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Рецензия 

Повечето треньори и обучители показват голяма отдаденост и посветеност на работата си. 

Водени от своя ентусиазъм и желание да създават качество, те са изложени на риск да 

надхвърлят границите на възможностите си и да изразходват цялата си енергия. 

Парадоксално е, че правенето на крачка назад може да им помогне да създадат повече 

пространство и да им позволи да се наслаждават на прекрасната си работа. Но много често 

те не прилагат това спрямо себе си. 

Значимостта на грижата за себе си за обучителите не може да бъде подценявана и е от 

полза както за тях самите, така и за техните обучавани. Авторите на този наръчник се 

фокусират основно върху личността на обучаващия и въздействието върху обучаваните. 

Забележително е колко загрижени са те за благосъстоянието на обучителите и как те трябва 

да следят собствения си енергиен баланс. Обучителите не само стоят като модел за това 

как се справят със съдържанието на своите сесии, но е още по-важно как се представят пред 

обучаваните.  

Като треньор трябва постоянно да сте въплътени, да осъзнавате себе си и собствения си 

резерв на енергия. Изключително важно е да бъдете честни към себе си и да се представите 

като също толкова уязвим човек, който се бори с проблеми и търси баланс в живота си. 

Именно това прави един обучител автентичен и следователно, може да отнеме стреса и 

напрежението на обучаваните от вас.  

Този наръчник ще ви помогне като обучител да направите внимателен избор как да се 

представите пред обучаваните и как да се вслушате в техните нужди като индивиди и като 

група. Важно е да бъдете внимателни и осъзнати също за енергийните нива, мотивацията 

и границите на вашите обучаеми.  

Авторите стигат до самата същност на обучението, като препоръчват да се създават силни 

връзки, насърчават споделянето на личен опит и се обръщат към креативността на 

обучаваните, за да се свържат по-добре със себе си и с другите. 

 

Том Ванденберге 

Коуч. Обучител. Преподавател в Университетския колеж „Одисей“, Брюксел 

Белгия 

януари 2023 г. 
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Въведение  

Прегарянето или т.нар. бърнаут се превръща в едно от големите 

предизвикателства на 21-ви век, което оказва влияние върху всички сфери на 

живота, включително образованието и обучението. 

Както обучаемите, така и обучителите изпитват многобройни негативни 

влияния, които в дългосрочен план могат да доведат до дисбаланс в тяхното 

физическо и психическо благосъстояние. 

Настоящият наръчник предлага набор от принципи и насоки, които да 

подпомогнат обучителите на възрастни в осигуряването на положителен и 

смислен учебен опит. 

Използвайки представените стратегии, фасилитаторът ще допринесе за 

собственото си благополучие и за благополучието на своите обучаеми. 

Глава 1 съдържа резултатите от обширно проучване, което проведохме по 

отношение на прегарянето. 

Глави 2-5 съдържат набор от практически прозрения и идеи, които 

обучителите могат да възприемат, за да създадат положителен и 

добронамерен процес на обучение, който подпомага предотвратяването или 

смекчаването на факторите на прегаряне. 

Надяваме се да допринесем за вашето обучение! 

 

Авторите 
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Глава 1 - Изследване на темата за професионалното и 
личностно прегаряне, Светослава Стоянова 

Прегарянето (бърнаутът) е новият грип. Можем да го  „хванем“ многократно 

през годините и дори повече от веднъж по време на един „сезон“. Интересно 

е, че всички рискови групи за заболяване от грип са всъщност групите, които 

рядко биха претърпели бърнаут - децата, бременните жени и възрастните 

хора. И подобно на превенцията на вируса, съществуват определени хигиенни 

фактори, които можем да спазваме (или да съветваме нашите обучаеми да 

спазват), за да предотвратим прегарянето. (1) 

Терминът „прегаряне“ е въведен през 70-те години на миналия век от 

американския психолог Хърбърт Фройденбергер, за да обясни как стресът и 

изискванията в професиите, свързани с грижа за другите (т. нар. helping 

professions) водят до силен стрес. Световната здравна организация (СЗО) го 

определя като състояние (2), а не като заболяване. Като такова, бърнаут може 

да се прояви във всякакви форми и размери и да засегне всеки в активна 

трудова възраст, без значение от годините опит, статуса или професията.  

През 2022 г., по време на изпълнението на проекта „Бърнаут коучинг“, екипът 

ни се потопи в темата и се запозна с книги и академични списания, гледа 

документални филми и разговаря със специалисти, които работят в областта 

на превенцията на прегарянето, както и с хора от сферата на образованието за 

възрастни, които са преживели прегаряне. 

Очертаха се три основни извода (без разбира се да претендираме за 

представителност, това са по-скоро нашите наблюдения в хода на работата по 

разработване на наръчника): 

1. Последиците: Няма нито един човек, който да е преживял прегаряне и 

да не се е откъснал от своя активен и пълноценен живот за поне 6 

месеца, а често това са 1-2 години (почти пълно отсъствие от 

работа/обучение/социален живот); 

2. Надеждата: Няма нито един човек, който да е претърпял прегаряне и да 

е започнал отново да възприема професионалния и личния си живот, 

без да е добавил значително повече смисъл, цел и съзнание в дните си; 
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3. Действието: Всички посочиха създаването на навици за добро здраве 

като ключ към предотвратяването на (потенциално следващо) 

прегаряне. 

Изводите, които предлагаме в тази първа част на ръководството, ще послужат 

като основа за вашето собствено разбиране за прегарянето и за това как то 

може да повлияе на вас и на вашите възрастни обучаеми. Вярваме, че тези 

изводи ще бъдат полезна предварителна информация за вас като обучител. 

Нашата цел е да можете по-добре да разпознавате ранните симптоми на 

прегаряне при възрастните обучаеми, а и в себе си като обучител на 

възрастни. Освен това, нашата надежда за вас е, че ще можете да: 

● разработвате структурирани програми за обучение, прилагане на 

стратегии за превенция на прегарянето и създаване на навици за 

благополучие; 

● подобрите уменията си, свързани с предаването на знания, както и 

уменията и нагласите си, свързани с прегарянето; 

● прилагате специфично теоретично ноу-хау и да го внедрявате в 

обучението си; 

● прилагате конкретни методи за откриване на факторите за прегаряне; 

● разработвате подходящи подходи за предотвратяване на прегарянето 

на възрастни учащи; 

● прилагате стратегии за психологическа устойчивост; 

● отговаряте по-добре на идентифицираните нужди на вашите възрастни 

обучаеми. 

Как са свързани прегарянето и стресът? 

Проучване от 2021 г. показва, че стресът на работното място и прегарянето се 

допълват взаимно. „Въпреки това, противно на общоприетото схващане, 

прегарянето оказва много по-голямо въздействие върху стреса на работното 

място, отколкото обратното.“ (C. Guthier, C. Dormann, M. C. Völkle, 2021 г.). 

Преведено към ежедневието, това означава, че човек, който преминава през 

бърнаут, ще реагира с по-голям стрес на претоварването с работа, без самата 

претоварваща работа да е непременно в основата на бърнаут. (3) 
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Бърнаут и психично здраве 

Изследване на Еврофонд (4) показва, че тъй като прегарянето не се изследва 

или рядко се изследва заедно с депресията, това „пречи на създаването на 

цялостно разбиране на факторите, които определят психичното здраве“ 

(Eurofound (2018), Burnout in the workplace: Службата за публикации на 

Европейския съюз, Люксембург, стр. 29). 

В становище от 2012 г. Германското дружество по психиатрия и психотерапия 

се позовава на „доказателства за припокриване между бърнаут и депресия“, 

основани на 92 проучвания, и предполага, че „разграничението между 

последния етап на бърнаут и клиничната депресия е концептуално 

нестабилно“ (Eurofound (2018 г.), Burnout in the workplace: Служба за 

публикации на Европейския съюз, Люксембург, стр. 12). 

