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ВЪВЕДЕНИЕ 

Представяне на 
проекта и на 

инструментите 
 

 

Проектът Персонализирана младежка работа е 20-месечен проект, който се 

изпълнява от четири (4) европейски организации, Point Europa (UK), BEST Institut für 

berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Австрия), DEKAPLUS 

Business Services (Кипър), Вашият Идеи материя ООД (България). 

 

Той има за цел да даде възможност на младежките работници да прилагат 

персонализиран подход на обучение в работата си с младежи, с цел подобряване на 

пригодността им за заетост, с фокус върху оценката на нуждите и създаването на 

адекватни стратегии за интервенция. 

 

Настоящите инструменти имат за цел да подпомогнат Младежките Работници, 

които прилагат мерки/услуги по интегриране на младежите на пазара на труда 

и постигане на по-добри резултати и въздействие, чрез прилагането на 

различни иновативни техники и стратегии, базирани на концепцията на 

персонализираното учене. Инструментите съдържат набор от дейности и 

техники, които могат да се прилагат от младежките работници. 

 
Инструментите за Персонализирана Младежка Работа могат да се прилагат в 

най-различен контекст и в рамките на различно учебно съдържание, тъй като 

са фокусирани да подпомогнат работата с младежи, а не създаването на 

конкретни компетентности, в съответствие с индивидуални нужди. Настоящият 

документ съдържа подробно описание на всеки метод, предоставя набор от 

дейности за всяка една област, както и инструкции за прилагането им, шаблони 

и линкове към допълнителни полезни материали.  

 

Инструментите допринасят за подпомагането на младежките работници да 

разработват и споделят ефективни методи и им предоставя иновативни подходи 

и ресурси. Благодарение на тях пропуските в работните навици на младежите 

ще бъдат ефективно и ефикасно адресирани във връзка със специфичния 

контекст и нужди. На младежите ще им се даде възможността да бъдат 

проактивни по отношение на тяхното личностно и професионално развитие. 

Младежката работа ще подобри качеството си, както и надеждността на 
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използваните методи и потенциалното въздействие. 

 

Младежките работници в Европа ще могат директно да прилагат инструментите 

в ежедневната си работа, тъй като те не са съобразени с предварително разработена 

учебна програма, а тяхната цел е да развият цялостната ефективност на младежките 

работници при предоставянето на мерки за интегриране на пазара на труда. В 

допълнение инструментите могат да допълват работата на училищните кариерни 

консултанти, както и на експертите, които предоставят съвети за професионално или 

висше образование. 

 
В рамките на този документ се съдържат 8 модула / шаблони / и приложения в 

модул 9. 

 

Инструментите са налични на английски, немски и гръцки език.  В допълнение 

на този документ, по проекта е разработена: 

 
Методология, която предоставия структурирани и изчерпателни насоки за това как 

персонализираното учене може да се приложи в работата с младежи, за да се 

подобрят мерките за интегриране на пазара на труда за повишаване на пригодността 

за заетост на младите хора чрез прилагане на иновативни практики и техники. 

Методологията насочва младежките работници в процеса на: оценка на нуждите на 

младежите, улесняване на създаването на обучетелно съдържание, дава предложения 

за това как да се планира и изпълнява обучението и много други. 

 

Електронната страница на проекта може да бъде достъпена на следния адрес: 

https://www.personalisedyouthwork.com   
 

Профил в социалните мрежи: Personal ised Youth Work Project 

https://www.personalisedyouthwork.com/
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

Технологиите са поели много от нашите ежедневни функции и зависимостта от тях 

нараства все повече всеки ден. След Ковид пандемията се наблюдава технологична 

„експлозия“ и свързаната с нея зависимост от високите технологии нарасна. В 

днешно време обучителите следва да работят с по-младите поколения, които 

познават добре ИКТ и имат достъп до различни източници на информация. 

Използването на технологии в образованието предоставя на обучаващите се повече 

възможности за учене. В светлината на променящия се пейзаж на преподаване и 

учене, тази глава има за цел да проучи настоящите образователни подходи за 

подобряване на ИКТ капацитета на обучителя. 

 
Персонализираното учене се превърна в популярна концепция в образованието от 

началото на 21 век. То се прилага с голям успех във висшето образование чрез 

сътрудничеството на всички участници, а именно учени, преподаватели, 

административен персонал и студенти. Когато се оценяват възможностите и 

предизвикателствата, произтичащи от този подход, трябва да се вземат предвид 

педагогиката, технологичните интервенции, обучаващите се и преподавателите. 

Персонализираното учене не е технология само по себе си, а педагогически преход, 

който включва използването на технологии. Включените инструменти се основават 

на принципите използвани в блогове, wikis и офис онлайн. 

 

От началото на 21-ви век преподавателите се стремят да намерят правилните 

технологични интервенции, за да се справят с конвенционалните педагогически 

предизвикателства, като например персонализацията. Съдържание, което да 

отговаря на индивидуалните нужди на всеки обучаващ се, не е лесено за създаване, 

предвид големия брой обучаеми с различен стил на учене. 

 

Персонализираното учене повишава ангажираността на обучаващите се, което води 

до по-добро представяне. От обучителите се очаква да бъдат ангажирани, да 

управляват образователните ресурси и да прилагат технологии в класната стая. Уеб 

базираните услуги за обучение са достъпни за обучителите, за да подобрят 

обучителния процес. Такива инструменти могат да се използват индивидуално или в 

сътрудничество с обучители. Обучителите трябва да са в крак с най-новите 

технологични разработки, за да прилагат този подход успешно. 
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Модул 1 : 

Среда за персонализирано 
учене (PLE) 

 
 

 

 

Много обучители са използвали уеб услуги, за да изградят уеб сайтове за своите 

обучаеми, особено в случаите, когато няма наличен уеб хостинг или когато 

ограниченията за публикуване в мрежата възпрепятстват усилията на 

преподавателите да предоставят подходящи ресурси. Обучителите, институциите 

и езиковите компании следва да приспособят учебните програми за да отговорят 

на специфичните нужди на обучаемите. 

Инструменти 
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Наскоро създадените услуги за създаване на начална страница предлагат по-

голяма гъвкавост и функционалност от други опции. Способността за прилагане 

на гъвкавост е един от основните принципи на персонализираното учене. Много 

налични инструменти и услуги, като wiki, форуми, Twitter, социални мрежи, 

букмейкърство и т.н., са предназначени да популяризират съдържанието, 

създадено от отделни потребители, което да се разпространява чрез участие, 

ангажираност и сътрудничество. Тези инструменти могат да помогнат за 

подобряване на ангажираността и ефективността чрез персонализирано учене. 

Различни видове инструменти и услуги, адаптирани от публикация на Bartolomé 

и Cebrian-de-la-Sernaare, са включени в таблица 1: 

 

 

Инструменти     Услуги 

 
Блогове 

 
 Blogger, Wordpress 

Социално маркиране Delicious, Diigo, Digg, Zotero 

Социални мрежи Facebook ,Linkedln, Academia, Plurk, Elgg, Basecamp 

RSS RSS Reader, Feedly, Bloglines 

Микроблогове Twitter 

Търсачки Google, Yahoo 

Споделяне на образ Flickr 

Видео конференция Skype, FlashMeeting 

Видео директории Youtube 

електронна поща Email 

Уикита Wikispaces 

Онлайн офис Google Docs 

LMS Moodle, Sakai, Blackboard 

Пощенски списъци/новини Mail lists/newsletters 

Slidecastmz Slideshare 

Уикипедия Wikipedia 

Начални страници Netvibes, Protopage, iGoogle 

Чат/IRC MSN 

Календар Calendar 

Подкаст Podcast 

Музика Music 

Учебна програма  Curriculum documents 
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Инструменти  

 
 

 
 

 
 

 
Виртуални светове 

 
 Second Life 

Форуми Fora 

Портфолиа e-portfolios 

Файлове/документи 
хранилище 

Dropbox, Drive 

Физически обекти/обекти Libraries, books, etc 

Магазин за книги Amazon 

Бази данни Databases 

Курсове Free courses 

Адреси Address books 

Уеб семинари Webinars 

  Чертежи  

Други медии 

Drawings 

TV, radio 

  Карти  

Анализи 

Google Maps 

Google Analytics 

 
 

Таблица 1: Често използвани PLE инструменти - примери 

Инструменти        Услуги 
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Инструмент  

 

 

МОДУЛ 2 : 

Технологии подкрепящи  
Персонализираното учене 

 

 
 

 
 

 
 

 
ALEKS - aleks.com 

 
Адаптивна уеб-базирана на основата на изкуствен 

интелект система за оценяване,  която използва 

отворени въпроси за да се оцени необходимостта от 

напътствия в образователния процес. 

Area9 - area9learning.com 
Платформа подходяща за създаване на учебно 
съдържание. 

Brightspace - d21.com 

Технологиите на IBM Cognos® са интегрирали 

адаптивна платформа с вградена система за 

предсказващ анализ. 

Core Learning Exchange - 

core-bc.com 

Комплект от обучителни инструменти за създаване на 

материали въз основата на персонализираното учене. 

DreamBox Learning - 

dreambox.com 

Адаптивен обучителна рамка за продължаваща оценка 

на процеса на обучение, анализираща над 48 000 

данни на обучаем на час. 

Enlearn - enlearn.org 

Адаптивна платформа, която въз основата на 

различни проблеми,  генерира ново съдържание в 

отговор на индивидуалните нужди на всеки 
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обучаем. 

 

 
FrontRow - frontrow .com 

Платформа в областта на математиката, 

английския език и социалните науки. 

Gooru - gooru.org 
Търсачка за учители, съдържаща дигитални 

инструменти, анализи и учебни планове. 

Inquire - inquireproject.com 

Онлайн интерактивен учебник, позволяващ 

интегрирането на технология въз основата на 

изкуствен интелект. 

Knewton - knewton.com 
Адаптивна образователна платформа в отговор на 

индивидуални нужди. 

Lexia - lexialearning.com 
Адаптивна платформа за оценяване и 

персонализирани обучение по  грамотност. 

Redbird Advanced 

Learning - 

redbirdlearning.com 

Тази колекция от ресурси е създадена да подпомогне 

индивидуалната скорост на учене и ниво на 

разбиране, и се основава на 25 години изследвания 

в Станфордския университет. 

Sparkx - sparx.co.uk Платформа, генерираща данни. 

Teach to One: Math - 

newclassrooms.org 

Персонализирана платформа по математика 

за долен гимназиален курс. 

Thinkster Math - 

hellothinkster.com 

Този софтуер за таблет в областта на 

математиката има интегрирана функция за 

преподаване в реално време и изкуствен 

интелект за мониторинг на представянето на 

обучаемия. 

 
Таблица 2: Адаптивна Изучаване на инструменти - примери 
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Тези инструменти улесняват създаването на учебно съдържание, докато LMS е 

платформа, в която се публикува съдържание и се дава достъп на обучаващите се до 

него. Инструментите за създаване на съдържание имат решаваща роля в eLearning 

индустрията. Без тях, създаването на ново учебно съдържание би било невъзможна 

задача, а използването на LMS – непосилно. 

 

Подобни инструменти правят създаването на учебно съдържание лесно, дори без познания 
за кодиране и съществуването на други инструменти. Те се използват и за създаването на 
курсове, съвместими с SCORM. 

 

https://www.instancy.com/learning-content-management-system/ 

 

За да обясним нагледно, нека използваме средата в библиотеката като пример. Можете 
да мислите за това по следния начин: LMS е библиотеката, eLearning курсовете са книгите 
в библиотеката, а инструментите за създаване на съдържание са текстообработващите 
програми, с които са написани книгите. 

Инструментът за създаване на съдържание ще ви помогне да създадете перфектното 
съдържание на курса, но без LMS вашите обучаеми няма да имат достъп до него. 

LMS е система, която съхранява подробности за акаунтите на обучаемия, учебните 
планове, историята на използване на инструменти от обучаемия и самите курсове. 

Примери за инструменти за създаване на съдържание са изброени в таблица 3 по-долу. 

Инструменти за създаване 
на съдържание 

https://www.instancy.com/learning-content-management-system/
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Acrobatiq - acrobatiq.com 

 

Дигитална рамка за конвенционални дигитални или 

базирани на уменията интерактивни курсове в 

областта на висшето образование за софтуер като 

услуга (SaaS). 

FishTree - fishtree.com 

Синхронизиране на съдържание и учебни цели, 

умения и обратна връзка в реално време,  иновативен 

обучителни системи и универсални инструменти за 

създаване на учебно съдържание. 

SmartSparrow - 

smartsparrow.com 

Инструмент за създаването на обучителни мрежи за 

адаптивни електронни обучителни програми. 

 

 
Таблица 3: Инструменти – примери 

 

 
 

 

 

 

Технологията подобрява 

стратегиите за управление на 

класната стая, чрез лесно 

оценяване и адресиране на 

множеството съществуващи стилове 

на учене. Тя задава посока на 

ученето и предоставя канали за 

индивидуализиран достъп до 

съдържание и комуникация. 

Текущите оценки, целенасоченото 

обучение и редовната комуникация 

са основни компоненти на 

диференцираното обучение. 

 

Инструмент Обяснение 
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За да разберем какво знае едно дете в даден момент от време и да решим какъв 

начин на преподаване да приложим, учителят се нуждае от технологично-базирани 

инструменти, които могат да оценяват и анализират уменията и компетенциите на 

учениците при необходимост. По същия начин учителите следва да притежават 

способността да идентифицират и след това да канализират целеви ресурси към 

отделните ученици, за да поддържат множество нива на обучение, които са 

подходящи за всеки ученик. По време на комуникацията в рамките на учебния 

процес, стратегии, които не са „вредящи“ на класната стая, като „съобщения и чат“, 

предоставят на учителите способността да подкрепят учениците и да ги насърчават 

да се обръщат към учителите си като към ментори. В таблица 4 са представени някои 

примери за инструменти за управление на класната стая. 

 
 

 
 

 
Class Dojo - classdojo.com 

 
Платформа насърчаваща градивен стил и култура 

на учене, онлайн управление на класната стаял 

Gradescope - gradescope.com Помага поставянето на оценки и изпитването. 

Покдкрепя учителя в  следенето на статистика и 

информирането на учениците относно тяхнто 

представяне. 

LiFT - schoothackdo Платформа за управление на класна стая,  

свързана с изискванията за дипломиране, 

базирани на компетентностния подход и 

персонализирани планове за обучение. 

MassiveU - massiveu.com Мрежа насърчаваща колективното учене на 

проектна основа. 

MassiveU - massiveu.com 

Watson Element for 

Educators - 

https://www.ibm.com/us- 

en/marketplace/education- 

insights 

Платформа за трансформиране на обучението 

чрез прилагането на най-добрите образователни 

подходи за развиване на умения и  много 

допълнителни функции, които учителите могат 

да използват за създаване на стратегии за 

обучение в реално време. 

