. Каква е тази форма в горния ляв 
ъгъл?, а не Каква е тази странна птица там горе?) 

 

Споделяне на впечатления и даване на обратна връзка 

 Дискутирайте разликата между „споделяне“ и „обратна връзка“. Времето 
за споделяне е дискусия върху създадените произведения, а обратната 
връзка дава цялостна перспектива, което означава, че фокусът трябва да 
се постави върху протичането на самата дейност, а не върху отделните 
произведения.   

 Споделянето (или представянето на работата пред околните) е част от 
дейността, но не е необходимо да се прави всеки път. Зависи от 
поставените цели и наличното време. Обучаемите могат да представят 
произведението си и като разкажат история. За възрастните (например 
родителите на децата) това е добра възможност да споделят истински 
истории от живота, мисли, чувства, открития и възникнали въпроси на 
база на творческите дейности. Фасилитаторът/обучителят обикновено не 
задава никакви въпроси. В случаите, когато има малко оставащо време, 
споделянето може да се ограничи само до дискутирането на два основни 
елемента от всяка творба. По този начин всички ще имат еднаква 
възможност да се изразят и никой няма да се чувства разочарован от 
факта, че не е бил чут.  

 Обратната връзка е процеса, при който цялата група се събира в кръг и 
обсъжда протичането на дейността и получения опит. За да може 
дейността да върви по-гладко, фасилитаторът може да си подготви 
предварително набор от въпроси, които да задава на участниците. Важно 
е също да се вземе общо решение дали произведенията ще бъдат 
показани на родителите (например да се организира изложба за края на 
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срока, или да се направи празненство по случай някой празник) или ще 
бъдат запазени в тайна. 

 
Материали: Списък с предложения за психосоциални игри 

Съвети за обучителя: 

Уважавайте принципите на учене чрез правене – първо практиката, после 
теорията.  

Демонстрацията винаги е от първостепенно значение!   

На следния адрес можете да намерите примерни игри за развитие на 
комуникационни и социални умения, самопознание, доверие, сътрудничество, 
здравословен начин на живот, планиране на кариерно развитие и много други.  

http://assets.sportanddev.org/downloads/1__laugh__run_and_move_to_develop_tog
ether__games_with_a_psychosocial_aim.pdf  

 

 

 

 



 
 

 

Модул 9: Взаимна подкрепа за преподаватели 

Обучителни цели Дейности Работни материали 

След приключване на дейностите в 
този модул, участниците трябва:  

 Да имат ясни и практически 
насочени познания върху 
въздействието на взаимната 
подкрепа върху качеството на 
обучението в контекста на ROBIN  

 Да имат способност за оценка и 
прилагане на възможностите, които 
взаимната подкрепа би могла да 
предложи  

 Да придобият разбиране и 
способност за прилагане на набор 
от механизми за взаима подкрепа 
на колеги 

 

9.1. Кратка презентация и 
упражнение . (стр. 109) 

Презентация, проучване 
20 мин. 

 

9.2. Ползите от взаимната 
подкрепа в контекста на 
програмите за предоставяне 
на втори шанс  
(стр. 110) 
Презентация, Работа по групи 
20 мин. 

 

9.3. Техники и подходи за 
осигуряване на взаимна 
подкрепа (стр. 112) 
Работа по групи 

120 мин. 

Приложение 9.3: Групов пъзел –
Техники и подходи за осигуряване на 
взаимна подкрепа (стр. 210) 

Приложениеs 9.3.1 – 9.3.9:Техники и 
подходи за осигуряване на взаимна 
подкрепа (стр. 212 - 238) 
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Дейност 9.1: Кратка презентация и упражнение 

Инструкции:  

Контекст - Нарастващ брой деца и младежи с мигрантски произход в средното 
образование 

Кратка презентация: промени в обучителните програми за предоставяне на 
втори шанс – нова група участници – деца и млади хора, засегнати от миграция.  

Предложения за задачи: 

Проучване и проследяване на промените в собствената държава: 
(представяне в табличен вид: равнище на преждевременно 
отпадналите от училище; процент на мигранти сред преждевременно 
напускащите; степен на участие в обучителните програми за 
предоставяне на втори шанс и т.н.) 

Анализ на вероятното въздействие на тези промени върху работата на 
експертите в програмите за втори шанс. 
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Дейност 9.2: Ползите от взаимната подкрепа в контекста на програмите за 
предоставяне на втори шанс 

Инструкции:  

Кратка презентация/въведение в концепцията за взаимна подкрепа.  

Какво представлява взаимната подкрепа? 

Взаимната подкрепа е свързана с рефлексията и оценяването, като по този 
начин се изисква обратна връзка относно практическата работа на 
преподавателите/обучителите, където обратната връзка се разбира не само 
като инструмент, но и като уважавана форма на взаимоотношения. Като дават 
и получават обратна връзка въз основа на конкретни наблюдения, свързани с 
тяхното изпълнение, обучителите и преподавателите имат възможността да 
открият "слаби места", да намерят общи дефиниции за реалността и да работят 
по предложения за конструктивно подобрение. Значимата обратна връзка 
подкрепя изясняването и насърчаването на промяна в перспективите, както и 
новите импулси за действие.  

 

За кого е предназначена взаимната подкрепа?  

Думата "взаимна" отразява факта, че взаимната подкрепа е преди всичко 
процес, който се осъществява между лица с еднакъв ранг, които имат общи 
характеристики. В нашия случай се фокусираме върху обучители и 
преподаватели, които работят с програмите за предоставяне на втори 
образователен шанс на деца и младежи с мигрантски произход. В по-широк 
смисъл, дейностите за взаимна подкрепа са основа за изграждането на условия 
за организационно развитие, образование и развитие на образователните 
политики.  

 

Кои професионални аспекти на преподавателите в програмите за втори 
шанс могат да се развият чрез техниките на взаимна подкрепа?  

В контекста на програмите за предоставяне на втори образователен шанс, 
много аспекти от работата на преподавателите могат да бъдат обогатени: 
обучителна методология; роля на преподавателя (да бъде по-съпричастен, да 
поставя емоционални граници); разширяване на познанията относно 
миграцията и културните различия и т.н.  

 

Какви са функциите на взаимната подкрепа?  
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Взаимната подкрепа има разнообразни функции: обучителна (индивидуално 
или на организационно ниво); разрешаване на проблеми; намаляване на 
емоционалното напрежение.  

 

Как може да бъде организирана взаимната подкрепа?  

Възможно е да се организира взаимна партньорска подкрепа във всяко звено, 
участващо в програмите за втори шанс, което означава на индивидуално ниво / 
между колеги-връстници / в рамките на една организация / в рамките на по-
широка мрежа (местна, регионална, национална, международна). 

В идеалния случай взаимната подкрепа се организира като интерактивен 
процес на диалог, който улеснява ученето (тук учещите са преподаватели и 
обучители). За да се увеличат максимално шансовете за успех на 
партньорската подкрепа, е от жизненоважно значение всички заинтересовани 
лица да се споразумеят за изрично избрана цел (напр. Да намерят обяснение 
за възникващ проблем, споделяне на констатации за подобряване на текущата 
програма за обучение, индивидуален професионален растеж и т.н.); форма 
(процедура, роли); приложени техники и инструменти и продължителност на 
дейността за взаимна подкрепа.  

 

Групова задача: 

Очертайте възможни плюсове, недостатъци и бариери, свързани с взаимната 
подкрепа: 

…………........ 

 

………………. 

 

……………….. 

 

Презентация и дискусия на груповите резултати 
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Дейност 9.3: Техники и подходи за осигуряване на взаимна подкрепа  

Инструкции: 

Раздайте на участниците копия от Приложение 9.3: Групов пъзел - Техники и 
подходи за осигуряване на взаимна подкрепа и подпомагайте процеса на 
работа. 

Материали: копия от Приложение 9.3: Групов пъзел - Техники и подходи за 
осигуряване на взаимна подкрепа, флипчарт, хартия, химикалки. 
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Пилотно тестване на 
методологията 
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1. Обучителна среда 

В следващите страници можете да намерите информация относно най-важните 
практики и предизвикателства, с които партньорите по проекта са се сблъскали 
по време на пилотното тестване на методологията в техните страни. По време 
на проекта в обученията взеха участие над 650 преподаватели и пегагогически 
персонал в петте партньорски държави.   

Обученията бяха проведени в разнообразни среди и условия:  

 С участието на хора с различен професионален профил;  
 С различна продължителност;  

 С различни комбинации от дейности и упражнения.   
 

Профил на участниците 

Професионалният профил на участниците в обученията се различаваше много 
в отделните държави. В резултат на специфичните работни сфери на 
партньорските организации и богатата им мрежа от контакти, в обученията 
взеха участие много експерти и професионалисти, работещи в най-
разнообразни обучителни среди. 

1. В Италия CSC Danilo Dolci работи с млади хора и възрастни и има 
дългогодишен опит в работата по проекти за междукултурно 
образование, като използва неформалното образование като един от 
основните подходи в своите обучителни дейности. Предвид настоящата 
миграционна ситуация, през последните години организацията създаде 
мрежа от местни организации и образователни институции. В резултат на 
това профилът на участниците беше главно педагози, работещи с млади 
имигранти, пристигнали наскоро в Италия, често осъзнаващи техните 
образователни и образователни потребности.  

2. В България, Сдружение Знам и Мога специализира в разработването и 
прилагането на програми за развитие на социални и граждански умения 
на деца, младежи и възрастни и работи с множество образователни 
институции в своите дейности. Участниците в обученията по проект 
ROBIN включваха експерти от целия образователен спектър и всякакъв 
педагогически персонал.  

3. В Испания, INTRAS има за цел да подобри качеството на живот на 
уязвимите целеви групи в обществото, които са в риск от социално 
изключване поради проблеми в семейството, миграция или увреждания. 
Участниците бяха основно преподаватели и обучители в първоначалните 
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програми за професионална квалификация, алтернативни курсове за 
обучение за подрастващи, които не са успяли да завършат средното 
образование.  

4. В Австрия, die Berater® е една от най-големите частни организации за 
обучение на възрастни и професионално обучение. Наред с другите си 
дейности, организацията предлага обучения за безработни от името на 
австрийската служба за пазара на труда и за тази цел е наела 
няколкостотин обучители. Участниците в обучението бяха от различни 
среди, като наред с тях имаше и младежи, засегнати от миграция. Die 
Berater® организира обученията ROBIN и сред собствения си персонал.  

5. В Румъния, Terre des hommes (TdH) допринася значително за 
подобряването на закрилата на децата, реформата на социалното 
благосъстояние чрез провеждане на психо-социални дейности с 
професионалисти, насърчаване на социалното включване, участието на 
децата и развитието на общностите. Участниците бяха представители на 
редица обществени и частни институции - държавни училища, които 
провеждат програми за предоставяне на втори шанс, както и 
неправителствени организации, работещи с "деца в движение". 

 

Организация и съдържание 

Всеки партньор организира и проведе пилотните обучения по различен начин, 
отчитайки спецификите на целевата група. Някои партньори отделиха повече 
време на представяне на теоретичната част на модулите (като INTRAS and die 
Berater®), докато останалите проведоха основно практически дейности с 
участниците, тъй като отчетоха по-голямата нужда от създаване на групова 
динамика и разчупване на ледовете.  Всички партньори проведоха теоретично 
въведение, за да се създаде връзка между теорията и практиката, като по този 
начин се помогне на преподавателите да разберат по-добре целите на 
дейностите на обучението. 

Ето няколко примера от пилотните обучения:  

1. CSC започна обучението с модули 1 („Лидерство и мотивация“) и 4 
„Комуникация и РЕП подход“) и не следваше подредбата на модулите в 
методологията..  

2. Tdh избра да обедини модули 7 („Изграждане на екип“) и 8 
(„Психоцоциални игри“). Тази стъпка се оказа доста успешна и доведе до 
заключението че някои модули могат да бъдат много ефективно 
обединени, като например:   

a) “Лидерство и мотивация” и “Психосоциални игри”   
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б) “Взаимна подкрепа за преподаватели” and “Комуникация и РЕП 
подход”. 

Това показва гъвкавостта, която методологията предлага на бъдещите 
потенциални преподаватели при адаптирането на обучението към техните 
нужди (като цел, време, среда и т.н.). Докато целите на обучението се зачитат, 
дейностите могат да бъдат изпълнени по различни начини, което позволява 
постигането на предвидените образователни резултати. 

 

Продължителност 

Всеки партньор организира обучението по различен начин по отношение на 
време и продължителност. Гъвкавостта винаги е необходима, за да се 
адаптира обучението към нуждите на различни целеви групи и различни 
рамкови условия. Някои примери за това как да адаптирате продължителността 
на обучението можете да видите по-долу:  

 Tdh (Румъния) организира обучението в рамките на 3 последователни 
дни от четвъртък до събота.   

 CSC (Италия) and die Berater® (Авсрия) проведоха обучението в рамките 
на работната седмица.  

 K&C (България) проведе обучението в рамките на 2 дни, поради 
невъзможност на участниците да отделят 3 работни дни за обучение. 

 INTRAS (Испания) раздели обучението в три последователни съботни 
дни.  

С цел подпомагане на бъдещото планиране на дейностите винаги имайте 
предвид заетостта на обучителите и участниците. Като препоръка можете да 
използвате платформата www.doodle.com, за да съберете информация за 
заетостта на преподавателите и да планирате продължителността на 
обучението на тази база.  

За да обобщим: фокусът върху работата на организациите по време на 
пилотното тестване на методологията показа колко е важно дейностите да се 
адаптират спрямо профила и обучителните нужди на участниците. Гъвкавостта 
и контактите на институциите са от фундаментално значение при създаването 
на обучителна среда, в която да се проведе успешно и ефективно обучение за 
всички заинтересовани страни – обучители, институции и обучаеми.  

 

 

 

ROBIN обучение 
в Италия 
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2. Успехи и предизвикателства  

Успехи 

По време на всяко обучение има моменти, които се възприемат като по-
специални и въздействащи и които дават по-ясна представа за това как 
протичат дейностите, дали обучението е постигнало добри резултати и какви 
възможни подобрения могат да се направят при орагнизацията на подобно 
събитие в бъдеще. По-долу са дадени някои аспекти от опита на партньорите 
при провеждане на пилотното тестване на методологията, които смятаме, че 
биха били от полза на читателите на настоящото ръководство при 
организиране на собствени обучения.   

 

Структура на обучението и представяне на участниците  

Като цяло, повечето партньори заявиха, че участниците са били много 
отворени и активни в дейностите. Няколко преподаватели изтъкнаха колко е 
важно това, че методологията е добре структурирана, пълна и обяснена стъпка 
по стъпка, което прави прилагането ѝ изключително лесно и приятно. 
Иновативният характер на представените материали (от различните модули) 
беше подчертан и от Tdh, тъй като допринесе за постигането на целите на 
обучението.  

“Всички модули бяха много добре и детайлно разработени на етап 
създаване на методологията, което направи провеждането на 
обучението много лесно за фасилитаторите. (коментар от ROBIN 
обучител от Tdh, Румъния, след пилотното обучение) 

Модулите бяха окачествени като много интерактивни, което беше от голяма 
полза както за обучителите, така и за участниците в тестването.  

CSC изтъкна неформалната и позната среда, която е спомогнала за 
създаването на позитивно настроение и проактивно участие, благодарение и на 
спокойното и спонтанно поведение на участниците. По-конкретно: 

“Прекарването на първите моменти от деня в опознаване и сплотяване 
на групата беше много полезно и помогна за създаването на естествена 
и непринудена атмосфера. Включването на дейности за загряване в 
програмата беше необходимо за промяна на ритъма на дейностите, 
когато се налагаше. “ (CSC, Италия). 

 

Провеждане 

Като цяло, предимно положителни отзиви бяха получени от преподавателите, 
участвали в обученията по ROBIN. Голямото мнозинство от преподавателите 
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споделяха мнението, че информацията, получена в рамките на всеки модул, е 
полезна и че предложените дейности се считат за ефективни при изпълнението 
в работата с крайните бенефициенти. Бяха получени и предложения за 
адаптиране на съдържанието към различни културни среди: например 
обучителите от Испания споделиха опасения, че дейността „Живот в един 
съвършен свят“ може да предизвика противоречиви реакции в техните 
мултикултурни класни стаи. Независимо от това, те смятят, че дейността може 
да се адаптира по такъв начин, че да се постигне правилното ниво на участие.  

И накрая, един от основните моменти на обучението беше ежедневната оценка: 
по-специално CSC подчерта значението на обратната връзка на участниците. 
Тя дава възможност на участващите преподаватели да предложат подобрения 
или да подчертаят нещата, които харесват и не харесват в дейностите, като по 
този начин обучителите могат да усъвършенстват структурата на обучението 
ден за ден, което го прави гъвкаво и ефективно за всички.  

Получената обратна връзка и оценка показа недвусмислено, че общата 
организация и провеждане на обученията е била отлична.   

Участниците в пилотното тестване на ROBIN методологията бяха помолени да 
оценят основните аспекти на обученията:  

1. На тази графика са изобразени резултатите от 
оценката на участниците на нивото на постигане на 
първоначално заложените обучителни цели: както ясно 
се вижда 57% от всички участници заявяват, че според 
тях целите са постигнати, а 43% ги определят като 
абсолютно постигнати. Резултатите от оценките бяха 
определено положителни: след анализа на всички 
национални оценъчни форми стана ясно, че всички 
участници лесно са разбрали дейностите и участието 
им в събитието е имало много силно въздействие както 

върху тях, така и върху крайните целеви групи – деца и младежи, засегнати от 
миграция.  

2. В следващата графика участниците бяха помолени да 
оценят нивото на активно участие в обучението, 
оценявайки как планираните дейности позволяват 
положително участие и активен принос. Както се вижда, 
предишната положителна тенденция е потвърдена: 71% 
от преподавателите заявяват, че участието е било много 
активно, докато 29% заявяват, че участието е било 
активно. Това свидетелства, че резултатите от 
обучението и начина, по който модулите и дейностите са 
били изпълнени, са подходящи и участниците се 

43%57%

Постигане на 
обучителни 

цели

Definitely accomplished

accomplished

71%
29%

Активно 
участие

Very active Active
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чувстват комфортно, следователно се чувстват ангажирани да участват открито 
и да прилагат модулите в работата си.  

3. Накрая, по отношение на бъдещото прилагане и 
наученото по време на обучението, резултатите също 
бяха положителни, тъй като 43% от обучените 
преподаватели заявиха, че наученият материал е 
приложим към техните целеви групи; 57% заявяват, че 
той е напълно приложим, което потвърждава 
гъвкавостта на разработените инструменти и модули. 

 

 

Данните събрани по време на оценката на пилотното тестване на 
методологията са недвусмислено потвърждение на факта, че разработените 
инструменти и практики са надеждни, ефективни и полезни.   

57%
43%
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наученото
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Срещнати трудности и предизвикателства 

Организирането на обучения и пилотни тествания е извор не само на добри 
практики и успехи, а и на предизвикателства, които трябва да бъдат 
преодолени. Предизвикателството никога не е проблем, а това е шанс да 
опитаме нещата по различен начин и да използваме собствено творчество и 
ресурси, за да намерим решение. По-долу можете да намерите основните 
предизвикателства, които партньорството срещна по време на тестването на 
методологията. Те могат да бъдат добри съвети, които да ви помогнат да 
разрешите всеки потенциален проблем, който може да възникне по време на 
бъдещите обучителни дейности, които ще организирате. 

 

Време на провеждане на дейностите  

Най-голямото предизвикателство, което срещнаха партньорите беше в 
планирането на провеждането на дейностите. Необходимо е да се отдели 
време както за организиране на дейности, покриващи 24 часа обучение, така и 
за дискусии, оценка и не на последно място – да се предвиди лично време, 
през което участниците да могат да „асимилират“ наученото.  