12 етапа на прегаряне 

Херберт Фройденбергер описва 12-те фази на прегарянето. Практиката 

показва, че те могат да настъпят или да не настъпят в следния ред:  

 

 

Фаза 1: Принуда да се доказваш 

Фаза 2: Още по-усилен работа 

Фаза 3: Пренебрегване на собствените нужди 

Фаза 4: Избягване на конфликти 

Фаза 5: Преразглеждане на ценностите  
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Фаза 6: Отричане на възникващите проблеми 

Фаза 7: Оттегляне от социален живот  

Фаза 8: Поведенчески промени 

Фаза 9: Деперсонализация 

Фаза 10: Усещане за вътрешна празнота 

Фаза 11: Депресия 

Фаза 12: Синдром на прегаряне 

Източник: Признание-Некомерсиално 3.0 Неподкрепено (CC BY-NC 3.0). (5) 

Рискови фактори, водещи до прегаряне 

Според проф. Кристина Маслах, цитирана в „Преодоляване на прегарянето и 

умората от състрадание в училищата“ (Alison L. DuBois & Molly A. Mistretta, стр. 

42-43), има три критични източника за прегаряне:  

1. Динамиката на взаимодействието с различни хора в образователната 

или работната среда; 

2. Работната среда, в която се осъществяват тези взаимодействия; 

3. Индивидуалните характеристики, които могат да повлияят на 

вероятността от развиване на бърнаут. 

Списъкът с рискови фактори за стрес, прегаряне и умора от състрадание (т. 

нар. compassion fatigue) се разширява в професията на преподавателите и 

обучителите. Сред основните фактори (6) са:  

- Фактори на заобикалящата среда, като например дълги работни часове 

и голямо натоварване (Boscarino, Figley & Adams, 2004; Creamer & Liddle, 

2005; Meyers & Cornille, 2002); 

- Възприемане на собствените роли и отговорности (Miller, Brownell & 

Smith, 1999); 

- Педагози, работещи с деца, преживели насилие или травма, 

причинена от човека (Creamer & Liddle, 2005; Cunningham, 2003); 

- Конфликт между личните и организационните ценности (Leiter & 

Maslach, 1999); 

- Високи нива на стрес (Gersten et al., 2001; Singh & Billingsley, 1996); 

- Липса или недостатъчно обучение за справяне с травматични ситуации 

(Miller, Brownell & Smith, 1999). Много педагози се чувстват 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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неподготвени да се справят с травмите, които учениците внасят в 

[училищната] среда; 

- Несъответствието между предварително възприетите очаквания и 

работната среда създава когнитивно разминаване (Riley, San Juan, 

Klinker & Ramminger, 2008). 

Как се проявява прегарянето? 

Някои от изброените по-долу физически и психически описания за това как се 

чувстваме, често са симптоми на професионално изтощение и прегаряне (7). 

● Хората, засегнати от прегаряне или изложени на висок риск от него, 

често съобщават, че се чувстват уморени, раздразнителни, разсеяни, 

неадекватни или некомпетентни, ядосани на дадена ситуация или 

колега; 

● Те споделят оплаквания от мускулни болки и болки в тялото, главоболие 

няколко пъти седмично, повишен или намален апетит; 

● Те имат слаба концентрация, объркано мислене и нерешителност. 

Бърнаут, несвързан с работата 

 

● Родителско прегаряне (изтощение от родителската роля). Проучванията 

показват, че някои групи от населението са по-склонни към родителско 

прегаряне: родителите от по-индивидуалистични култури (обикновено 

западни) имат по-високи нива на родителско прегаряне от тези от 

източните страни. (8) 

● Прегаряне на лицата, полагащи грижи (обикновено се отнася до грижи 

за възрастни хора). Няколко проучвания са установили, че прегарянето 

на полагащия грижи се отнася до „триизмерен синдром в отговор на 

стреса, който може да представлява контекстът на полагането на грижи. 

Емоционалното изтощение може да се определи като усещане за 

претоварване, за невъзможност да се продължи повече, за 

емоционално изцеждане при сблъсъка със ситуацията на полагане на 

грижи и с получателя на грижи“ (Thompson, 2014; Goodwin, 2017). (9) 

Брачно прегаряне (изтощение, причинено от продължителни 

конфликти в двойката). То се проявява чрез засилени агресивни изблици 
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в поведението и по този начин намалява обичта и разбирателството 

между съпрузите. (10) 

Професионално прегаряне 

 

Според доклада "Прегаряне на работното място: следните аспекти на 

професионалното прегаряне са и прояви на прегаряне в работната среда: 

- Емоционално взискателна и стресираща рутина на работното място; 

- Конфликтите - изглежда са сред основните причини за прегаряне в 

Белгия, Литва и Швеция; 

- Липса на „защитна мрежа“ в работата и подкрепа от колегите; липса на 

екипна работа; 

- Лоши условия на труд и неприятна среда; 

- Голямо работно натоварване и забързан ритъм на работа като стандарт; 

- Липса на самостоятелност или прекалено голяма самостоятелност; 

- Твърде малко или никакви възможности за професионално израстване; 

- Недоверие към лидера или ръководителя; 

- Недостатъчно възнаграждение. 

Как да разпознаем прегарянето?  

Като обучители ние непрекъснато се стремим да развиваме собственото си 

самосъзнание, което позволява да открием симптомите на прегаряне първо у 

себе си, а след това и у нашите обучаеми. Изследователи от KU Leuven в Белгия 

определят четири симптома на прегаряне, цитирани от Mensura, които могат 

да ни помогнат в процеса на самонаблюдение (11): 

1. Чувствате се психически и физически изтощени 

2. Липса на концентрация и слаба памет 

3. Емоционална отговорност 

4. Незаинтересованост 

Четирите основни симптома могат да се проявят като проблеми със съня или 

пристъпи на паника, усещане за физическа болка с психологическа причина, 

например главоболие с напрежение, и дори чувство за вина, че не сте в добра 

форма. (12) 
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Пандемичен бърнаут  

 

Пандемията от COVID-19 създаде нов вид прегаряне, наречено пандемично 

прегаряне и често също пандемична умора. Пандемичното прегаряне оказва 

влияние върху живота на хората както в професионален, така и в личен план. 

„За разлика от професионалното прегаряне, пандемичното прегаряне е 

установено при хора извън работното място, включително тези, които успяват 

да се справят с професионалните стресори в живота – психолози, обучители, 

коучове, фасилитатори, учители.“, казва Милена Драгова, обучител от фокус 

групата от проекта Burnout Coaching, който инициира и ръководи създаването 

на „SpaGAME“, настолна игра, разработена през 2022 г. с фокус върху 

пандемичното прегаряне, свързано с COVID-19 (14). 

Симптомите на пандемично прегаряне могат да включват силно изтощение, 

безсъние, неувереност в себе си и крайна загуба на надежда и кураж. 

Специалистите по психично здраве обръщат изключително внимание на този 

вид прегаряне през последните 1-2 години. 

Разпознаване на прегарянето при обучаемите и при себе си 

Ако като обучител общувате редовно с аудиторията си, слушайте и следете за 

повтарящи се оплаквания, като например следните (12): 

● "В края на работния ден се чувствам физически и емоционално 

изтощен" 

● "Вече не харесвам работата си/обучението си" 

● "Не знам как все още издържам на напрежението" 

● "Уикендите не са достатъчни, за да се възстановя от стреса в работата 

ми" 

● "Понякога се чувствам безразличен/на към ... (колеги, обучаеми, 

партньори и др.)" 

Бъдете наясно и честни със себе си, ако и вие имате подобни мисли. Колкото 

по-ангажирани и отдадени сте към професията си в областта на 

образованието и обучението на възрастни, толкова повече сте изложени на 

риск да изпитате прегаряне.  
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Превенция на прегарянето 

Всъщност прегарянето може да засегне хора от всички сфери на живота и 

може да се случи многократно през годините и по различни начини, като се 

прояви в някоя от дванадесетте фази на синдрома. Как можем да 

предотвратим прегарянето при себе си и при нашите обучаеми? 