 
 

Таблица 4: Инструменти за управление  на класна стая– примери 

Инструмент Обяснение 

https://www.ibm.com/us-/


USING TECHNOLOGY IN APPLYING 

PERSONALISED LEARNING 1 

This project (no. 2020-3-UK01-KA205-094063) has been funded with 

support from the European Commission. This document reflects the 

views only of the author and the Commission cannot be held responsible 

for any use which might be made of the information contained herein. 

 

 

 
 

 

 

 

Поддържане на присъствен списък 

Изчисляване от средни оценки 

Управление на учебни програми и 
електронно обучение 

Редактиране и споделяне на модули 

за професионално развитие  

Професионални оценки 

Сътрудничество по отношение на  

дистанционно и хибрид но учене 

Видео конферентна връзка през LMS  

Асинхрнна и синхронна   комуникация 

и сътрудничество 

Образователна курсова работа, модули, 

материали и друго ресурси 

Провеждане и проследяване на  онлайн 

учене 
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Приложенията на LMS са : 

 
Консолидация: способност да се поддържа широк диапазон от образователни 

инструменти и ресурси, опростяване на класната стая и организационните практики 

 

Лесен достъп: чрез поддържате на всички ресурси централизирано, учениците и 

учителите не се притесняват да следят влизанията в системата и информацията за 

множество онлайн инструменти за обучение. 

 

Изграждане на виртуални уроци: за учители, които могат да срещнат трудности при 

адаптирането към виртуални учебни материали, много LMS предлагат ресурси и 

инструменти за подпомагане на създаването на цифрови уроци 

 

Сътрудничество: дистанционно и хибридно сътрудничество, което позволява на 

обучаемите лесно да се свързват един с друг за работа по групови проекти и 

всекидневна екипна работа 

 

Повишена ангажираност: всички знаем колко трудно може да бъде ангажирането на 

ученици във виртуална класна стая, особено ученици, които са нови в електронното 

обучение. С помощта на множеството викторини и образователни игри, предоставени от 

много LMS, няма да се налага да се притеснявате за задържане вниманието на вашите 

обучаеми 

 

Цифрова памет/организирана цифрова библиотека: с правилната LMS е налице 

сътрудничество и между преподаватели, които могат лесно да споделят образователни 

материали и ресурси от текущи и минали години един на друг 

 

Оценки: много LMS включват инструмент за оценка, който позволява на 

преподавателите да генерират оценки, за да преценят напредъка на учениците, а 

наистина интуитивните LMS дори включват препоръки въз основа на резултата от 

оценките 

 

Автоматизация: след като въведете всички оценки на учениците в един източник, 

вашият LMS може да изчисли окончателните оценки вместо вас, други автоматизирани 

административни задачи, които много LMS предлагат, е генерирането на отчети и 

проследяването на присъствието 

 

Участие на ресурсен учител: за ученици, които се нуждаят от подкрепа на ресурсен 

учител, можете да предоставите кодове за влизане, за да позволите на родителите да 

наблюдават домашните и да проследяват независимо напредъка на децата си 
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Tool  

 

 

 
 

Примери на Изучаване на Управление Система инструменти мога бъда видяно На на По-долу 
Таблица 5. 

 
 

 

 
Altitude Learning – 

https://www.altitudelearning.com/ 

 

Тази платформа предоставя на доставчиците на 

образование персонализирани услуги за 

подпомагане на обучението, насочено към 

обучаемите. 

Agilix Labs - agilbc.com Насърчава обучението в смесена класна стая. 

Instructure - www.instructure.com Онлайн LMS с отворен код, предназначен за 

управление на цялата класна стая. 

Schoology - schoology.com 
Включва онлайн интегрирана рамка за оценка. 

Spark Matchbook Learning 

- 

matchbooklearning.com/ 

Платформа за извличане и обработка на знания. 

Summit Learning - 

https://www.summitlearning.org/ 

Тази персонализирана платформа за обучение, 

разработена от учители, съчетава съдържание и 

технологии за оценяване при поискване; 

включва персонализирани инструкции и насоки 

за проекти. 

 
 

Таблица 5 : LMS – примери 

Инструмент Обяснение 

https://www.altitudelearning.com/
http://www.instructure.com/
https://www.summitlearning.org/
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Препратки и допълнителна литература : 

 

https://wizcabin.com/how-to-differentiate-the-authoring-tool-and-lms/ 

https://www.instancy.com/learning-content-management-system/ 

https://proudtobeprimary.com/classroom-management-tools/ 

https://www.faronics.com/assets/Insight_WP_Classroom_Management_Tools_for_Effective_ 

Teaching.pdf 

 
https://resources.owllabs.com/blog/2021-learning-management-systems 

https://stangarfield.medium.com/learning-management-system-lms-tools-c5204378d670 

Fiedler, S.H.D. and Väljataga, T., Personal learning environments: concept or technology?. 

Inter. J. of Virtual and Personal Learning Environments., 2, 4, 1-11 (2011). 

 
Bartolomé, A. and Cebrian-de-la-Serna, M., Personal learning environments: a study among 

higher education students’ designs. Inter. J. of Educ. and Develop. using Infor. and Communic. 

Technol., 13, 2, 21-41 (2017). 

 
Brown, S., From VLEs to learning webs: the implications of Web 2.0 for learning and 

teaching. Interactive Learning Environments. 18, 1, 1-10 (2010). 

 
Che Ku Nuraini C.K.M, Mohd Shamsuri Md Saad, Faaizah Shahbodin, Azmawaty Mohamad 

Nor, Educational technologies in a personalised learning environment (PLE): an overview, 

Article in World Transactions on Engineering and Technology Education (November 2020) 

http://www.instancy.com/learning-content-management-system/
http://www.faronics.com/assets/Insight_WP_Classroom_Management_Tools_for_Effective_
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 
Обучаемите трябва да знаят защо, какво и как ще се провеждат учебните преживявания, 

позволявайки гъвкавост и отговорност, когато става въпрос за техния учебен процес. За да 

се адаптират учебните планове към индивидуалните нужди и интереси, нивата на техните 

фактически познания, както и всички съществуващи умения и компетенции трябва да бъдат 

установени в самото начало. Въз основа на въпросници и самооценка, тези първоначални 

резултати помагат да се идентифицират всички пропуски в обучението на младежките 

работници, преподавателите и самите обучаеми, след което могат да бъдат разработени 

персонализирани планове за обучение.



2 DESIGNING A PERSONALISED LEARNING PLAN 

This project (no. 2020-3-UK01-KA205-094063) has been funded with 

support from the European Commission. This document reflects the 

views only of the author and the Commission cannot be held responsible 

for any use which might be made of the information contained herein. 

 

 

 
 

 

МОДУЛ 1 : 
Идентифициране на учебните 

нужди чрез първоначални тестове 

 
 

В началото на курса за обучение или коучинг за професионално ориентиране трябва 

да се идентифицират общите нужди и пропуски в обучението, както и личните умения 

и компетенции и интересите на обучаемите. Това е предпоставка за разработване на 

персонализирани учебни планове. Въз основа на резултатите от тези оценки, 

участниците, заедно с техните обучители, избират учебно съдържание, за да 

постигнат възможно най-голяма полза от курса или коучинга. Освен това резултатите 

показват кои други умения и компетенции могат да бъдат развити по време на курса. 

Съществуват три типични теста: 

 

 
 

 
 

 
 

С основен тест могат да се оценят уменията за концентрация и наблюдение, логическо 

мислене, аритметика, езикови и дигитални умения, от една страна, и специфичните 

професионални умения за работата или квалификацията, за която обучаемият 

кандидатства. Този тест може да бъде насочен към отделните нива и съобразен с целевата 

група на курса, както и със съдържанието на обучителните модули. Основната цел е да се 

гарантира, че обучаемите ще се възползват от модулите, без да бъдат прекалено или 

недостатъчно натоварени. 

 

 
В началото на обучителния курс за нискоквалифицирани млади хора, на обучаемите се 

дава шанс честно да оценят своите съществуващи умения и компетенции. Прилагането на 

въпросник за първоначална самооценка помага да се установи индивидуалният работен 

опит, нуждите от обучение и очакванията. Те също така помагат за повишаване на 

осведомеността на учащите относно квалификацията. 
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МОДУЛ 2 : 

Създаване на 
персонализиран план за 

обучение 
 

 
 

След установяването на нуждите чрез първоначалните тестове и самооценка, 

може да се разработи персонализиран план за обучение. За това е много важно 

обучаващите се да участват активно в процеса и да се сключи споразумение за 

предстоящото обучение. 

 

 

 
Дефинирани учебни цели 

Стъпки за осъществяване на целите 

Индикатори и доказателства показващи постигнатите цели 

 

 
След прегледа на теста за първоначална оценка и въпросниците, индивидуалните 

планове за обучителните модули (основни умения по немски и английски език, 

математика, ИКТ и дигитализация, както и обучение за професионално ориентиране – и 

всеки друг специфичен модул въз основа на пропуски в ученето) може да бъдат 

разработени по време на среща за планиране и записани в споразумение (план за 

обучение), което трябва да следва да бъде сключено между обучаемия и обучаващия. 

 

Правейки това, младежите се чувстват по-ангажирани и желаещи да поемат отговорност 

за собственото си развитие. Това е предпоставка за самоучастие и мотивация за учене. 

Особено нискоквалифицираните млади хора в неравностойно положение често имат 

отрицателен опит с ученето и дори отказват да бъдат включвани в каквито и да е форми 

на обучение. 

 

Планът за обучение следва да включва следните аспекти: 
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Какво беше най-полезното нещо, което научи днес/тази седмица/в рамките на този час ? 
 

Каква беше днешната цел по отношение на обучителния процес? Какво научи в тази 
връзка? 
 

Какви въпроси възникват в теб след днес/тази седмица/този час? 
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ПРИМЕР НА ДОБРА ПРАКТИКА 
 

Тест за базови умения 
 

 

 
Онлайн тест за базови умения. 

 

 

 

 

Стъпка 1 

Всеки преподавател получава административен достъп до онлайн теста, за да отвори 

„стая“ за участниците. Участниците получават данни за вход от своите преподаватели, за 

да влязат в тяхната „стая“. След това правят теста. Тестът остава отворен, докато всички 

участници в една и съща „стая“ не завършат всички модули. Това им позволява да отделят 

време, за да прочетат и да отговорят внимателно на въпросите и задачите със собствено 

темпо. Преподавателят може да наблюдава техния напредък онлайн и да оказва подкрепа, 

ако е необходимо някакво разяснение. 

Източник: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH 
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Стъпка 2 

Когато всички участници завършат теста, индивидуалните резултати се изтеглят 

или разпечатват и преглеждат заедно с обучителя. Това позволява навлизане в 

детайли на индивидуалните резултати, обясняване на пропуските в обучението и 

как подобрението ще се отрази на индивидуалните перспективи за кариера. Също 

така помага за повишаване на информираността и мотивацията сред участниците. 

В зависимост от установените потребности от обучение, личните учебни планове за 

обучаемите се определят заедно с тях. 

Индивидуалните резултати се документират в отделни папки. 

 

 

Стъпка 3 

В конкретната добра практика има 8 възможни модула, от които да избирате. 

Всеки от тези модули е с продължителност 3 седмици ( немски 1 + 2 , 

английски 1 + 2 , математика 1 + 2 , ИКТ 1 + 2 . ) 

Във всеки модул в края на всяка седмица се провежда тест. Резултатите от 

теста се сравняват с резултатите от седмичните тестове и помагат да се 

разбере къде участниците са се подобрили или къде все още има големи 

пропуски в обучението. 

 

 

 

Не, не трябва 

Да, 720 евро. Това е с 40 

евро повече 

Да, 730 евро. Това е с 50 

евро повече  

Да, 700 евро. Това е с 20 

евро повече 

 

Онлайн инструмент за тест: Socrative.com  

Препратка: https:// www.google.com/forms/about 

 

 

 

http://www.google.com/forms/about
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ИМЕ на ДЕЙНОСТ/УПРАЖНЕНИЕ  

Създаване на начален обучителен 
план за  всеки обучаем в група 

 

 

 

 

 

Времева  

рамка 

 
 

Брой участници 

 
 

 

 

 

Материали 

 

Флипчарт или бяла дъска, лаптопи с достъп до интернет, проектор, листове и химикалки 

Изпълнение 
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Стъпка 2 : 

Участниците попълват първоначалния въпросник като упражнение за самооценка. 

Осигурете разпечатана версия или онлайн достъп до нея. 

Пример как да се създаде индивидуален въпросник може да се намери в 

презентацията на тема „Дизайн на въпросник“ от Adell Amer, която описва стъпките 

при създаването на въпросник. Презентацията е достъпна на: 

https://de.slideshare.net/AdellAmer/questionnaire-design-73079588 

 
 

Стъпка 3 : 

Когато всички участници изпълнят задачата и отговорят на въпросниците, следват 

индивидуални интервюта, с цел да се прегледат отговорите и впоследствие да се 

създаде персонализиран план за обучение. 

 
Планът за обучение трябва да вземе предвид и подчертае съществуващите умения и 

компетенции, евентуалните пропуски, целите на обучението, стъпките, които трябва 

да се предприемат, за да се постигнат тези цели на обучението, предвидените стъпки 

за оценка по време на курса и какви доказателства са необходими, показващи, че 

целите на обучението са били постигнати, когато курсът приключи. 

 
Индивидуалните планове трябва да имат по-официален вид – затова потърсете хубав 

шаблон и го подпишете. Планът трябва да е знак за взаимно съгласие. Едно копие 

остава при преподавателя, друго при обучаемия, за да има винаги достъп до плана 

за обучение и неговите аспекти. 

 
 

Дебрифинг : 

Когато всеки обучаем подпише плана за персонализирано обечуние може да се 

проведе дискусия в групов формат. 

 
Обучителят може да зададе насочващи въпроси, като например: "Тази дейност донесе 

ли ти някакви ползи?", "Какво са твоите очаквания по отношение на обучителния 

процес?", … 

 

 
Допълнителни  препратки:  

 
https:// www. edutopia. org/ blog/ student- centered- learning- starts- with- 

teacher- john- mccarthy 

http:// kathleenmcclaskey.  com/ tag/ personal- learning- plan/ 

https://de.slideshare.net/AdellAmer/questionnaire-design-73079588
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ПРИЛАГАНЕ НА 

ДИЗАЙН НА 

ОБУЧИТЕЛНОТО 

ПРЕЖИВЯВАНЕ 

В РАБОТАТА С 

МЛАДЕЖИ  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Дизайнът на обучителното преживяване (LX Design) е подход, който се основава 

на методология, при която обучаемият е в центъра на обучителния процес. Това е 

отличен начин да персонализирате работата си с младежи, тъй като LX Design помага на 

обучаемите да постигнат резултатите от обучението си по целенасочен начин. Това прави 

учебния процес едновременно забавен и ефективен. Той съчетава елементи от няколко 

дисциплини, като философия, неврология, когнитивна психология, учене чрез 

преживяване, дизайн на потребителското изживяване, дизайн на игри, графичен дизайн 

и много други. Просто казано, LX Design съчетава ОПИТ, ДИЗАЙН и УЧЕНЕ. 