Партньорите намериха следните решения:  

1. K&C избра да проведе по една или две дейности от всеки модул, за да 
илюстрира теоретичната част на методологията. chose one or two activities 
from each module to explain the contents and the theoretical part and then train 
the educators. 

2. Други организации (CSC, INTRAS, die Berater®) предпочетоха да не 
засягат някои модули, например: die Berater® и CSC изцяло изключиха 
прилагането на модул 6 “Изграждане на ИКТ умения”, CSC не организира 
дейности от модул 9 “Взаимна подкрепа за преподаватели”. K&C 
представи само теоретичната част на модул 8 “Психосоциални игри” тъй 
като залата за провеждане на обученията не предлагаше необходимото 
пространство за ефективно организиране на игри.  

3. Tdh избра дейности от всеки модул, като изпълни някои от тях по 
отделно, а обедини други.  

При планиране на обучения можете да изберете някои дейности от модулите 
или да адаптирате основните предложения към вашите нужди, като се опитате 
да балансирате теоретичната част с практическата. Проверете дали залата, в 
която ще се провежда обучението, позволява изпълнението на всички 
планирани дейности.  
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Според друга препоръка може да бъде полезно да се отдели повече време в 
края на всеки модул за обяснение на теоретичната основа, за да се затвърдят 
прилаганите методи и да се обсъдят възможностите за пряко изпълнение на 
дейностите с крайните бенефициенти или на тяхната адаптация. Това са много 
важни аспекти на обучението, което може да гарантира бъдещата устойчивост 
на знанията, споделяни с всички преподаватели, и тяхното ефективно 
въздействие върху "децата в движение". 

 

Предаване на теоретичното съдържание на основата на неформалните 
дейности  

Съгласно принципа "учене чрез практика" обучението по ROBIN се 
характеризира с много интерактивна природа с много неформални и игриви 
образователни дейности. Прилагането на методологията ROBIN изисква 
схващане, че обучението не се осъществява само чрез теоретични методи в 
класическия формат на лекциите.  ROBIN разчита на привидно повърхностни 
„просто игри“, които да подпомагат процеса на "учене чрез практика".  Освен в 
организацията и подпомагане гладкото протичане на игрите, основната роля на 
фасилитаторите е да стимулират участниците да осмислят и дискутират 
смисъла на тези дейности, както и да им помогнат при категоризирането на 
тези нагласи и осъществяването на връзката между игра и теория. Когато 
личният опит стане част от по-големи и съгласувани теоретични рамки, 
теорията става смислена и се осъществява устойчиво обучение.  

“Кажи ми и ще забравя, покажи ми и може би ще запомня, включи ме и 
ще разбера.”  Китайска поговорка 

В природата на децата е да учат интуитивно точно на тази основа.  

Възрастните обучаеми понякога проявяват нежелание да се включват в 
интерактивни дейности. Поради тази причина е добре да се отдели повече 
време на разчупване на ледовете и сплотяване на групата, преди да се 
провеждат тези дейности.   
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Връзка между дейности и специфични въпроси, свързани с темата на модулите 

Участващите преподаватели изтъкнаха важността на свързването на 
дейностите с темите, които се разглеждат в методологията, като например 
преждевременното напускане на училище.  

Използвайки подход на включване, обучението по методологията ROBIN цели 
да мотивира участниците да споделят своите знания и опит, като по този начин 
се гарантира, че предложените дейности са практически насочени и отговарят 
на конкретните нужди на техните ученици. Контекстуализирането на учебните 
дейности ще подпомогне участниците да разберат по-добре целта на 
конкретните дейности и да видят кои от тях могат да бъдат или как се прилагат 
с техните ученици. 

Някои термини или понятия като "деца в движение" могат да имат различни 
значения и разбирания, които трябва да бъдат разгледани и изяснени от 
самото начало, за да имат общо разбиране от страна на всички преподаватели. 
В зависимост от техните знания, някои теми трябва да бъдат разгледани по-
задълбочено, а някои по-повърхностно. Във всички случаи нуждите и правата 
на децата и младежите, засегнати от миграцията, трябва да бъдат разгледани / 
посочени в рамките на всички практически дейности.   

 

Модул “Изграждане на ИКТ знания и умения” 

Обучителите от Tdh забелязаха нежеланието на някои румънски 
преподаватели да използват ИКТ в класната стая. Те считат, че 
образователната система трябва да държи децата далеч от инструментите за 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ), а не да ги насърчава да ги 
използват.  

Може би това нежелание би могло да бъде преодоляно, като се подчертае 
ползата от ИКТ в професионалния живот на младите хора, като се има предвид 

значението на технологиите на 
съвременния пазар на труда. 
Преподавателите предлагат тази 
тема да бъде представена само 
като теория като се акцентира на 
продуктивната и целесъобразна 
употреба на модерните 
технологии и на факта, че  те 
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могат да се използват за много повече дейности отколкото играенето на игри и 
онлайн чатене.  

Понякога, поради липсата на достатъчно добре развити дигитални умения от 
страна на участниците, провеждането на някои дейности изискваше много 
повече време от предвиденото.   

“Създаването на Дигитален комикс сработи добре, но отнема 
известно време, докато участниците се запознаят с инструмента за 
създаване на цифрови комикси. Следователно повечето комикси не са 
завършено, но това не е проблем, тъй като целта е да се запознаете 
с инструмента за по-нататъшното му използване в класната стая с 
учениците.”  (INTRAS, Испания) 

Испанските преподаватели, макар и ентусиазирани от използването на ИКТ със 
своите обучаеми, споделиха, че за тях е много трудно да намерят достъп до 
толкова компютри, колкото са децата в клас, което ще направи тези дейности 
невъзможни за изпълнение. Решението би могло да бъде да се поиска от 
учениците да носят собствения си лаптоп или да използват смартфоните си по 
време на сесията. 

Различните ИКТ инструменти, които могат да бъдат включени от 
преподавателите в учебния процес, правят ученето по-привлекателно за 
обучаемите и следователно ги мотивира да търсят нови интерактивни начини 
за обучение.  

 

Уважение на професионалните профили на обучителите  

Фасилитаторите в обученията ROBIN трябва да са наясно с профила на 
присъстващите преподаватели и трябва да отчитат разнообразието както по 
отношение на предишен опит, така и по отношение на поведението / личността. 
Например в Италия групата беше съставена от професионалисти със сериозна 
образователна подготовка, богат опит и експертиза. Всеки от тях изрази своето 
собствено експертно мнение  
по конкретни теми, създавайки 
перфектната споделена 
учебна среда, която 
методологията ROBIN цели. 
На моменти на 
фасилитаторите им беше 
трудно да модерират 
дискусиите. В подобни 
ситуации трябва да се 
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прилагат по-настоятелни подходи за уравновесяване на тона и атмосферата в 
залата, за да може всеки участник да се чувства еднакво включен и чут.  

Така че в този случай предизвикателството беше да се разбере групата, да се 
идентифицират нуждите на участниците, да се отдаде необходимото признание 
на професионалния опит на преподавателите и да се създаде атмосфера, в 
която индивидуалното „его“ да се превърне в стимулант за създаване на 
групово „его“. Изисква се много внимателен подход от страна на 
фасилитаторите в подобни ситуации.    

 

Наскоро пристигнали мигранти и необходими езикови познания  

Обучителите, особено от приемните страни, очакват да получат повече 
инструменти, които да се използват директно със своите ученици или 
съответна целева група, която е съставена предимно от новопристигнали 
мигранти, които често не говорят добре езика на приемащата страна. Такъв 
беше случаят с обученията, провеждани в Италия. Според отзивите на 
преподавателите повечето от дейностите, предложени в методологията, не 
могат да се прилагат пряко с наскоро пристигналите мигранти. 

Методологията ROBIN включва елементи, които подкрепят мултиетническата 
интеграция като антидискриминацията, културното съзнание, миграцията и 
правата на мигрантите, но тя не може да засегне изучаването на езици. Вместо 
това тя използва творчески и интерактивни инструменти, които популяризират 
невербалната комуникация като начин за преодоляване на езиковата бариера. 
Независимо от това, тя продължава да бъде най-голямото предизвикателство 
пред ефективната интеграция на децата и младежите „в движение“. 
Планирането на дейности с тези целеви групи зависи до голяма степен от 
минималното познаване на езика на страната-домакин, което е и изискване на 
програмите за предоставяне на втори образователен шанс. 
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Препоръки за подобряване и 
доразвиване на методологията 

и ROBIN подхода  
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1. Организационни въпроси 

За ефективно прилагане и използване на ROBIN методологията, моля вземете 
под внимание:  

 Визията за образованието, което зачита принципите на учене чрез опит, 
чрез интерактивен и приобщаващ подход;  

 Насоките за осигуряване на безопасността на децата и младежите; 

 „Приятелска“ учебна среда, която улеснява процеса на комуникация и 
личностно и професионално развитие на обучаемите;  

 Зачитане на образователните нужди и уникалност на обучаемите - които 
се обусляват от фактори като социален произход, културни особености, 
възраст, брой и специфичен стил на учене; 

 Доброто планиране на дейностите, включително на тяхната 
продължителнст, осигуряване на материали; 

 Адаптиране на съдържанието на методологията към спецификите на 
националните програми за предоставяне на втори образователен шанс 
за деца „в движение“;   

 Осъществяване на дейности за оценка и самооценка на проведените 
дейности.  

 

Фасилитаторите са модел на поведение и имат ролята да вдъхновяват и 
насочват обучаващите се - независимо дали те са други обучители или 
крайните бенефициенти - децата и младите хора, засегнати от миграцията. 

 

Нашата визия за образованието и обучението  

Обучението е предназначено да бъде за цял живот! То трябва да вдъхновява 
обучаемите да искат да се учат и да се развиват в най-голяма степен с 
помощта на образованието. "Истинското" учене е не само споделяне на знания, 
но тяхното осмисляне и успешно прилагане в реалния живот. Разработването 
на обучителните сценарии във възможно най-голяма близост до реалната 
среда прави обучението ценно и устойчиво.  
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Нашите принципи разчитат на ученето чрез опит - това означава, че практиката 
идва преди теорията и едва след като знанието е преживяно то лесно може да 
бъде научено и запомнено.4   

За постигане на ефективност на учебния процес от съществено значение е 
прилагането на приобщаващ подход. Това означава, че всеки индивидуален 
принос от страна на обучаемите е важен, че всички те трябва да бъдат 
включени в процеса на учене, независимо от различния опит и способности, 
които имат. Обучаемите трябва да бъдат изслушани, консултирани и да се 
включат активно в процеса на учене.  

 

Осигуряване на безопасността на децата по време на дейностите – практически 
насоки за преподаватели 

Всички обучители, които работят с деца и младежи „в движение“ (а и не само с 
такива) трябва да се окуражават да демонстрират примерно поведение с цел 
да осигурят благополучието и безопасността на децата и младежите по време 
на образователния процес.  

В следващите редове ще дадем няколко примера за създаване на 
благоприятен климат по време на обучение: 

 Да се работи в отворена среда – да се избягват тайните и да се стимулира 
отворена комуникация  

 Младежите, децата и възрастните с увреждания да се третират достойно и с 
уважение 

 Благополучието на младежите и децата да се поставя винаги на първо 
място преди всички други цели на обучителния процес 

 Да се поддържа подходяща дистанция между обучаемите и персонала (не е 
подходящо и прието членове на персонала да имат интимни отношения с 
обучаемите или да спят в една стая по време на екскурзии и лагери; 
възрастни никога не трябва да влизат без основателна причина в стаите на 
обучаемите и по никакъв повод не трябва да ги канят в своите)  

 Да се изграждат балансирани отношения базирани на взаимно доверие, в 
които децата да се чувстват свободни да споделят и да се включват в 
процеса на взимане на решения  

 Родителите и настойниците да се включват в обучителния процес при всяка 
подходяща възможност  

                                            
4  Трите стъпки на обучение според принципа на Колб са: опит; обратна връзка на база 
получения опит и анализ на информацията и трета стъпла – повторен опит чрез използване на 
наученото от първите две стъпки). 
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 Обучителите и другия персонал трябва да са отлични модели за поведение 
– освен всичко друго, това означава да не пушат и да не пият алкохол в 
компанията на млади хора и деца 

 Да се осигурява конструктивна обратна връзка, а не негативна критика 

 Обучителите и фасилитаторите да имат детайлна представа относно 
способностите и потребностите на децата, младите хора и възрастните с 
увреждания – да се избягват прекомерните дейности със състезателен 
характер и никой от обучаемите да не бъде насилван против волята си да 
участва в процеса. 

Когато става въпрос за работа с деца (непълнолетни лица), преподавателите 
трябва да имат предвид и да зачитат фундаменталните права на децата, 
описани в Конвенцията на ООН за правата на детето. Прилагането на 
образователни методи, основани не само на техните нужди, но и на техните 
права, може да бъде подкрепено от недискриминационна миграционна 
политика, която спазва нормите и стандартите за човешките права и разглежда 
миграционния процес и от гледна точка на децата.  

Препоръчително е образователните институции да имат Етичен кодекс за 
поведение относно закрилата на детето, който да бъде подписан от всички 
обучители, работещи от името на съответната организация. Като пример, моля, 
вижте този Модел за политика за закрила на детето (http://tdh.ro/wp-
content/uploads/2017/07/r_pse_d_pol_a1_enCode-of-Conduct.pdf) разработен от 
Terre des hommes, който може да бъде адаптиран и използван от други 
институции. 

 

Стандарти за създаване на приятелска и безопасна игрова среда за деца и 
младежи  

Полезно е учебната база да бъде организирана по начин, който поощрява 
комуникацията, положителна динамика на групата и не на последно място 
поощряването на всеки отделен индивид. За да се създаде атмосфера на 
равнопоставеност и комфорт, мястото за сядане в стаята трябва да бъде 
организирано под формата на кръг..   

Накратко, пространството трябва да се съобразява със следните критерии:  

 Да бъде достъпно – мястото не трябва да се намира далече от местната 
младежка общност   

 Да бъде безопасно – отворено пространство, без наличие на опасности и 
рискове, далеч от улици и превозни средства   
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 Да бъде подходящо и достатъчно голямо за организиране на психосоциални 
игри и дейности  

 Да бъде познато за децата и младежите  - те да се чувстват приятно и в 
безопасност 

 Да има достъп до вода, електричество и санитарни помещения  

 

 

Зачитане на образователните нужди на обучаемите, както и тяхната уникалност  

За да постигнете поставените обучителни цели, е много важно да се вземат 
предвид стиловете на обучение на обучаемите, тяхното ниво на разбиране, а 
не последно място, тяхната мотивация и лични стремежи, техните силни страни 
и способности.  

Също така, отделете време да откриете подробности и разберете техния 
социален произход, лична история и трудностите, с които са се сблъскали до 
този момент. Тази информация трябва да Ви бъде известна, тъй като тези 
фактори оказват силно влияние на тяхната отвореност към ученето и на 
тяхната вяра в промяната и личностното усъвършенстване. По този начин се 
гарантира постоянно усилие за увеличаване на мотивацията за учене.    

Доброто планиране на дейностите и адаптирането им към съществуващите 
изисквания на програмите за предоставяне на втори шанс е жизнено важно за 
постигането на всички обучителни цели. Целите трябва да се дефинират 
спрямо нивото на участниците; не трябва да са прекалено лесни или прекалено 
амбициозни, за да може да се поддържа мотивацията на обучаемите. Нивото 
на постигане на целите отразява наученото от участниците по време на сесията 
и поради тази причина те трябва да се дефинират внимателно и адекватно. В 
идеалния случай, не трябва да се поставят повече от 2-3 цели за една сесия. 
Те трябва да са зададени по такъв начин, че нивото на постигане да може да 
бъде измерено след края на сесията. Целите трябва да са ясно и конкретно 
дефинирани и да могат да бъдат постигнати в рамките на определеното време.  

Например, дейността за разчупване на ледовете и представяне на участниците 
трябва да е така планирана, че за определеното време всеки участник да има 
възможността да се представи. 

Планирайте обучителните сесии разумно: вземете под внимание броя 
обучаеми, времето за обяснение на задачите; почивките; времето за дискусии, 
оценка и обратна връзка и други практически аспекти. По този начин ще можете 
да проведете дейностите без времето да Ви притиска.  
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Списък с материали: 

Това е списък с основни материали, които трябва да имате. В описанията на 
модулите има детайли относно материалите, необходими за организирането на 
всяка отделна дейност.  

 Достатъчно копия на работните листове необходими за извършване на 
дейностите към всеки модул; 

 Офис материали: Флипчарт, маркери, химикалки, хартия; 

 IT: по възможност да има един компютър за 3-4 обучаеми; Интернет връзка; 
Проектор; 

 Присъствен списък; Програма на обучението; Копия на модулите / копия на 
практически упражнения; 

 Флипчарт и хартия; Документи за оценка на дейностите (въпросници);  

 Топки; Тиксо; Шалове; Въже; Четки; Маркери; Лепило; Цветна хартия; Гваш 
– различни цветове; 

 Лепящи листчета; Балони; Тебешир; Камера; Лаптоп. 

 

Оценка  

Процесът на управление на всяка сесия включва първо планиране, след това 
извършване и накрая оценяване на постигнатото (много важна стъпка). Ето 
някои инструмента за оценка на качеството на дейностите: самооценка, 
обратна връзка от страна на участниците и обратна връзка от колега, който е 
присъствал на провеждането на дейностите в ролята на наблюдател или на 
асистент.  

Предложения за въпроси за самооценка:  
 

 Успях ли да проведа всички планирани дейности? Ако не, кое ми попречи? 

 Успях ли да спазя предварително планираната продължителност на всяка 
дейност?  Ако не, защо?  

 Бяха ли подготвени всички необходими материали и имаха ли всички 
участници достъп до тях?  Бяха ли тези материали достатъчни? В случай че 
не, какво допълнително бих могъл/могла да подготвя?   

 Възникнаха ли непредвидени промени при провеждането на дейностите? 
Как успях да се справя с тях?  
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 Успях ли да постигна предварително дефинираните цели? Ако не, каква 
беше причината за това?  

 Дейностите бяха ли забавни за участниците? Ако не, каква беше причината 
за това?   

 Успяха ли участниците да усвоят нови знания? Ако не, защо?  

 Трябва ли да организирам следващата сесия по различен начин? Ако да, 
какви промени искам да направя? 

 

Стратегии за успех:  

 Подготвям предварително залата за обучение и проверявам дали всички 
необходими материали за провеждане на дейностите са налични  

 Винаги отделям специално внимание на посрещането на участниците и 
откриването на обучението, защото знам че “началото е по-важно от 
половината от целото”   

 Аз съществувам (тук и сега)  

 Създавам групова атмосфера на увереност, споделяне и конфиденциалност  

 Винаги търся отговори и обратна връзка от групата  

 Винаги признавам и уважавам гледната точка на участниците и техния опит  

 Насърчавам участниците да изразяват своите умения  

 Демонстрирам увереност в техните ресурси и ги оставям да поемат 
инициатива  

 Насърчавам участието на всеки отделен индивид  

 Винаги давам примери, които са свързани с практиката 

 Водя се от принципа да се придържам към ясните и кратки неща   

 Винаги правя препратка към дейностите които вече са направени и се 
връщам към идеите, които вече са разгледани  

 Винаги питам участниците как биха да използвали всяка нова концепция в 
своята практика 
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 Редовно търся обратна връзка от участниците дали темпото на извършване 
на дейностите е прекалено бързо или бавно, и правя необходимите 
корекции ако се налага  

 Давам възможност на участниците да си видят записки относно 
дискутираните теми   

 Винаги имам предвид основните принципи в обученията за възрастни: 
участниците трябва да са активно ангажирани в дейностите; те притежават 
ресурси и опит; новите уроци се надграждат върху съществуващите им 
знания; групата споделя предишен и настоящ опит; участниците споделят 
как биха приложили новопридобитите компетенции и знания в ежедневието 
си. 