- Самостоятелно и социално осъзнаване 

Парадигмата и концепцията на коучинга могат да бъдат наистина полезни, за 

да започнем да забелязваме ранните признаци и да развиваме съзнание за 

хората около нас. „Самоосъзнаването е важно поведение за самозащита и 

може да ни помогне да поддържаме здравословен баланс на емпатията.“ 

(Saakvitne and Pearlman, 1996 г., в „Преодоляване на прегарянето и умората от 

състрадание в училищата“ от Alison L. DuBois & Molly A. Mistretta). (6) 

- Грижа за себе си и внимание към обучаемите 

В основата на концепцията на коучинга е да дадем възможност на собствените 

си вътрешни ресурси и да помогнем на другите да направят същото. Трябва 

обаче да се погрижим за вътрешните си ресурси и да намерим своя уникален 

път към грижата за себе си, за да можем да подкрепим нашите обучаеми и 

хората около нас да направят същото. Когато полагаме добра грижа за себе 

си, ние не само ставаме модели за подражание, но и функционираме по-

добре като професионалисти и хора и сме в състояние да взимаме по-добри 

решения. (6) 

Следният списък за проверка е предложен от Милена Драгова, един от 

членовете на фокус групата на проекта. Това е кратък тест за обучители и 

обучаеми, за да им помогне да разпознаят симптомите на прегаряне.  

5 лесни стъпки, които да следвате: 

1) Избройте основните стресови фактори, с които се сблъсквате на вашето 

работно място / образователна среда; 

2) Оценете сериозността на всеки фактор по скала от 1 до 10; 

3) Разделете стресорите на фактори, които могат да бъдат елиминирани и 

такива, които не могат; 

4) Напишете всеки фактор на лист хартия и създайте „бърнаут стена“; 
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5) Решете как може да се намали въздействието на факторите, които не 

могат да бъдат премахнати. 

- Проактивност 

За собственото си благополучие и за благополучието на обучаващите се, 

проучете аспектите на темата за прегарянето, които са свързани с вашата 

област и сфера на дейност. Развийте знанията си по темата и помогнете на 

хората, на които преподавате и с които общувате, да изпитат радостта от 

личностното израстване без риск от прегаряне. 

Намерете още вдъхновение от практикуващи в поредицата "Кратки 

интервюта" (13) и в следващите страници на настоящия Наръчник. 

 

Ресурси:  

(1) За грипа и рисковите групи https://www.flu65plus.com/about-

influenza#note3   

(2) СЗО за прегарянето: https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-

out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases  

(3) Проучване на университета в Майнц за връзката между прегарянето и 

стреса: https://www.uni-mainz.de/presse/aktuell/12451_ENG_HTML.php 

(4) Eurofound (2018 г.), Burnout in the workplace: Преглед на данните и 

политическите мерки в ЕС, Служба за публикации на Европейския 

съюз, Люксембург: 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/burnout-in-

the-workplace-a-review-of-data-and-policy-responses-in-the-eu 

(5) 12-етапен модел за развитие на бърнаут, описан от Фройденбергер: 

https://www.researchgate.net/figure/stage-model-for-the-development-

of-burnout-as-described-by-Freudenberger-31_fig2_346432309 

(6) Преодоляване на прегарянето и умората от състрадание в училищата 

Alison L. DuBois & Molly A. Mistretta: 

https://books.google.be/books/about/Overcoming_Burnout_and_Compass

ion_Fatigu.html?id=V3JVxQEACAAJ&redir_esc=y 

(7) 20 стратегии за предотвратяване на прегарянето на работното място, 

Джереми Сътън, д-р , 2021: https://positivepsychology.com/burnout-

prevention/ 

https://www.flu65plus.com/about-influenza#note3
https://www.flu65plus.com/about-influenza#note3
https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases
https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases
https://www.uni-mainz.de/presse/aktuell/12451_ENG_HTML.php
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/burnout-in-the-workplace-a-review-of-data-and-policy-responses-in-the-eu
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/burnout-in-the-workplace-a-review-of-data-and-policy-responses-in-the-eu
https://www.researchgate.net/figure/stage-model-for-the-development-of-burnout-as-described-by-Freudenberger-31_fig2_346432309
https://www.researchgate.net/figure/stage-model-for-the-development-of-burnout-as-described-by-Freudenberger-31_fig2_346432309
https://books.google.be/books/about/Overcoming_Burnout_and_Compassion_Fatigu.html?id=V3JVxQEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.be/books/about/Overcoming_Burnout_and_Compassion_Fatigu.html?id=V3JVxQEACAAJ&redir_esc=y
https://positivepsychology.com/burnout-prevention/
https://positivepsychology.com/burnout-prevention/
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(8) Въздействието на родителското прегаряне, APA 

https://www.apa.org/monitor/2021/10/cover-parental-burnout 

(9) Изгаряне на неофициалните болногледачи? Разработване на 

теоретична рамка за разбиране на въздействието на грижите. Gerain, 

P., Zech, E., Front Psychol, 2019: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6689954/ 

(10) Изследване на състоянието на брачното прегаряне и свързаните 

с него фактори при омъжени жени, насочени към здравни центрове: 

https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-

021-01172-0   

(11) Признаци на прегаряне: 

https://www.mensura.be/en/blog/recognising-the-5-key-signs-of-burnout 

(12) Инструментариум за устойчивост на учителите, резултат от 

проект по програма "Еразъм+": 

https://www.teacherresilience.eu/teacher-resilience-toolkit 

(13) Серия от кратки интервюта, канал в YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCz5chse-MP5_Y0lOAIsBHxw 

(14) Линк към страницата в социалните мрежи на SPAgame  

  

https://www.apa.org/monitor/2021/10/cover-parental-burnout
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6689954/
https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-021-01172-0
https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-021-01172-0
https://www.mensura.be/en/blog/recognising-the-5-key-signs-of-burnout
https://www.teacherresilience.eu/teacher-resilience-toolkit
https://www.youtube.com/channel/UCz5chse-MP5_Y0lOAIsBHxw
https://www.facebook.com/spagameboardgame22
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Глава 2 – Въвличане на обучаемите, д-р Лъчезар 
Африканов  

 

 

 

 

„Кои са моите обучаеми?“ изглежда като очевиден начален въпрос за успешен 

дизайн на обучението. Но наистина ли отделяме достатъчно време като 

обучители, за да разберем кои са и какво е важно за хората, които са ни се 

доверили да допринесем за тяхното лично и/или професионално развитие? 

Няколко често срещани сценария се срещат при обучението на възрастни: 

A. Организацията се свързва с обучителя, за да проведе обучение за група 

обучаеми. В този случай информацията за нуждите и характеристиките 

на групата се предоставя от представители на тази организация и тя 

разчита на опита на обучителя за разработване на подходяща програма 

за обучение. 

B. Обучителят предлага свои собствени програми за обучение на 

свободния пазар, които се основават на някаква форма на пазарно 

проучване. В този случай първата възможност на обучителя да се 

срещне с обучаемите е по време на самата дейност по обучение. 

C. Обучителят работи в организация за обучение на възрастни със 

структуриран набор от курсове за обучение и непрекъснат поток от 

обучаеми (подобно на училищата и университетите). В този случай 

обучителят отговаря за даден курс в рамките на по-широка рамка за 

обучение. 

Горепосочените сценарии не могат да обхванат целия спектър на 

предлагането на обучение за възрастни в различните социално-културни 

контексти в Европа, но те служат като силен аргумент за заключението, че 

обикновено обучителите нямат възможност за реално и персонализирано 

разбиране на потребностите на обучаемите преди началото на обучението. 

Добрата подготовка помага на обучаващия да се представи добре 

и да постигне очакваните резултати, а също и да намали стреса от 

работата – както за себе си, така и за своите обучаеми. 
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Как да намеря това, от което се нуждаят моите обучаеми? Можем да 

разделим възможните отговори на три основни категории - преди, по време и 

след обучението. 

Преди (Подготовка за въвличане) 

Независимо от различните форми и условия на обучение, в които работите 

като обучител или фасилитатор, от ключово значение е да се опитате да 

съберете предварително достатъчно информация за индивидуалните нужди, 

характеристики и предпочитания за обучение на вашите обучаеми. 

Идея 1 - Онлайн анкета  

 

Можете да създадете кратко онлайн проучване на нуждите, което да 

изпратите на обучаемите преди първата среща. Въпреки че този вид събиране 

на данни не е съвършен, тъй като хората са склонни да дават социално 

приемливи отговори, той ще ви даде някои ключови точки, които можете да 

използвате, за да адаптирате обучението си към тази специфична група 

обучаеми. Обучаващите се ще се почувстват забелязани и значими, когато 

видят, че част от това, което са споделили в това проучване, е включено в 

дизайна на обучението. 