 
Концепцията за LX Design се ражда през 2007 г. и създателят на този подход е 

Нилс Флор - предприемач, треньор, учител, създател на изучаване на learning 

experience canvas. 
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МОДУЛ 1 : 

Обяснение на LX Design 
 

 
 

ОПИТ е всичко това свързано с преживяването на различни ситуации (лични и 

професионални), с които се сблъскване ежедневно и които имат въздействие върху 

нашия живот. 

 

 

ОБУЧИТЕЛНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ е група от ситуации, които водят до придобиването на 

нови знания, умения и/или компетенции. 

Ученето може да се проведе формално, неформално и неофициално. 

Ученето може да се случи в училище, у дома, в младежки център, на футболното 
игрище или навсякъде, където човек може да си представи.  

Ученето може да се случи лице в лице, виртуално, в смесен формат. 

 

Разбирането на широкото естество на учебния опит с неговите неограничени форми, 

формати, времева рамка и местоположение ни позволява да проектираме учебни 

преживявания за нашите целеви групи, които са ефективни и имат значение. 

 

 
 
 

Без значение дали обучението се извършва формално или неформално, то все пак 

трябва да бъде създадено. Създаването на учебно преживяване е творчески процес, 

който включва предприемането на определени стъпки и се осъществява в следните 

етапи: 
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Целият процес на дизайн започва със задаване на важен въпрос за това какво искате да 

постигнете с вашата целева група. Например: „Как мога да подкрепя младеж с ниско ниво 

на основни умения, за да подобря пригодността му за заетост?“ Първоначално въпросът 

може да звучи твърде общо и изисква преосмисляне. Формулирането на най-подходящия 

въпрос е една от най-важните стъпки, следователно трябва да отделите достатъчно време 

за изясняване на това, което искате да постигнете с вашите обучаеми. 

ПРОУЧВАНЕ 

 
За да задвижите процеса, трябва да проучите поне вашия обучаем и желания резултат 

(резултат от обучението). Изучаването на младежите, които ще обучавате (тези, които ще се 

учат от преживяването, което създавате), е жизненоважно за процеса на дизайн. Най-

лесният начин да направите това е като проведете разговор преди да създадете учебното 

преживяване. Това може да бъде под формата на неформална дискусия, интервю, 

наблюдение или друг подходящ метод за извличане на необходимата информация. 

Резултатът от обучението е резултатът, който искате да постигнете с обучаемия и как това 

ще се отрази положително на живота му. След като знаете желания резултат от обучението, 

можете да определите целите на обучението (целите на учебното преживяване). 
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Бъдете креативни! 

Да се дизайн а изучаване на опит, ти трябва да се отприщи Вашият творчески 

себе си. Използвайте Вашият креативност като на "храна" ти дайте да се на процес. 

 
Бъдете аналитични! 

Да се развиват се а наистина ефективен опит, ти трябва да се бъда способен да 

се анализирам и отразявам На контексти, нагласи, специфичен фонове, 

потребности и много Повече ▼… 

 
Забравете какво знаете! 

Предубедени представи и идеи на Какво изучаване на Трябва виж като ще не 

помогне а LX дизайн процес. Ти трябва да се позволявам отивам на базиран на 

шаблон модели и създавам единствен по рода си преживявания. 

 

 

 

 

 
След като сте доволни от прототипа, е време да го превърнете в ИСТИНСКО обучително 
преживяване! 

Какво е необходимо за да бъдеш 

 LX Designer 
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Фокусирайте се върху обучаемия! 

За да се съсредоточите върху обучаемия, трябва да превключите „режим на 

емпатия“. Персонализиран опит може да се създаде само чрез постоянно повтаряне 

на себе си, че обучаемият е повечето важно аспект на на цяло опит. 

 
Разберете как действа мозъка! 

Когато създавате обучително преживяване, опитайте се да включите практики, 

които обясняват начина и причините, поради които човешкият мозък реагира по 

един или друг начин. 

 
Бъдете практични и в същото време прилагайте въображение ! 

Ефективните обучителни дизайни са иновативни, но и прости. Затова се опитайте да 

балансирате между креативност и практичност. 

 

Изберете технологията разумно! 

Избраната от вас технология (или липсата на технология) трябва да се основава на 

това, което е най-добро за даден обучаем, за да постигне желаните резултати. 

Технологията трябва да бъде средството, а не самата цел! 

 

Осмислете различните гледни точки перспективи ! 

Винаги трябва да се опитвате да систематизирате разнообразието от нужди и 

перспективи, за да създадете учебен опит, който работи за участващите 

заинтересовани страни. 

 

 
 

 

 

Без значение от контекста, всички младежки работници си задават един и същ въпрос – 

„Какво мога да направя, за да подкрепя младите хора, с които работя, за да постигнат 

своите мечти/цели/стремежи?“. Създаването на най-подходящото обучително преживяване 

е част от ежедневната работа на младежките работници и дори този процес да не е винаги 

преднамерен и структуриран, той е в основата на мисията и ролята на младежките 

Приложение на LX Design  

в младежката работа 
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работници. 

 

LX Design може лесно да се прилага в ежедневната работа с млади хора, за да се подобри 

тяхната пригодност за заетост, тъй като предлага рамка за насочване на процеса на дизайн. 

 
 

 
 

 

 

Ето защо, когато младежки работник приеме предизвикателството да подобри 

шансовете на даден млад човек да намери правилната работа или професионално 

развитие, LX Design е добър инструмент в подкрепа на други методи и практики. Сред 

най-значимите му положителни страни са: 

 

Това е  „хоризонтален“ подход, който може да се прилага във всякакъв контекст. 

Основава се на семпла теоретична рамка. 

Това е по-скоро интуитивен подход, който разчита на креативност и собствен стил. 
 

Взима предвид многото аспекти на обучителното преживяване, но най-вече 

се фокусира върху нуждите на обучаемия. 

Води до създаването а интригуващо учебно съдържание. 
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ПРИМЕР ЗА ДОБРА ПРАКТИКА 
 
 

YIM (една от партньорските организации в проекта PYW) е активно ангажирана в развитието 

на умения за повишаване на пригодността за заетост. Нашият екип е участвал в различни 

дейности в подкрепа на младежите да постигнат най-доброто за себе си. 

Един от методите, които често прилагаме и също така е ключов компонент на процеса на LX 

Design, е така наречената „Емпатична Карта“. Това е инструмент, създаден от Дейв Грей, 

чиято мисия е „да помогне на хората да си представят и създадат по-добър свят, индивидуално 

и заедно“. 

Картата, която използваме в ежедневната си практика, е адаптирана за обучаеми от Нилс 

Флор. 

В YIM използваме Емпатичната Карта, за да определим профила на младежите, които 

подкрепяме, което е ключов етап (част от фазата на проучване преди създаването на LX 

Canvas) в проектирането на обучителното преживяване. Помага ни да видим света през очите 

на нашите обучаеми и да разберем по-добре техните нужди, стремежи и уникалност. 

За да уловим ефективно данните, от които се нуждаем за проектиране на персонализирано 

обучително преживяване, ние разработваме карта заедно с обучаемия. 

Процесът включва задаване на редица въпроси. Отговорите се записват в Картата, която 

съдържа 4 основни квадранта: БЪДИ, ВИЖДАЙ, ЗНАЙ и ПРАВИ, разделени на 2 триъгълни 

части, всяка от които съдържа конкретен въпрос. Получавайки отговори на всичките 8 

въпроса, нашите младежки работници получават подробен профил на своя обучаем. Пример 

за карта може да видите по-долу: 

Кой съм аз ? Как се чувствам ? 

 

 

 

 

 
 

Как се държа? 

Какво правя ? 
Какви са моите възгледи ? 

Какво виждам ? 

 

 

 

 

 
 

Какви са моите 

умения?  Какво знам? 

Какво ме мотивира да уча нови неща?  Какво ме демотивира да уча ? 

BE
БЪ

DO  SEE 

KNOW 
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Пример: Аз съм Иван Димитров, на 20 години, безработен, от София.  
 
 
 

 

Това би означавало, че например „Как се чувствам?“ въпросът може да бъде 

зададен като „Как се чувствате да представяте своите силни страни и добри 

качества пред други хора?“. Въпросът „Какво виждам?“ може да бъде 

формулиран като „Какво виждате като възможност/предизвикателство, което 

може да произлезе от това обучение?“ 
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ДЕЙНОСТ ИЛИ УПРАЖНЕНИЕ ИМЕ 

Създаване на собствен LX 
Canvas 

 
 

 

LX Canvas е създаден от Нилс Флор през 2013 г. Това е страхотен инструмент за всеки, който 

се интересува  от създаването на по-добри начини за учене. Той помага да структурирате 

процеса на проектиране и ви помага да направите най-правилните избори. 

 

 

 

 

 
NB: Можете да намерите шаблона LX Canvas, създаден от Нилс Флор, в края на Документа, 

глава 9 . Шаблонът се предоставя безплатно от неговия разработчик и не може да се използва с 

търговска цели. 

Времева рамка 

 
 

 

 
 

 

 
 

Материали 
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Q1. Каква според вас е ефективна младежка работа? 

Q2. Каква роля играете в учебния процес? 

Q3. Каква е целта, която искате да постигнете с това обучение? 

Q4. Какъв път (последователност от дейности) следвате в работата си с младежи? 

 
 

Q1. Каква според вас е ефективна младежка работа? 

Какво ще поставите върху вашето платно зависи от вашата гледна точка. 
Следователно, ако искате да създадете ефективно обучително преживяване за 

младите хора, с които работите, трябва да преосмислите своята гледна точка. 
Вашата гледна точка е комбинацията от знания и предположения, които имате за 

това в какво се състои едно добро обучение. Ако отговорът ви на въпроса звучи 
твърде конвенционално, тогава може би е време да се отървете от общите 

представи за това какво е ефективен метод на учене и да си представите как 
„трябва да изглежда“ обучението в контекста на младежката работа, за да бъде 
ефективно за младежите. 

 

Q2. Каква роля играете в учебния процес? 

Не забравяйте, че учебният опит, който създавате, не е за вас, а за младия човек, когото ще 

подкрепите. Затова помислете за ролята си в процеса като фасилитатор на преживяването, а не 

като инструктор. Вашето платно (Canvas) винаги трябва да отразява нуждите и стремежите на 

обучаемия (млад човек); то трябва да бъде положително, лично и задълбочено. 
 

Q3. Каква е целта, която искате да постигнете с това обучение? 

Ако отговорът ви на този въпрос е фокусиран върху това какво ще правите, а не върху 

това, което младежите ще постигнат в резултат от преживяването ( например: „Да 

обуча младите хора как да се представят добре на интервюта за работа“ ), тогава трябва 

да преосмислите своята гледна точка отново. Изместването на фокуса от 

„обучение“, „инструктиране“, „преподаване“ и дори „подкрепа“ на младите хора към 

самия „процес на учене“ е от ключово значение. Запитайте се защо по-доброто 

представяне на интервю за работа ще бъде от полза за младия човек и как това ще 

се отрази на други области от неговия личен и/или професионален живот. Тогава 

може би отговорът на въпроса може да се трансформира в „Да гарантирам, че 

младите хора знаят как да представят най-добрата версия на себе си, когато 

кандидатстват за работа“.

Изпълнение 
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Q4. Какъв път (последователност от дейности) следвате в работата си с младежи? 

Внимателно прочетете вашия отговор на този въпрос и, когато започнете попълването на 

платното, се опитайте да направите нещо различно от обичайното за вас. Създаване а LX 

Canvas е творчески процес и затова трябва да създадете нов персонализиран подход. 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ УЧЕНЕТО 

Избройте резултатите от обучението, които младият човек ще постигне в резултат на 

учебния опит. 

Например: ефективно представяне на лични качества и професионални 

компетенции по време на интервю за работа 

 
ОБУЧИТЕЛНИ ЦЕЛИ: 

Запишете целите по отношение на поведение, проницателност, умения и знания. 

Например: Поведение – да действа професионално и според ситуацията и контекста; 
Инсайт – да сте наясно с очакванията, предразсъдъците и допусканията на 
работодателите; Умение – да можеш да анализираш собствените си компетенции и силни 
страни; да могат да представят съответните компетенции и силни страни по убедителен 
начин...; Знания – за разбиране на принципите на интервютата за работа,...) 

 
ОБУЧАЕМИ: 

Избройте имената на вашия обучаем(и) (младите хора, които ще вземете на този конкретен 

учебен опит). Тук можете да посочите и броя им, ако планирате групово изживяване.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Обобщете характеристиките на вашите обучаеми, като: произход, профил, специфични нужди, 
възраст и т.н. 

 
СРЕДА: 

Решете как ще предоставите обучителното преживяване, т.е. физическо (формат лице в 

лице), виртуално (с използване на методи и технология за дистанционно обучение) или 

смесено.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 

Уточнете местоположението, където ще се проведе обучението, тъй като това е важен компонент 

както за формати лице в лице, така и за виртуални формати (напр. може да се окаже, че вашите 

обучаеми учат онлайн, но се намират в друга държава или където няма достъп до интернет и др.) 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Избройте всички ограничения, които могат да възникнат, за да предизвикат учебния процес. 

Например: Ниски езикови умения; Без достъп до технологии; Ниско ниво на 
мотивация; Ограничено време за учене; и т.н. 

 
РЕСУРСИ: 

Запишете всички ресурси, което ви трябват, за да активирате обучителния процес. Това включва 

вашето време, финансови ресурси, инфраструктура, технологии и т.н. 

 
СТРАТЕГИЯ: 

Проектирайте стратегията си, като запишете как ще предоставите обучението стъпка по стъпка 

(използвайки информацията, която вече сте предоставили за другите аспекти по-горе). 

 
ДЕЙНОСТИ: 

Избройте всички дейности, които възнамерявате да правите с вашите обучаеми. Уверете се, че те 

са съобразени с техните нужди, произход, ограниченията, които сте идентифицирали, и ресурсите, 

с които разполагате. 

Например: Дейност 1 Въведение в техниките и упражненията за саморефлексия; 

Дейност 2 Съставяне на професионална автобиография; Дейност 3 Обучение на 

презентационни умения… 

 
ПРОЦЕС: 

Опишете процеса на обучение, като подчертаете ключовите етапи  

Например: Седмица 1: Дейности 1 + 2 се провеждат чрез онлайн дистанционно 
обучение, състоящо се от 2 сесии по 1 час всяка (общо 4 академични часа обучение); 
по време на сесиите ще: изпълнявам упражнение за разбиване на лед; обяснете защо 
саморефлексията има значение; провеждайте упражнение за саморефлексия, което 
ще накара обучаемия да помисли за своите силни и слаби страни; 10-минутна 
коучинг сесия... 

 

Винаги е добра идея да споделяте своето платно с колеги и да поискате тяхното мнение и 

обратна връзка. Това може да ви помогне да изясните концепцията си и да започнете да 

разработвате прототип на обучителното преживяване. Платното не само ще ви позволи да 

видите пълната картина и да се съсредоточите върху творческия процес, който е съобразен 

с процеса на учене въз основа на конкретни нужди и цели, но ще вдъхнови младежките 

работници да разработят уникални и по-ефективни преживявания за младите хора, с които 

работят 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Коучингът е ПРОЦЕС, който помага на хората и организациите да постигнат най-

добрата версия на себе си. Той е фокусиран върху промяната и е ориентиран към 

резултатите. Коучингът е насочен към ефективно използване на различни 

инструменти и методи за подпомагане на постигането на желаните резултати чрез 

предприемане на дейности, които водят до трансформиране на стремежите в 

реалност. 