Повече идеи за дейности за анализ, оценка и обмен на идеи и информация 
между Вас и Вашите колеги, можете да намерите в модул “Взаимна подкрепа 
за преподаватели”. 
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2. Развитие на компетенции 

Професионалистите в областта на образованието трябва непрекъснато да 
развиват и актуализират своите знания в съответствие с перспективата за 
учене през целия живот. Учебният план ROBIN обхваща широк кръг 
компетенции, всяка от които е от ключово значение за експертите, работещи с 
деца и младежи, засегнати от миграция. Независимо от това, все още 
съществуват редица важни умения, които не могат да бъдат обхванати в 
рамките на обучението ROBIN поради ограничения във времето и други 
фактори.  

В този раздел поместихме набор от някои допълнителни компетенции, които 
партньорите по проекта считат за важни в контекста на преподаването като 
цяло и по-специално в областта на прилагането на програми за втори 
образователен шанс.   

 

Взимане на решения 

Взимането на решения е комплексна компетентност, която се основава на 
редица допълнителни умения като: разбиране на информацията и 
интегрирането ѝ по последователен начин; класифициране на различните 
части от информацията в съответствие с нейната приложимост във въпросния 
процес на вземане на решение; избягване на импулсивен отговор и действие. 

Всъщност всеки трябва да взема решения ежедневно, като се започне от 
тривиални въпроси като меню за обяд до решения, които променят живота, 
като избор на образование и професия, закупуване на дом и т.н. Освен това 
това умение е необходимо в професионален живот и повечето компании търсят 
служители, които могат да взимат ефективни решения. Кандидатите, които 
демонстрират способност да идентифицират възможни решения и опции за 
справяне с дадена ситуация се считат за по-ценни кадри в сравнение с тези, 
които не могат. Разбирането на многоизмерния характер на вземането на 
решения ще помогне на преподавателя да го предаде на обучаемите, като ще 
помага на последните да взимат точни и ефикасни решения в бъдеще. 

Бързото вземане на решения може да бъде приемливо, ако ситуация е проста, 
но има и други ситуации, които изискват по-сложен процес: 

 Дефиниране на проблема, предизвикателството, или възможността; 

 Генериране на редица възможни решения или отговори; 

 Оценяване на негативитеи ползите, рисковете, плюсовете и минусите, 

свързани с всеки вариант; 
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 Избор на решение или отговор; 

 Прилагане на взетото решение;  

 Оценяване на въздействието на решението и промяна на хода на действие, 

ако е необходимо. 

Има множество практически инструменти и упражнения, които могат да бъдат 
направени в класната стая, за да се въведат аспектите на процеса на вземане 
на решения и да се предоставят подходящи възможности за обучение на 
учениците. 

 

Управление на времето 

Управлението на времето е умението даден процес да се организира по най-
разумния и същевременно лесен и ефективен начин. Според принципа Pareto 
или правилото 80/20, 80% от резултатите идват от 20%. Това означава, че от 
всички неща, които човек прави, 20% са жизненоважни и 80% не допринасят 
много. Следователно, тази компетентност е свързана с признаването, 
определянето и фокусирането върху приоритети, подредени в правилен ред. 
Това помага за постигането на по-добри резултати и разумното използване на 
време и ресурси, отлагане или премахване на ненужни дейности, организиране 
на график, което може да увеличи производителността.  

Отлагането често върви ръка за ръка с неуспеха, поради което е релевантен 
въпрос по тази тема. Този проблем може да бъде решен чрез определяне на 
ясни приоритети и създаване на график. Знаейки как да избегнем вторични 
задачи е изключително важно, като се има предвид, че времето и ресурсите са 
ограничени и човек не може да изпълни всичко, което иска. Следователно 
управлението на времето пресича други компетенции и допринася много за 
изпълнението на задачите, целите, които изискват постоянни усилия.  

 

Разрешаване на конфликти  

В хода на живота човек среща колеги, приятели и членове на семейството, 
които имат свои собствени убеждения, предпочитания, вкусове, намерения и 
планове. Разнообразието от възгледи и мислене може да доведе до конфликти. 
Предприемането на мерки за избягване на потенциална конфронтация с 
другите е много необходимо умение. В контекста на децата и младежите, 
засегнати от миграцията, тази компетентност е изключително важна, тъй като 
те допълнително се сблъскват със социални, културни и психически различия.  
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Тази компетентност е набор от пълни функционални и поведенчески качества, 
които могат да насърчат професионалния и личен успех. Тя изисква способност 
за ефективно слушане, формулиране и изразяване на мнение; 
идентифициране на интереси; търсене на възможни решения и опции и т.н. За 
благоприятно разрешаване на конфликти човек трябва да демонстрира 
неутралност, обективност, честност и уважение към различията. 
Преподавателите трябва да са готови да споделят практическа информация с 
обучаемите си относно аспектите на човешките взаимоотношения и 
психологическите и поведенческите аспекти на евентуалните конфликти; да се 
въведат практически съвети за постигане на устойчиво споразумение при 
различни обстоятелства. 

Рефлексивност 

Рефлексивността е компетентност, еднакво важна както за обучаемите, така и 
за преподавателите. Тя представлява процес на самоанализ. Този процес 
провокира ученето от собствен опит в различни области на живота (личен и 
професионален) и предизвиква разбиране на връзката с по-широки контексти 
като общество и култура.  

В личен аспект тази компетентност предизвиква допускания, вреди на 
индивидуалните и културните отклонения и идеологическите илюзии и модели 
на поведенчески въпроси. Този процес включва изследване на това, което се е 
случило във въпросната ситуация, като се има предвид не само собствената 
гледна точка, но и това, което мислят околните.  

Рефлексивността е ценна способност за професионалисти, работещи с деца и 
младежи, тъй като допринася за по-доброто разбиране на мотивацията на 
обучаемите. Например, един преподавател може да проведе вътрешен диалог, 
за да проучи причините за отсъствие от училище. "Имам тази ситуация, 
защото учебният процес не е привлекателен за учениците ... мога да 
разреша това с помощта на по-интерактивни задачи, свързани с настоящия 
опит на децата ..." или "Имам ниска степен на участие по време на урока. 
Първо, това е така, защото учениците изпитват липса на доверие и страх 
да бъдат критикувани от други. Мога да подобря ситуацията, като създам 
по-приятелска среда в класа с помощта на ... " 
 

Чувство дълг и социална отговорност  

Социалната отговорност и чувството за дълг включват способността за 
изграждане и поддържане на стабилни взаимоотношения с околните в 
естествена среда; позитивен принос към семейство, общество и околна среда; 
мирно разрешаване на проблеми; проява на емпатия, уважение към околните и 
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толерантност и т.н. Тази компетентност е основна в ежедневието и се търси от 
много компании в техните потенциални служители. 

Много често причината за отпадане на деца и младежи от училище да се 
корени в конфронтация с някоя единица на обществото. Те могат да бъдат 
разочаровани от техните семейства, връстници, администрация и 
правителствени служби, което може да предизвика маргинализация и социално 
изключване. В този контекст чувството за дълг става важен елемент, който 
блокира отказването от определени задължения. Чувството за дълг може да 
подкрепи съответните действия в контекста на отпадането от училище, като: да 
завърши училище и да накара родителите да се гордеят, да намери добра 
работа и да стане финансова подкрепа на семейството. 

Поради тази причина, преподавателите от програмите за втори образователен 
шанс трябва да развият и усъвършенстват това качество. Съществуват 
определени рискове при развитието на чувството за дълг. По-специално, 
хората със силно чувство за дълг се чувстват задължени да действат по 
определени начини и когато не отговарят на очакванията, те често се чувстват 
зле. Ето защо учителите се стремят да внушат балансирано чувство за 
отговорност на своите ученици, за да избегнат отрицателното му въздействие 
върху тяхното емоционално благополучие. За тази цел е важно обучаемите да 
се научат да определят приоритети, да оценяват обективно силните си страни и 
да бъдат уверени в себе си. 

 

Ранно кариерно консултиране  

Изборът на кариерно и професионално направление е много важна стъпка за 
всеки млад човек. В случая на студентите от програмите за втори 
образователен шанс правилното кариерно консултиране може да промени хода 
на техния живот и развитие. В зависимост от възрастта на обучаемите, можем 
да говорим за ранно представяне на възможни кариерни направления и поради 
тази причина този етап се нарича ранно кариерно консултиране за 
подрастващи, чиято цел е по-скоро да изгради самоувереност и правилна 
самооценка, а не да предизвика избор на професия. Въпреки това, в повечето 
страни не е обичайна практика учителите в средните училища да провеждат 
дейности за ранно кариерно консултиране със своите ученици. Независимо от 
това, преподавателите не трябва да чакат твърде дълго, преди да предоставят 
на учениците възможни кариерни насоки. Ранната и периодична оценка на типа 
личност, ценностите, интересите, силните страни и уменията ще помогне на 
младежа да познава по-добре себе си и да обмисли възможностите. Също така 
може да помогне за намаляване на процентите на отпадане в смисъл, че тези 
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млади хора, които са наясно със своите силни страни и способности, са 
склонни да продължат образованието си, развивайки се в тази посока. 
Обучителите трябва да се запознаят с подхода и да научат някои полезни 
инструменти, за да могат да провеждат този вид ранна оценка и консултиране с 
техните ученици. 
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3. Педадогически аспекти  

Някои от най-добрите практики идентифицирани от партньорите по проекта 
бяха описани подробно в предните раздели на ръководството. В тази част 
искаме да Ви предоставим допълнителни съвети и препоръки. Смятаме, че те 
ще Ви бъдат от полза при планирането и организирането на дейностите и ще 
направят обучителния процес по-ефективен и гладък.   

 

Гъвкава структура  

Както споменахме по-горе, промяната в реда на модулите е напълно 
позволена, както и свободната комбинация от различни дейности. 
Методологията е разработена по такъв начин, че да може да се адаптира лесно 
и бързо към всякакви групи обучаеми.  

 

Въведение в контекста на проекта  

Препоръчително е първата част на обучението да бъде посветена на 
представяне на проекта и на теоретичната част на методологията. Някои 
преподаватели може би имат опит в работата с деца и младежи „в движение“, 
но други може никога да не са се сблъсквали с такива обучаеми и да нямат 
необходимата основна информация за спецификите на тази група.  
Въвеждащата част дава възможност на преподавателите да направят връзка 
между теретичната и практическа част на ръководството, както и да планират 
бъдещите дейности с целевата група.  

 

Дейности за загряване, опознаване, разчупване на леда и изграждане на 
групова динамика  

В случай, че обучаемите, които участват в дейностите, не се познават помежду 
си, препоръчваме да се организиратт дейности за изграждане на екип още в 
началото на обучението. За тази цел може да използвате дейностите от модул 
7 "Работа в екип", следвани от дейности от модул 1 "Лидерство и мотивация", 
като по този начин се засили усещането за принадлежност към група.  

Посвещаването на началните обучителни сесии на дейности по разчупване на 
леда и опознаване се оказа много ефективно по време на пилотните обучения в 
рамките на проекта. Те спомогнаха за изграждане на приятелска и естествена 
атмосфера, което пък от своя страна улесни преминаването към по-същинските 
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дейности. Някои от упражненията от модул 8 „Психосоциални игри“ са много 
подходящи за тази цел.  

И не на последно място, включването на загряващи дейности е много важно в 
моментите когато груповата динамика не е на високо ниво и участниците имат 
нужда от разчупване на обучителния процес.  

 

Прилагане на модул 1 „Лидерство и мотивация“  

С цел по-ясно представяне на концепциите за лидерство и мотивация, силно 
препоръчително е модул 1 „Лидерство и мотивация“ да се прилага 
едновременно с модул 7 „Изграждане на взаимоотношения и работа в екип“. По 
този начин се набляга на значението на това едновременно човек да бъде 
добър лидер и ефективен член на дадена група, като допринася за всеобщия 
успех и развитие.  

 

Оценка 

Ежедневната оценка и обратна връзка от обучаващите се участници са много 
важни и трябва да се приемат като неделима част от учебния процес. Това 
може да бъде отправна точка за адаптиране на курса ROBIN към нуждите на 
обучаемите. 

 

Приобщаващо образование 

Приобщаващото образование върви ръка за ръка с признанието и оценяването. 
Всеки обучаем е уникален по рода си и в никакъв случай не можем да 
подценяваме индивидуалния принос на всеки към обучителния процес.   

Взаимодействието с обучаеми от програмите за втори шанс трябва да се 
осъществява много внимателно и обмислено, като се има предвид че тези деца 
и младежи често са преживели големи трудности, травми и стресови ситуации 
било то в собствените си държави, по време на миграцията или в страната 
приемник. Дейностите, които изискват споделяне на лична информация трябва 
да се организират много внимателно, защото някои деца и младежи могат да се 
чувстват много неудобно да изразяват лични емоции и чувства пред 
останалите.  

Някои от участниците в пилотните обучения по проекта споделиха опасения, че 
дейностите в модул 3 „Емоционално и физическо здраве“ имат потенциал да са 
травмиращи и стесови за обучаемите, особено за тези, които наскоро са 
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пристигнали в страната приемник, напр. дейността „Къщата на устойчивостта“.  
В случаите когато обучаемите до съвсем скоро са живели в много трудни 
ситуации и са се сблъскали с невероятни травми много често се наблюдава 
враждебност от тяхна страна и открито нежелание за включване в дейности.    

Отговорност на обучителя е да създаде безопасна и сигурна физическа и 
психологическа учебна среда, в рамките на която обучителния процес да 
протича гладко.за да се избегне хипотетична ситуация, в която дейностите да 
станат прекалено лични и неудобни, те могат да се модифицират и да се 
организират в по-дистанцирана форма. Намример в случая на „Къщата на 
устойчивостта“ обучаемите могат да работят в групи или да изградят „къща“ за 
някой измислен персонаж.  

 

Обучителна среда 

Неформалната и приятелска среда спомага за създаването на позитивно 
настроение и стимулира активно участие. 

 

Използване на методите на неформалното образование 

Някои от дейностите, представени в част 2 на настоящото ръководство се 
базират на методите на неформалното образование. Всъщност този подход е 
широко застъвен в обучението ROBIN. По време на първия ден от обучението, 
уверете се, че Вашите участници са наясно с понятието за неформално 
образование. Добре е да напомним на онези, които се съмняват в 
ефективността на неформалното образование, че неформалните дейности 
позволяват: 

 Опит – участие в дейност и извличане на директни ползи от него; 

 Споделяне – споделяне на резултати, наблюдения и идеи с други 
обучаеми, постигайки взаимно обогатяване; 

 Процес – анализ и размишления върху придобития опит; постигане на 
видими резултати; 

 Въпроси – разсъждения върху отворени въпроси и намиране на 
няколко възможни правилни отговора. Задаването на въпроси 
позволява на участниците да бъдат по-ангажирани и запознати с 
учебния процес; 

 Обобщение – създаване на връзки между наученото и реалния живот; 
прилагане на наученото по време на дейностите директно в реална 
среда;  
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 Приложение – използване на придобитите знания и умения в същата 
или подобна ситуация или среда; лесна адаптация според нуждите.  

Ето една много точна дефиниция на подхода на неформалното образование:  

„Неформалното образование е целенасочено, но доброволно учене, 
което се осъществява в разнообразни среди и ситуации. В тях 
процесът на обучение може да не е задължително единствената 
цел и дейност. Тези среди и ситуации може да са временни и 
дейностите може да се извършват от фасилитатори/обучители 
или от доброволци (като младежки лидери). Дейностите и 
курсовете са планирани, но са структурирани по конвенционални 
предмети/дисциплини. Те обикновено се отнасят до конкретни 
целеви групи, но рядко документират или оценяват резултатите от 
обучението или постиженията по конвенционално видими начини “5 

Многобройните измерения на образованието трябва да се прилагат по начин, 
по който да се стимулира участието на всеки индивид, като по този начин се 
постига максимално положителен обучителен резултат за обучаемите.  

 

  

                                            
5 www.salto-youth.net  
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4. Вместо заключение… 

Двугодишната активна работа по проект ROBIN беше посветена на постигането 
на промяна в начина на мислене и възприятията на стотици преподаватели и 
образователни експерти, чрез ангажирането им в практически дейности целящи 
да демонстрират как децата и младежите, жертви на миграция могат да бъдат 
подкрепяни и напътствани по време на тяхното образование и в стремежа им 
да намерят втори шанс в живота.  

Преминавайки през разделите на настоящото ръководство вероятно сте 
забелязали, че зад организирането и осъществяването на всички дейности стои 
един много важен аспект, който прави нашата работа толкова значима и това е 
всеотдайността. 

     

 

“Това, което НАПРАВИШ от сега нататък има значение!”. 
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Приложение 1.2: Лидерски качества 

Ценности Поведение/Манталитет Умения 

Доверие Отвореност Харизма 

Почтеност Ентусиазъм Взимане на решения 

Честност Даване на пример Концентрация 

Скромност Източник на вдъхновение Стратегическо планиране 

Добродетели Самоувереност Решаване на проблеми 

Състрадание Самоконтрол Компетентност 

Сътрудничество Решителност Разрешаване на конфликти 

Безпристрастие Непредубеденост Планиране на проекти 

Лоялност Зрялост Мотивиране на околните 

Независимост Баланс Комуникация 

Ефективност Самоанализ Преговори  

Вежливост Любознателност Организация 

Отдаденост  Самовзискателност Поставяне на цели 

Уважение Благонадежност Интуиция 

Отговорност Гъвкавост Практичност 

Щедрост Упоритост Находчивост  

Кураж Признателност Мъдрост 

Вярност Трудолюбие Умения за слушане 

Равенство Толерантност Умения за убеждаване 

Вяра Сърдечност Делегиране на задачи 

Чест Aмбициозност Управление на времето 

Професионализъм Дисциплина Успешно справяне със стреса 

Оптимизъм Авторитет Креативност 

Признание Стриктност  Менторство 

Справедливост Приятелски настроен Управление на риска 

  Откровеност Работа в екип 

   Съпричастие 
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Приложение 1.4: Моите лидерски качества 

 

 

 

В ролята на 

лидер Притежавам… Бих искал/а да развия/придобия… 

Моите 

ценности 

  

Моето 

поведение 

    

Моите умения 
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Приложение 1.5.1: Планински връх 

 



 
 
 

 

154 Ръководство за преподаватели по проект „ROBIN-подобряване на компетенциите с цел постигане на 
интеграция посредством нова образователна методология”  №2015-1-RO01-KA204-015001 

Приложение 1.5.2: Календар на целите 

 

Година Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември 

2016 

                        

2017 

                        

2018 

                        

2019 
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Приложение 1.7.1: 10 механизма на негативното мислене 

Механизъм Дефиниция Типични реплики и 
твърдения 

Хипер-обобщаване  Извличане на генерални заключения 
от еднократни събития 

Всички… 

Винаги… 

Никой… 

Общо 
наименование  Изявления, които показват изкривена 

визия за собственото „Аз“  

Аз съм… 

Аз съм много… 

Негативно 
филтриране  

Концентрация само върху 
негативната страна на нещата  

Това е грешно/лошо… и 
това… и това… и онова.  