Наред със стандартните въпроси, проучващи мотивацията на обучаемите да 

посетят това обучение, техните очаквания и специални изисквания (напр. 

предпочитания за хранене, физическо състояние, което трябва да се вземе 

предвид, или друг въпрос, който искат да повдигнат), можете да обмислите 

въвеждането на творчески въпроси, които да им позволят да се отворят и да 

споделят информация за своята уникалност. Например: 
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● Ако можехте да изберете само един предмет, който да вземете със себе 

си по време на дълго пътуване, какъв би бил този предмет? 

● Ако можехте да споделите само един уникален факт за себе си на 

последния човек на Земята, каква би била тази информация? 

● Представете си, че можете да превърнете хобито си в истинска 

професия. Кое свое хоби ще изберете и коя е професията? 

 

Идея 2 – Директна комуникация 

 

 

Можете да се опитате да общувате лице в лице с обучаемите преди 

обучението. Този вариант зависи от различни фактори, като например броя на 

обучаващите се, техните графици и, разбира се, вашата наличност. Изисква се 

и време за подготовка, и допълнителни усилия. Все пак, това е най-

ефективният начин да получите преки впечатления от обучаващите се. То ще 

ви даде възможност да представите проекта на планираното обучение и да 

проверите дали той отговаря на техните очаквания и какво трябва да се 

премахне или добави, за да бъде обучението напълно съобразено с техните 

нужди и предпочитания. 
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Срещата може да бъде организирана като кратка 60-минутна сесия (за 

максимум 12 участници) за представяне на обучението и събиране на обратна 

информация, по време на която да включите обучаемите в неформален 

обмен, за да се опознаят и сближат. 

Ако не е възможно да се гарантира, че всички обучаеми могат да присъстват 

на срещата, можете също така да обмислите провеждането на индивидуални 

разговори с участниците, които са на разположение за такава комуникация. 

Идея 3 - Потапяне  

 

В случай че вашите обучаеми работят или учат на едно и също място, можете 

да договорите със съответната организация да прекарате известно време в 

тази среда, като имате възможност да наблюдавате участниците, без да 

пречите на техния работен или учебен процес. Въпреки че това е по-непряк 

метод за събиране на информация в сравнение с описаните по-горе идеи, той 

може да ви даде ценна информация за поведението на вашите обучаеми в 

техния ежедневен режим на работа. 

По време на (ангажиране) 

 

Както споменахме, в повечето случаи ще видите обучаваните или участниците 

в тренинга, който подготвяте, за първи път в началото на обучението. Ако 

имате само едно обучение с тях, разполагате с много кратък интервал от 

време в самото начало на обучението (10-15 минути), за да ги опознаете и да 
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се свържете с индивидуалните им нужди. Макар това да не звучи идеално, е 

важен аспект, който трябва да вземете предвид и който ще ви позволи да 

адаптирате дизайна на обучението си в движение. 

Идея 1 - Няма нищо по-хубаво от обикновена проверка 

 

Ако искате да предоставите на обучаемите си възможност да изразят своята 

индивидуалност от самото начало на учебния процес, да съберете 

информация за техния уникален начин на себеизразяване или да се 

представите по по-неформален начин, тогава т. нар. свързване и проверка или  

check-in във фасилитирането е класически, но много ефективен метод. 

Има различни начини за провеждане на check-in и начинът, по който ще 

проведете това въвеждащо упражнение, зависи от вашата креативност. Като 

правило, най-ефективен подход е, когато вие и вашите обучаеми стоите или 

сте седнали в кръг, на столове или на земята, без маси между вас. Обучителят 

започва процеса, като приканва участниците да направят кратко встъпително 

споделяне. Ето един пример за начално изказване, който можете да 

използвате: „Добре дошли. Ще направим бързо стартиращо упражнение. 

Моля, споделете с няколко изречения какви интересни неща ви се случиха, 

преди да дойдете на днешното обучение / с какви чувства и мисли влизате в 

днешното обучение.“ 

Докато се подготвяте за обучението, можете да поканите обучаемите да 

донесат предмет, който има особена стойност за тях, и да го представят на 

групата като част от своето представяне. 

В края на обучението можете да направите упражнение за излизане, за да 

приключите процеса, и отново да подчертаете важността на всички в групата. 



24 

Проверката или check-out може да бъде свързана с началното споделяне или 

да се използват същите принципи и да се добавят нови елементи. Например: 

“Кое е едно най-важно нещо, което бихте искали да споделите от това 

обучение с вашите приятели или семейство?” 

Идея 2 – Упражненията за енергизиране могат да 

бъдат много повече от забавни дейности  

 

Обикновено от обучителите се очаква да “загреят” обучаемите с някои 

начални дейности и след това да преминат към планираното съдържание. И 

ние го правим! Съществуват много варианти с физически движения, които 

внасят силна положителна енергия в полето на обучението. Те са супер 

забавни и ангажиращи! 

За да увеличите още повече ефекта им, можете да използвате енергизиращи 

активности, които дават възможност за максимално изразяване на 

участниците. Това не е възможно с активности, които са строго рамкирани и 

по време на които от обучаемите се очаква да следват точно зададени стъпки 

и команди от обучителя.  

Един пример за енергизиращ метод, който дава възможност за по-

индивидуално изразяване, е да помолите обучаемите да направят 

визуализация по дадена тема (напр. вашите 3 най-силни страни; вашата 

представа за успех; вашата представа за щастие). Те могат да използват 

различни художествени материали, за да създадат своята визуализация 

(рисунка, скулптура, книга с приказки и т.н.).  
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Този творчески процес ще ви предостави задълбочени данни за тяхната 

индивидуалност, което ще ви помогне да доусъвършенствате предстоящите 

дейности за обучение, за да служат в най-добрия интерес на вашите обучаеми.  

Идея 3 - Oбратната връзка е задължителна! 

 

Събирането на обратна връзка от обучаемите по време на процеса на 

обучение изглежда най-логичното нещо, което трябва да се направи, но то не 

се използва често от обучителите. Причините са много: някои обучители 

казват, че това отнема твърде много време и не е ефективно за кратките сесии 

за обучение; други обучители казват, че се чувстват неудобно да искат от 

обучаемите да коментират процеса на обучение и представянето им в пряка 

комуникация.  

Въпреки това е изключително важно да намерите начин за събиране на 

мнения от обучаемите, който да е удобен както за вас, така и за тях. Можете 

да изпробвате прости техники, като например „Кажете ми една дума за опита 

си от обучението досега“, или да се възползвате от онлайн платформи за 

събиране на мнения по лесен и приятен начин, чрез смартфоните на 

обучаемите (например Slido).  

Можете да поканите участниците да използват табло за обратна връзка по 

време на почивките, където да напишат или нарисуват идеи за процеса на 

обучение и следващите дейности. В заглавието на таблото може да има 

насочващи въпроси, които да улеснят участниците и да гарантират, че ще 
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получите конкретни данни. Например: „Какви са основните ви изводи от 

обучението досега? За какво бихте искали да научите повече? Какъв тип 

дейности бихте искали да има в подкрепа на вашето обучение (презентация, 

групова работа, ролеви игри, индивидуална работа)?“ 

След това (Поддържане на ангажираността) 

На пръв поглед може да звучи странно, че препоръчваме ангажираност след 

обучението, особено за обучение, което се провежда веднъж и вероятността 

да се срещнат същите обучаеми изглежда минимална. Дейностите за 

последващи действия обаче носят голяма стойност в няколко аспекта: 

● Споделянето на информация от обучаващите се ще осигури 

допълнителна обратна връзка за качеството на обучението, както и идеи 

за проектиране на бъдещи обучения за подобни групи обучаеми. То 

също така ще позволи допълнително провеждане на 

индивидуализирани процеси на обучение. 

● Обучаемите ще усетят, че обучителят продължава да се грижи за тяхното 

благополучие, което ще засили мотивацията и отдадеността им за 

личностно и професионално развитие. 

Идея 1 - Преглед на удовлетвореността и нещо повече 

 

Класическият подход за последващи действия е обучителят да изпрати имейл 

на обучаемите с молба да предоставят допълнителни коментари относно 

удовлетвореността си от обучението. Макар че това е ключов елемент в 
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процеса на проследяване, можете да измислите творчески начини за по-

нататъшното му разширяване. 