Коучингът е област, която заимства и се основава на теории и изследвания от 

свързани области, които са възникнали много преди него. Той е 

мултидисциплинарен, мултитеоретичен синтез на подходи за поведенческа 

промяна. 
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МОДУЛ 1 : Обяснение 
 

 

 
 

 

За да определим какво Е коучингът, е важно да подчертаем какво НЕ Е. 
 

Коучингът не е да консултирате някого относно това, което е най-добро за него, тъй като 

коучингът се основава на идеята, че коучваният (човекът, който получава коучинг) е този, 

който поставя целите, взима решенията и следва план за действие. 

Коучингът не е терапия и основният му фокус е върху това как ефективно да използваме 

наличните ресурси, с които разполагаме. 

Коучингът не е наставничество, тъй като коучът винаги трябва да се въздържа от 

насочване и съветване. 

Коучингът не е обучение, тъй като се фокусира върху силните страни, които вече 

притежава коучваният, и развива умствени навици за това как съзнателно да прилага тези 

силни страни на практика. 

 
Коучингът не е преподаване, тъй като помага на обучаемите да учат, а не ги обучава. 

 

 

 

 
Някои от най-силните характеристики на коучинга са : 

 

Коучингът се фокусира на "тук и сега". 

Коучът е фасилитатор. 

Коучингът помага на хората да учат нови неща. 

 
Коучингът помага да намерим отговори, които вече знаем, но не си даваме сметка, че знаем. 
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Най-често коучингът силно разчита на вербалната комуникация. Процесът включва 

коуч и коучван, които поддържат диалог, известен още като „коучинг разговор“, по 

време на който коучът прилага различни комуникационни техники. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Активно 

слушане  

 

 

 

 
 

Отворени 

въпроси 

 

Пазене на 

тишина 

ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ 
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Коучинг процесът може да бъде обобщен в 5 ключови фази : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АНАЛИЗ НА 

НУЖДИТЕ 

 

 

ПРОСЛЕДЯ

ВАНЕ 

ПОСТАВЯНЕ 

НА ЦЕЛИ ОТ 

СТРАНА НА 

КОУЧВАНИЯ  
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Началото на коучинг разговора трябва да започне с установяване на ясна цел. Това 

може да бъде развитие (за оптимизиране на силните страни на треньора), управление 

на промените (за изграждане на устойчивост) или изпълнение (за повишаване на по-

добри резултати). Поставянето на целта може да доведе до задаване на въпроси като: 

 
Какво се надявате да постигнете благодарение на подкрепата, която ще получите 

от мен? Как си представяте  времето, прекарано в нашия младежки център? 

 
За да осигури адекватна подкрепа, коучът трябва да разбира нуждите на човека, 

който ще бъде коучван. Този етап включва задаването на въпроси за дефиниране на 

това защо и как коучваният реагира по определен начин на различни ситуации. 

Подходящи въпроси в тази насока биха могли да са: 

 
Какви три умения смятате за ваши най-силни страни? Ако имате втори шанс какво 

бихте направили в дадена ситуация? 

 
По време на етапа „предоставяне на обратна връзка“ коучът трябва да сподели 

наблюдения. Това трябва да се прави много внимателно, тъй като коучът никога не 

трябва да бъде осъдителен. Обратната връзка трябва да дава възможност за 

самоосъзнаване, следователно трябва да се състои от положителни твърдения и 

конструктивен отчет, фокусиран върху ефекта от определени действия на коучвания. 

 
Анализът на нуждите, съчетан с обратната връзка, трябва да доведе до определяне 

на целите на коучвания. Те са индивидуални и трябва да се определят от самия него, 

а не от коуча. Ролята на коуча е да помогне на коучвания да си постави реалистични 

цели, които биха били осъществими за следване и постигане. Следните въпроси 

могат да помогнат на процеса: 

 

Кои са трите неща, които можете да направите през следващия месец, за да се 

чувствате по-уверени по време на следващото си интервю за работа? Как ще 

постигнете тази цел? Защо доброто представяне на това интервю би ви направило 

щастливи?
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За да се наричате „Коуч“, трябва да преминете специално обучение и в някои случаи 

сертифициране. Въпреки това, всеки може да прилага коучинг техники, за да подкрепи 

ежедневната си работа, която включва подпомагане на хората да постигнат най-доброто 

от себе си. В този смисъл коучингът би могъл да бъде чудесен метод за използване при 

работа с младежи, особено когато става дума за подпомагането им да повишат своята 

пригодност за заетост. По-долу са изброени някои от основните характеристики на един 

ефективен коуч. 

 
 

Бъди положителен ! 

Коучът не трябва да коригира грешките и да бъде критичен. Винаги трябва да се 

опитвате да бъдете позитивни, ако искате да успеете да извлечете най-доброто от 

младите хора, с които работите. 

Бъди ентусиазиран ! 

Добрият коуч е ентусиазиран да помага на хората да отключат своя потенциал. 

Ентусиазъм ще провокира по-добра реакция от страна на младежите, с които 

работите. 

Бъди подкрепящ ! 

Коучингът дава на хората това, от което се нуждаят, за да се представят по-добре, 

включително емоционална подкрепа, емпатия, инструменти, време, и т.н. 

Изграждай Доверие ! 

За да накараш младите хора да споделят своите мечти, страхове и възприятия, е 

необходимо голямо доверие. Можете да прилагате коучинг техники само към хора, 

които ви се доверяват, тъй като част от процеса е да разкрият вътрешното си аз. 

Фокусирай се върху постигането на цели ! 

Не забравяйте, че коучингът е ориентиран към резултат! Никога не забравяйте, че 

вашата ключова роля е да подкрепяте младия човек в постигането на целите му. 

Бъди наблюдателен ! 

Да бъдеш наблюдателен означава повече от просто да държиш очите и ушите си 

отворени. Коучовете трябва да са наясно с това, което се казва, както и с това, което 

остава недоисказано, и да улавят езика на тялото и тона на гласа.

Какво се изисква, за да 
станеш коуч 
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Както вече споменахме, коучингът може да бъде отличен метод за използване при 

работа с млади хора за повишаване на тяхната пригодност за заетост. Прилагането на 

коучинг техники не е нещо ново в работата с младежи и има много начини, по които 

можете да го прилагате ежедневно. 

Една от основните отговорности на младежките работници е да помагат на младите хора 

да разберат как да постигнат целите си и да успеят в личния и професионалния си живот. 

Ето защо коучингът, съсредоточен върху това да помогне на обучавания да осъзнае и 

целенасочено да използва своите силни страни, е метод, чиито ползи трудно могат да 

бъдат оспорени. 

Важно е да се отбележи, че младежките работници може да сметнат за полезно 

прилагането на определени техники за обучение в комбинация с други полезни 

инструменти и методи. В крайна сметка важното е младите хора, които подкрепяте, да 

получават най-подходящата подкрепа, която могат да получат, в зависимост от техните 

специфични нужди и стремежи. Без съмнение коучингът е тясно свързан с осигуряването 

на персонализирано обучение.

 



4 COACHING TECHNIQUES 

This project (no. 2020-3-UK01-KA205-094063) has been funded with 

support from the European Commission. This document reflects the 

views only of the author and the Commission cannot be held responsible 

for any use which might be made of the information contained herein. 

 

 

 
 

 

ПРИМЕР ЗА ДОБРА ПРАКТИКА 
 

Екипът на YIM се състои от експерти, някои от които сертифицирани коучове, които 

често прилагат различни коучинг техники в подкрепа на работата си с младежи. От 

опит знаем, че базираните на игри подходи предоставят отлични възможности за 

подкрепа на нашите целеви групи, затова се опитваме да комбинираме коучинга с 

ангажиращи начини на взаимодействие, при които младите хора се стимулират 

разсъждават и повишават самоосъзнаването си. 

Един такъв инструмент, който използваме и се основава на основните принципи 

на коучинга, са така наречените „YOCO карти“. Картите YOCO са разработени като 

част от проекта Еразъм+ „Активно младежко участие чрез овластено лидерство“. 

Това е базиран на игра подход за подпомагане на младежките работници в тяхната 

работа с млади хора. Картите YOCO са насочени към развиване на самосъзнанието 

на младите хора и постигане на предвидените учебни резултати (цели). 

Тестето съдържа 5 групи карти (четири готови за използване и една празна), 

съдържащи зона за дискусия и размисъл. Всяка карта има 2 страни – едната е 

фокусирана върху аналитичната част на мозъка и е представена от дума или въпрос, 

а другата е фокусирана върху творческата част на мозъка и е представена от картина. 

 
Може да намерите шаблоните в края на документа, глава 9. 

 
 

Принципът е, че всички карти се разпръскват и младежът бива помолен да избере 3 

карти, които най-много резонират с начина, по който се чувства относно дадена 

ситуация или човек. След това младежкият работник (чрез прилагане на принципите 

на коучинга) започва разговор за това какво е накарало младия човек да избере тези 

конкретни карти, как тълкува значението им и как тези карти се отнасят към въпросния 

аспект, напр., липса на увереност за представяне на собствени силни страни по време 

на интервю за нова работа. След това младежът бива помолен да разгледа задната 

страна на всяка карта и да разшири отговора си. Накрая, младежкият работник 

подпомага младежа да направи някои заключения и да изготви план как да се справи 

с проблема, който желае да разреши. 

 

Повече подробности за YOCO картиje ;може да намерите на: 

https://www.apel-project.eu/wp-content/uploads/2021/08/ENG_A4_template_YOCO.pdf  

 
Дигитална версия е достъпна безплатно на: 

https://www.mc-celje.si/yoco/en/  
 

https://www.apel-project.eu/wp-content/uploads/2021/08/ENG_A4_template_YOCO.pdf
https://www.mc-celje.si/yoco/en/
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ДЕЙНОСТ ИЛИ УПРАЖНЕНИЕ ИМЕ 

Case Clinic 
 

 

Case Clinic е инструмент, разработен от Ото Шармер и е свързан с така наречената U 

Теория. Помага на хората да овладеят нов начин за вземане на решения за важни 

аспекти от живота им. Базира се на предположението, че сме склонни да основаваме 

нашия модел на мислене на това, което сме преживели в миналото, което ни прави 

„слепи“ за по-ефективни решения. Case Clinic има за цел да позволи на хората да се 

съсредоточат върху „тук“ и „сега“. Позволява персонализирана работа в рамките на 

група, където всички участници действат като коучове. Това е отлична дейност за 

ангажиране на цяла група младежи и в същото време за адресиране на 

индивидуални нужди и обстоятелства. 
 

 
 

 
 

 

Времева рамка 
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Изпълнение 
 

Стъпка 1 : 

Младежкият работник действа като фасилитатор на клиниката и обяснява целта на 

тази дейност, т.е. чрез структурирана и подкрепяща групова дискусия за 

идентифициране на потенциални решения на дадено предизвикателство. 

Младежкият работник също така определя правилата за тона и подхода, като 

подчертава, че обратната връзка и мнението трябва да се предоставят по 

неосъждащ, учтив и емпатичен начин. В допълнение, младежкият работник 

насърчава групата от участници да използват отворени въпроси и да бъдат активни 

слушатели. 

 
Стъпка 2 : 

Един младеж (който играе ролята на „задаващ случая“) от групата бива помолен да 

избере предизвикателство, което би искал да преодолее. 

 
Стъпка 3 : 
Задаващият казуса трябва да очертае своето предизвикателство за 2 минути, като използва кратки 
изявления, за да представи: 

• Предизвикателството 
• Предприетите стъпки за преодоляването му 
• Причината поради която стратегията не работи 
• Желаното състояние (какво цели да постигне) 

Всички останали участници трябва да слушат внимателно, без да прекъсват и да задават 
въпроси по време на първоначалната презентация. 

 
Стъпка 4 : 

Участниците (изпълняващи ролята на коучове) биват поканени от младежкия 

работник, фасилитиращ клиниката, да предоставят кратка обратна връзка (за не 

повече от 2 минути всеки) за това, което са чули. Обратната връзка не трябва да 

бъде осъдителна, а да дава мнение за предизвикателството, прилаганата стратегия, 

причините за нейната ниска ефективност и желания резултат. 

 

Стъпка 5 : 

Докладчикът трябва да отдели 3 минути, за да обмисли казаното от другите. 

 
Стъпка 6 : 

Младежкият работник инициира открит диалог за по-нататъшно развитие на 

обратната връзка, предоставена от участниците. Този диалог трябва да се 

съсредоточи върху изясняването на определени аспекти, които даващият казус е 

намерил за полезни/интересни/неясни, както и да задълбочи процеса на 

саморефлексия. Фасилитаторът на клиниката трябва да се увери, че диалогът е 

подкрепящ, фокусиран и не води до конфликт. Фасилитаторът трябва също така да 

следи времето и да не позволява диалогът да продължи твърде дълго. 
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Препратки и допълнителна литература : 

 
Grant, A., O’Connor, S. “A brief primer for those new to coaching research and evidence- 

based practice” - 

https://www.researchgate.net/publication/333162365_A_brief_primer_for_those_new_to_ 

coaching_research_and_evidence-based_practice 

 
Active Youth Participation through Empowered Leadership - https://www.apel- 

project.eu/en/project-results/ 

 
Scharmer, O. “The Essentials of Theory U: Core Principles and Applications” 

 
 

 

 
 

 

https://www.researchgate.net/publication/333162365_A_brief_primer_for_those_new_to_coaching_research_and_evidence-based_practice
https://www.researchgate.net/publication/333162365_A_brief_primer_for_those_new_to_coaching_research_and_evidence-based_practice
https://www.apel-project.eu/en/project-results/
https://www.apel-project.eu/en/project-results/
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Технологиите промениха драстично и бързо начина, по който живеем, работим и 

играем. Освен това отвори нови врати за това как учим, преподаваме и ангажираме. 

Разработването на персонализиран подход на обучение който ангажира обучаемите 

и ускорява обучението им, е не само възможно, но и необходимо, за да подобрим 

начина, по който обучаваме. 

 

 

Може да не сме в състояние да изброим работните места, които ще съществуват след 

30 години, но можем да предположим, че критичното мислене, решаването на 

проблеми, сътрудничеството, съпричастността, комуникацията и страстта ще бъдат 

много търсени качества. Персонализираното обучение позволява на 

образователните институции да реагират по-добре на бъдещите нужди на 

обществото, като ангажира обучаемите в правилната тема в точното време, като ги 

насърчава да поемат отговорност за своето обучение и поставя акцент върху 

интереса, който често липсва в по-традиционните модели.
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МОДУЛ 1 : 
 

Стратегии за Дизайн Мислене  
 

 

 

 

 

В днешно време се изисква прилагането на творчески подходи към изучаването на 

дизайна, за да се отговори на нуждите на съвременното работно място. Освен това 

креативността се е превърнала в ежедневна необходимост за справяне с 

предизвикателствата на работа и у дома. В светлината на тези опасения може да 

откриете, че моделът на дизайн мислене отговаря на вашите нужди. Дизайн 

мисленето е подход за задълбочено разбиране на аудиторията и нейните 

предизвикателства, за да се генерират креативни и ефективни решения. Той прилича 

на Agile моделите в своите методи за прототипиране и тестване. Различава се с 

акцента си върху решенията, ориентирани към човека.