Поляризирано 
мислене  Възприемане на нещата като 

напълно добри или напълно лоши  

Аз съм напълно… 

Това е абсолютно… 

Самообвинения  Изпитване на вина за всичко, което 
не е наред  

Трябваше да го избегна 
някак…  

Винаги развалям всичко … 

Персонализация 
Погрешно възприятие, че всичко, 

което се случва около нас е свързано 
с нас  

Те сигурно говорят за мен…  

Той каза това заради мен…  

Проекция Убеждение, че околните виждат 
нещата от нашата гледна точка  

Защо не направим това. На 
брат ми му харесва…?  

Студено ми е, сложи си яке… 

Хипер-контрол Увереност, че всичко е под нашия 
контрол  Мога да направя всичко…  

Хипо-контрол Увереност, че нищо не е под нашия 
контрол  

Не мога да направя нищо…  

Каквото има да става, ще 
стане…  

Емоционални 
разсъждения  

Използване на чувства, симпатии, 
предразсъдъци или недоверие, за да 

се направи оценка на реалността 

Щом не го харесвам, значи 
прави нещо погрешно…  

Тя е готина, значи това, 
което е направила е 

хубаво… 
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Приложение 1.7.2: Направете твърденията положителни  
 

 

 

 

 
 
Брат ми не иска да отиде на кино с 
мен. А и двамата харесваме киното 
толкова много! Той няма желание да 
прекарваме време заедно. Общува с 
мен само защото съм негов брат.  
 

 
 
 

 
 
Провалих се на изпитите по три 
предмета. Не мисля, че някога ще 
успея да ги взема.  Учителите ме 
мразят. Никога няма да се измъкна от 
тази яма. 
 

 
 

 
 
Кармен не успя да запази тайната ми. 
Не мога да вярвам на никого. Всеки ме 
предава.  
 

 
 
 

 
 
Момичетата не ме харесват. 
Прекалено съм нисък… 
 

 
 
 

 
 
Хуан е толкова досаден! Не мога да го 
понасям. Дори ако шефът и 
останалите колеги в отдела да не го 
забелязват, очевидно е, че не може да 
върши работата си добре. 
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Нямам нужда от помощ за 
осъществяването на този проект. Няма 
смисъл по него да работят трима 
души, ако мога да го направя сам. 
Нещо повече, мисля, че ще го направя 
по-добре сам! 
 

 
 
 

 
Носът ми е толкова голям. Толкова 
съм непривлекателна, никое момче 
няма да ми обърне внимание.  
 

 
 
 

 
Сигурен съм, че няма да премина 
изпита. Ще се паникьосам и няма да 
си спомня нищо. Ще видиш, че ще е 
кошмар!  
 

 
 

 
Педро се смее. Сигурен съм, че се 
смее на мен. Всички ми се подиграват.  

 
 

 
Минаха шест месеца, откакто загубих 
работата си. През цялото време 
изпращам автобиографията си до 
различни фирми. Никой не се е 
свързал с мен. Какво повече мога да 
направя? Нищо повече не може да се 
направи ... 
 

 
 

 
Не познавам никого тук. Всички хора 
ме гледат странно. Може би съм 
аутсайдер.  
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Сделката се е провалила. Купувачите 
се отказаха в последния момент. След 
цяла година работа! Всичко вървеше 
добре - екипът беше толкова отдаден... 
Сигурен съм, че това се дължи на 
последната среща, която имах с 
купувачите. Не бях взел достатъчно 
предпазни мерки...  
 

 
 

 
Повишиха ми заплатата с 5%. Въпреки 
това моят шеф ми каза, че трябва да 
спечеля повече клиенти тази година. 
Той също така ми каза, че трябва да 
пиша по-детайлни доклади. Какъв 
ужас!  
 

 

 
Това интервю за работа е от решаващо 
значение. Ако всичко върви добре и 
ме наемат, ще постигна целите, които 
съм преследвал през целия си живот. 
В противен случай съм свършен!  
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Приложение 2.1.1: Пример за мисловна карта 
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Приложение 2.1.2: Мисловна карта „Аз като обучаем“ 
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Приложение 2.2.1: Оригами Жерав Инструкции - Визуални 
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Приложение 2.2.2: Оригами Жерав Инструкции – Писмени 
 

 Трябва да започнете с квадратен лист хартия. Прегънете единия край така, 
че да се срещне с другия и да се образува триъгълник. След това 
разтворете листа и изгладете.  

 После прегънете хартията в другата посока.  
 Сгънете хартията по диагонал и се уверете, че ъглите са изравнени. 
Повторете тази стъпка и в обратната посока. Прегънете страничните ъгли 
като сгънете надолу горния ъгъл.  

 След като прегънете страните, хартията трябва да изглежда по този начин. 
С отворената страна наляво (както е показано на картинката) прегънете 
единия ъгъл на квадрата така, че ръба да е на едно ниво с централната 
линия.  

 Повторете предишната стъпка със срещуположната част на хартията. 
Прегънете хартията и повторете предишните стъпки с останалите части. 
След това прегънете горния край и направете гънка. После прегънете по 
същия начин в обратната посока.  

 Отворете от едната страна и пригладете. Повдигнете горния отворен край и 
го прегънете нагоре, оформяйки фигура като на картинката по-горе и 
пригладете. Повторете предишните стъпки с обратната страна.  

 С отворената страна наляво (както е показано на картинката) прегънете 
единия ъгъл на квадрата така, че ръба да е на едно ниво с централната 
линия. Повторете тази стъпка и с обратната страна. Обърнете хартията и 
направете същото с оснаталите две страни на хартията.  

 Прегънете на една страна и пригладете. Прегънете горната част на 
отворения край по такъв начин, че върха на долната част да стига до 
горната част.    

 Прегънете две от частите и повторете с долната част. Прегънете едната 
част и пригладете. 

 Сгънете надолу горната част.  
 Обърнете хартията и сгънете надолу срещуположната страна. Завъртете 
наобратно един от горните краища, за да оформите главата на жерава.  

 Дръпнете другия край, за да оформите опашката на жерава. Внимателно 
разгънете крилата от тялото. 
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Приложение 2.3.1: Викторина – “Кой е Вашият най-ефективен начин за 
обучение? 

ОТБЕЛЕЖЕТЕ ТВЪРДЕНИЯТА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС:  

СЛУШАНЕ 

 ОБИЧАМ ДА СЛУШАМ КАК ХОРАТА ГОВОРЯТ.  

 ОБИКНОВЕНО ЗАПОМНЯМ ЛЕСНО ТОВА, КОЕТО ЧУВАМ.  

 ПРЕДПОЧИТАМ ДА ГЛЕДАМ ФИЛМ, ВМЕСТО ДА ЧЕТА КНИГА.  

 В УЧИЛИЩЕ УСВОЯВАМ ПО-ЛЕСНО МАТЕРИАЛА, КОГАТО СЛУШАМ 

ОБЯСНЕНИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, А НЕ КОГАТО ЧЕТА УЧЕБНИЦИТЕ.  

 ПРЕДПОЧИТАМ ДА ЧУЯ НОВИНИТЕ ПО РАДИОТО/ТЕЛЕВИЗИЯТА, ВМЕСТО 

ДА ГИ ПРОЧЕТА ВЪВ ВЕСТНИКА.  

 ПРЕДПОЧИТАМ НЯКОЙ ДА МЕ УВЕДОМИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СРЕЩИ, 

ВМЕСТО ДА РАЗЧИТАМ НА НАПОМНЯНЕ С БЕЛЕЖКИ.  

БРОЙ ОТБЕЛЯЗАНИ: ________ 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 

 КОГАТО ЧЕТА, СЪЗДАВАМ ОБРАЗИ В СЪЗНАНИЕТО СИ. 

 ПО-ЛЕСНО ЗАПОМНЯМ ЛИЦА, ОТКОЛКОТО ИМЕНА.  

 КОГАТО ТРЯБВА ДА СПЕЛУВАМ КАК СЕ ПИШЕ ПРАВИЛНО ДАДЕНА ДУМА, 

СИ Я ПРЕДСТАВЯМ В УМА СИ.  

 КОГАТО СЪМ НА ИЗПИТ ВИЗУАЛНО СИ ПРЕДСТАВЯМ ЗАПИСКИТЕ, КОИТО 

ИМАМ ОТ КЛАС И ТОВА МИ ПОМАГА ДА НАМЕРЯ ВЕРНИЯ ОТГОВОР.  

 ПОМНЯ КАК ИЗГЛЕЖДАТ СТРАНИЦИТЕ В КНИГИТЕ, КОИТО СЪМ 

ПРОЧЕЛ/А.  

 СПОМНЯМ СИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ КАТО ГИ ПРЕСЪЗДАВАМ В УМА СИ.  

БРОЙ ОТБЕЛЯЗАНИ: ________ 
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ПРАВЕНЕ 

 КОГАТО РАЗСЪЖДАВАМ ПО ДАДЕН ПРОБЛЕМ, НЕ МОГА ДА СТОЯ 

СПОКОЙНО, А СЕ РАЗХОЖДАМ НАОКОЛО.    

 ТРУДНО МИ Е ДА СТОЯ НА ЕДНО МЯСТО И ДА УЧА.  

 ПРЕДПОЧИТАМ ДА СЕ ОБУЧАВАМ КАТО ПРАВЯ НЕЩО С РЪЦЕТЕ СИ, 

ОТКОЛКОТО ДА ПРОЧЕТА В КНИГА КАК СЕ ПРАВИ.  

 ОБИЧАМ ДА СЪЗДАВАМ МОДЕЛИ НА РАЗНИ НЕЩА.  

 КОГАТО ВИДЯ НЕЩО НОВО И ИНТЕРЕСНО ОБИКНОВЕНО ИСКАМ ДА ГО 

ПИПНА, ЗА ДА РАЗБЕРА ПОВЕЧЕ ЗА НЕГО.  

 В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ ПРЕДПОЧИТАМ ДА ИЗЛЯЗА ДА ИГРАЯ БОУЛИНГ 

ИЛИ ДА ТАНЦУВАМ, ВМЕСТО ДА ЧЕТА КНИГА У ДОМА.  

БРОЙ ОТБЕЛЯЗАНИ: ________  

 

ПИСАНЕ 

 ЗАПИСВАМ СИ НЕЩАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАПОМНЯ.  

 ПРАВЯ ПО-МАЛКО ГРЕШКИ КОГАТО ПИША, ОТКОЛКОТО КАТО ГОВОРЯ.  

 КОГАТО НЯКОЙ МИ ОБЯСНЯВА НЕЩО, ОБИЧАМ ДА ВИЗУАЛИЗИРА 

ОСНОВНИТЕ ТОЧКИ НА ДЪСКА ИЛИ ЛИСТ ХАРТИЯ, ЗА ДА МОГА ДА ГО 

ПРЕПИША.  

 ВИНАГИ СИ ЗАПИСВАМ В ГРАФИК ЗАДАЧИТЕ, КОИТО ИМАМ ДА СВЪРША.  

БИХ БИЛ/А ЗАГУБЕН/А БЕЗ МОЯ ДНЕВЕН ГРАФИК.  

 КОГАТО СИ ВОДЯ ЗАПИСКИ, ЧЕСТО ГИ ПРЕПИСВАМ В ПОСЛЕДСТВИЕ. 

ТОВА МИ ПОМАГА ДА РАЗБЕРА НЕЩАТА И ДА ГИ ЗАПОМНЯ ПО-ДОБРЕ.  

 КОГАТО ЧЕТА, ЧЕСТО СИ ВОДЯ ЗАПИСКИ, ЗА ДА МОГА ПО-ЛЕСНО ДА 

ВНИКНА В ПРОЧЕТЕНОТО.  

БРОЙ ОТБЕЛЯЗАНИ: ________ 
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ЧЕТЕНЕ 

 ПРЕДПОЧИТАМ ДА ПРОЧЕТА САМОСТОЯТЕЛНО ДАДЕН МАТЕРИАЛ, 

ОТКОЛКОТО НЯКОЙ ДА МИ РАЗКАЖЕ ЗА КАКВО СЕ ОТНАСЯ.    

 В СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ ОБИЧАМ ДА ЧЕТА.  

 ОБИКНОВЕНО ЗАПОМНЯМ ПО-ЛЕСНО ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪМ 

ПРОЧЕЛ/А, ОТКОЛКО ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪМ ЧУЛ/А.  

 ПРЕДПОЧИТАМ ДА ПРОЧЕТА ВЕСТНИКА, ОТКОЛКОТО ДА ЧУЯ НОВИНИТЕ 

ПО РАДИОТО/ТЕЛЕВИЗИЯТА.  

 МОГА ДА РАЗБЕРА КАК ДА СГЛОБЯ НЕЩО,  КОГАТО ПРОЧЕТА 

ИНСТРУКЦИИТЕ.  

 ХАРЕСВА МИ КОГАТО УЧИТЕЛИТЕ ПИШАТ НА ДЪСКАТА ВАЖНИ НЕЩА, 

ЗАЩОТО МОГА ДА ГИ ПРОЧЕТА И ДА ГИ ЗАПОМНЯ.  

БРОЙ ОТБЕЛЯЗАНИ: ________ 

ГОВОРЕНЕ 

 КОГАТО СЪМ ИЗПРАВЕН/А ПРЕД ПРОБЛЕМ, КОЙТО ТРЯБВА ДА РЕША, 

ЧЕСТО СИ ГОВОРЯ НА ГЛАС.  

 ХОРАТА ЧЕСТО СЕ ЧУДЯТ ЗАЩО СИ ГОВОРЯ САМ/А.  

 ЗАПОМНЯМ НЕЩАТА ПО-ЛЕСНО КОГАТО ГИ ИЗРЕКА НА ГЛАС. НАПРИМЕР, 

КОГАТО ТРЯБВА ДА ЗАПОМНЯ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, СИ ГО ПОВТАРЯМ 

НЯКОЛКО ПЪТИ ВИСОКО.  

 ВОДЯ ПО-ЕФЕКТИВНА ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ, ОТКОЛКОТО 

ПИСМЕНА.    

 МНОГО ОБИЧАМ ДА ГОВОРЯ ПО ТЕЛЕФОНА.  

 НАЙ-ЛЕСНО УЧА В КОМПАНИЯТА НА ДРУГИ ХОРА,  ЗАЩОТО МОЖЕМ ДА 

ДИСКУТИРАМЕ МНЕНИЯ,  ИДЕИ И КОНЦЕПЦИИ.  

БРОЙ ОТБЕЛЯЗАНИ: ________  
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Приложение 2.3.2: Карти със съвети за различните начини на обучение 

 

Съвети за тези, които се обучават най-добре чрез СЛУШАНЕ  

 Докато учите, четете материалите на глас.  

 Когато имате възможност, записвайте обучения и лекции на видео или аудио 

носител, за да можете в последствие да ги прегледате отново.  

 Искайте от околните да ви обясняват нещата, които не разбирате.  

 Учете в компанията на други хора.  

 Когато има възможност полагайте устни изпити, вместо писмени.  

 Общувайте с хората по телефона, вместо писмено.  

 Не разчитайте на напомнящи бележки за предстоящи събития, а помолете 

близките си да ви напомнят.  

 Насочете се към професионална сфера, в която уменията за слушане имат 

основно значение.  
 

Съвети за тези, които се обучават най-добре чрез НАБЛЮДЕНИЕ  

 Наблюдавайте внимателно как околните вършат дадена дейност. По този начин 

след това ще можете да си визуализирате техните действия, когато вие я 

вършите. 

 Когато се чувствате неспокойни, можете да се успокоявате като си се 

представяте в комфортна среда и нищо не може да наруши вътрешния ви мир.  

 Докато четете нещо, представете си как би изглеждало, ако се случваше в 

реалния живот или по телевизията. 

 Ако имате възможност гледайте видео материали по дадена тема, защото така 

ще ви е по-лесно да си визуализирате информацията в последствие.  

 Запомнете формата и цвета на нещата, които искате да запомните.  

 Използвайте таблици, графики и изображения.  

 Визуализирайте в съзнанието си задачите, които трябва да свършите през деня.  
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Съвети за тези, които се обучават най-добре чрез ПРАВЕНЕ   

 Когато ситуацията го позволява, демонстрирайте на практика пред околните 

нещо което умеете да правите, а не само да разкажете за него.  

 Когато имате възможност посещавайте практически обучения, на които да 

наблюдавате.  

 Когато трябва да се научите да правите нещо ново, наблюдавайте някой, който 

го прави и го помолете да ви даде инструкции и напътствия.  

 Изберете си такава професионална сфера, която да ви позволява да работите с 

ръце и да се движите.  

 Уверете се, че на работното ви място има достатъчно пространство за движение.  

 Когато се опитвате да разрешите даден проблем или да си спомните някаква 

информация се опитайте да се движите и разхождате.  

 Изигравайте инструкциите, които ви се дават.  

 

Съвети за тези, които се обучават най-добре чрез ПИСАНЕ   

 Когато четете даден материал, винаги имайте молив под ръка, с 

който да подчертавате важните елементи и да си водите записки.  

 Водете си бележки, когато слушате инструкции. Ако е необходимо, на 

по-късен етап препишете на чисто тези записки.   

 Правете списъци. Записвайте си всички задачи, които трябва да 

направите. Поддържайте писмен график на плановете и 

ангажиментите си.   

 Потърсете реализация в професионална сфера, която изисква 

използване на умения за писане.  

 Оставяйте напомнящи бележки на околните с цел ефективно 

предаване на информация. 

 Когато давате инструкции е добре да разполагате с материали за 

писане.  
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Съвети за тези, които се обучават най-добре чрез ЧЕТЕНЕ 

 Преди да присъствате на демонстрация или лекция, опитайте се да 

намерите материали по темата, които да прочетете предварително.  

 Водете си много подробни записки и ги препрочитайте редовно.  

 Правете планове за бъдещето като четете какви опции имате. Например 

туристически наръчници.  

 Четете инструкциите, вместо да искате от някого да ви обясни или 

покаже как да правите нещо. 

 Когато е необходимо, искайте от околните да ви напишат писмени 

указания, които да следвате.  

 За да се сдобиете с информацията, която ви е нужна, четете вестници, 

бюлетини и записки.  

 Изберете професионална сфера, в която четенето има голяма роля.  

 

Съвети за тези, които се обучават най-добре чрез ГОВОРЕНЕ 

 Задавайте въпроси, когато не разбирате нещо или имате нужда от 

допълнително изясняване.  

 Говорете на себе си когато усвоявате нов материал или разрешавате 

даден проблем.  

 Учете в компанията на други хора, с които можете да дискутирате 

материала.  

 Използвайте диктофон, за да записвате нещата, които трябва да 

запомните и преслушвайте записите, за да си ги припомните.  

 Повтаряйте важна информация, веднага след като я чуете, за да я 

запомните по-добре.  

 Повтаряйте си телефонни номера и имена на глас, за да ги 

запомните.  

 Изберете професионална сфера, в която се изисква вербална 

комуникация. 
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Приложение 2.4: Лодка за оценка 
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Приложение 3.4.1: Къщата на устойчивостта 

 

 

 

ФИГУРА 1. КЪЩАТА НА УСТОЙЧИВОСТТА (СПОРЕД ВАНИСТЕНДАЕЛ И ЛЕКОНТЕ, 2000) (VANISTENDAEL & LECOMTE, 2000)
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Приложение 3.4.2: Къщата на устойчивостта 
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Приложение 4.2: Запомнете! – Списък с предмети 

Следващото лято Ана и Марк ще ходят на къмпинг и ще вземат със себе си:  

1. Палатка 
2. Спални чували 
3. Надуваем матрак 
4. Сгъваеми столове 
5. Чук 
6. Фенерчета 
7. Шапки 
8. Бански костюми 
9. Облекло за дъжд (якета и панталони) 
10. Тоалетна хартия 
11. Помпа за надуваемия матрак 
12. Балсам за устни 
13. Репелент срещу насекоми 
14. Антибактериален гел за ръце 
15. Защитно платнище за палатката 
16. Антисептични мокри кърпички  
17. Огледало 
18. Комплект за първа помощ  
19. Четки за зъби 
20. Козметични продукти 
21. Четка за коса 
22. Лекарства 
23. Защитни очила  
24. Тапи за уши  
25. Паста за зъби 
26. Батерии 
27. Чадър 
28. Бинокъл 
29. Карти (географски) 
30. Енергийна храна 
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Приложение 5.2.1: Живот в един съвършен свят – Колело на мира 
Викторина 
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ВИКТОРИНА 

Можете ли да откриете липсващите думи в следните поговорки и цитати? 
Намерете думите и ще разполагате с отговорите, които трябва да поставите в 
съответните полета на колелото на мира!  