Например, в същия имейл можете да предоставите на участниците споделен 

онлайн документ, съдържащ обобщение на техните констатации и принос по 

време на обучението, и да ги поканите да го прегледат и да добавят 

подробности, ако желаят. Можете също така да им изпратите снимки от 

обучението. 

Друга насока може да бъде предоставянето на обучаемите на ресурси за по-

нататъшно вдъхновение по всякакви теми, които представляват интерес, 

споменати по време на обучението и/или свързани с темите на обучението. 

Накрая можете да предоставите данните си за контакт с покана да поддържате 

връзка. 

Идея 2 - Домашната работа не е скучна 

 

В обучението за възрастни и неформалното образование сме склонни да се 

гордеем с това, че бягаме от традиционния училищен модел на даване на 

домашна работа на обучаемите. И все пак, по отношение на последващата 

ангажираност, това всъщност е много ефективен подход за поддържане на 

връзка с обучаемите известно време след еднократно обучение или между 

сесиите за обучение при по-дълги програми за обучение. Всъщност това е 

ключово средство за поддържане на наученото по време на груповия учебен 

процес и за по-нататъшно разширяване на техните компетенции. 

Изборът на домашна работа е от решаващо значение за мотивацията на 

ученика да я изпълнява. Можете да помислите за даване на домашна работа, 
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която включва практически дейности и ситуации от реалния живот. Например 

можете да помолите учащите да проведат интервюта с определен брой хора, 

които познават или просто са срещнали на улицата. Целта на интервютата ще 

бъде да се събере допълнителна информация по темите, разгледани по време 

на обучението.  

Идея 3 - Ние сме общност 

 

Във времена, когато всеки е пристрастен към някоя от социалните мрежи, това 

изглежда естествена възможност да поддържате връзка с обучаващите се. 

Можете да предложите да създадете онлайн група (напр. група във Facebook) 

само за участниците в обучението, която в крайна сметка ще прерасне в 

общност чрез добавяне на следващите групи обучаеми. 

Препоръчваме ви да подкрепите тази инициатива през първите месеци от 

съществуването ѝ, като дългосрочната цел е тя да се превърне в 

самоорганизирана инициатива, ръководена от самите учащи се. 

 

Източници на вдъхновение и допълнително четене: 

● Sessionlab - предоставя интуитивни инструменти за проектиране на 

вашия семинар. Чрез функциите за свободен достъп на услугата можете 

да видите списък с различни дейности, които можете да включите в 

обучението си, за да осигурите ангажираност на обучаемите и създаване 

на среда за обучение без стрес. Връзка: https://www.sessionlab.com/  

https://www.sessionlab.com/
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● Action for Future - европейски проект, който предоставя на обучителите 

инструменти за използване на дизайнерското мислене в работата им. 

Ръководството и ресурсната книга, разработени в рамките на проекта, 

ви предоставят убедителни доказателства за важността на връзката с 

обучаемите и конкретни дейности, които да поддържат ангажираността 

на обучаемите. Връзка: https://actionforfuture.eu/resources/  

● Playmeo - база данни с тествани забавни групови дейности и игри, които 

ще помогнат на обучаващите се да загреят и да се включат активно по 

време на обучението. Връзка: https://www.playmeo.com/  

● Voice Up - друг европейски проект, насочен към овластяването на 

учащите жени. Той предоставя на обучителите настолна игра, която 

задава положителен тон в началото на всяка сесия за обучение. Връзка: 

https://www.voice-up.eu/  

● Творчески карти на DiARC - интерактивен онлайн инструмент, който 

можете да използвате за проверка или встъпителна дейност. Картите са 

разработени като съпътстващ инструмент за обучения по креативност. 

Връзка: https://nmct.eu/creativecards/  

 

  

https://actionforfuture.eu/resources/
https://www.playmeo.com/
https://www.playmeo.com/
https://nmct.eu/creativecards/
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Глава 3 - Въздействащо пространство за учене, д-р 
Лъчезар Африканов 

 

 

 

 

 

 

Увлекателното пространство за обучение е друга ключова съставка за 

създаване на качествено преживяване за вашите обучаеми. Това е един от 

малкото аспекти, в които имате по-голям контрол и можете да го управлявате 

според стила и целите на обучението си. Разбира се, има случаи, когато 

вашият клиент или спонсорираща организация изисква използването на 

предварително избрано място и пространство, но дори и в такава ситуация 

имате някои възможности за маневриране. 

Могат да се разграничат две основни категории места: онлайн и физически. 

Понякога изборът между тези категории е предопределен от системни 

фактори (напр. ограничение, в резултат на Covid-19), а в други случаи се дължи 

на вида публика, към които е насочено обучението (напр. обучаеми от 

организация с отдалечен модел на работа, живеещи в различни части на 

страната или света). 

Онлайн пространства за обучение 

Онлайн обучението предоставя възможности за бързо взаимодействие с 

обучаеми, които по различни причини не могат да присъстват на физическо 

обучение, но са мотивирани да учат (чуждестранни обучаеми, работещи 

възрастни, обучаеми със специални нужди). Цифровите платформи за 

обучение позволяват на обучителите да достигнат до повече обучаеми, 

отколкото в традиционните физически среди. Дистанционното обучение 

позволява на обучаемите и обучителите свободно да избират къде да учат и 

да се обучават. 

Не е случайно, че се чувстваме по-добре в парка, отколкото в 

пренаселено с хора пространство. Изкуството да подготвим едно 

обучение  включва за мястото, мисъл за използваното оборудване и 

ресурси, а всичко това има пряко влияние върху това как се чувстват 

нашите обучаеми. 
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Сред значителните недостатъци на онлайн обучението можем да посочим 

умората от екрана. Съществуват многобройни съвременни професии, които 

изискват от възрастните да работят непрекъснато пред екрана, което в 

дългосрочен план е източник на изтощение и е сред основните фактори за 

прегаряне. Когато поканите този тип обучаеми на онлайн обучение, вие 

допълнително увеличавате претоварването им с екранно време и 

потенциално можете да засилите тяхното прегаряне. Друг често цитиран 

недостатък на онлайн обучението е, че то ограничава човешкото 

взаимодействие и сближаването, което се постига при физическите формати 

на обучение лице в лице. Освен това винаги съществува риск от технически 

проблеми, като слаби интернет връзки или неизправни устройства, които 

могат да влошат дори най-добрия дизайн на обучението. 

Онлайн пространствата за обучение са също толкова разнообразни, колкото и 

физическите. Имате възможност да избирате измежду различни платформи 

за обучение и комуникация, които често ви позволяват да създадете своя 

собствена уникална онлайн класна стая. Можете да използвате една 

платформа за провеждане на обучението си, но можете да използвате и 

комбинация от онлайн инструменти, ако искате повече взаимодействие и 

ангажираност.  

Идея 1 - Уверете се, че всички са ON-LINE 

 

Понякога приемаме за даденост, че всеки обучаем ще разполага с подходящи 

технически средства и стабилна интернет връзка за ефективно онлайн 
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обучение. В действителност често има случаи, в които обучаемите изпитват 

технически проблеми. Ключова отправна точка е да се идентифицират тези 

проблеми още в самото начало и да се опитаме да намерим начин всички 

обучаеми да участват. По този начин демонстрирате загриженост към 

обучаемия, който изпитва технически затруднения, и изпращате силен сигнал 

към останалите членове на групата, че сте обучител, посветил се на това да 

служи на техните интереси. 

В зависимост от техническия проблем можете да опитате различни стратегии. 

Например, ако има проблем с микрофона, можете да насърчите обучаемия да 

задава въпроси и да публикува коментари в чат полето. Ако има сериозен 

проблем с интернет връзката, който пречи на участието, можете да запишете 

обучението и да изпратите връзка към записа след това, с покана към 

обучаемия да ви се обади или да ви пише, ако нещо не е ясно.  

Идея 2 - По-добре кратко, но интересно 

 

Както беше споменато по-горе, онлайн обучението е свързано с риск от по-

голяма умора на обучаемите от екрана. В този смисъл може да помислите за 

оптимизиране на времето за провеждане на обучението. Обучаемите лесно 

губят фокус, особено когато са потопени в еднопосочни комуникационни 

дейности (напр. лекция, презентация). 