Емпатия 
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Какво ви мотивира и предизвиква да учите? 

Какви стъпки предприемате в обучителния процес ? 

Какво инструменти, ресурси, съмишленици и преживявания използвате?  

Какво работи най-добре за вас? 
 

Защо и кога се затруднихте? 
 

В кой етап се почувствахте, че сте достатъчно добър в това което 

правите ? 

Какви промени бихте обмислили? 
 

 

Въпросите по-горе са чудесен ресурс за обмисляне на собствения ви обучителен 

процес, но те също могат да бъдат използвани, за да помогнат на обучаемите да 

разсъждават върху своето обучително преживяване. Част от увеличаването на 

ангажираността на обучаемите им помага да разберат как да учат най-добре. 

 

 
 
 

 

Но как може да се реализира това в персонализирана обучителна среда? При среден 

размер на групата от около 30 обучаеми, обучителите знаят колко трудно е да 

персонализират процеса. Някои обучаеми се представят на по-високо ниво в 

определена област, други – в друга, а някои се нуждаят от малко повече подкрепа. 
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Сегашният подход към обучениет включва материали, които служат като 

универсален подход. Обучител стои в предната част на стая с материал от учебник и 

вероятно по този начин стимулира само 2-3 ученика. 

 

Технологията може да бъде ключът към решаването на горното в днешните класни 

стаи. Обучаемите могат да бъдат запознати с технологичните интервенции по 

ефикасен и ефективен начин, за да подчертаят нивото на уменията и личността на 

всеки обучаем. В миналото технологията е била използвана неадекватно. Например, 

замяната на пишеща машина с компютър, но използването на компютъра само като 

текстообработваща програма не използва пълния капацитет на компютъра. 

 

Д-р Рубен Пуентедура, основател и президент на Hippasus, консултантска фирма със 

седалище в Западен Масачузетс, е този, който пръв разглежда задълбочено ролята на 

технологиите в образованието. Д-р Пуентедура разработва Substitute Addition 

Modification Redefinition, известен също като SAMR модел, който е иновационен 

континуум. Моделът SAMR гласи, че технологията, която действа като заместител или 

добавка към днешната класна стая, не ангажира учениците по различен или уникален 

начин. От нея може да има някаква полза и може да подобрява; въпреки това, само 

технология, която модифицира учебния процес или предефинира дейностите, 

включени в обучението, може да бъде трансформираща и може да промени изцяло 

учебния опит. 

 

 

SAMR МОДЕЛ 

 

 
 

Новата технология, когато се използва в пълния си потенциал, има способността да 

стимулира всеки тип обучаем, като предоставя визуални или вербални стимули или 

кара учениците да рисуват отговори на въпроси. Наличието на различни начини за 

взаимодействие на обучаемите с технологиите гарантира, че тези с различни стилове 

на учене са ангажирани по начин, който отговаря на тяхната личност и стил на учене.
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В днешно време гъвкавата обучителна среда не се отнася до физическото пространство или 

мебелите в него. Образователните организации може да открият, че започвайки с вниманието към 

физическото (или виртуалното) пространство, в което обучаемите учат, може да има ефект върху 

начина, по който те мислят за изискванията, взаимодействието между партньорите, планирането, 

разпределението на ресурси и технологии и дизайна на професионалното развитие. 

Мисленето за това как да се създаде учебна среда, за да бъдат обучаемите по-ангажирани и 

сътрудничещи си, изисква отказване от конвенционалните практики на преподаване. Това ще 

създаде учебна среда, която се основава на въпроси и е персонализирана, за да отговори на 

нуждите както на обучители, така и на обучаеми. 
 

В гъвкава обучителна среда, методите на преподаване се основават на: 
 

Независимостта на обучаемите да правят избър и да взимат ктивно участие в 

обучителния процес. 

 

Насърчаване на колаборативното учене. 

 

Възприемане на преподаването като процес на изграждане н а  знания, 

осмисляне, и   осъществяване на междупредметни връзки. 

 
 

Защо образователните институции трябва да се фокусират върху проектирането на гъвкава 

обучителна среда? Въвеждането на гъвкави подходи за обучение дава положителни резултати за 

подобряване на академичните и неакадемичните резултати на обучаемите, включително: 

 

Поддържат активно и колаборативно учене 
 

Адресират разнообразните нужди на обучаемите 
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Дава на обучаемите умения за учене и работа, необходими през 21-ви век 

Подобряват мотивацията и ангажираността в учебния процес 

Увеличават степента на сътрудничество и комуникация 

Подобряват културата на учене, поведението на обучаемите и управлението на 

учебния процес 

 
 

 

 

 

 

Антъни Ким, уважаван лидер и лектор в областта на образователните технологии, училищния 

дизайн и персонализираното обучение, както и основател и главен изпълнителен директор на 

Education Elements, е помогнал на стотици училища да променят начина си на мислене относно 

преподаването и учебния процес. Антъни Ким казва следното: 

 
„Новите идеи привличат, те се използват и усъвършенстват от потребителите (и 

обучаемите) и постепенно стават толкова познати и интуитивни, че не помним 

произхода на процеса или продукта. Отнема време, експериментиране, итерация и 

еволюция, за да могат новите процеси да достигнат своя потенциал и да станат почти 

автоматизирани.“ 

 
Работата по трансформирането на възможностите за обучаемите е трудна, но вълнуваща. Тъй като 

се стремим да подготвим по-добре нашите ученици за утрешния ден и след това, важно е да 

използваме инструментите, с които разполагаме с талантливи и отдадени обучители, които правят 

ученето вълнуващо и ангажиращо за обучаемите. Education Elements е посветен на 

овластяването на обучителите да персонализират обучението и помага на образователните лидери 

да разгърнат потенциала си. Те са изградили голяма мрежа от партньори, които подкрепят тази 

мисия и създават цялостно обучително преживяване. 
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МОДУЛ 2 : 
 

Процесът на Дизайн Мислене  
 

 
 
 

 
 

ПРОЯВЯВАНЕ 

 НА ЕМПАТИЯ 

 

”  
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Инструменти, които ще ви помогнат да проучите крайните потребители и техните 
предизвикателства: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Интервюта 

 

 

Персони 

 

 

Емпатични карти 

 

 

 

 
Провеждайте фокус групи, за да разберете какво мотивира аудиторията и какво я демотивира. 
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Инструменти, които подпомагат дефинирането на проблем : 

 Анализ на първоизточника 
 

„Как бихме могли“ : това са твърдения, които придават на проблема друга 

дефиниция, от друга гледна точка, като например „Как бихме могли да помогнем 

на персонала да използва  дезинфектант?" или „Как можем да помогнем на 

търговците да получат достъп до необходимата им информация?" или „Как 

бихме могли да помогнем на чуждестранен младежи да се чувстват добре в нашия 

младежки център?" 

Практики за анализ на дизайна на обучението, които водят до измерими цели 

за ефективност, като Action Mapping, метод на Дик и Кери и др. 

 

 

 

ДАВАЙТЕ 

 ИДЕИ 
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Инструменти подпомагащи намирането на подходящи решения : 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Скициране 

 

 

 

 

 

Мисловни  

карти 
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В света на индустриалния дизайн прототип може да бъде конструиран от картон. За 

графичния дизайн, прототипът може да включва серия от скици. В дизайнт на 

обучителни преживявания,  прототипът може да включва разказване на история.  

 
 

Някои начини да се създаде прототип включват : 

 

 
 

 
 

Прототип 

 

 

Скициране 

 

 

Макети 

 

 

 

 

 



5 DESIGN THINKING ACTIVITIES 

This project (no. 2020-3-UK01-KA205-094063) has been funded with 

support from the European Commission. This document reflects the 

views only of the author and the Commission cannot be held responsible 

for any use which might be made of the information contained herein. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Някои начини да се тества дадена концепция включват : 

 

Дайте на обучаемите/ползвателите задача и ги наблюдавайте как я изпълняват 

Помолете обучаемите да мислят на глас 

Подгответе списък с въпроси и обсъдете реакциите на дадена обучителна програма 
 

 

 

Дизайн мисленето е модел за справяне с това да бъдем "креативни при поискване”. То 

е част от по-голям обучителен модел на проектна основа. То използва творчески, 

систематичен подход към преподаването на науката за решаване на проблеми. То има за цел 

да създаде и улесни бъдещите иноватори и мислители. И може да предостави ценни решения 

на проблемите в сферата на обучението през 21-ви век. 

Тест 
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Препратки и допълнителна литература : 

 

https://www.gettingsmart.com/2015/10/27/design-thinking-for-personalised-learning-5- 

strategies-for-effective-whole-school-design/ 

 
https://www.esparklearning.com/blog/student-uniqueness-and-the-need-for-personalised- 

learning 

 
https://www.gettingsmart.com/2018/08/08/why-flexible-learning-environments/ 

https://www.air.org/sites/default/files/Personalised-Learning-visioning-tool-2020.pdf 

https://resources.owllabs.com/blog/2021-learning-management-systems 

https://www.newschoolrules.com/anthony- 

kim/#:~:text=Anthony%20Kim%20is%20a%20nationally,think%20about%20teaching%20a 

nd%20learning. 

http://www.gettingsmart.com/2015/10/27/design-thinking-for-personalised-learning-5-
http://www.esparklearning.com/blog/student-uniqueness-and-the-need-for-personalised-
http://www.gettingsmart.com/2018/08/08/why-flexible-learning-environments/
http://www.air.org/sites/default/files/Personalised-Learning-visioning-tool-2020.pdf
https://www.newschoolrules.com/anthony-kim/#%3A~%3Atext%3DAnthony%20Kim%20is%20a%20nationally%2Cthink%20about%20teaching%20and%20learning
https://www.newschoolrules.com/anthony-kim/#%3A~%3Atext%3DAnthony%20Kim%20is%20a%20nationally%2Cthink%20about%20teaching%20and%20learning
https://www.newschoolrules.com/anthony-kim/#%3A~%3Atext%3DAnthony%20Kim%20is%20a%20nationally%2Cthink%20about%20teaching%20and%20learning
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ДЕЙНОСТИ ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НА 

САМОКОНТРОЛА 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Какво е самоконтрол и как може да ни помогне? Това е способността и склонността 

да действате, без да бъдете насочвани. Това е меко умение, което служи като основа 

за лидерство. Също така е свързано с области като производителност, изследвания, 

креативност и вземане на решения. 
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МОДУЛ 1: Какво е самоконтрол? 
 

Самоконтролът подобрява здравето и качеството на живот. Живеете по-добър живот, 

когато имате свободата да живеете най-добрия вариант на собствения си живот. Вие 

сте ръководителят на живота си, защото вие имат силата на избора. Самоконтролът 

оказва голямо влияние върху вашето благополучие. 

Основава се на принципите на рехабилитация, независимост, самодостатъчност и 

избор. Признава, че всеки може да постави и постигне собствените си цели. 

Самоконтролът също така предполага, че всеки има основни човешки потребности за 

реализация, както и различни интереси и предпочитания за водене на пълноценен 

живот. Тя може да означава по-скоро независимост, отколкото зависимост; 

способността да вземаме решения, без да разчитаме на другите и да управляваме 

действията и живота си, без да бъдем повлияни от други фактори. Индивидите, които 

се самоконтролират, имат високо ниво на автономност и самодостатъчност в своите 

мисли и поведение. Когато става дума за работа, самоконтролът е желана черта.  

Какви са 

целите ми  ? 

Как постигам 

целите си?  

САМОКОНТРОЛ 

Как се 
справих? 

Постигнах ли 

целите си? 

От какво 
се нуждая 
за да 
постигна 
целите си? 

Взимам 
информиран
и решения 
за да 
постигна 
целите си 
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Мотивацията е силата, която ни тласка да взимаме правилни решения, да си поставяме 

значими цели, и ефективно да планираме, за да постигаме нашите цели. 

 
Самопознанието ни позволява да придобием по-добро разбиране за нашите силни 

страни и интереси, както и как да ги управлявате и регулирате. То също така ни помага 

да определяме причините за нашите постижения и неуспехи. 

 
Никой не придобива самоконтрол самостоятелно, следователно взаимоотношенията са 

от съществено значение за да станем способни на самоконтрол. Другите хора 

допринасят за развиването на нашите способности да се самоконтролираме. В 

социален контекст, самоконтролът се повишава и се нуждаем от социални умения, за 

да общуваме с хора, които лица да ни помогнат да постигнем постиганем самоконтрол 

чрез т.н. подкрепящи партньорства. 
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САМООСЪЗНАТОСТ 
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МОДУЛ 2 : 
 

Самонасочване и мотивация 

Мотивацията е критичен компонент в постигането и напредъка към нашите цели. 

Всичко се свежда до способността ни да мислим за нови начини за целеполагане, 

както и нашата убеденост, че притежаваме необходимияталант и способности да 

постигаме тези цели. Често се нуждаем от да се мотивираме сами. 

 
 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЦЕЛИТЕ И ВРЕМЕТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНИЦИАТИВНОСТ И 
САМОНАСОЧВАНЕ 

САМОСТОЯТЕЛНА 
РАБОТА 

САМОКОНТРОЛИРАНО 
УЧЕНЕ 
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МОДУЛ 3 : 

Саморегулирано учене 
 

 

 

Саморегулираното учене изисква следните способности : 
 

Способност за критично 

мислене 

Проучване 

Организация на 

времето  

Комуникация 

Самоуправление 
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Направете списък на учебните цели 

Никога няма да можете да направите нещо преди да сте си го представили. Първо, решете 

какво искате да научите. Поставете си определени цели, които да можете да проследите във 

времето. 

 

Преценете важността 

Свикнете да не вярвате на всичко, което чувате. Винаги задавяйте въпроси, чийто отговор ви е 

важен. Задавайки въпроси „защо“ и „как“, може да пропуснете лесните отговори и да се 

фокусирате върху намирането на „истинските“ отговори. 

 

Търсене предизвикателства 

Докато предизвикателствата могат да бъдат неприятни в началото, те също могат да бъдат 

вълнуващи и удовлетворяващи. Търсете предизвикателство, което засяга проблем , който бихте 

искали да решите. Тогава ще ви изглежда значимо да го преодолеете, което щ еви мотивира да 

учите нови неща. 

Например, ако искате да си намерите работа в конкретна област (например в кафене), посетете 

няколко заведения и попитайте дали набират персонал. 

 
 

Проверете процеса на учене 

По-лесно е да учите, когато сте установили свои собствени критерии за учене. Измерете вашия 

прогрес спрямо целите, а не резултатите. 