Думите, чието място трябва да намерите са: красота, тяло, състрадание, 
сътрудничество, култура, икономика, емоции, заобикаляща среда, търпение, 
хармония, здраве, индивид, информация, радост, справедливост, знание, 
живот, любов, съзнание, уважение, социален живот, общество, солидарност, 
материя, истина, благополучие, мъдрост.  

Поле 1. Опитът е майка на ___________________.  

Поле 2. 

a) Където има ____________________ няма тъмнина. (Поговорка от Бурунди)  

б) ___________________ и постоянството имат вълшебно въздействие, пред 
което трудностите изчезват и препятствията се изпаряват (Джон Куинси Адамс)  

в) Човекът може да пропъди ___________________ от сърцето си, но Бог никога 
няма да го направи. (Уилям Каупър)  

г) Не обещавай нищо, когато си изпълнен с _________________; не отговаряй 
на писма, когато си изпълнен с гняв. (Китайска поговорка)  

Поле 3. ______________________ е по-хубаво от богатството.  

Поле 4. Съмнението е ключ към ________________________. (Иранска 
поговорка)  

Поле 5. Ако искаш да те уважават, трябва да имаш ____________________ към 
себе си. (Испанска поговорка)  

Поле 6. Да докосваш земята, значи да бъдеш в ___________________ с 
природата. (Северноамерикански индианци)  

Поле 7. Нека никой не пренебрегва собственото си _________________, заради 
________________________ на другите, колкото и да е важно то; виждайки ясно 
своето __________________, нека всеки да се отдаде на собствената си цел. 
(Будистка поговорка)  
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Поле 8. Навсякъде и във всичко съгласуването и ___________________ са 
законът на живота; анархията и съперничеството са законите на смъртта. (Джон 
Ръскин)  

Поле 9.  

a) ____________________ без мъдрост е като цвете в калта. (Румънска 
поговорка)  

б) Рано или късно ___________________ излиза на бял свят. (Холандска 
поговорка)  

в) ____________________ завинаги, __________________ завинаги, 
_________________ завинаги. Защото съюзът ни прави силни. (Ралф Чаплин)  

г) Когато насилието влезе в къщата, законът и ____________________  излизат 
през комина. (Турска поговорка)  

Поле 10. ______________________ на съзнанието трябва да е подвластна на 
сърцето. (Махатма Ганди)  

Поле 11. Ние може да не сме съгласни помежду си по този или онзи въпрос, но 
това е възможно само защото споделяме определени „дълбоко вкоренени“ 
начини за виждане и преценка, свързани с нашия _______________ 
_________________, които не биха могли да се променят, без самият той да се 
окаже преобразуван.  (Тери Игълтън).  

Поле 12. Въпреки някои недостатъци, присъщи на пазарната 
____________________, почти никой не се съмнява в нейната ефективност при 
управлението и координирането на икономическите процеси. (Йохан Еекхоф)  

Поле 13. Не се лъжи по външния вид на нещата, 
защото_____________________ не винаги отговаря на истинската същност. 
(Английска поговорка)  

Поле 14. Един миг търпение може да предотврати голямо нещастие, а един миг 
нетърпение може да съсипе цял един  _______________________. (Китайска 
поговорка)  

Поле 15. Къде е мъдростта, която загубихме чрез познанието? Къде е 
познанието, което загубихме чрез _________________. (Т.С. Елиът)  



 
 
 

 

176 Ръководство за преподаватели по проект „ROBIN-подобряване на компетенциите с цел постигане на 
интеграция посредством нова образователна методология”  №2015-1-RO01-KA204-015001 

Поле 16. По-лесно е да пречупиш _______________________, отколкото 
волята. (Китайска поговорка)  

Поле 17. Когато не подхранваме ____________________, ние губим чувството 
си за хумор, ставаме сковани и стереотипни; когато ги потискаме, ставаме 
прозаични, склонни към поучения и „света вода ненапита“; когато ги 
стимулираме, те придават аромат на живота; когато ги отблъснем, те го 
отравят. (Джоузеф Колинс)  

Поле 18. Гледай със _____________________ си, слушай със сърцето си. 
(Кюрдска поговорка)  

Поле 19. Човек се формира чрез решенията, които формират неговата 
_____________ ______________. (Рене Дюбо)  

Поле 20. Всяко сърце е като всяко друго сърце. Всяка душа е като всяка друга 
душа. Всяко лице е като всяко друго лице. ______________________ е 
единствената илюзия. (Маргарет Йънг)  

Поле 21. Може да се прецени до каква степен е развито дадено 
____________________ по това каква част от отпадъците му се рециклират. 
(Тахани)   
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Материал за обучителя 

 

Отговори на викторината за колелото на мира:  

 

Поле 1. Мъдрост  

Поле 2.  

a) Любов,  

б) Търпение,  

в) Състрадание,  

г) Радост  

Поле 3. Здраве  

Поле 4. Знание  

Поле 5. Уважение  

Поле 6. Хармония  

Поле 7. Благополучие  

Поле 8. Сътрудничество  

Поле 9.  

a) Красота,  

б) Истина,  

в) Солидарност,  

г) Справедливост  

Поле 10. Култура  

Поле 11. Социален живот  

Поле 12. Икономика  

Поле 13. Материя  

Поле 14. Живот  

Поле 15. Информация  

Поле 16. Тяло  

Поле 17. Емоции  

Поле 18. Съзнание  

Поле 19. Заобикаляща среда  

Поле 20. Индивид  

Поле 21. Общество  
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Приложение 5.2.2: Живот в един съвършен свят – Попълнено колело на 
мира 
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Приложение 5.3 Насоки за дискусия 
 

Насоки за дискусия: Мир със самия себе си (група 1) 

 Какво значи да си в мир със самия себе си?  
 Кои от нещата, които казваме и вършим всеки ден, показват, че сме във 
война със самите себе си и не притежаваме вътрешен мир?  

 Има ли връзка между тялото, съзнанието и емоциите? Каква е тя?  
 По какъв начин можем да развием качествата, които ни помагат да бъдем в 
мир със себе си? 

 Възможно ли е да имаме позитивни взаимоотношения с околните, ако 
самите ние нямаме вътрешен мир? 

 

 

Насоки за дискусия: Мир с околните (група 2) 

 Ние, хората, имаме ли способността да живеем в мир с другите?  
 Липсата на война означава ли, че живеем в мир?  
 Можем ли да се научим да бъдем по-миролюбиви с околните в 
ежедневието? По какъв начин?  

 Имаме ли основание да се надяваме на един мирен свят в бъдеще?  
 Възможно ли е да се преодолеят белезите, оставени от войните, така че 
хората да заживеят отново в мир? 

 

 

Насоки за дискусия: Мир с природата (група 3) 

 Обществото цени ли природата?  
 Какво значи да живееш в хармония с природата?  
 Чие задължение е грижата за природата?  
 Колко войни ще се водят в бъдеше за основните природни ресурси 
(например за вода) в сравнение с войните по други причини (например 
поради етнически, културни или религиозни сблъсъци)?  

 Смятате ли, че изкуството да живееш в мир с природата съответства на 
постигането на пълен мир?  
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Приложение 5.6: История на човешките права 
 

 Известният вавилонски цар Хамураби е 
първият владетел, който е имал писмен 
кодекс на законите. Законите на Хамураби са 
написани върху гигантски каменен стълб, 
наречен "звезда". Правилата му се основават 
на древния принцип на "око за око". Освен 
това, в този кодекс за пръв път се появява 
"презумпцията за невинност", защитата на по-
слабите и идеята за "общо благо". 

___________________________________________________________________ 

 Библията казва, че Моисей е написал Десетте 
божи заповеди, волята на Бога на планината 
Синай. Основните принципи са: не убивайте, 
не крадете, уважавайте семейството си и 
нямайте фалшиви кумири. Сидхарта Гаутама, 
основател на друга велика религия - будизма – 
учи на уважение към живота, ненасилие и 
чистотата на своите последователи.  

 

___________________________________________________________________ 

 
Политическата кариера на Перикъл е свързана 
със златния век на демокрацията в Атина. 
Класическата демокрация е управлението на 
народа (демос), където всички са равни пред 
закона, свободата е основният принцип и 
винаги мнозинството решава. 
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Благородниците на Англия и Унгарското 
кралство се борят за правата си почти по едно 
и също време. Двата писмени документа 
(Magna Charta Libertatum, Bulla Aurea) имат 
много общи черти, като забраната за 
лишаване от свобода без съдебна присъда 
или право на съпротива, ако кралят наруши 
закона. 

___________________________________________________________________ 

 

Американската "Декларация за независимост" 
и Френската "Декларация за човешки и 
граждански права" се основават на 
мислителите от епохата на Просвещението, 
като Джон Лок, Томас Джеферсън или 
Монтескьо. Тези документи обявяват 
принципите на свобода, братство и равенство. 

___________________________________________________________________ 

 
Тъй като ефектът от индустриализацията 
развива работническата класа, много нови 
философии се занимават с правата и 
условията на живот на труда: анархисти, 
християнски социалисти, социалисти. Карл 
Маркс и Йоханес Енгелс се опитват да 
обединят тези идеи във Втория интернационал 
(организация на социалистическите и 
трудовите партии). 
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Първата стъпка към прекратяване на 
робството е споразумението между Англия и 
Франция за забрана на търговията с роби. В 
САЩ президентът Линкълн освобождава 
робите по време на гражданската война. До 
края на 19 век са подписани няколко 
международни споразумения срещу робството. 

___________________________________________________________________ 

 
Майка Тереза основала сиропиталища и 
училища за бедни деца в Индия. Десет години 
след като получила Нобелова награда за мир, 
Асамблеята на ООН приема Конвенцията за 
правата на детето. Този документ забранява 
детския труд, уредените бракове и прави 
началното образование задължително. 

___________________________________________________________________ 

 
Махатма (означава Висока душа) Ганди е 
бащата на мирните движения. Той преживява 
потисничество и в Южна Африка, и в Индия. 
Той проповядва гражданско неподчинение 
сред хората: сред започнатите от него 
практики били неплащането на данъци и 
пренебрегването на британската икономическа 
система. Той е бил привърженик на 
религиозното помирение. Той никога не 
получава Нобелова награда за мир поради 
политически причини.   
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Поради технологичното развитие, войните 
стават все по-разрушителни. Заради това се 
появява Международният Червен кръст. 
Организацията работи в мирно и военно 
време. Нейните принципи са 
безпристрастност, човечност, универсалност и 
доброволческа дейност. Червеният кръст 
инициира Женевската конвенция, която 
защитав правата на военнопленниците, 
ранените и цивилните по време на война. 

___________________________________________________________________ 

 

Думата suffragette (суфражетка) означава 
право на глас. Движението suffragette се 
заражда в Обединеното кралство, където 
властите наричат жените активисти с това 
име. Активистите се заключват на публични 
места, горят пощенски кутии, приемат 
лишаване от свобода и правят гладни стачки. 
Нова Зеландия е първата страна, която дава 
право на глас на жените. 

___________________________________________________________________ 

 
Пророкът Мохамед пише за това, което трябва 
да направи всеки вярващ мюсюлманин. 
Коранът казва, че един мюсюлманин трябва да 
дарява на бедните, да желае за себе си 
същото както и за другите и да вярва, че даден 
акт трябва да бъде съден според целта му. 
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Втората световна война разрушава 
половината от света, особено Европа и 
Югоизточна Азия. За това световните лидери 
създават Организацията на обединените 
нации и Съвета на Европа. Тези организации 
се стремят мирно да разрешават конфликти с 
международни споразумения. Общото 
събрание на ООН приема Универсалната 
декларация за правата на човека на 10 
декември     1948 г. СЕ приема Европейската 
конвенция за правата на човека на 4 ноември 
1950 г. 

___________________________________________________________________ 

 
Проблемът със статута на чернокожите не се 
решава със забраната за робство. В Южна 
Африка правителството налага апартейда, 
който разделя обществото на 4 групи. Нелсън 
Мандела и неговите другари се борят за равни 
права за почти 50 години. В същото време в 
САЩ преподобният Мартин Лутър Кинг 
младши се бори ненасилствено за 
гражданските права на афроамериканците. 

___________________________________________________________________ 

 
Идеите за глобална отговорност, екология и 
устойчиво развитие получават все по-голямо 
внимание в световен мащаб. Протоколът от 
Киото регулира емисиите на парникови газове. 
Справедливата търговия е оперативна 
алтернатива в световната търговска мрежа. 
Вангари Маатай получава Нобелова награда 
за мир за борбата с превръщане на зелени 
райони в пустини. 
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Хартата на основните права на Европейския 
съюз обявява определени политически, 
социални и икономически права за гражданите 
на ЕС и местните жители според законите на 
ЕС. Тя е изготвена от Европейската конвенция 
и приета на 7 декември 2000 г. Въпреки това 
тогавашният й правен статут е несигурен и не 
е имал пълен правен ефект до влизането в 
сила на Договора от Лисабон. 

___________________________________________________________________ 

 Какво следва? 

___________________________________________________________________ 
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Възможно решение: 

2. Хамураби - 18 век пр.н.е. 

3. Моисей - 13 век пр.н.е. 

4. Перикъл - 5-ти век пр. Хр 

5. Мохамед - 7-ми век от н.е. 

6. Магна Харта - 13 век от н.е. 

7. Декларация за независимост - 1776 г .; Декларация за човешки и граждански 

права - 1789 г. 

8. Британски и френски пакт срещу търговията с роби - 1807 г., 

Провъзгласяване на Освобождението на Линкълн - 1863 г. 

9. Основаване на Червения кръст - 1863 г. (Женевски конвенции 1864, 1906, 

1929, 1949) 

10. Индустриализация - 1765; Втори интернационал - 1889 г. 

11. Движението на Suffragette в Обединеното кралство (началото на 20-ти век); 

Нова Зеландия дава право на глас на жени - 1893 г. 

12. Борбата на Ганди за независимостта на Индия - 1915-47 

13. Основаване на Организацията на обединените нации - 1945 г .; Съвет на 

Европа - 1949 г. 

14. Апартейд система в Южна Африка - 1948-1994; Март Мартин Лутър Кинг във 

Вашингтон - 1963 г. 

15. Нобелова награда на Майка Тереза - 1979; Конвенция за правата на детето - 

1989 г. 

16. Протокол от Киото - 1997 г. 

17. Хартата на Основните човешки права на Европейския съюз - 1 декември 

2009 г. 
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Приложение 5.7: Приемане на различията – Групови правила 
 

ГРУПА 1- ПРАВИЛА 

Раздаване Раздаващият е най-възрастният човек в групата. Разбъркайте 
картите и ги раздайте с лице надолу, една по една, на групата. 
Някои ще получат по-малко карти от други. Играчът, който 
отбелязва резултатите е човекът, който е в дясно от раздаващия - 
той отбелязва всяка спечелена ръка. 

Старт Играчът от лявата страна на раздаващия започва да играе карта 
по свой избор. Всеки човек от групата играе карта по ред. Това е 
едно раздаване. 

Игра на 
боя 

Първата изиграна карта може да бъде от всяка боя. Всеки играч 
трябва да изиграе карта от същата боя, ако има такава. Ако няма, 
може да играе с карта от всяка друга боя. 

Асо Асото е най-силната карта от всяка боя. 

Коз Спатията е коз. Ако нямате карти от оригиналната изиграна боя, 
можете да изиграете коз и да победите в раздаването. Дори и 2-ка 
спатия побеждава 7-ца от изиграната боя. Въпреки това, някой 
друг играч може също да изиграе спатия, ако няма карта от 
поисканата боя. В този случай най-високата спатия побеждава в 
раздаването. 

Печеливши 
ръце 

Най-високата карта печели раздаването. Победителят в 
раздаването взима всички дадени карти и ги слага с лице надолу 
пред себе си. 

Раздаване Победителят в едно раздаване изиграва първата карта в 
следващото раздаване. Когато един играч няма карти, 
завъртането приключва. 

Игра Раздаващият събира всички карти, размесва ги и започва ново 
завъртане. Три завъртания съставят една игра. В края на играта 
победител е човекът, събрал най-много карти. 
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ГРУПА 2 - ПРАВИЛА 

Раздаване Раздаващият е най-възрастният човек в групата. Разбъркайте 
картите и ги раздайте с лице надолу, една по една, на групата. 
Някои ще получат по-малко карти от други. Играчът, който 
отбелязва резултатите е човекът, който е в дясно от раздаващия - 
той отбелязва всяка спечелена ръка. 

Старт Играчът от лявата страна на раздаващия започва да играе карта 
по свой избор. Всеки човек от групата играе карта по ред. Това е 
едно раздаване. 

Игра на 
боя 

Първата изиграна карта може да бъде от всяка боя. Всеки играч 
трябва да изиграе карта от същата боя, ако има такава. Ако няма, 
може да играе с карта от всяка друга боя. 

Асо Асото е най-слабата карта. 

Коз Карото е коз. Ако нямате карти от оригиналната изиграна боя, 
можете да изиграете коз и да победите в раздаването. Дори и 2-ка 
каро побеждава 7-ца от изиграната боя. Въпреки това, някой друг 
играч може също да изиграе каро, ако няма карта от поисканата 
боя. В този случай най-високото каро побеждава в раздаването. 

Печеливши 
ръце 

Най-високата карта печели раздаването. Победителят в 
раздаването взима всички дадени карти и ги слага с лице надолу 
пред себе си. 

Раздаване Победителят в едно раздаване изиграва първата карта в 
следващото раздаване. Когато един играч няма карти, 
завъртането приключва. 

Игра Раздаващият събира всички карти, размесва ги и започва ново 
завъртане. Три завъртания съставят една игра. В края на играта 
победител е човекът, събрал най-много карти. 
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ГРУПА 3 - ПРАВИЛА 

Раздаване Раздаващият е най-възрастният човек в групата. Разбъркайте 
картите и ги раздайте с лице надолу, една по една, на групата. 
Някои ще получат по-малко карти от други. Играчът, който 
отбелязва резултатите е човекът, който е в дясно от раздаващия 
- той отбелязва всяка спечелена ръка. 

Старт Играчът от лявата страна на раздаващия започва да играе карта 
по свой избор. Всеки човек от групата играе карта по ред. Това е 
едно раздаване. 

Игра на боя Първата изиграна карта може да бъде от всяка боя. Всеки играч 
трябва да изиграе карта от същата боя, ако има такава. Ако няма, 
може да играе с карта от всяка друга боя. 

Асо Асото е най-силната карта от всяка боя. 

Коз Купата е коз. Ако нямате карти от оригиналната изиграна боя, 
можете да изиграете коз и да победите в раздаването. Дори и 2-
ка купа побеждава 7-ца от изиграната боя. Въпреки това, някой 
друг играч може също да изиграе купа, ако няма карта от 
поисканата боя. В този случай най-високата купа побеждава в 
раздаването. 

Печеливши 
ръце 

Най-високата карта печели раздаването. Победителят в 
раздаването взима всички дадени карти и ги слага с лице надолу 
пред себе си. 