Трудно е да се каже каква трябва да бъде точната продължителност на 

моментите на говорене, но има сериозни доказателства от изследвания и 

практика, че трябва да говорите кратко и да дадете повече пространство на 

учащите да се включат в активни разсъждения и индивидуални или групови 
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задачи. Ако обучението ви изисква представянето на значителен обем 

информация, можете да поканите помощник фасилитатор или да 

предоставите библиотека от източници за четене. 

Опитайте се да провеждате кратки онлайн сесии (до 90 минути) с интересни 

практически задачи между тях (активно учене). 

Идея 3 - Моята любима платформа не е вашата 

любима платформа 

 

Платформите за онлайн комуникация и обучение се развиват с висока скорост 

и постепенно възприемат общи елементи. Въпреки това винаги има 

индивидуални предпочитания, когато се решава коя платформа да се 

използва. Опитайте се да не забравяте, че изборът ви винаги трябва да е 

съсредоточен върху обучаемия, а не върху собствените ви симпатии. 

Като обмисляте информацията, която сте събрали за вашите обучаеми, 

опитайте се да определите най-подходящата платформа. В някои случаи този 

избор може да се окаже очевиден. Например в някои страни учителите са 

обучени да използват инструментите на G-Suite в ежедневната си работа – ако 

работите с такъв тип обучаеми, може би е подходящо да използвате същите 

инструменти, за да се чувстват комфортно от самото начало. 

Физически пространства за обучение 

Ученето във физически пространства продължава да бъде ключово в сектора 

на обучението за възрастни. Въпреки всички предимства на цифровото 

обучение, то все още не може да се сравни с интензивността на 
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преживяванията на учащите се, когато общуват лице в лице във физически 

формат. 

В днешно време професионалисти от помагащи професии, като обучители, 

фасилитатори и треньори, могат да избират измежду множество места за 

провеждане на своите дейности с обучаеми: от официални хотелски зали за 

обучение до алтернативни пространства на открито сред природата. 

Когато разглеждаме превенцията на прегарянето като водещ критерий при 

избора на подходящо място, изглежда логично да изберем място, което 

естествено предизвиква положителни емоции и спокойна атмосфера. Стая с 

много слънчева светлина може да е подходящ избор? Или пък зелена поляна, 

заобиколена от красиви планини? Или уютна галерия с красиви произведения 

на изкуството? Обикновено, както беше споменато в предишните раздели, 

може да се сблъскате със ситуацията да нямате възможност да направите 

идеалния избор, но все пак трябва да вземете мерки, за да гарантирате, че 

мястото е ваш съюзник в организирането на оптимално преживяване за 

вашите обучаеми. 

Идея 1 - Мебелите са най-добрият съюзник 

 

Дори и в традиционните пространства за събития, като например в хотелите, 

можете да разполагате с различни видове мебели (столове, маси, декорации), 
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които да ви помогнат да организирате пространството, за да създадете 

положителна и уютна атмосфера от самото начало. Обичайна практика е 

събитието да започне в кръг от столове, което символизира свързаност и 

равенство и насърчава изграждането на доверие от самото начало. 

Започването в кръг изглежда естествено за събития с малък размер (до 20 

участници), но всъщност, ако параметрите на помещението позволяват, то 

може да се организира дори за по-големи групи от 50 участници. 

Ако предвиждате дискусия в рамките на панел, внимателно преценете дали 

да разположите участниците в панела на подиума или на едно ниво с 

публиката. Седенето на подиума със сигурност дава възможност за видимост 

на всички оратори, но също така може да създаде динамика "Ние" (седящите 

горе) и "Вие" (долу), което ще се отрази негативно на цялостната атмосфера. 

Същото важи и когато решите да използвате подиум за вашите основни 

оратори. 

Ако имате възможност да видите предварително залата за обучение и да 

прекарате известно време в опознаването ѝ, опитайте се да си представите 

как можете да пренаредите различните предмети в нея, за да предизвикате 

положителни чувства у участниците. Можете също така да помислите какво би 

могло да се добави, за да се засили още повече този ефект. Може да 

осъзнаете, че вазата в далечния краен ъгъл трябва да се постави близо до 

кръга от столове или че в центъра трябва да се постави кръгла масичка за кафе, 

за да се добавят малки декорации. 
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Идея 2 - Цветя на масата 

 

Цветята в стаята за обучение са от голямо значение. Особено в случай на 

обучение или друго събитие, което се провежда в много официална и 

традиционна обстановка. Цветята внасят свежест и цвят в помещението, като 

карат участниците да се чувстват по-спокойни и положително настроени към 

предстоящото преживяване. 

Можете да донесете прясно набрани цветя или цветя в саксия. Вторият 

вариант също е символ на устойчивост и опазване на околната среда, като 

изпраща силно послание към участниците за вашето цялостно отношение, 

което го прави предпочитана стратегия. 

Цветята са символ, който обучителят може да замени с друг елемент, за да 

превърне пространството на събитието в стимулираща и позитивна среда за 

обучение. Например: арома лампи, свещи, камъчета, малки играчки, плодове 

и др. 
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Идея 3 - Почистете пространството си 

 

Ако искате да сте сигурни, че пространството за събития е съобразено с вашия 

стил и целите на обучението ви, може да помислите да прекарате известно 

време насаме с пространството и да направите своя ритуал по „почистване на 

пространството“. Съществуват множество начини за това, които ви позволяват 

да намерите вдъхновение за собствения си метод. 

Някои обучители разговарят със стаята, представяйки си я като живо същество. 

Чрез този диалог те искат подкрепа и положителна енергия за хората, които 

ще присъстват на планираното събитие. Други прекарват време в тиха 

медитация. Има обучители, които обичат да се разхождат из стаята или 

пространството, изследвайки всичките му кътчета, като по този начин 

„маркират“ цялата „територия“. Има обучители, които използват изгарянето 

на градински чай или други алтернативни методи като метод за пречистване. 

Други пеят или пускат музика. 

Опитайте се да експериментирате и да откриете своя собствена вибрация за 

това как да го направите. Целта е да заредите пространството силата на своето 

добро намерение, като обучител.  

 

Източници на вдъхновение и допълнително четене:  

Photo%20by%20%3ca%20href=%22https:/unsplash.com/@aviosly?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText%22%3eAvi%20Waxman%3c/a%3e%20on%20%3ca%20href=%22https://unsplash.com/photos/9T0vISZehUY?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText%22%3eUnsplash%3c/a%3e
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● Розан Бош, един от водещите дизайнери на пространства за учене, 

споделя мнението си в статията "Пространствата за учене трябва да 

дават възможност и да мотивират всеки учащ", 

https://rosanbosch.com/en/approach/learning-spaces-need-enable-and-

motivate-every-learner 

● Повече за проектите на Розан Бош и принципите, които стоят зад тях, 

https://rosanbosch.com/en/page/projects 

● Интересна статия за това как обучителите могат да използват sage за 

пречистване на учебното пространство, 

https://www.vogue.com/article/sage-how-to-cleanse-energy-home-office-

smudging 

● Вдъхновяваща статия за иновативни училища в региона на Онтарио, 

която показва значението на учебното пространство за повишаване на 

резултатите от обучението, 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00089/full 

● Невроархитектурата дава допълнително потвърждение за значението 

на пространството за благосъстоянието на хората. Основните принципи 

на невроархитектурата са обобщени в източника на доставчика, 

https://www.neuroau.com/post/principles-of-neuroarchitecture. 