 

Мотивирайте себе си вътрешно 

Вътрешната мотивация е вид мотивация, която се захранва от вътрешни ползи. Въпреки че 

изглежда просто понятие, много хора не успяват да го постигнат. За щастие, има какво да се 

направи по въпроса. Да споделяте наученото с останалите е един такъв пример 

Ако искате да развиете вътрешна мотивация, се опитайте да не бъдете прекалено суров със 

себе си. Прекалено много самокритика ще ви откаже от постигането на вашите цели. 
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Поставяйте си реалистични цели 

Саморегулираното учене се основава на системата, която ни сами създаваме. За да сте сигурни, 

че ще постигнете своите  цели, трябва да се уверите, че те са реалистични и постижими. 

Последното нещо, което искате, е да се чувствате обезсърчени да учите. Да започнете от нещо 

малко и да се развивате постепенно е добра идея в тази насока. 

 

Направете така, че да имате приятели/семейство, които да ви подкрепят 

Трябва да имате група от хора или някой, към когото можете да се обърнете за помощ. Тези хора 

ще ви насърчават и подкрепят в постигането на вашите цели. 

 

Финални мисли 

Ключът към по-обогатяващо учебно преживяване е саморегулираното учене. Причината за 

повсеместната липса на ентусиазъм сред обучаващите се е остарялата и неадекватна образователна 

система, която не стимулира задълбоченото учене и не помага на отделните личности да си 

поставят по-високи цели, които са от значение за тях самите. 

 

 

 

Саморорегулираното учене е от полза, тъй като то кара хората да разчитат на себе си и да 

поемат отговорност. Те се научават как да се самомотивират, да са си самодостатъчни и да 

задават значими въпроси. 

 
 

 

Любопитство 

Желание да опитате нови неща 

Разглеждане на проблемите като 

предизвикателства  

Желание за промяна 

Удоволствие от ученето 

Мотивиран, независим, упорит и 

ефективен обучаем 

Самодисциплина 

Самоувереност 

Ориентация към целта 

Способност за представяне на идеи в 

различни форми. 

„СЕГА“ е най-подходящото време да подобрите себе си, особено когато става въпрос за намиране на 
работа или преквалификация. 
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ПРИМЕР ЗА ДОБРА ПРАКТИКА 
 

 

 

„Макс“ е роден в Корнуол през 1994 г. Той е второто от 4 момчета, живее с майка си сам 

в къща с 2 спални, като майка му не работи и живее на социални помощи. Неговите баба 

и дядо живеят наблизо, но никога не са работили и също живеят на помощи. Макс е 

израснал с много малко пари и разчитайки на хранителни банки и подкрепата на другите. 

Когато навършва 15 години, той „попада в грешно обкръжение“ и започва да употребява 

наркотици. До 18-годишна възраст той се нмира на „лошо място“ и не вижда изход от 

ситуацията. Благодарение на местен младежки работник, Мащс започва да посещава 

градински проект, където му харесва да бъде на открито и да работи с ръцете си. Чрез 

проекта той развива собствената си посока и цели за бъдещето си. Започва колеж по 

градинарство и сега има собствен успешен градинарски бизнес, като наема 2-ма местни 

младежи и доброволно допринася за общността си, като се грижи за градините на по-

възрастните жители безплатно. 
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ИМЕ НА ДЕЙНОСТ / УПРАЖНЕНИЕ  

План за действие за постигането на 
лична цел 

 
 
 

 

 

 

 

Времева рамка 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Материали 
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Стъпка 1: Раздайте на участниците бланката и моливите. Моливите са за предпочитане, за да 
може участниците да изтриват и да правят промени. 

Стъпка 2: 

Обсъдете с участника или групата дали са съгласни да споделят целите си. 

 
Стъпка 3: 

Обяснете на участниците, че листът е за да си поставят индивидуално минимум 2 цели. Те могат 

да бъдат краткосрочни или дългосрочни. За предпочитане е да си поставят 2 краткосрочни цели и 

1 дългосрочна. Целите могат да бъдат съсредоточени около всичко, което пожелаят, но в 

идеалния случай краткосрочните цели следва да представя техен избор, а дългосрочната цел да 

се отнася за бъдещата им работа или обучение 

 
Стъпка 4: 

Информирайте участниците, че няма правилни или грешни цели. Това е напълно 

индивидуално и нищо, което напишат, няма да се възприеме като „глупаво“. 

 
Стъпка 5: 

Дайте 30 минути време за работа и попитайте дали имат нужда от допълнително време. 

 
Стъпка 6: 

Помолете участниците да споделят целите си. 

 
Стъпка 7: 

Дайте позитивна обратна връзка 

 
Стъпка 8: 

Помолете участниците да проверяват редовно напредъка си и да споделят с групата когато 

дадена цел е постигната. 
 

 

Може да откриете шаблона в края на Документа, глава 9. 
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ИМЕ НА ДЕЙНОСТ / УПРАЖНЕНИЕ  

Кариерно Бинго 
 

 
 

 

 

 

 

 

Времева рамка 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Материали 
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Стъпка 1: 

Младежкият работник принтира шаблона с бинго картите и го нарязва на отделни парчета 

Стъпка 2: 

Всеки участник получава Карта за Карирено Бинго 
 

Стъпка 3: 

Младежкият работник поставя всички карти в една торба 

 
Стъпка 4: 

Младежкият работник вади по една карта от торбата и я чете на глас 

 
Стъпка 5: 

Ако участник види, че картата (която е била прочетена) е същата като неговата, той 

извиква „бинго“ и трябва да отговори на въпроса, който е написан на картата. 

Например: Посочете професия, в която се работи с животни – ветеринар, разхождане 

на кучета, пазач в зоологическа градина и т.н. 

 
Стъпка 6: 

След като участникът отговори на въпроса, започнете групова дискусия, за да съберете колкото 

се може повече отговори. Запишете всички отговори на флипчарт или бяла дъска, така че групата 

да ги вижда. 

 
Стъпка 7: 

Ако младежкият работник „извади“ ПРАЗНАТА карта, участниците трябва да кажат каква 

е идеалната професия за тях. Отново се отваря дискусия в групата. 

 
Стъпка 8: 

След като всички карти са изтеглени, преминете през списъка на флипчарта/дъската и обсъдете 

какви професии интересуват участниците. След това ги попитайте, какво е нужно з 

упражняването на дадената професия 

 
 
 

Може да намерите шаблони за тази дейност в края на Документа, глава 9. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Самооценка и саморефлексия, какво означават те и как могат да помогнат при 

търсене на работа? 

 

Саморефлексията е процесът на изследване на вашите мисли, нагласи и 

поведение, за да разберете по-добре как те влияят на вас и другите. 

Самооценката е способността да се вглеждате в себе си, за да определите докъде 

сте напреднали. Това е умение, което позволява на хората да следят собствената 

си работа или способности, да идентифицират собствените си силни страни и 

ограничения и да диагностицират сами подходящи решения.
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МОДУЛ 1 : Самооценка 

Самооценката се използва, за да помогне на човек да разбере обхвата на своите 

способности и как да ги подобри. Това включва задаване на въпроси като: "Какви са 

моите силни страни?" и "Какви са предизвикателства пред мен?". 

Професионалното развитие се формира от индивидуалните таланти, интереси, 

личността и ценностите. 

 

 
 

 

 
 

 

Осигури сигурност и увереност в 

индивидуални таланти. Елиминира 

или намалява страха и 

несигурността при работа  и търсене 

на нова такава.

 

Позволява на хората да оценяват себе 

си, да правят корекции, да развиват 

способности. С други думи, тя насърчава 

развитието на компетентности. 

 

Тя помага на хората да преценят . кои 

са подходящите за тях професии. 

Например, ако някой отрие за себе си 

че е антисоциален, може би маркетинга 

е подходящото за него поприще. 
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Разсъжде

ние и 

проверка 

 
 
 
 

Доказване  

ЦИКЪЛ НА 

НАМИРАНЕ И 

ЗАПОЧВАНЕ 

НА РАБОТА 

 
 
 
 
 

Установяване 

на работното 
място 

Търсене 

на работа 

и 

кандидатс

тване  

 
 

 
Предложе

ния за 

работа и 

приемане 

 

 

 
 

Задавене на въпроси 

Способността да се задават 

въпроси е от голяма значение и е 

част от процеса на самооценка. 

Подобрете тази способност 

Задавайте въпроси като „какво, как, 

и защо и“ успявате в дадено 

начинание. 

Направете списък със специфични цели 

Най-трудният компонент на цяла от 

целия процес е способността да 

даваме честна и обективна оценка. 

Направете списък с цели и оценете 

представянето спрямо всяка цел.

 

 

 

Развитие 

на 

кариерни 

умения 

 

 

 

 
 

Оценка на 

удовлетворе

ността от 

работата 
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Хората, които вземат решение за кариера или търсят работа, често питат дали могат 

да направят тест, който да им помогне да определят коя професия е най-подходяща 

за тях. За съжаление няма нито един тест, който ще ви каже какво трябва да правите 

до края на живота си. Въпреки това, прилагането на инструменти за самооценка ще 

помогне за вземането на решение. 

 
Събирайте информация за себе си през целия процес на самооценка. Направете пълен 

преглед на вашите ценности, интереси, личност, и способности. 

 
 

 

 

 

 

Когато става дума за избор на кариера, ценностите са може би най-важният фактор, който 

трябва да имате предвид. Ако не се вземе предвид, когато се планира кариера, има голяма 

вероятност да не харесвате това, което правите и следователно да се провалите. Някой, 

който предпочита независимостта, например, може да е нещастен в позиция, която не му 

позволява да бъде самодостатъчен. 

Вътрешните и външни ценности са двата вида. Вътрешните ценности са свързани с моята 

работа и приноса, който правя за обществото. Външни фактори като физическо 

местоположение и икономически потенциал са примери за външни ценности. Следват някои 

от въпросите, които можете да си зададете: 
 

ЕВажно ли е за вас да 

взаимодействате с хора? 

Важно ли е вашата работа да има 

положително отражение върху 

обществото ? 

 

Важно ли е за вас да 

имате престижна работа? 

Важна ли е за вас високата заплата ? 

Ценности 
 

Това са важни неща като постижения, статус 
и независимост 

Интереси 
 

 

Личност 
 

 

Отношение 
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За да постигнете целта си за търсене на работа, трябва да имате добре 

обмислен план. Преди търсенето на работа е изключително важно да 

извършите самооценка. Може би вече имате ясна представа какво искате 

да правите, къде искате да работите и какво можете да дадете. 

Работодателите ще искат от вас да можете да им кажете кой сте, какво 

знаете и какво можете да допринесете, когато се явите на интервю. Няма 

да получите работата, ако не можете веднага да опишете своите таланти и 

способности, хобита и амбиции, цели и стремежи.  

 

В тези времена на ожесточена конкуренция твърде много търсещи работа 

се впускат в търсенето, без първо да анализират какво предлагат. 

Предлагането на себе си, без да знаете какво ви прави идеалния „продукт“, 

е неефективно. Идентифицирането на вашите уникални умения ще ви 

постави в добра позиция и ще ви направи значително по-привлекателни за 

потенциалния работодател. 

 

За да получите предимство в търсенето на работа, разберете кои са вашите 

ключови способности и компетенции – с какво се отличавате. Научете как 

да идентифицирате най-силните си умения и как ефективно да ги 

комуникирате. Помислете за вашите увлечения и как те се свързват с 

вашите способности. Комбинирането на вашите хобита и таланти може да 

повиши стремежа ви и да ви направи по -силен кандидат – нещо, което е 

жизненоважно на пазара на труда. 

 

 

 

 

Общите личностни качества, дават представа за вашата личност като цяло. Общите 

ви силни страни включват позитивност, творчество, ориентация към хората, 

конкурентноспособност, мотивация, съпричастност, напористост, гъвкавост. 

 

: 

Личност 
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Личностните качества, свързани с работата, се влияят повече от личностните 

качества, свързани с работата. Свързаните с работата силни страни на личността 

включват екипна ориентация, целенасоченост, стратегически мислител, естествен 

лидер, съвестен, ориентиран към детайлите и решаване на проблеми, за да назовем 

само няколко. 

 

 

 

 
Когнитивните умения „обясняват“ способностите на ума и личността ви и дават 

представа за вашите мисловни процеси. Способностите за решаване на проблеми, 

комуникационните умения  и творческите способности са само няколко примера.  

 

Това, което сте способни да направите физически за изпълнението  на дадена 

работа, се нарича функционално умение. Управление на хора, спестяване на пари, 

бюджетиране, контрол на качеството, генериране на отчети, продажби, графичен 

дизайн и обслужване на клиенти са само няколко примера.  

 

Половината битка е спечелена с признаването на положителните ви качества. 

Способността да предадете как те ще помогнат на вашите бъдещи работодатели е 

вторият аспект. Помислете за някои от професиите, за които бихте искали да 

бъдете на интервю. Поставете се в позицията на потенциален интервюиращ. Какви 

качества и способности бихте искали да притежава вашият идеален кандидат, ако 

вие бяхте интервюиращият? Защо? След това помислете как тези способности и 

умения биха помогнали на организацията. 
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МОДУЛ 2 : Саморефлексия 

Гледайки „навътре“ в себе си, ние развиваме съпричастност към другите и имаме 

по-добра представа за това как нашите действия влияят на другите около нас, 

както положително, така и неблагоприятно. Това ни позволява да станем по-

осъзнати и да се развиваме. Ако „лудостта е да правиш едно и също нещо отново 

и отново и да очакваш различни резултати“, както казва Алберт Айнщайн, тогава 

саморефлексията е първата стъпка към постигане на нов и желан резултат. 

 

 

 

Саморефлексията може да ви даде гледна точка. Чрез нея можете да направите 

крачка назад и да придобиете представа за това, което наистина има значение 

за вас. В резултат на това ще можете да правите по-информирани преценки 

относно преследването на определени цели, които отговарят на вашите 

изисквания и интереси.  

Също така може да ви помогне да реагирате по-ефективно. Ще постигате 

промени, които да ви позволят да реагирате на обстоятелствата по по-

ефективен начин, когато разбирате по-добре кои сте и защо правите 

определено нещо. Това би следвало да ви помогне да не казвате или правите 

 

 



ACTIVITES TO FACILITATE SELF 

ASSESSMENT AND SELF REFLECTION 7 

This project (no. 2020-3-UK01-KA205-094063) has been funded with 

support from the European Commission. This document reflects the 

views only of the author and the Commission cannot be held responsible 

for any use which might be made of the information contained herein. 

 

 

неща, за които ще съжалявате на по -късен етап.  

Саморефлексията ще ви помогне да разберете истинската си същност. В резултат 

от това, ще ви е по-лесно да откриете себе си, да преследвате мисията си и да 

бъдете автентични. Това е умение от изключителна важност за вашето 

личностно и кариерно израстване. Та ще ви помогне да намерите подходящата 

за вас работа и кариера.  