Раздаване Победителят в едно раздаване изиграва първата карта в 
следващото раздаване. Когато един играч няма карти, 
завъртането приключва. 

Игра Раздаващият събира всички карти, размесва ги и започва ново 
завъртане. Три завъртания съставят една игра. В края на играта 
победител е човекът, събрал най-много карти. 
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ГРУПА 4 - ПРАВИЛА 

Раздаване Раздаващият е най-възрастният човек в групата. Разбъркайте 
картите и ги раздайте с лице надолу, една по една, на групата. 
Някои ще получат по-малко карти от други. Играчът, който 
отбелязва резултатите е човекът, който е в дясно от раздаващия 
- той отбелязва всяка спечелена ръка. 

Старт Играчът от лявата страна на раздаващия започва да играе карта 
по свой избор. Всеки човек от групата играе карта по ред. Това е 
едно раздаване. 

Игра на боя Първата изиграна карта може да бъде от всяка боя. Всеки играч 
трябва да изиграе карта от същата боя, ако има такава. Ако няма, 
може да играе с карта от всяка друга боя. 

Асо Асото е най-слабата карта. 

Коз Пиката е коз. Ако нямате карти от оригиналната изиграна боя, 
можете да изиграете коз и да победите в раздаването. Дори и 2-
ка пика побеждава 7-ца от изиграната боя. Въпреки това, някой 
друг играч може също да изиграе пика, ако няма карта от 
поисканата боя. В този случай най-високата пика побеждава в 
раздаването. 

Печеливши 
ръце 

Най-високата карта печели раздаването. Победителят в 
раздаването взима всички дадени карти и ги слага с лице надолу 
пред себе си. 

Раздаване Победителят в едно раздаване изиграва първата карта в 
следващото раздаване. Когато един играч няма карти, 
завъртането приключва. 

Игра Раздаващият събира всички карти, размесва ги и започва ново 
завъртане. Три завъртания съставят една игра. В края на играта 
победител е човекът, събрал най-много карти. 
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ГРУПА 5 - ПРАВИЛА 

Раздаване Раздаващият е най-възрастният човек в групата. Разбъркайте 
картите и ги раздайте с лице надолу, една по една, на групата. 
Някои ще получат по-малко карти от други. Играчът, който 
отбелязва резултатите е човекът, който е в дясно от раздаващия 
- той отбелязва всяка спечелена ръка. 

Старт Играчът от лявата страна на раздаващия започва да играе карта 
по свой избор. Всеки човек от групата играе карта по ред. Това е 
едно раздаване. 

Игра на боя Първата изиграна карта може да бъде от всяка боя. Всеки играч 
трябва да изиграе карта от същата боя, ако има такава. Ако няма, 
може да играе с карта от всяка друга боя. 

Асо Асото е най-слабата карта. 

Коз Спатията е коз. Ако нямате карти от оригиналната изиграна боя, 
можете да изиграете коз и да победите в раздаването. Дори и 2-
ка спатия побеждава 7-ца от изиграната боя. Въпреки това, някой 
друг играч може също да изиграе спатия, ако няма карта от 
поисканата боя. В този случай най-високата спатия побеждава в 
раздаването. 

Печеливши 
ръце 

Най-високата карта печели раздаването. Победителят в 
раздаването взима всички дадени карти и ги слага с лице надолу 
пред себе си. 

Раздаване Победителят в едно раздаване изиграва първата карта в 
следващото раздаване. Когато един играч няма карти, 
завъртането приключва. 

Игра Раздаващият събира всички карти, размесва ги и започва ново 
завъртане. Три завъртания съставят една игра. В края на играта 
победител е човекът, събрал най-много карти. 
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ГРУПА 6 - ПРАВИЛА 

Раздаване Раздаващият е най-възрастният човек в групата. Разбъркайте 
картите и ги раздайте с лице надолу, една по една, на групата. 
Някои ще получат по-малко карти от други. Играчът, който 
отбелязва резултатите е човекът, който е в дясно от раздаващия 
- той отбелязва всяка спечелена ръка. 

Старт Играчът от лявата страна на раздаващия започва да играе карта 
по свой избор. Всеки човек от групата играе карта по ред. Това е 
едно раздаване. 

Игра на боя Първата изиграна карта може да бъде от всяка боя. Всеки играч 
трябва да изиграе карта от същата боя, ако има такава. Ако няма, 
може да играе с карта от всяка друга боя. 

Асо Асото е най-силната карта от всяка боя. 

Коз Карото е коз. Ако нямате карти от оригиналната изиграна боя, 
можете да изиграете коз и да победите в раздаването. Дори и 2-
ка каро побеждава 7-ца от изиграната боя. Въпреки това, някой 
друг играч може също да изиграе каро, ако няма карта от 
поисканата боя. В този случай най-високото каро побеждава в 
раздаването. 

Печеливши 
ръце 

Най-високата карта печели раздаването. Победителят в 
раздаването взима всички дадени карти и ги слага с лице надолу 
пред себе си. 

Раздаване Победителят в едно раздаване изиграва първата карта в 
следващото раздаване. Когато един играч няма карти, 
завъртането приключва. 

Игра Раздаващият събира всички карти, размесва ги и започва ново 
завъртане. Три завъртания съставят една игра. В края на играта 
победител е човекът, събрал най-много карти. 
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ГРУПА 7 - ПРАВИЛА 

Раздаване Раздаващият е най-възрастният човек в групата. Разбъркайте 
картите и ги раздайте с лице надолу, една по една, на групата. 
Някои ще получат по-малко карти от други. Играчът, който 
отбелязва резултатите е човекът, който е в дясно от раздаващия 
- той отбелязва всяка спечелена ръка. 

Старт Играчът от лявата страна на раздаващия започва да играе карта 
по свой избор. Всеки човек от групата играе карта по ред. Това е 
едно раздаване. 

Игра на боя Първата изиграна карта може да бъде от всяка боя. Всеки играч 
трябва да изиграе карта от същата боя, ако има такава. Ако няма, 
може да играе с карта от всяка друга боя. 

Асо Асото е най-слабата карта от всяка боя. 

Коз Купата е коз. Ако нямате карти от оригиналната изиграна боя, 
можете да изиграете коз и да победите в раздаването. Дори и 2-
ка купа побеждава 7-ца от изиграната боя. Въпреки това, някой 
друг играч може също да изиграе купа, ако няма карта от 
поисканата боя. В този случай най-високата купа побеждава в 
раздаването. 

Печеливши 
ръце 

Най-високата карта печели раздаването. Победителят в 
раздаването взима всички дадени карти и ги слага с лице надолу 
пред себе си. 

Раздаване Победителят в едно раздаване изиграва първата карта в 
следващото раздаване. Когато един играч няма карти, 
завъртането приключва. 

Игра Раздаващият събира всички карти, размесва ги и започва ново 
завъртане. Три завъртания съставят една игра. В края на играта 
победител е човекът, събрал най-много карти. 
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ГРУПА 8 - ПРАВИЛА 

Раздаване Раздаващият е най-възрастният човек в групата. Разбъркайте 
картите и ги раздайте с лице надолу, една по една, на групата. 
Някои ще получат по-малко карти от други. Играчът, който 
отбелязва резултатите е човекът, който е в дясно от раздаващия 
- той отбелязва всяка спечелена ръка. 

Старт Играчът от лявата страна на раздаващия започва да играе карта 
по свой избор. Всеки човек от групата играе карта по ред. Това е 
едно раздаване. 

Игра на боя Първата изиграна карта може да бъде от всяка боя. Всеки играч 
трябва да изиграе карта от същата боя, ако има такава. Ако няма, 
може да играе с карта от всяка друга боя. 

Асо Асото е най-силната карта от всяка боя. 

Коз Спатията е коз. Ако нямате карти от оригиналната изиграна боя, 
можете да изиграете коз и да победите в раздаването. Дори и 2-
ка спатия побеждава 7-ца от изиграната боя. Въпреки това, някой 
друг играч може също да изиграе спатия, ако няма карта от 
поисканата боя. В този случай най-високата спатия побеждава в 
раздаването. 

Печеливши 
ръце 

Най-високата карта печели раздаването. Победителят в 
раздаването взима всички дадени карти и ги слага с лице надолу 
пред себе си. 

Раздаване Победителят в едно раздаване изиграва първата карта в 
следващото раздаване. Когато един играч няма карти, 
завъртането приключва. 

Игра Раздаващият събира всички карти, размесва ги и започва ново 
завъртане. Три завъртания съставят една игра. В края на играта 
победител е човекът, събрал най-много карти. 
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Приложение 5.8: Културен модел „Айсберг“ 
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Приложение 7.1: Дейност за загряване – Рисунка по инструкции 
 

Накрая на играта на листовете на участниците трябва да се е появило подобно 

изображение. 
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Приложение 7.3: Изгубени в морето6 
 

Инструкции за фасилитатори/обучители: 

1. Раздайте на всеки участник „таблицата за класиране“.   

2. Помолете участниците да прочетат внимателно условията на играта и да 
дадат своята самостоятелна оценка/класиране на отделните предмети и да 
запишат своя избор/пореден номер в колона Стъпка 1 – 15 мин. (най-важен 
предмет - №1, най-малко важен - №15) 

3. Разделете групата на няколко по-малки с максимум 6 участници в отбор. 
Насърчете ги да обсъдят индивидуалното си класиране с останалите и да 
работят заедно, за да изготвят обща класация на предметите. Обяснете им, че 
имат само 30 мин. за тази дейност. Запишете груповите решения в колона 
Стъпка 2 (отборна класация). Отново подчертайте пред отборите, че имат 
ограничено време да вземат единодушно решение!  

4. Верните отговори са предложени от експерти от Бреговата охрана на 
САЩ. Покажете верните отговори на участниците, използвайки дъска / 
флипчарт / мултимедия / хартиено копие. Помолете ги да сравнят своите 
индивидуални и групови резултати с предложените от експертите и да 
определят резултатите.  

5. Групата трябва да отбележи броя позиции, с които всеки отделен 
елемент се различава от предложената експертна класация и така да изчислят 
точките. Няма значение дали съотношението е + или -. Колкото по-ниска е 
стойността, толкова по-добър е резултата. Например, ако някой предмет е 
класиран на 5-то  място от участник / отбор, а експертите го класират на 10-то, 
то разликата е 5.  

6. Фактът, че когато групите работят заедно, споделят мисли и идеи би 
трябвало да доведе до значително по-добри отборни резултати, в сравнение с 
индивидуалните. Обсъдете с групата защо резултатите са различни? Какво е 
променило мнението им? Работата в екип била ли е достатъчно ефективна, за 
да „оцелее“ отборът?   

                                            
6 Copyright: Insight by Grahame Knox is licensed under a Creative ommons 
Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported License 

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) 
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Изгубени в морето 

 

Заедно с още трима приятели сте наели яхта, с която да осъществите 
мечтаното пътуване през Атлантическия океан. Тъй като никой от вас няма 
опит в плаването, наемате професионалисти - капитан и двучленен екипаж.    

За съжаление по средата на пътуването в кухнята на кораба избухва жесток 
пожар, а капитанът и екипажът се загубват, докато се опитват да се справят с 
пламъците. Голяма част от яхтата е унищожена и тя започва бавно да потъва.  

Местоположението ви е неясно, тъй като жизнено необходимото радио и 
навигационно оборудване са унищожени при пожара. Най-доброто 
предположение е, че сте на стотици метри от най-близката суша.  

Вие и вашите приятели успявате да спасите 15 предмета, които остават 
невредими след пожара. В допълнение към тях разполагате и с четири 
спасителни жилетки, гумена спасителна лодка и кутия кибрит. 

Вашата задача е да класирате 15-те предмета според степента на тяхната 
важност, докато чакате да бъдете спасени. Под номер 1 сложете най-важния 
предмет, като номер 2 следващият по важност и продължете нататък докато 
класирате всички 15 предмета. 
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Изгубени в морето – Таблица за класиране 
 

Предмети Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 Стъпка 
4 

Стъпка 5 

Самостоятел
но 

класиране 

Отборно 
класиране 

Експертно 
класиране 

Разлика 
между 1 

и 3 

Разлика 
между 2 

и 3 
Секстант7 
 

     

Огледало за бръснене 
 

     

Мрежа против комари 
 

     

25-литров контейнер с 
питейна вода  
 

     

Кутия с провизии 
 

     

Карти на Атлантическия 
океан 
 

     

Плаваща надуваема седалка 
  

     

10-литров контейнер със 
смес от петрол/бензин 
 

     

Портативно транзисторно 
радио  
 

     

20 кв.м. непрозрачно 
найлоново фолио 
 

     

Кутия репелент против акули 
 

     

Бутилка ром  
 

     

15 метра найлоново въже 
 

     

2 кутии шоколадови блокчета 
 

     

Комплект за океански 
риболов и мачта  

     

                                            
7 Секстант е уред за измерване на ъгъла между Слънцето или някоя звезда и точка от хоризонта или за 
измерване на хоризонтален ъгъл между два обекта (най-често навигационни ориентири).  



 
 
 

 

200 Ръководство за преподаватели по проект „ROBIN-подобряване на компетенциите с цел постигане на 
интеграция посредством нова образователна методология”  №2015-1-RO01-KA204-015001 

4Материал за обучителя: 
 

Експертен анализ на Бреговата охрана  

 

Според експертите (в случая бреговата охрана на САЩ), когато човек се е 

загубил в океана, предметите от първа необходимост, които са нужни за 

оцеляване са тези, които могат да привличат внимание и да доведат до 

спасяване. Трансатлантическото пътуване отнема приблизително около 20 

дни - значително по-кратко при наличие на попътни ветрове и значително 

повече в обратния случай.  

 

Предметите, служещи за навигация са от незначителна важност, тъй като 

дори и малка лодка да успее да стигне до парче земя, би било почти 

невъзможно да се оцелее през цялото това време без храна и вода. Без 

уреди за сигнализация шансовете да бъдете забелязани и спасени клонят 

към нула.  

 

Списъкът по-долу представя реда за класиране на предметите според 

тяхната важност за оцеляването ви:  

 

Предмети Експертно 
класиране 

Причини 

Секстант 
 

15 Абсолютно неизползваем без наличие на 
съответните карти, диаграми и хронометър. 

Огледало за бръснене 
 

1 От всички предмети, огледалото за бръснене 
е най-важно. То е най-мощният инструмент, 
който притежавате, за да съобщите за 
присъствието си. При наличие на слънчева 
светлина, едно просто огледало може да 
генерира от 5 до 7 млн. светлинни вълни.  

Мрежа против комари 
 

14 В средата на Атлантическия океан НЯМА 
никакви комари. На практика мрежата не може 
да послужи за нищо друго.  

25-литров контейнер с 
питейна вода  
 

3 Жизнено необходим за възстановяване на 
водните запаси на тялото, които се изчерпват 
чрез потене. 25 литра вода ще могат да 
поддържат групата в рамките на няколко дни.  

Кутия с провизии 
 

4 Това е основният ви хранителен прием.  
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Карти на Атлантическия 
океан 
 

13 Безполезни без наличие на необходимото 
навигационно оборудване.  

Плаваща надуваема 
седалка 
  

9 Полезна за спасяване на някого при 
евентуално падане зад борда.  

10-литров контейнер със 
смес от петрол/бензин 
 

2 Вторият най-важен елемент за сигнализация. 
Подобна смес ще плава по водата и може да 
се запали с кибрита и по този начин да 
привлече вниманието на спасителните екипи.  

Портативно транзисторно 
радио  
 

12 Безполезно, тъй като ще бъдете извън 
обхвата на каквито и да било радио мрежи.  

20 кв.м. непрозрачно 
найлоново фолио 
 

5 Може да се използва за събиране на 
дъждовна вода за пиене или като подслон за 
защита от ветрове или вълни.  

Кутия репелент против 
акули 
 

10 За отблъскване на акули, разбира се!  

Бутилка ром  
 

11 Съдържа 80% алкохол, което го прави полезен 
за дезинфекция на всякакви наранявания. 
Като цяло няма голяма стойност. Много 
опасен за пиене, тъй като би довел до 
обезводняване, а точно от това нямате нужда, 
ако искате да оцелеете.  

15 метра найлоново въже 
 

8 Може да се използва за привързване на хора 
и предмети заедно, за да се избегне падане 
зад борда. Съществуват и други възможни 
употреби, но никоя от тях не го поставя на 
важно място в списъка за оцеляване.   

2 кутии шоколадови 
блокчета 
 

6 Резервният източник на храна.  

Комплект за океански 
риболов и мачта  
 

7 Поставен на по-задна позиция от шоколада, 
тъй като няма абсолютно никаква гаранция, че 
ще успеете да хванете риба насред океана. 
Мачтата може да се използва като стълб за 
подслона.  
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 Резултати         

           

 00 - 25   Отлично    

Демонстрирали сте отлични умения за 

оцеляване. Спасени сте!     

           

 26 - 32   Много добре   

Резултатите ви са над средното ниво. Добри 

умения за оцеляване. Спасени сте!     

           

 33 - 45   Добре   

Гладни, уморени и с морска болест. Спасени 

сте!     

           

 46 - 55   Средно   

Дехидратирани и едва живи. Беше на ръба, 

но сте спасени!     

           

 56 - 70   Слабо   Спасени, но в последния момент!     

           

 71+    Много слабо   

Вашият празен сал е намерен на брега, 

седмици след като екипите са се отказали от 

издирването.    
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Приложение 7.4: Пътна карта  
 

Описание на Общност 1: 

Ние сме популация от земеделски производители. Нашата икономика зависи от 
полетата. Нуждаем се от земя за производство. Нуждаем се от пътища, за да 
достигнем нашите полета и да можем да транспортираме нашите продукти. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Описание на Общност 2: 

Ние сме популация от търговци. Нашата икономика зависи от вноса и износа на 
стоки. Ние се нуждаем от земя за да построим нашите фабрики и да 
произвеждаме нашите стоки. Нуждаем се от пътища, за да можем да достигнем 
до доставчици и потребители. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Описание на Общност 3: 

Ние сме популация от хора, занимаващи се с добив на петрол. Нашата 
икономика зависи от добива на петрол. Имаме нужда от земя, за да копаем 
кладенци и имаме нужда от пътища, за да ги достигнем и да изнасяме добития 
петрол. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Описание на Общност 4: 

Ние сме популация от рибари. Нашата икономика се основава на износа на 
риба. Имаме нужда от земя, където да можем да построим големи семейни 
домове и да изградим лодки. Нуждаем се от пътища, за да можем да 
транспортираме рибата. 
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Правила на играта  

Тази игра е за изграждане на пътища. Можете да изграждате пътища само на 
територията на други хора с тяхно разрешение. По тази причина всяка група ще 
назначи строител и представител. Строителят е единственият човек, на когото 
е позволен достъп до земята, а представителят е единственият, който може да 
преговаря с другите групи. Никой от тези хора не може да направи нищо без 
съгласието на своята група. Имате право да сменяте тези хора на всеки 10 
минути. 

За да се счита, че пътищата са построени, те трябва да отговарят на три 
критерия: 

 Те трябва да започнат от вашата периферия и да завършат в 
периферията на другата общност. 

 Те не могат да се кръстосват с други пътища. 
 Те трябва да бъдат изградени в дадената времева рамка от 30 минути. 
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Приложение 7.5: Мост над голямата река - Правила 
 

Мост над голямата река 

Лист с инструкции ‘A’ 

 

Вие представлявате населението на село от 6 души, живеещи на единия бряг 
на "голямата река" (широчина 50 см.). 

Вашето общество се основава на доверието в мъдростта на вожда ви. Всяко 
решение трябва да бъде одобрено от него.  