● Лидерството с участие е структуриран процес, включващ инструменти, 

методи, дизайнерско мислене и системен подход в подкрепа на 

груповата и организационната динамика, 

https://participatoryleadership.eu/ 

● "Изкуството на домакинството" е изключително ефективен начин за 

използване на колективната мъдрост и способността за 

самоорганизация на групи от всякакъв размер, 

https://artofhosting.org/what-is-aoh/ 

● Вроденият стремеж на хората да търсят връзка с природата в своите 

вътрешни пространства се изследва и използва от ново направление в 

интериорния дизайн, наречено биофилен дизайн. Ресурсът предоставя 

кратка информация за това как биофилният дизайн влияе върху хората, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494421001353 

 

 

https://rosanbosch.com/en/approach/learning-spaces-need-enable-and-motivate-every-learner
https://rosanbosch.com/en/approach/learning-spaces-need-enable-and-motivate-every-learner
https://rosanbosch.com/en/page/projects
https://www.vogue.com/article/sage-how-to-cleanse-energy-home-office-smudging
https://www.vogue.com/article/sage-how-to-cleanse-energy-home-office-smudging
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00089/full
https://www.neuroau.com/post/principles-of-neuroarchitecture
https://participatoryleadership.eu/
https://artofhosting.org/what-is-aoh/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494421001353
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Глава 4 – Въздействащият обучител, Светослава 
Стоянова  

 

Дрехи и цветове 

Бебета се научават да се смеят, преди да се научат да говорят. Насърчаването 

на жизнерадостно настроение в залата за обучение е от съществено значение 

за предотвратяване на прегарянето. Като обучители трябва да се уверим, че 

сме избрали правилния „цвят и стил“ на настроение и присъствие, преди 

буквално да изберем стила, облеклото и аксесоарите си. Разбира се, трябва да 

направим този избор обмислено и с грижа – както към себе си, така и към 

нашите обучаеми. 

Когато се чувстваме добре, имаме енергията да помагаме и на 

другите да се чувстват добре. Усещането за готовност и желание 

за активно участие на нашите обучаеми започва с поредица от 

съзнателни избори, които на първо място правим ние, 

обучителите. 
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Идея 1 - Вие сте презентацията 

 

Подготвителната фаза на обучението или на всяка друга групова среща 

започва и завършва с нагласата на обучаващия. Ето един факт, доказан в 

нашата практика: нито слайдовете, нито изборът на облекло ще свършат 

работа, ако обучителят не носи правилната нагласа, която е „Аз съм 

презентацията“. Това означава, че обучителят носителят на спокойното 

отношение, увереността и лекотата, в залата за обучение. 
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Идея 2 - Внимавайте за дрехите и цветовете 

 

Основното правило, когато става въпрос за вашия моден стил като обучител, 

е да го съобразите както с естеството на дейностите, които предвиждате, така 

и с аудиторията. Екип от корпоративни служители може да очаква от вас да 

дойдете с бизнес облекло. В контекста на предотвратяването на прегарянето 

обаче може да помислите за по-олекотен работен стил – удобен за вас и за 

обучаваните. 

Колкото по-ярки са цветовете на дрехите и аксесоарите ви, толкова по-ярко е 

настроението в залата за обучение. Светлите цветове и земните нюанси на 

зеленото, синьото и бежово-кафявата гама изпращат послание за релаксация 

и напомнят за природата. Използвайте един или два цвята като средство за 

предаване на вашето послание. 

В корпоративна среда носенето на дрехи в цветовете на логото на клиента 

може да се окаже ефективна техника на НЛП (невролингвистично 

програмиране). Въпреки това, в залата за обучение, особено ако целим 

излизане от ежедневието за обучаемите, е малко вероятно, ако  обучителят 

носи цветовете на марката на компанията, това да допринесе за лекото и 

непринудено настроение на обучаваните. 
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Когато носите цвят, който ви подхожда и ви зарежда, независимо дали е 

светъл или тъмен, сив, вие предавате на групата си усещането за увереност и 

спокойствие, което вътрешно имате. 

Ако работите с претоварена група от хора, чийто ръководител няма лидерски 

умения и знаете, че той през повечето време носи комбинация от бяло и 

синьо, може да се окаже, че тази цветова комбинация създава напрежение у 

групата. От друга страна, ако не работите в тясно сътрудничество с екипа за 

определен период от време, може да не знаете какви са подчертаните 

емоционални асоциации с даден цвят за екипа или за отделните хора в 

групата. 

Целесъобразно е да общувате открито с обучаващите се относно посланието, 

което искате да изпратите с избора си на цвят или стил. 

Идея 3 - Правете разлика между онлайн и физическа 

обстановка, когато избирате облеклото си  

 

При избора на модни аксесоари като обучител има разлика между онлайн и 

обучение на живо. Обучителят може да помисли за носене на привличащи 

вниманието аксесоари, например обеци във виртуалната стая, за да държи 

аудиторията нащрек. Залагайки на големи и ярки бижута във физическо 

пространство, където обучаемите са стимулирани от много по-богата 

обстановка, обучителят може да постигне обратният ефект – вниманието 

върху аксесоарите да попречи на ангажираното присъствие на обучаемите. 
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Всичко е послание. Включително неща като от какво пиете вода или кафе по 

време на обучението. Изборът на стъклена бутилка за многократна употреба 

вместо пластмасова допринася за доверието, което създавате у аудиторията 

си. Чашата ви с позитивен надпис или приятна графика изпраща директно 

послание към обучаемите също толкова, колкото повишава вашето собствено 

настроение.  

Присъствие  

„Всеки миг носи със себе си възможността за пълноценно сетивно 

изживяване“, казват авторите на книгата "Ежедневна грижа за себе си за 

педагози, инструменти и стратегии за благополучие" (вж. ресурсите в края на 

тази глава). 

Когато развием умението да наблюдаваме, сканираме и забелязваме мислите 

и усещанията си, без да ги преценяваме, ставаме способни да реагираме по-

адекватно и на нуждите на нашите обучаеми. 

Идея 1 - Интелигентност, но положителна  

Да бъдеш в настоящето е по-лесно да си го представиш, отколкото да го 

практикуваш. Една мисъл, която може да ни помогне, е да си припомним, че 

независимо дали съсредоточаваме „живите си мигове“ в миналото или в 

бъдещето, ние живеем само в настоящия момент – тук и сега. 

Професор Ширзад Шамин  от Университета в Станфорр, САЩ, предлага една 

проста техника, която ни връща тук и сега. Всичко, което ви разсейва от 

настоящия момент, може да е един от вашите саботьори - резултат от 

негативното ви говорене със себе си или, както ги описва професор Шамин, 

„гласове в главата ви, които пораждат негативни емоции в начина, по който се 

справяте с ежедневните предизвикателства в живота“. В момента, в който 

забележите, че настроението ви се променя към такова, което ви създава 

дискомфорт (притеснение, страх, бдителност и т.н.), можете да се върнете към 

по-позитивен вътрешен разказ, като се съсредоточите върху някое физическо 

усещане само за 15 или 30 секунди. Какво можете да упражнявате през това 

време: 

- Наблюдавайте обект точно пред вас; 
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- Тактилни упражнения, при които пръстите на едната ръка докосват 

пръстите на другата ръка; 

- Вдишайте и издишайте, като броите по няколко секунди.  

А след това продължавате работата си (фасилитиране на група, 

наставничество на екип, изнасяне на лекция и т.н.).  

Тествайте го първо извън обучението си, а след това започнете да го прилагате 

по време на сесиите с обучаваните.  

Идея 2 - Преодоляване на страха от „Как ще се 

представя?“ 

Ето няколко техники, представени в книгата „Ежедневна грижа за себе си за 

преподаватели, инструменти и стратегии за благополучие“ (стр. 49), 

публикувана през 2020 г., които можете да практикувате ежедневно. Те ще ви 

помогнат да сте присъстващи и продуктивни и ще ви помогнат да преодолеете 

съмненията, породени от страховете ви, свързани с представянето в залата за 

обучение.  

1. Насочете вниманието си към задачата, която изпълнявате. 

2. Обърнете внимание на миризмата. 

3. Сега се съсредоточете върху това, което виждате. Опишете това, което 

виждате, пред себе си. 

4. Обърнете внимание дали има нещо, което можете да усетите. 

5. Можете ли да усетите нещо тактилно в тази задача? Прекарайте няколко 

минути, за да го изследвате. 

6. Осъзнайте какво чувате, докато изпълнявате задачата. 

7. И накрая, проверете дали има усещане, което се появява, докато 

изпълнявате тази задача. Къде в тялото си го усещате? 

8. Завършете задачата и ако установите, че съзнанието ви е насочено към 

нещо друго, внимателно се върнете към усещанията на тялото си.  