 
 

 
 

 

1. Идентифицирайте важните въпроси : 

Вероятно сте си задавали въпроси относно собствените си възгледи или качества, за 

да се опитате да разрешите проблем, независимо дали в реалния живот или в мислите 

си. Може би сте се замисляли „Защо избягвам конфронтацията?“ или "Защо ми е 

трудно да контролирам емоциите си?" Може да искате да имате други качества, като 

например „Иска ми се да бях по-уверен в трудни разговори“ или „Надявам се, че мога 

да остана хладнокръвен, когато съм притиснат до стената“. И в двата случая питайте 

да проучите въпроса малко по-дълбоко под повърхността, като потърсите примери за 

вашето минало поведение и случаи, когато сте постигнали това, което сте си 

поставили за цел. 
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2. Останете отворени и обективни : 

Саморефлексията може да бъде разочароващ процес, дори когато имате ясна цел в 

ума си. Можем бързо да бъдем погълнати от измислени сценарии и погрешно 

тълкувани спомени, което ни подвежда; следователно да останем отворени и 

обективни е от решаващо значение за да стигнем до мястото, където искаме да бъдем. 

Останете отворени: 

Като се вглеждаме навътре в нашите мисли, вярвания и емоции, ние изследваме 

настоящето, вместо да чертаем път към следващата ни дестинация. Може да откриете, 

че нещата може да не се развият по начина, по който сте очаквали, но това не трябва 

да е нещо лошо; поддържайте отворен ума си и изследвайте нови идеи и възгледи; 

никога не знаете какво може да откриете. 

Разпознайте какво виждате: 

Изкушаващо е да се увлечете в недостатъците на това, което виждате и да се 

фиксирате върху съвършенството. Тъй като никой не е безупречен, ще бъде по-

вероятно да видите позитивното, ако знаете кои сте вие и кои са хората/нещата, които 

ви заобикалят. Започнете с основите, като покрив над главата си и храна, след това 

продължете напред. 

Можем да създадем нови навици и по-положително мислене, като преминем през този 

процес на самоприемане. 

Приемете нова перспектива: 

Когато си зададете въпрос, опитайте се да си представите себе си от различна гледна 

точка. Това може да е от името на колега, познат, член на семейството или съпруг. 

Поставете се на тяхно място и разгледайте себе си през техните очи. Въпреки че 

справянето с неприятните чувства може да е предизвикателство, това ще ви предложи 

конкретни стъпки, които да ви помогнат да се почувствате по-добре. Може да си 

задавате повече въпроси, да имате по-прямо поведение или пък да демонстрирате 

повече съчувствие. Изпробвайте тези нови стратегии и вижте какво ще се случи. 

 

3. Давайте добри и негативни мнения , както и предложения за 

подобрение: 

Когато бъдем помолени да назовем три положителни качества за себе си, е по-

вероятно да се затрудним повече, отколкото ако бъдем накарани да дадем 

пример за три отрицателни. Това също може да бъде лесен път, който да поемете през 

процеса на саморефлексия, докато откриваме аспекти от себе си, които може да не 

харесваме или да не сме съгласни с тях, но осъзнаваме важността на тяхното преодоляване. 
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Може да е полезно да залагате SMART цели (специфични, измерими, постижими, 

реалистични и навременни). Това ще ви помогне да идентифицирате силните си страни, за 

да можете да се концентрирате върху области, в които можете да се подобрите. Това е 

изключително полезен инструмент, който да използвате, когато търсите работа или дори 

ако в момента сте наети. 

От ранна възраст, ние се развиваме като хора, като се учим от грешките си и се вслушваме 

в това, което другите имат да кажат. Защо активното практикуване на саморефлексия 

изглежда толкова плашещо? 

Възможността да открием нещо, което не харесваме, е плашеща, но това е нещо, с което 

трябва да се справим. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Саморефлексията е необходимо умение за лично и професионално развитие. 

Ако не го притежаваме, сме объркани и често реагираме негативно на другите 

и дори на себе си. Ако някога сте имали емоционална реакция към нещо или 

сте казали нещо, за което след това сте съжалявали, можете да разберете как 

саморефлексията може да ви помогне да изберете по -здравословни отговори и 

да промените поведението (дори мислите), което не ви служи добре. 

Рефлексивната практика може да се развие като споделена дейност. Всъщност 

психолозите смятат, че ученето е най-ефективно, когато мислите са изказани в 

устен или писмен формат.

Помислете за някои ключови въпроси, 
които да си зададете  

Отделете време да помислите 

Поемете ангажимент към себе си да правите това в 

определено време от деня, например за 5 минути 

по време на сутрешна разходка  

Започнете с нещо малко  
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ПРИМЕР НА ДОБРА ПРАКТИКА 
 
 

 

По време на престоя си в ADPS имах възможността да видя и науча много различни 

аспекти на това, което влиза в един проект, включително основния процес на това 

как проектът се планира, разработва и завършва, както и количеството работа и 

детайлите, които се включват във всеки етап. Друг ключов урок, който научих в хода 

на 12-те седмици, бяха многото различни видове работа, за които отговаря 

инженерът, което ми даде по-добро разбиране на различните задачи и 

отговорности, които мога да поема като строителен инженер, което е моята мечтана 

работа. 

Поглеждайки назад към първия си ден в ADPS, мога да кажа, че това беше един от 

най-запомнящите се дни в моята кариера. След като бях представен на всички, 

получих търг, по който да работя, в който те поискаха предложения за това как да 

подобрят различни области на проекта, както и цялостните ми мисли за проекта. 

Бяха наистина любезни и готови да ми позволят да участвам, колкото пожелая, и 

бяха възприемчиви към всякакви мисли и идеи, които имах. Това веднага ме накара 

да се почувствам спокоен и сякаш бях ценен член на екипа. 

През първата седмица бях затрупан от работата и отговорностите, които ми бяха 

поставени. За щастие един от ръководителите ме видя да се боря и ми каза за 

саморефлексия (което беше нещо, което никога преди не бях правил). Потърсих 

онлайн и намерих бланка, която да ми помогне, и отделих известно време, за да 

запиша мислите и чувствата си. След като направих това, си помислих отново как 

мога да променя дадената ситуация. Реших да говоря с ръководителя, който ме беше 

видял да се затруднявам и го помолих да седне с мен и да прегледаме работата, 

която бях свършил досега. Бях наистина изненадан и щастлив да чуя, че се справям 

много добре и той беше много впечатлен от мен. Всичките ми несигурности и 

съмнения бяха неоснователни и осъзнах, че съм по-способен, отколкото си мислех.
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ИМЕ НА ДЕЙНОСТ / УПРАЖНЕНИЕ  

SWOT Анализ 
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Силни страни : 

Какво правиш по-добре от останалите? За какво те ценят хората? Силните 

страни могат д абъдат всичко свързано с професионалния опит или личностни 

качества, като например да бъдеш добър слушател. 

Слабости : 

Помислете за неща, които смятате за трудни за постигане, области, в които не се чувствате 

уверени. Нека участникът знае, че слабостите винаги трябва да са качества, върху които има 

контрол и може да промени. Обяснете, че участникът не трябва д асе срамува да говори з 

аслабостите си. Когато се кандидатства з аработа, да споделиш слабостите си говори за 

честност и автентичност. Слабостите може да включват негативно отношение или липса на 

достъп до технологии и т.н. 

Възможности : 

Помислете за възможностите, с които разполагате. Ако такива липсват, запитайте си защо. Това 

може да са свободни работни места     или съвет, който може да бъде получен. 

Заплахи : 

Запишете залахите, които биха могли да са пречка за намирането на работа. 

Информирайте участника, че всяка трудност, ще го направи по-силен.  
 

 

Може да откриете шаблон за дейността на края на Документа, глава 9. 
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ИМЕ НА ДЕЙНОСТ / УПРАЖНЕНИЕ  

Кръга на саморефлексията 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали 
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1. 
Ако са оцветили 1 или 2 сегмента, те няма да се чувстват удовлетворени в тази област и 
ще трябва да проучат начини за повишаване на своето удовлетворение . Насърчете ги, 
като им кажете, че това са фантастични възможности за израстване. 

 

2. 
Ако имат оцветени 3 сегмента, участниците са удовлетворен в тази област, но въпреки това 
съществува възможност за подобрение. 

 

 
3. 
Ако са оцветили 4 или повече сегмента от дадена област, участниците са много 
удовлетворени, Важно е да ги информирате да продължават да правят това което 
правят, за да останат все така удовлетворени, но да не подценяват ситуациите, където 
може би е наложително подобрение. 

 

 

Може да намерите бланка в края на Документа, глава 9. 

Изпълнение 
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Въведение 

Хората са социални същества, те могат да се учат сами, но още по-добре учат в групи, 

и един от друг. Съществува кооперативно и съвместно обучение. Взаимоучението 

предлага персонализиран подход, но също така води до промяна в ролите на 

участващите страни. Тази образователна практика може да се прилага във формална 

и неформална учебна среда, в по-малки и по-големи групи, с опитни или по-малко 

опитни участници в дадена тема или предмет. Тази глава изследва ползите, 

разликите с традиционните учебни подходи и основните фактори, които трябва да се 

вземат предвид при приложението на този вид персонализирана младежка работа.
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МОДУЛ 1 : 

Сътрудничество 
между всички 

участващи 
страни 

 

 
 

 

 

Взаимоучението е учене заедно с другите участници в обучението, обучаеми или 

ученици, вместо учене с инструктор или обучител. Това означава, че самите учащи се 

учат един от друг, напътстват се един друг, за да постигнат определена учебна цел 

или да подобрят някои умения. Най-важното е, че има размяна на ролите. 

Учителят/обучителят/възпитателят/младежкият работник, който ръководи групата, 

става фасилитатор на обучението, а не инструктор или човек, който предоставя 

теория, дейности или задачи, и отговори на всички въпроси. Самите обучаеми имат 

по-голямо влияние и конструктивна сила върху своя учебен процес, те стават лидери, 

напр. един от тях, който е по-опитен, дава обяснения или дори води пълния набор от 

обучителни дейности вместо обучителя. 

Методологията на взаимоучението предполага на първо място (и преди всичко) 

осъзнаване на необходимостта от „активиране“ на участниците и осигуряване на 

тяхното активно участие в учебния процес. Това, с повече или по-малко насоки от 

страна на преподаватели или младежки работници, може да започне на много ниско 

ниво, напр. даване на обяснения със собствени думи на прост математически процес 

или дори разработването на някои задачи.  

За участващите обучаеми това означава активно участие и по-задълбочено 

размишление върху темата и предмета; да се мисли за отделни стъпки в разбирането 

на контекста, да се дават примери и съвети как да бъдат запомнени и свързвани 

събития и знания, да се обсъждат различни учебни аспекти и да се правят 

упражнения за запаметяване или практикуване на знания и умения. Обучаемите не 

са само получатели на (ново) знание, но активни агенти и евентуално „даващи“ 

самите знания. Когато става дума за умения и компетенции, този подход може да има 

по-голямо въздействие от конвенционалното учене, тъй като при него всички 

обучаеми са включени в процеса - от концепцията до изпълнението и прилагането на 

дейности за преподаване/учене.
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Страничните ефекти са подобрени езикови умения, социални умения, някои 
евентуални придобити допълнителни мотивационни аспекти (от успешно 
преподаване на други и научаване на нови аспекти, постигане на задачи, действие 
като модел за подражание и т.н.). За връстника, чиято роля е по-скоро ролята на 
страна „получател“, може би понякога помага да получи знания от връстници на 
същата възраст или със същия произход и с различни думи, използвани от учител 
или младежки работник. 
 
Като цяло, когато конвенционалните образователни практики се фокусират върху 
тема или предмет и искат да осигурят свързани знания, умения и евентуално 
компетенции, подходът на взаимоучение отваря освен въпроса КАКВО и въпроса 
КАК, помага да бъде научено как да бъде постигната дадена цел. 
 
Ясно дефинираните задачи и роли за всеки индивид или в рамките на групата 
помагат при прилагането на този тип обучение. Овластяването на участниците да си 
сътрудничат в това начинание може да бъде важен елемент при изпълнението на 
индивидуален план за обучение. 
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1. 

Работят по решаването на 

предизвикателства от реалния 

живот 

2. 

Разменят обратна връзка с други 

като тях, попаднали в  подобна 

ситуация. 
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МОДУЛ 2 : Елементи на 
взаимоучението 

 
 

 

 

Обучителна среда 
 

Средата трябва да осигурява достатъчно пространство за участниците да работят върху 

своите индивидуални или групови задачи на спокойствие. Също така е добра идея да 

помислите как са разположени местата за учене в обучителното пространство, ако 

изобщо такива са необходими, тъй като така може да се създадат бариери между 

участниците и обучаемия. Може да е по-добро решение да седите заедно в кръг. По 

този начин пространството може да насърчи провеждането на диалози. Когато е 

възможно, учебните дейности трябва да се изпълняват и извън конвенционално 

обучение или класна стая. Препоръчително е да се създадат междинни пунктове, 

където постигнатите резултати могат да бъдат представени и обсъдени с учителя или 

младежкия работник, или дори с други групи връстници. 

Като алтернатива обучението може да се прилага и онлайн. Платформите за 

комуникация и сътрудничество могат да предоставят „онлайн стая“. Обучителят трябва 

да организира наказателна стая за цялата група и няколко отделни стаи за 

индивидуално обучение от връстници, да ги посещава, за да види напредъка и да 

осигури подкрепа, когато е необходимо. Когато участниците нямат опит в онлайн 

сътрудничеството, характеристиките на платформата трябва да бъдат обяснени 

накратко, правилата как и кога да се дава обратна връзка, кога и как да се задават 

въпроси или съвет, къде да се намерят общите правила. В случай че избраните 

платформи за онлайн комуникация и сътрудничество не предлагат таймер, 

преподавателят трябва да даде ясни указания кога всички следва да се върнат в 

общата зала.
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Видове дейности 
 

Въз основа на първоначален анализ на нуждите от обучение, върху който се надгражда 

персонализираната младежка работа, младежките работници могат да установят силните страни на 

отделните обучаеми и биха могли да формират групи с по-малко опитни участници в конкретна 

тема, за да се учат взаимно или да решават конкретни задачи заедно. Впоследствие могат да 

бъдат избрани други теми, за да се даде шанс на други обучаеми да покажат специфични знания и 

да обяснят как изпълняват конкретни задачи или дейности. В много взаимоучителни дейности, 

това може по-скоро да премине в режим на съвместна работа, където след това се извършва 

социално и групово обучение. Много често, когато участниците решават проблеми в групи, се 

провежда неформално учене и преподаване от връстници и навсякъде, където се насърчава 

груповата работа, на учащите може да им е по-лесно да се включат в специални дейности 

взаимоучение. 

В по-голяма група може да помогнат icebreaking дейности, като предоставяне на списък с 

термини за започване на дискусия или предоставяне на текущо общо предизвикателство, 

последвано от формиране на група. Въпреки това ще бъде добре да се насърчи смяната на ролите 

– да се ангажират и овластят всички участници да станат донори и получатели на знания и да 

покажат и практикуват компетентности. 