Имате уговорка с хората от селото, което се намира от отсрещната страна на 
реката да построите мост, като всяко едно от селата трябва да да построи 
половината от моста (като по този начин покрива 25 см. от дължината на 
реката!).  

Комуникацията между двете села е много трудна, но се надявате, че ще 
можете да се възползвате от всеки контакт, който може да имате с хората от 
другото село. 

За момента не можете да направите нищо друго, освен да започнете да 
строите вашата половина от моста ... 

След 20 минути трябва да сте готови с половината си мост и да го свържете с 
половината, построена от другата група. Когато мостът бъде завършен, 
инженерната комисия ще тества структурата: мостът трябва да е достатъчно 
силен, за да поддържа чаша вода, поставена в центъра му. 
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Мост над голямата река 

Лист с инструкции ‘Б’ 

Вие представлявате населението на село от 6 души, живеещи на единия бряг 
на "голямата река" (широчина 50 см.). 

Вашето общество се основава на съгласието между хората. Всички ваши 
избори трябва да бъдат взети с единодушно решение на всички жители на 
вашето село. 

Имате уговорка с хората от селото, което се намира от отсрещната страна на 
реката да построите мост, като всяко едно от селата трябва да да построи 
половината от моста (като по този начин покрива 25 см от дължината на 
реката!).  

Комуникацията между двете села е много трудна, но се надявате, че ще 
можете да се възползвате от всеки контакт, който може да имате с хората от 
другото село. 

За момента не можете да направите нищо друго, освен да започнете да 
строите вашата половина от моста ... 

След 20 минути трябва да сте готови с половината си мост и да го свържете с 
половината, построена от другата група. Когато мостът бъде завършен, 
инженерната комисия ще тества структурата: мостът трябва да е достатъчно 
силен, за да поддържа чаша вода, поставена в центъра му. 
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____________________________________________________ 

Мост над голямата река 
Правила за мигрантите  
 

Вече станахте мигрант. Вие се преместихте от родното си село в 

това от другата страна на реката. Новото село вече е вашата 

нова постоянна общност; но нищо не е лесно на тази малка планета 

... 

 

Веднъж стъпили в новото село – представете си - няма да можете да 

разбирате техния език. Следователно нямате право да говорите и да 

реагирате по какъвто и да било начин на репликите на останалите.   

 

Независимо от това обаче, може да се изразявате с жестове и/или да 

реагирате на жестовете на околните (но помнете: само на жестовете 

им, а не на репликите им!). 

 

Вашата лингвистична изолация ще приключи, когато някой от 

фасилитаторите ви каже. До този момент се предполага, че ще трябва 

да сте научили езика на селото и ще можете отново да комуникирате 

вербално с останалите.  
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Приложение 8.3: Планиране на сесия  
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Приложение 9.3: Групов пъзел - Техники и подходи за осигуряване на 
взаимна подкрепа 
 

За това упражнение е необходимо да се формират малки групи от 3-4 човека.  

 

 

Стъпка 1: Индивидуална работа (5 мин.) 

Прочетете внимателно описанията на предоставените техники и подходи за 
осигуряване на взаимна подкрепа. Запишете на лист всички впечатления, 
коментари и въпроси, които Ви хрумнат.  

 

Стъпка 2: Тематични групи (15 мин.) 

Дискутирайте предоставените техники в рамките на групата; дискутирайте 
отворени въпроси.  

Обсъдете възможното въздействие на техниките върху Вашата професионална 
практика. Използвате ли вече такива техники? Как могат да бъдат ефективно 
приложени на практика?  

Добре е да си водите бележки. 

 

Стъпка 3: Експертни групи (30 мин.) 

Участниците от тематичните групи се смесват и формират експертни групи. В 
рамките на новите групи те обменят информация за изводите, до които са 
достигнали в тематичните групи относно предоставените техники, тяхната 
практическа приложимост и възможно въздействие..  
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Изгответе общ сценарий за създаването и фукционирането на една ефективна 
система за осигуряване на взаимна подкрепа за преподаватели. Подгответе 
представяне изполвайки флипчарт или други подходящи материали. Изберете 
по един представител от всяка експертна група, който да презентира 
резултатите пред останалите участници. (време за презентация: 5 мин.).  
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Приложение 9.3.1: Създаване на контакти чрез платформата Childhub 
 

Центърът за защита на деца (The Child Protection Hub) (www.childhub.org) е 
плод на идеите и усилията на специалисти и организации от 10 различни 
държави в Югоизточна Европа и други европейски държави. Този амбициозен 
проект бе разработен, за да осигури на професионалистите, които се работят в 
областта на закрила на детето инструменти за по-ефективна работа, 
пространство за постоянно учене и комуникация, както  и възможност да станат 
част от силна регионална общност от експерти. 

На платформата Child Protection Hub можете: 

  ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ И ИЗСЛЕДВАТЕ: този уеб сайт обединява 
ресурси за бързо обучение, като подкасти, видео и други, както и уеб-
семинари, ресурси за обучители и различни материали за самостоятелно 
учене. 

   ДА СЪЗДАВАТЕ КОНТАКТИ И ОБМЕНЯТЕ ИДЕИ: можете да се 
възползвате от облагите, които предлага членството в онлайн 
общността, като създавате контакти с колеги и дискутирате разнообразни 
въпроси.  

   ДА НАУЧИТЕ ПОВЕТЕ: Прегледайте свободните работни места, 
задайте ни въпроси или научете повече за партньорите и хората, които 
са създали и поддържат уебсайта. 

Тук бихме искали да се възползваме от възможността да поканим всички 
обучители и преподаватели да се включат в новосъздадената платформа за 
дискусии www.childhub.org, в която ще могат да споделят идеи, добри практики 
и полезна информация в сферата на образователните програми за 
предоставяне на втори шанс. Дискусионният форум ще бъде и чудесен 
инструмент за предоставяне на взаимна подкрепа между преподаватели, 
обучители и друг педагогически персонал.   

Платформата Childhub предоставя възможност и за качване/сваляне на 
всякакви материали и ресурси подходящи за работа с обучаеми, които са били 
засегнати от негативните ефекти на миграцията, представители на 
малцинствени групи или деца със специални образователни потребности. 

 

Любезно Ви каним да станете част от платформата Childhub, като 
следвате тези стъпки: 

 Посетете интернет адрес  www.childhub.org   
 Натиснете линка за регистрация, намиращ се в горната част на 
страницата  
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 Имате опция за регистрация чрез акаунт във Facebook, Linkedin или 
Google. Ако решите да използвате имейл, трябва да създадете отделна 
парола за достъп.  

 След регистрация, на Вашия имейл адрес ще бъде изпратено 
потвърждение за успешна регистрация. 

След вход в системата можете да намерите дискусионния форум на 
Контакт&Обмен > Форум > Обучителни методологии за работа с деца в 
движение > Вашият език 

За повече информация, моля, кликнете тук: https://childhub.org/en/child-
protection-discussion-forum  

 

Взаимната подкрепа е процес, в който равнопоставени хора предоставят един 
на друг информация, нови знания, полезен опит, практическа помощ и съвети. 
Взаимната подкрепа може да има много форми, като най-разпространените са 
менторство и наставничество, активно слушане или консултиране. 
Разпространено мнение е, че взаимна подкрепа може да се предоставя само 
след преминато обучение в областта, но това не е задължително.    

По-долу в настоящия документ са представени няколко полезни техники, които 
могат да се използват за обмен на опит и подкрепа между членовете на 
педагогическия персонал в дадена образователна институция.   



 
 
                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

213 Ръководство за преподаватели по проект „ROBIN-подобряване на компетенциите с цел постигане на 
интеграция посредством нова образователна методология”  №2015-1-RO01-KA204-015001 

Приложение 9.3.2: Бърза оценка на обучителния процес и неговата 
структура 
 

Вид дейност и участници: самоанализ, индивидуална работа  

Обосновка: Този метод се препоръчва за систематичен индивидуален анализ 
на преподавателски подход, обучителни условия, дизайн на обучението и други 
аспекти на обучителния процес. Препоръчително е методът да се прилага 
непосредствено след приключването на всяка обучителна сесия, за да може 
направените изводи и препоръки да се имат предвид при организацията на 
следващата.    

Продължителност: по възможност да се провежда след всеки урок, прибл. 
15мин.  

Описание на метода: Прочетете въпросите за бърза оценка (предоставени в 
допълнителният материал). В случай, че прилагате метода за първи път, е 
препоръчително да изберете само 5-7 въпроса, които Ви се струват най-
релевантни и значими. При подготовката на следващия си урок, вземете 
предвид изводите от тези въпроси, за да можете да подобрите метода си на 
преподаване.   

Отделете около 10 мин. след приключване на часа/урока/сесията. Прочетете 
въпросите и запишете Вашите впечатления, мисли и спомени. Какво 
забелязвате? Какво бихте искали да промените при провеждането на 
следващия урок? На кои аспекти бихте искали да обърнете по-голямо 
внимание? 

Материал: Въпроси за бърза оценка – Качество на преподаване на последния 
урок 
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Въпроси за бърза оценка – Качество на преподаване на последния урок 

 

 Какви действия предприех, за да подобря процеса на обучение?  

 Успях ли да поддържам интереса на обучаемите към материала през 

цялото време?  

 Успях ли да насоча вниманието на обучаемите към значимите и основни 

въпроси и проблеми?  

 Имаше ли логическа връзка между въпросите/проблемите?  

 Успях ли да представя урока по такъв начин, че обучаемите да разберат 

фокуса на новия материал?  

 Колко въпроса зададох по време на урока?  

 Какви въпроси зададох по време на урока? 

 Колко въпроси зададоха обучаемите по време на урока? 

 Какви въпроси зададоха обучаемите по време на урока? 

 Някой от въпросите провокира ли по-нататъшни дискусии?  

 Съумях ли да изслушам обучаемите?  

 Спазваха ли се предварително уговорените правила за протичане и 

участие в дискусии?  

 Успях ли да отговоря по подходящ начин за приноса на обучаемите?  

 Перифразирах ли аргументите и въпросите на обучаемите или ги 

интерпретирах директно? 

 Използвам ли стереотипи?  

 Стимулирам ли достатъчно взаимодействието между обучаемите?  

 Какво беше съотношението на продължителността на моят 

преподавателски монолог и продължителността на участието на 

обучаемите?  

 Имаше ли обучаеми, които участваха прекалено малко или прекалено 

много в урока и дискусиите?  

 В каква пропорция участваха жените/момичетата спрямо 

мъжете/момчетата?  

 Фокусирах ли се специално върху някои обучаеми?  

 Успяха ли участниците да разберат поставените задачи и казуси?  
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 Използвах ли някакви средства за подпомагане на обучението по време 

на урока? 

 Как бяха представени резултатите от обучителния процес?  

 По какъв начин бяха отчетени резултатите и изводите от обучителния 

процес?  

 В случай на конфликт: 

• Какво породи конфликтната ситуация? 

• Как протече конфликтът и в каква насока бяха предоставените 

аргументи в полза на двете позиции?  

• По какъв начин се справих с разрешаването на конфликта?  
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Приложение 9.3.3: Нашата образователна реалност – Идентифициране на 
критични зони в рамките на образователната институция 
 

Вид дейност и участници: групов анализ; обучители, мениджъри, всички 
специалисти включени в обучителния процес. 

Обосновка: Тази дейност е подходяща за анализ на мерките за осигуряване на 
качество и предлага поглед върху цялостната картина отразяваща мерките за 
предоставяне на програми за втори шанс в определена образователна 
институция.  Поради тази причина трябва да се зачитат мненията на всички, 
участвали в дейността. С цел бързо и интуитивно визуализиране на различните 
впечатления относно споменатите аспекти, е използвана цветова скала. Тази 
дейност е изключително подходяща за идентифициране на критични зони в 
предоставянето на образователни програми, които имат нужда от подобрение.  

Продължителност: Поне веднъж годишно, 30 мин. – половин ден 

Описание на метода: Закачете на стената таблицата „Образователна 
реалност“, предоставена по-долу (в голям формат). Твърденията в таблицата 
са само ориентировъчни и могат да бъдат адаптирани, допълнени или 
обогатени от всички участници, както и да бъдат предварително подготвени от 
фасилитатора/организатора. Инструктирайте участниците да маркират как 
виждат статуса на всяко отделно твърдение според предоставената скала. 
Когато всички приключат е възможно да се види кои области се възприемат 
като добре развити (зелени зони) и кои имат определена нужда или поле за 
подобрение (червени и жълти зони).  

Следващата стъпка е приоритизиране на критичните зони и определяне кои от 
тях могат да се подобрят в краткосрочен план и усъвършенстването на кои 
аспекти ще изиска повече време. Резултатите от тази дейност ще са много 
полезни за бъдещи дискусии относно подобряването на образователните 
услуги, които предоставя институцията. Стимулирайте участниците да дадат 
„зелени предложения“ за дейности и стъпки, с които да се подобрят „червените 
зони“.  Накрая на сесията могат да се дискутират предложените дейности.   

Материали: за предварителна подготовка: Таблица „Образователна реалност“, 
принтирана в голям размер (препоръчително като плакат). Пример: 
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Пример: „Образователна реалност“ 

 Определена 
нужда от 
подобрение  

Би могло 
да се 
подобри 

OK Без 
конкретен 
отговор 

Имаме еднакви разбирания относно какво 
трябва да предлагат програмите за 
предоставяне на втори шанс  

    

Освен придобиване на опит и социални 
компетенции е важно да се фокусираме 
върху съвременните професионални 
аспекти, като стимулиране на социална 
интеграция и подобряване на 
способността за участие на обучаемите  

    
 
 

Нашите образователни практики са 
съобразени както с текущите изисквания 
на пазара на труда, така и с тенденциите 
за бъдещи промени.  

    
 
 

Разполагаме със съвременно оборудване      
Обучаемите са включени в процеса на 
разработване на обучителните програми 

    

Педагогическия персонал има достъп до 
участие в подходящи дейности и програми 
за ППР8  

    
 

Уменията, придобити в мултикултурна и 
международна среда придобиват все по-
голяма важност  

    
 
 

Отношенията между 
обучителите/преподавателите и 
менторите/ психолозите са много 
ефикасни 

    

 

 

 

  

                                            
8Продължаващо професионално развитие 
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Приложение 9.3.4: Ключови въпроси за анализ на образованието – 
идентифициране на полезни методи за анализ и осигуряване на качество 
 

Вид дейност и участници: групов анализ; възможно е да се проведе и като 
самостоятелна работа.   

Обосновка: Чрез анализ и оценка на методите за преподаване и обучение 
може да се достигне до полезни изводи, които да послужат за по-нататъшно 
усъвършенстване на образователните процеси. Водещият въпрос е „какъв тип 
анализ води до оптимизация на обучителните процеси?”. За да се даде отговор 
на този въпрос, първо трябва да се анализират постигнатите до момента 
резултати. Водещият принцип е, че анализът и оценката са систематични 
инструменти за проучване на възможностите за подобрение в дадена сфера.   

Продължителност: 20+ минути 

Описание на метода: разгледайте внимателно таблицата „Методи за анализ 
на образованието” (предоставена по-долу). Прегледайте редовете в таблицата, 
заедно с описаните инструменти за анализ и обучителни методи (колони 1 и 2). 
Помислете/дискутирайте дали текущата ситуация отговаря на описаното в 
колона 3. Ако да, ще намерите описание на желаната ситуация в колона 4. В 
последната колона са поместени възможните методи и инструменти за 
осигуряване на качеството в определената област, както и за постигане на 
желаната цел (колона 4).  

Помислете/обсъдете, кои от предложените методи са приложими във Вашата 
образователна институция.  

Източник: адаптирано от MoniraKerler et al (2014): Praxishandbuch “QualiTools – 
methodenzurQualitätssicherungim Training von Gruppen“, стр. 93 

Материали: „Методи за анализ на образованието”  
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Методи за анализ на образованието 

Инструмент
и за 
осигуряван
е на 
качество  

Основни въпроси 
“Дали 
обучителите/препо
давателите...?” 

Статукво 
 
(Пример) 

Желана цел Методи  

Надзор и  

Коучинг 

... се възползват от 

възможности за 

надзор и коучинг?   

От време на време 

взимат участие в 

дейности за 

продължаващо 

професионално 

развитие.    

Обучителите/преподавателите 

извършват анализ и рефлексия на 

своята преподавателска практика.   

Училищата си сътрудничат както 

помежду си, така и с представители на 

пазара на труда с цел осигуряване на 

високо качество на обучителния процес и 

създаване на добре обучени кадри.   

Обучителите/преподавателите събират, 

оценяват, дискутират и обменят примери 

за „добри преподавателски практики”  

Използване на техники за коучинг и 

надзор на обучителните дейности  

Обмен на 

опит между 

колеги  

... редовно обменят 

опит?   

Не дискутират своите 

професионални 

проблеми и трудности с 

колеги.  

Професионалната и бизнес общност е 

създала система за взаимно обучение и 

продължаващо образование.  

Консултации с колеги, кръгли маси, 

дискусии, лични контакти, взаимно 

наблюдение, др.  
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Валидация 

на 

обучителни 

резултати и 

самооценка  

... предприемат 

мерки за валидиране 

на резултатите от 

обучението? 

... рефлектират 

върху 

образователни 

въпроси? 

...употребяват 

професионални 

инструменти за 

валидация и 

самооценка?  

Не всички обучителни 

процеси стават обект 

на валидация.  

 

Голяма част от 

събраната информация 

не може да бъде 

оценена.  

Обучителите/преподавателите 

наблюдават процеса на придобиване на 

знания, умения и компетенции от страна 

на обучаемите и оценяват постигнатия 

напредък и промени.  

 

Всички обучителни институции прилагат 

методи за валидация и самооценка, 

които включват и препоръки за 

подобрения. Методите за оптимизация 

се оценяват редовно.  

Обучителите/преподавателите 

валидират обучителните резултати 

индивидуално. Валидацията включва 

както групови резултати, така и 

информация за индивидуалния 

напредък на обучаемите; Валидацията 

може да се предшества от дейности за 

самооценка на обучаемите, оценка на 

групата, оценка на обучителя.  

Обучаемите са информирани относно 

правилата и процесите на валидация.  

Самооценка на дейността на 

обучители/преподаватели. 

Самооценка на ръководения процес 

Обратна 

връзка от 

страна на 

колеги, 

обучаеми, 

ръководите

ли и т.н.  

... се стремят да 

получат обратна 

връзка от различни 

целеви групи?  

... употребяват ли 

техники за 

получаване на 

обратна връзка 

Обратна връзка се 

получава само в 

изолирани случаи.   

Обучаемите предоставят редовна 

обратна връзка на преподавателите  

Обучителите/преподавателите са 

разработили подходяща система за 

оценка на обучителния процес.  

Изследване на съществуващите 

концепции, избор на подходяща 

концепция, адаптация и оптимизация. 

Примерни теми: 

Степен на удовлетворение от 

условията на обучение – гледна точка 

на обучаемите  

Степен на удовлетворение от 
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(напр. 360° обратна 

връзка)? 

Извършва ли се 

оценка на 

обучителния процес 

от страна на 

обучаемите?  

условията за 

работа/преподаване/обучение – 

гледна точка на 

преподаватели/обучители  

Примерни форми: 

Лична обратна връзка (не анонимна) 

Отворени дискусии (напр. интернет 

форум за свободни дискусии)  

Дейности за 

външна 

оценка 

Обучителите/препод

авателите 

интересуват ли се от 

участие в дейности 

за външна оценка на 

обучителния 

процес?  

Не проявяват интерес. Обучителите/преподавателите участват 

в дейности за външна оценка с цел 

обогатяване информацията относно 

качеството на обучителния процес.   