Дейностите могат да варират от партньорски оценки, решаване на по-малки проблеми до по-

големи проекти за сътрудничество. Когато по-напреднали и зрели участници се присъединят към 

партньорското обучение, те също могат да станат „приятели за учене“ или „младши ментори“ по 

конкретна тема – напр. подпомагане на по-неопитните участници по теми, свързани например със 

създаването на автобиография и описване на компетенции и умения. 
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ПРИМЕР ЗА ДОБРА ПРАКТИКА 
 
 

 

#Нов Дух – компетентен в на работа е курс създаден от BEST Institut für 

berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH 

 

Този курс е насочен към търсещи работа млади хора (на възраст между 21-25 

години), с цел успешна реинтеграция на пазара на труда. Това е програма, която е  

алтернативна на формалното обучение. То е финансирано от на австрийското бюро 

по труда (Arbeitsmarktservice), в отговор на текущи, индивидуални (учебни) нужди 

на участниците. Участниците не учат и не работят в традиционни класни стаи, а 

посещават така наречените „учебни станции“, според нуждите и интересите си. 

Темите, включени в този курс са ориентирани към нуждите и съдържат различни 

дейности за изграждане на дигитални умения и съдържание и всяка типична 

компетентност, свързана с пригодността за заетост. Взаимоучението е основният 

подход, използван в курса. 

 
Специфичното е, че в началото на всяка седмица на курса се представят основните 

теми, които са били генерирани главно въз основа на първоначалните нужди и 

анализ на интересите в началото на курса. Всеки ден се обясняват различните 

предложения за интегративно обучение и участниците могат да решат коя учебна 

станция да изберат. На тези (учебни) станции те намират пакети от предварително 

разработени задачи, върху които могат да работят сами, в групи от връстници или с 

„приятел“ обучаем. Преподавателите ги подкрепят, като предоставят допълнителни 

предложения (обучение) и помощ. Учебните упражнения предлагат до голяма 

степен независим работен опит и чувство за постижение. 

 

Различните (учебни) станции за взаимоучение предоставят нов, иновативен подход 

към ученето. Те позволяват непрекъсната работа върху компетенции, в които 

участниците са показали дефицити и/или особен интерес за подобряване. Този 

подход може да помогне за преодоляване на негативните преживявания и нагласи 

към ученето, развива нагласите на участниците към учене, което носи радост и по-

висока мотивация при саморегулирано обучение.
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ИМЕ НА ДЕЙНОСТ / УПРАЖНЕНИЕ  

Критичен размисъл 
 

 

 

 

 

 

Времева рамка 

 
 

 

 
6-12 

 

 
 

Материали 

 
 

 

 

Изпълнение 

 
 

 



8 PEER LEARNING 

This project (no. 2020-3-UK01-KA205-094063) has been funded with 

support from the European Commission. This document reflects the 

views only of the author and the Commission cannot be held responsible 

for any use which might be made of the information contained herein. 

 

 

 
 

 

Стъпка 2 : 

Участниците се разделят на малки групи да споделят своите идеи, като приоритизират две или 

три теми за обсъждане, върху които да работят. Целта е да се определят най-интересните 

идеи, възникнали от дискусията и да се организират тези мисли, така че да могат да бъдат 

споделени с цялата група. 

 

Стъпка 3: 

Споделянето на идеи в малка група без обучителя или младежкия работник помага на 

обучаемите да осъзнаят, че други групи връстници могат да участват в подобен процес. 

Обучителят посещава групите, като играе ролята на слушател, който само от време на 

време подкрепя или напътства в ролята си на фасилитатор, за да гарантира, че идеите 

на обучаемите са наистина свързани с темата на предмета. 

 
Дебрифинг : 

Накарайте всяка група да представи работата си, като напише своите идеи на дъската, 

така че класът да може да идентифицира общите черти между тях и да даде приоритет 

на темите за дискусия в голяма група, която след това ще се проведе по време на 

обучителната част. 

 

 
Източници  : 

 
Johnson D. W., & Johnson, R. ( 1989 ) . Cooperation and competit ion: Theory 

and research. Edina, MN: interaction Book Company. 

 
https: / /b log.phlu .ch/hd-blog/2015/06/24/nicht-schon-wieder-e ine- 

gruppenarbeit/ 

 
https://ski l l . fhstp.ac.at/s tartse i te/methoden/gestal tungsmoegl i chke iten/them 

enuebersicht/tipps-fuer-kleingruppen-peer-learning-assessment/ 

 
https://prezi.com/narbcfq68ngt/peer-learning/ 

 
https:// resi l ienteducator.  com/ classroom- resources/ transformative- teaching- 

adult- learners/ 

https://blog.phlu.ch/hd-blog/2015/06/24/nicht-schon-wieder-eine-gruppenarbeit/
https://blog.phlu.ch/hd-blog/2015/06/24/nicht-schon-wieder-eine-gruppenarbeit/
https://skill.fhstp.ac.at/startseite/methoden/gestaltungsmoeglichkeiten/themenuebersicht/tipps-fuer-kleingruppen-peer-learning-assessment/
https://skill.fhstp.ac.at/startseite/methoden/gestaltungsmoeglichkeiten/themenuebersicht/tipps-fuer-kleingruppen-peer-learning-assessment/
https://prezi.com/narbcfq68ngt/peer-learning/
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КОМПОНЕНТ 1: 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНО УЧЕНЕ  
- ФОКУС - 

 

 

 

Причините за използването на персонализиран подход за обучение могат да варират, 

но много от тези причини са свързани с проблемите за равни образователни 

възможности. Независимо от планирания фокус или въздействие на персонализираните 

подходи за обучение, постигането на равни възможности често е в основата на тези 

усилия. Преминаването към персонализирано обучение често е потвърждение, че 

настоящите условия на учене не обслужват всички ученици еднакво. 

За да започнете да създавате своята визия за персонализирано обучение, първо 

помислете на кого искате да повлияете. Въпреки че може да се надявате да засегнете 

всички обучаеми, може да има такива, върху които планирате да се съсредоточите по 

време на първоначалното внедряване, като например тези, които се нуждаят от 

допълнителна подкрепа, тези с пропуски в постиженията или тези в конкретни класове 

или предмети. По същия начин може да искате да се съсредоточите върху обучението 

на групи от учители. 

Посочете на кого искате да повлияете чрез персонализирано обучение, като пишете в 

което и да е от четирите полета в таблицата по-долу. Ако искате да се съсредоточите 

върху всички обучаеми, помислете дали има конкретни групи, които планирате да 

определите като „ранни внедрители“ на персонализирано обучение. Вашите бележки 

ще ви помогнат да изготвите проект за визия. 

 

 

 
 

Таблица 1. Фокус на персонализираното учене 
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Примерни целеви групи: 

 

Обучаващи се на английски език 
 

Бежанци или скорошни имигранти 
 

Ученици със специални нужди (включително студенти с увреждания)  

Ученици в „преходни“ класове (напр. първи курс на гимназиално образование) 

Слабопредставящи се ученици 

Надарени обучаеми 
 

Ученици в основно, средно и висше образование 

Ученици в областта на науките, математиката и технологиите 
 

Студенти в курсове по хуманитарни науки и изкуства  

Ученици с достъп образователни технологии 
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КОМПОНЕНТ 2:  

 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНО 
ОБУЧЕНИЕ 

- ВЪЗДЕЙСТВИЕ - 
 

В зависимост от областите, които са приоритетни за вашите усилия за персонализирано 

обучение, може да постигнете различни видове резултати. Много образователни 

лидери инвестират в прилагането на персонализирано обучение с надеждата в крайна 

сметка да повлияят на всички ученици, но те често започват, като се фокусират върху 

конкретна подгрупа с най-неотложни нужди. Ако има конкретни ученици, на които 

планирате да дадете приоритет по време на внедряването на персонализирано 

обучение (напр. учащи се по английски език, студенти в областта на STEM), помислете 

какви конкретни резултати се надявате да видите през следващите няколко години. 

Можете също така да обмислите какви дългосрочни ефекти се надявате да постигнете 

за някои или всички обучаеми. 

Определете какви краткосрочни и дългосрочни въздействия искате да постигнете в 

резултат на вашите усилия, като ги опишете в Таблица 2. Помислете първо какви 

ефекти искате да видите за учениците, на които планирате да се фокусирате по време 

на първоначалното внедряване. Може да целите да видите сходни резултати при 

различни типове обучаеми (напр. повишен академичен успех, както за изучаващите 

английски, така и за обучаемите с увреждания); алтернативно, може да искате да 

постигнете различни видове въздействия за различни групи обучаеми (напр. повишена 

ангажираност на надарените обучаеми, повишени проценти на дипломиране сред 

имигрантите). 

Въпреки че може да се целите да постигнете много видове положителни въздействия  

във времето, помислете кои въздействия искате да приоритизирате и стратегически да 

адресирате чрез персонализирано обучение. Например, можете да се съсредоточите 

върху трите най-важни краткосрочни и дългосрочни въздействия. Също така помислете 

какви показатели ще създадете за измерване на въздействието и дали може да се 

наложи да промените начина, по който събирате данни за обучаемите или обучителите.  

 
 

 
 

Таблица 2. Въздействие от персонализираното обучение 
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Примерни въздействия: 

 

Ускорено изучаване или трупане на кредити 
 

Повишен академичен растеж в определени предмети (напр. четене, изучаване на език, 

изкуства, математика, наука, история) 

Пропуски в постиженията 

Повишени нива на дипломиране  

Повишена професионална реализация 

 Повишена независимост 

Намален процент на ранно отпадане  

Повишено записване в напреднал курс на обучение 

Подобрен социално-емоционален статус 

 Намалени поведенчески и дисциплинарни инциденти 

Подобрено ниво на посещаемост на обученията 

Подобрени умения за работа  

Повишен брой на учениците, завършващи средно образование  
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КОМПОНЕНТ 3: 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНО 

ОБУЧЕНИЕ 

 - НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - 
 

Подкрепата за внедряване на персонализирано обучение може да доведе до планирани 

резултати, когато е целенасочено избрана и проектирана да съответства на фокуса на 

работа. По същия начин наличието на подходящи видове подкрепа може да улесни 

прехода за всички заинтересовани страни, участващи в процеса на обучение. 

Определете как планирате да приложите персонализирано обучение, като попълните 

съответното поле в Таблица 3 (въз основа на това къде се намирате в изпълнението и 

планирането).  

 

 
 

Фаза I: Планиране и дизайн       Фаза II : Ранно Внедряване 

 

Обмислете: 

Създаване на комитет по дизайн на 

персонализирано обучение  

Провеждане на оценка на нуждите и 

готовността 

Проучване на текущи структури и 

практики за персонализирано обучение 

 

Осигуряване на първоначално обучение 

по персонализирано обучение 

Преглед на необходимите умения и 

компетентности 

Създаване н план за наблюдение и 

изпълнение 

Обмислете : 

Комуникация относно изпълнението, 

промени, успехи и научени уроци 

 

Осигуряване на професионално 

обучение и мониторинг на 

персонализираното обучение 

Осигуряване достъп до коучинг (на 

място, виртуален, или смесен), 

демонстрационни класни стаи  

Внедряване на пилотна програма с 

определени обучаеми, учители, или 

райони (напр. стартиране на „училище в 

рамките на училище") 
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Фаза III : Разширено изпълнение  IV: Корекции и разрастване 

 

Обмислете : 

 

Осигуряване на професионално 

обучение, микрокредити, или мониторинг 

Преразглеждане на политики и 

протоколи  

Създаване на истории за добри практики 

Проверки с цел подобрение 

Обмислете: 

 

Оценка на въздействието върху отделни 

обучаеми 

Компилиране на успешни стратегии, 

инструменти  и материали за бъдещо 

използване 

Провеждане на сесии за планиране на 

следващи стъпки по изполнението 

 
 

 

Таблица 3. Подкрепящи мерки  

 
 

 

ПЕРСОНАЛИЗИРАН ОБУЧЕНИЕ 
- ВИЗИЯ- 

 
Използвайки вашите записаното в компоненти 1, 2 и 3, може да започнете да създавате 

чернова на вашата визия за обучение. Въпреки че може да поискате да преразгледате 

допълнително своята визия, за да сте сигурни, че е готова за масова комуникация, този 

първоначален проект може да бъде добра отправна точка за вас и вашия екип. 

 

За да създадете своя проект на визия, попълнете следния шаблон (Таблица 4) с 

областите на фокус, въздействията и подкрепата за изпълнение, които сте отбелязали 

за компоненти 1, 2 и 3.
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 
- ШАБЛОН ЗА ВИЗИЯ - 

 
Ангажираме се да осигурим на всеки обучаем подкрепата, от която се нуждае за да 

успее. 

 
 

За тази цел, планираме да 

фокусираме усилията си в: 
Опишете сферите на фокус 

Което ще доведе до: Опишете очакваното въздействие 

Планираме да подкрепим 

процеса чрез: 

Опишете формата на подкрепа 

 

Таблица 4. Шаблон за Визия  

 
 

Пример за изявление в рамките на визията: 
 
 

За тази цел, планираме да 

фокусираме усилията си в: 
Ученици с най-ниско ниво на представяне 

Което ще доведе до: Да се повиши степента на ангажираност в 

образователния процес и академичното 

представяне 

Планираме да подкрепим 

процеса чрез: 
Извършване оценка на нуждите, професионално развитие на 

учителите в сферата на адресирането на различни нужди на 

обучаемите, въвеждане на взаимоучителен подход 



9 ШАБЛОНИ И РАБОТНИ ЛИСТОВЕ  

This project (no. 2020-3-UK01-KA205-094063) has been funded with 

support from the European Commission. This document reflects the 

views only of the author and the Commission cannot be held responsible 

for any use which might be made of the information contained herein. 

 

 

 
 

 

 

Може да решите, че след разработването на вашата чернова на визия трябва да 

преразгледате езика, да добавите повече подробности или дори да преразгледате 

предишните решения, които сте взели при попълването на компоненти 1, 2 и 3 на този 

инструмент. 

След като сте изработили и усъвършенствали своята визия за персонализирано 

обучение, помислете как да разширите стратегическите комуникационни послания към 

ключовите заинтересовани страни. 

 

За родители, 

Комуникирайте не само очакваните положителни резултати, но и това, което ще 

се запази постарому. Например „Това, което учениците научават, ще остане 

същото, но начинът, по който учат, ще бъде по-подходящ за техните 

индивидуални нужди и интереси.“ 

 
За партньори, 

Помислете как да съобщите специфичните знания и умения, които 

персонализираното обучение ще подкрепи. Например, „Учениците ще имат повече 

възможности да практикуват и развиват умения за самоконтрол, комуникация и 

размисъл.“ 

 
За учители, 

Обмислете как да съобщите какви са конкретните промени в техните основни 

отговорности като учетуле. Например, „Стандартите за обучение, обхватът и 

последователността на обучението ще останат същите; въпреки това можете да 

очаквате много по-индивидуализирани и независими учебни дейности, както и 

много по-голяма гъвкавост в темпото.“
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ШАБЛОНИ - КОУЧИНГ ТЕХНИКИ 

 

Кодиране : 
 

 

Свързване с емоции - червен 

Намиране на посока - синьо 

Картографиране силни 

страни - жълто 

Системно мислене - зелено 

Завършване на картината – 

бяло 
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