Организиране на дейности за външна 

оценка на обучителния процес (напр. 

организиране на дейности за 

повишаване осведомеността на 

административния и управленски 

персонал).  Участие в дейности за 

външна оценка на обучителния процес  
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Приложение 9.3.5: Основни въпроси за анализ и оценка на ролята на 
преподавателите/обучителите 
  

Вид дейност и участници: групов анализ; възможно е и да се проведе като 
самостоятелна работа.  

Обосновка: Предполага се, че самооценката и действията на 
преподавателите/обучителите пряко се отразяват върху качеството на 
обучителния процес. Следователно положителната самооценка и ефикасни 
методи са едни от най-важните фактори за осигуряване на високо качество. 
Основният въпрос е „Какъв вид самооценка на ролята на преподавателя 
предоставя обучителния процес?“  

Продължителност: 20+ минути  

Описание на метода: Разгледайте внимателно таблицата „Методи за 
рефлексия върху ролята на обучителите/преподавателите”” (предоставена по-
долу). Прегледайте редовете в таблицата, заедно с описаните инструменти за 
анализ и обучителни методи (колони 1 и 2). Помислете/дискутирайте дали 
текущата ситуация отговаря на описаното в колона 3. Ако да, ще намерите 
описание на желаната ситуация в колона 4. В последната колона са 
представени възможни методи и инструменти за осигуряване на качеството по 
отношение на ролятана обучителите/преподавателите в определената област.  

Имайки предвид текущите условия, помислете/обсъдете, кои от предложените 
методи са приложими във Вашата образователна институция.  

Източник: адаптирано от Monira Kerler et al (2014): Praxishandbuch “QualiTools – 
methoden zur Qualitätssicherung im Training von Gruppen“, стр. 95. 

Материали: Приложение „Методи за рефлексия върху ролята на 
обучителите/преподавателите”  
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„Методи за рефлексия върху ролята на обучителите/преподавателите”  

Инструменти 
за 
осигуряване 
на качество 

Основни въпроси 
 
“Дали 
обучителите/препода
вателите...?” 

Статукво 
 
(Пример) 

Цел: желана роля на 
обучители/преподаватели  

Методи 

Интердисципл

инарен 

холистичен 

подход  

... оценяват 

образователната мярка 

като важна фаза от 

обучението на 

учениците?  

Внедряването на 

различни учебни 

предмети създава 

образование, 

фокусирано повече 

върху  отделния 

предмет, отколкото 

върху развитието 

на учениците. 

Обучителите/преподавателите 

не специализират в 

преподаването на отделни 

предмети, а прилагат 

интердисциплинарни 

холистични образователни 

подходи.  

Образователен проект (обвързан с 

практика) 

Избор на подходящо съдържание и 

примери от ежедневието  

Представяне на прозрачна, ясно 

измерима взаимовръзка между 

отделните предмети, теми и области.  

Координация на процеса на развитие 

на професионалистите в сферата на 

образованието 

(обучители/учители/преподаватели/ме

нтори/психолози) и създаване на 

връзка с потенциални работодатели.  

Обучение, 

базирано на 

компетенции  

Поставят развитието на 

компетенциите на 

обучаемите на 

Обикновено 

фокусът е поставен 

върху обучението, 

Обучителите възприемат 

сериозно работата си и 

създават стабилни отношения с 

Детайлно познаване на ситуацията, в 

която се намират обучаемите в личен 

и социален аспект, както и с тяхната 
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централно място в 

работата си?  

а не върху 

практиката  

 

 

обучаемите, които се базират 

на толерантност, взаимно 

уважение, равенство, 

солидарност и други ценности 

на демократичното общество. 

В основата на обучителния 

процес стои обучението чрез 

практика. Обучаемите носят 

индивидуална отговорност за 

напредъка си.  

Обучителите осъзнават 

напълно отговорността, която 

носят за осигуряване на 

качеството на обучителния 

процес.  

културна среда. Трябва да се взимат 

предвид образователните, социални и 

лични предизвикателства пред 

обучаемите.  

Съгласуване на обучителното 

съдържание и образователните 

методи с живота и ежедневието, както 

и с нуждите на обучаемите.  

Прилагане на методи, насърчаващи 

независимия обучителен процес.  

Ясно деклариране на обучителните 

цели/проекти, които са формулирани 

по начин, който дава възможност на 

обучаемите да комбинират 

разнообразни предмети и сфери.  

Преподаване, 

базирано на 

дидактиката 

Какви 

дидактични/педагогиче

ски подходи прилагат 

обучителите?  

Обучителите не се 

възползват от 

съществуващото 

голямо 

разнообразие от 

методи. 

Доминират 

Обучителите са компетентни да 

прилагат разнообразни методи, 

за да улеснят обучителните 

процеси и да ги направят 

ефективни, според различните 

обучителни цели и 

характеристики на обучаемите.  

Идентифициране и прилагане на 

подходящи дидактически и 

методологични подходи. 

 

Разнообразие от методи, съобразени 

с нуждите на обучаемите.  
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методите, 

ориентирани към 

преподавателите  

Съобразяване 

с разликите в 

представянето 

и степента на 

напредък на 

обучаемите 

Как преподавателите 

се справят/реагират на 

разликите в 

представянето и 

степента на напредък 

на обучаемите?  

Индивидуалният 

подход и 

диференциацията 

на обучаемите, 

според тяхното 

представяне 

причинява 

трудности и често 

се неглижира.  

Обучаемите с различни нива на 

напредък в процеса на 

обучение се подпомагат по 

начин, който позволява 

постигането на заложените 

образователни цели.  

Подход, базиран на диференциация 

спрямо напредъка в обучението и 

методологичен плурализъм 

(разнообразни форми на обучителни 

пространства/практическа 

работа/взаимно обучение и т.н.) 

Трансформиране на сложни 

концепции в по-лесно усвояеми 

понятия (на нивото на обучаемите) 
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Приложение 9.3.6: Консултация с колеги 
 

Вид дейност и участници: обратна връзка и оценка от колеги 
преподаватели/обучители. 

Обосновка: Консултацията с колеги е възможност за размисъл върху 
конкретни и ежедневни практически проблеми възникнали в обучителния 
процес и намиране на подходящи решения с помощта и подкрепата на колеги 
преподаватели.  

Методът може да се прилага по време на редовни срещи, по време на 
които група преподаватели се събират и предоставят индивидуални 
консултации един на друг. По този начин преподавателите се възползват 
положително от опита и креативността на своите колеги. Съветите се 
предоставят под формата на конкретни примери и детайлни дейности.  

Продължителност: 60 - 90 мин. 

Описание на метода: Методът може да се прилага по разнообразни 
начини. По-долу представяме два примера за провеждане на дейността. 
Общото между всички начини на прилагане на метода е, че винаги има 
предварително определен модератор, който строго да следи за спазване на 
структурата, правилата, качеството на провеждане и други важни аспекти. 
Процедурата винаги е фиксирана. Консултациите винаги се провеждат във 
връзка с конкретен случай, относно който преподавателят, който се е сблъскал 
с него, получава обратна връзка и съвети от своите колеги. Той/тя има 
свободата да прецени кои от тях да вземе предвид и кои да отхвърли. По време 
на консултацията групата се подрежда в полукръг, като представящият стои в 
средата срещу модератора.  
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Версия 1: Групи Балинт  

Този метод е подходящ за групи от 5 до 10 човека.  

1. Преподавателят представя случая, както и своите опасения, свързани с 
него. Всички негови колеги слушат внимателно.  

2. Участниците имат определено време да задават въпроси с цел 
изясняване на детайли и получаване на допълнителна информация 
относно случая (напр. 10 минути).  

3. Презентаторът запазва мълчание докато неговите колеги правят 
свободни асоциации, за да създадат отворени дискусии: визии, хипотези, 
идеи. Всичко е позволено, независимо дали е логично или не.  

4. Модераторът обобщава асоциациите като възможни интерпретации и 
обяснения.  

5. Презентаторът дава мнение и коментари върху асоциациите, направени 
от неговите колеги.  

6. Участниците формулират хипотези/възможни обяснения/теории по 
случая.  

7. Презентаторът коментира хипотезите.  
8. Участниците формулират възможни решения на представения проблем.  
9. Финални думи и благодарности от страна на презентатора.  
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Версия 2: Звезда 

Този модел е подходящ за по-големи групи – 8-20 човека. Процедурата 
за провеждане е подобна на описаната по-горе, но обратната връзка от колеги 
се представя по по-структуриран начин.  Всеки участник има право само на 
един въпрос/коментар по време на всеки кръг. Тези забележки трябва да са 
възможно най-конкретни, кратки и точни. Не се позволяват допълнителни 
въпроси и коментари. Човекът, който е наред може да преотстъпи реда си на 
някой друг, ако прецени. По необходимост може да се организира 
допълнителен кръг за въпроси/асоциации/хипотези/решения.    

Източник: адаптирано от Berlardi, Nando (2002): Supervision – Grundlagen, 
Techniken, Perspektiven. M-nchen, C. H. Beck; Rabenstein, Reinhold / Reichel, 
René, Thanhoffer, Michael (2001): Das Methoden-Set. 5 B-cher f-r Referenten und 
Seмин.arleiterinnen. 4. Reflektieren. M-nster, Ökotopia 
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Приложение 9.3.7: Наблюдение на обучителна сесия на колега 
 

Вид дейност и участници: обратна връзка и оценка от колеги 
преподаватели/обучители. 

Обосновка: извършване на самооценка на база наблюдение от страна на 
колега преподавател или критичен самоанализ на преподавателския подход и 
поведение, извършен с помощта на колеги. В процеса на преподаване не е 
възможно преподавателят да анализира всеки отделен детайл от поведението 
си. Понякога е необходимо „слепите петна” да бъдат открити с помощта на 
външен безпристрастен  наблюдател, който да даде полезна обратна връзка.   

Продължителност: Според дължината на урока, като се включи и дискусия.  

Описание на метода: Методът се прилага под формата на наблюдение на 
обучителна сесия/час, ръководени от колега преподавател. Всяка визита се 
предшества от задълбочена подготовка, по време на която се дефинират 
целите и очакваните резултати от наблюдението и се определят различните 
аспекти на преподаване, които трябва да се анализират (напр. начини за 
справяне с конфликти; взаимодействие с обучаемите; приложение на подходи 
за стимулиране на участие и т.н.). резултатите и изводите от наблюденията се 
представят и в писмена форма.   

След сесията за наблюдение трябва да се проведе среща между 
преподавателите, на която да се представят изводите и резултатите от 
провеждането на дейността, както и да се направи цялостна оценка на процеса.  

Препоръчва се предварителното създаване на инструмент за наблюдение, 
както и подходящи списъци и схеми, които да включват аспектите, които трябва 
да се оценяват, както и критериите за оценка.  

Източник: адаптирано от Schiersmann et al (2008): Qualität und 

Professionalität in der Bildungs- und Berufsberatung. Bielefeld, Bertelsmann Verlag; 
Kempfert, Guy / Rolff, Hans-Günter (2000): Pädagogische Qualitätsentwicklung. Ein 
Arbeitsbuch für Schule und Unterricht. Weinheim und Basel, Beltz 

 

 

  



 
 
 

 

230 Ръководство за преподаватели по проект „ROBIN-подобряване на компетенциите с цел постигане на 
интеграция посредством нова образователна методология”  №2015-1-RO01-KA204-015001 

Пример: Фокус за наблюдение – „начини за отговор на въпроси от страна 
на обучаемите“ 

Учител:                                 Предмет:                             Дата: 

Критерий Кратко описание Честота 

Липса на 

реакция 

 

  

Невербална 

реакция 

 

  

Позитивна 

реакция 

 

  

Негативна 

реакция 

 

  

Зараждане на 

дискусия между 

участниците у 

преподавателя  

  

Зараждане на 

дискусия между 

участниците  

  

Повтарящи се 

отговори   
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Приложение 9.3.8: Портфолио с лични качества. Дискусии за повишаване 
на качеството. 
 

Вид дейност и участници: обратна връзка и анализ; обучители; 
преподаватели  

Обосновка: Методът е подходящ за преглед и анализ на портфолио; 
повишаване на стандарти за професионална етика, както и за собствено 
усъвършенстване.   

Дискусията за повишаване на качеството е метод, разработен от Швейцарската 
професионална асоциация за контрол, обучение и  консултиране с цел 
развитие и осигуряване на качеството на работа на служителите. Методът се 
основава на редовни беседи с поне двама колеги преподаватели относно 
портфолиото с лични качества, както и отношението към професионалната 
етика. Инструментът се базира на вече създадени структури и е лесен за 
прилагане.   

Продължителност: 90 мин. 

Описание на метода: Дискусията се фокусира върху личностното развитие и 
професионалния и качествен начин на работа. По време на редовни 
специализирани беседи с поне двама други преподаватели трябва да се 
обсъждат портфолиото с лични качества, етични норми и стандарти, които да 
се оценяват, за да бъдат обект на експертни дискусии. Петте елемента на 
портфолиото могат да се дефинират по следния начин: 

 Преподавателски контекст → Каква е нагласата на преподавателя? Какви 
теории и методи стоят в основата на преподавателския процес?  

 Процедури по договаряне → Какви цели се договарят и по какъв начин? 
 Оценка и обратна връзка от учениците/участниците → относно 
постижения, ефективност, полезност на процеса и т.н.  

 Анализ на процеса на преподаване → използват ли се често методи за 
интервенция и мониторинг?  

 Продължаващо обучение → ангажиран ли е преподавателят/обучителят 
в редовни дейности, целящи продължаващо професионално развитие? 

Портфолиото с лични качества включва всякакъв вид документи (основни 
концепции, доказателства, формуляри), свързани с преподавателските 
дейности 

Източник: адаптирано от „Reglement zur Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung bei BeraterInnen BSO.“ (www.bso.ch); Österreichischer 
Verband für Supervision und Coaching OEVC; SFV Schweizerischer Feldenkrais 
Verband  
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Възможни въпроси за дискусия: 
 

Въпроси относно експертизата (специализирани знания и умения): 

 Каква е Вашата специфична експертиза?  
 Какви са Вашите интереси? 
 От кои сфери не се интересувате? 
 Какво бихте искали да постигнете с работата си? 

 

Въпроси за продължаващо професионално развитие: 

 Какви са Вашите текущи потребности? 
 В каква посока искате да се развивате в бъдеще? Какви налични ресурси 
имате?  

 От какво се нуждаете? 
 Къде намирате информация и предложения за подходящи дейности, 
свързани с продължаващо професионално развитие?  

 Когато участвате в такива дейности: 

o Защо предпочетохте точно тази дейност?  
o Какви нови знания придобихте? Кои бяха значими за вас?  
o След приключване на дейността останаха ли важни въпроси, на които 

не намерихте подходящ отговор?  
o Как прилагате наученото във Вашето ежедневие?  
o Бихте ли препоръчали на колеги конкретната дейност и ако да, защо?  
o Какво бихте искали да промените във Вашето професионално 

развитие?  
o Какви са Вашите бъдещи планове по отношение на продължаващото 

професионално развитие? 
 

Въпроси относно професионална етика: 

 Има ли работни ситуации, в които достигате лимита на възможностите 
си?  

 Как се справяте с такива ситуации?  
 Как успявате да се разграничавате от проблеми, свързани с работата?  
 Ако се чувствате несигурни, знаете ли къде можете да намерите 
подкрепа (напр. професионални групи за подкрепа; ментор или 
супервайзър)? 

 

Въпроси относно методологията: 

 Какви преподавателски методи използвате?  
 Кои са най-ключовите техники, с които боравите?  
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 Какви въпроси имате наум?  
 Какви други техники за преподаване познавате?  
 Какви мрежи и източници на информация използвате във Вашата 
работа?   
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Примерна бланка за дискусия – Повишаване на качеството: 

Повишаване на качеството – дискусия  

Място, дата  

Име  

Име/колега I  

Име/колега II  

Портфолио с качества  

Елементи на портфолиото: преподавателски концепции, договорености, оценка и обратна 

връзка, индивидуален анализ и резултати от дейности, свързани с продължаващо 

професионално развитие 

Преподавателски концепции: Една или повече теоретични концепции (на които се базира 

процеса на преподаване), които могат да бъдат цялостно представени. Преподавателските 

концепции, които се прилагат на практика могат да бъдат представени теоретично и в 

контекста на индивидуалното поведение на преподавателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Договорености: договарянето на целите следва теоретичните концепции и ролята му е да 

изясни елементите на процеса и етичните норми и стандарти, които ще се следват. 
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Оценка и обратна връзка: Преподавателският процес постоянно трябва да се оценява по 

отношение на качество, постигнат напредък, ефективност и устойчивост, и ако е 

необходимо неговото протичане да бъде обсъдено с ръководния персонал.  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуален анализ: 

Собствената преподавателска практика трябва да бъде анализирана от професионална 

гледна точка.  

 

 

 

 

 

 

Продължаващо професионално развитие:  

Доказателства за резултати от дейности за продължаващо професионално образование и 

обучение (семинари, конференции, обучения и др. )  
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Приложение 9.3.9: 360° - Обратна връзка 
 

Вид дейност и участници: анализ и оценка от различни гледни точки 

Обосновка: 

Този инструмент се основава на сравняване на наблюденията и гледните точки 
на даден преподавател с мнението на неговите колеги, ментори или обучаеми. 
Фокусът се поставя върху различните перспективи на интервюираните.   

Описание на метода: 

Този метод може да се прилага и индивидуално. Трябва да се дефинират 
аспектите, за които се иска обратна връзка. Можете да разработите бланка на 
база примера даден по-долу и да я попълните.  Помолете поне трима души от 
професионалното Ви обкръжение също да я попълнят. След като сравните 
резултатите ще можете по-лесно да идентифицирате Вашите сили и слаби 
страни.  

Също така бихте могли да попитате Вашите респонденти за тяхното мнение 
какво бихте могли да промените и подобрите в преподавателския си подход и 
метод.  

Източник: адаптирано от SEALLL – Self-evaluation in adult lifelong learning, 
www.sealll.eu  
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Примерна бланка за 360° Обратна връзка: 

 

Изберете 3 много добре развити качества и 3, които имат нужда от допълнително 

усъвършенстване. Напишете номерата в съответната колона.  

Нужда от 

усъвършен

стване 

Моите качества като обучител/преподавател Добре 

развити 

 1. Успявам да изградя добри взаимоотношения с 
ученици/участници/обучаеми  

 

2. Имам способност да мотивирам ученици/участници/обучаеми: 
Умея да поднасям добре важна информация и да засиля 
ентусиазма им  

3. Аз самият/самата съм любознателен обучаем и съм модел за 
подражание за други обучаеми  

4. Аз съм опитен преподавател и мога да демонстрирам своите 
умения 

5. Добър слушател съм и съм внимателен/лна към 
ученици/участници/обучаеми 

6. Внимателно наблюдавам поведението на 
ученици/участници/обучаеми по време на практически задания и 
срещи за оказване на помощ и съдействие  

7. Мога да направя безпристрастна оценка на поведението и 
характера на ученици/участници/обучаеми  

8. Мога да давам подходяща обратна връзка  
 9. Мога да комуникирам открито и ясно (не премълчавам и не 

игнорирам информация) 
 

 10. Подкрепям моите ученици, но не се намесвам прекалено в техния 
живот   

 

 11. Имам професионален интерес към задачите си; ценя високо 
ролята си на обучител/преподавател и се държа по най-
подходящия начин спрямо нея  

 

 12. Работя стратегически и систематично   

 13. Мога да анализирам теоретичните и практически аспекти на 
работата си  

 

 14. Мога да работя с ученици от различен пол, култура, религия, стил, 
възраст и социално положение  

 

 15. Мога да оценявам работата си самокритично   

 

 