Някои допълнителни ежедневни дейности, които могат да предизвикат 

осъзнаване на настоящия момент, включват следното: вземане на душ, миене 

на чинии, готвене, хранене, разговори, шофиране, стоене на опашка, работа в 

двора, почистване, игра с деца, разхождане на кучето, прегръщане, 

комплимент, пазаруване на хранителни стоки. 
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Идея 3 - Вдишайте вятъра  

Можете да използвате дейности за визуализация, за да подкрепите и развиете 

режима си на присъствие. Ето една кратка, но мощна визуализация от Елиас 

Патрас, предложена от авторите на "Ежедневна грижа за себе си за 

преподаватели. Инструменти и стратегии за благополучие" (стр. 74). Можете 

да използвате формулировката, за да водите тази визуализация за вашите 

обучаеми, или можете да прегледате канала му в YouTube за техники, водени 

директно от него (вж. ресурсите) 

 

Поемете дълбоко въздух.  

Пауза.  

Бавно издишайте.  

Внимателно следете дишането си.  

Бавно затворете очи, ако ви се струва, че затварянето им е достъпно и 

безопасно. Ако не, насочете погледа си към някоя точка на пода.  

Вдишайте още веднъж дълбоко и бавно издишайте.  

След това вдишайте още веднъж и бавно издишайте. Сега си представете, че 

се намирате на любимото си място сред природата, че то е релаксиращо и 

успокояващо.  

Виждате, че денят е прекрасен и слънчев.  

Представете си как ви обгръща топъл бриз.  

Този вятър започва от краката ви.  

Докато усещате вятъра в краката си, можете да почувствате как краката ви се 

отпускат, тъй като вятърът отвява напрежението, което държите тук.  

Можете да усетите или да почувствате този красив бриз, който се отразява 

на краката ви и премахва стреса от деня, който може да имате.  

Сега можете да го усетите върху бедрата си, като премахнете цялото 

напрежение тук.  

Този полъх се разпространява нагоре по тялото ви към стомаха, целия торс 

и ръцете, като ви позволява да се чувствате спокойни и релаксирани.  
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Този невероятен вятър, който достига до шията и главата ви, издухва 

напрежението, натрупано в главата и шията ви.  

Сега можете да усетите или да почувствате как вятърът ви обгръща, 

освобождавайки остатъците от напрежението или тревогата, които може да 

имате.  

С последното вдишване бавно издишайте и освободете всичко, което е 

останало от това безпокойство.  

Бавно се върнете към състоянието тук и сега и дишайте естествено. 

 

Идея 4 - Дишане, втора част 

Възможно е да се окаже предизвикателство да се прочетат и следват стъпките, 

докато се прави упражнение на практика. Ето едно готово за използване 3-

минутно дихателно упражнение, предложено от Станислава Стоева, треньор 

по дишане свързване с физическите ни усещания (embodiment), споделено в 

поредицата кратки интервюта, която стартирахме в рамките на проекта 

"Бърнаут коучинг": https://youtu.be/sdn1U4Bxx-g  

Идея 5 – Медитация – техника “Мост” 

Проучванията показват, а това се потвърждава и в нашата практика, че 

обучителите и възпитателите, които често практикуват осъзнатост, подобряват 

благосъстоянието си в различни направления, включително по-добро 

адаптиране към предизвикателни ситуации, по-добро качество на съня и по-

смислени взаимоотношения и разговори.  

Като обучител вероятно имате достъп до многобройни ресурси за 

практикуване на осъзнатост. Ето едно предложение от нас:  

 

Техника за медитация BRIDGE   

https://youtu.be/sdn1U4Bxx-g
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Техниката BRIDGE е разработена член на екипа на този проект, Светослава 

Стоянова и може да послужи добре в обучителна сесия с група хора, които 

са по-скоро хора на действието, отколкото на присъствието.  

За това упражнение са ви необходими 6-8 минути. Ето стъпките на техниката 

„Мост“, абревиатура на думата на английски език, bridge.   

BRIDGE стъпка по стъпка: 

B (be) означава СЪМ. „Срещнете“ се със себе си, където и да сте, който и да 

сте – не е нужно да БЪДЕТЕ нищо друго освен себе си. Тук и сега. Точно както 

се чувствате в този момент. 

R (recognize) е за РАЗПОЗНАВАНЕ. Разпознайте настроението си сега. Може 

би преживявате някаква емоция. Може би сте малко отегчени. Или пък сте 

разтревожени за краен срок и се чувствате виновни, че инвестирате време в 

това упражнение... А може би сте спокойни и тихи. Разпознайте емоцията 

такава, каквато е, дори и да не сте в състояние да й дадете име.  

I (inquiry) е за ИЗСЛЕДВАНЕ. Преместете вниманието си от това, което 

чувствате или усещате, към това, къде в тялото ви се отразява то. Имате ли 

физическо усещане в определена част на тялото? Как се усеща то? 

Наблюдавайте с любопитство. 

D (develop) е за РАЗВИТИЕ. Развийте, разгърнете осъзнаването на ситуацията, 

чувствата и усещанията си. Чрез „поставяне на етикет“ можете да откриете 

повече за това какво чувствате или през какво минавате. Тъга, тревога, 

радост, щастие или дори осъзнаването, че усещате жажда или глад в 

момента... всички те могат да бъдат назовани. Възможно е да изпитвате 

няколко усещания и чувства наведнъж. Започнете, като ги разделите и 

дадете на всяко от тях име, понятие, „сложете му етикет“. Оставете етикета 

„закачен“ за известно време. Оставете нещата да отидат по местата си. 

G (gain) е за ИЗВЛИЧАНЕ. Каня ви сега да извлечете и да получите повече 

яснота. Какво е посланието за вас от вашето тяло и ум? Какво се крие зад 

това усещане? Направете за малко пауза и му дайте време да „каже“ това, 

което има да ви каже. 

И накрая, E (embrace) е за ОБГРЪЩАНЕ. Каквато и да е причината да се 

чувствате по този начин, “прегърнете” я, приемете я с разбиране и 

добронамереност. Тя е част от вас по някаква причина и е тук, за да ви 
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подкрепя, да ви придружава в човешкия, едновременно силен и  крехък път 

в живота. 

 

Емоции 

Преподаването и ученето са социални действия със социални цели. 

Обучението стимулира огледалните неврони в обучаваните – имитиране на 

поведение за усвояване на нови умения, т.нар. „реципрочни имитации“. 

(Zhou, 2012). На практика това означава, че обучаваните несъзнателно ще 

отразяват вашето поведение, както и емоционалното ви състояние по време 

на обучението. 

„Емоциите са заразителни по замисъл“, казва Брайън Харис (в книгата „17 

неща, които устойчивите учители правят“, стр. 2) Това означава, че можем 

целенасочено да използваме емоциите за добра кауза – да създадем 

благоприятна среда и обучаемите да се чувстват добре и да процъфтяват в нея. 

Проучване показва, че учителите, които страдат от прегаряне, просто нямат 

енергия да изследват чувствата, които стоят в основата на предизвикателното 

поведение на обучаемите, и поради това е по-вероятно да бъдат прекалено 

наказателни в реакциите си дори по време на сравнително леки 

взаимодействия (Jennings & Greenberg, 2009 г., цитирано в „Инструменти и 

стратегии за благополучие“, стр. 14-15). 

„Да чувствате това, което чувствате, и да знаете това, което знаете в тялото си, 

може да допринесе много за излекуването.“ (Van Der Kolk, 2014). 

Работата по управление на емоциите е това, което ни прави ефективни 

обучители и възпитатели. За да можем да служим на обучаващите се, трябва 

да научим как нашите действия служат на собственото ни благополучие. 

„Устойчивостта идва от многократното практикуване на ефективни навици и 

стратегии“ (Hanson, 2018 г., в „17 неща, които устойчивите учители правят“). 

Подобно на прехода от гъсеница през какавида, до пеперуда, тази промяна се 

случва постепенно чрез осъзнаване, самооценка, осъзнатост, мъдрост на 

тялото и както формални, така и неформални холистични практики. Всички те 

имат за цел да върнат човека в състояние на равновесие, за да живее живот, 

изпълнен със свързаност и да постигне вътрешно усещане за благополучие. 
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Преди да постигне това вътрешно състояние на благополучие, обучителят 

рядко е в състояние да помогне на своите обучаеми да подобрят 

благосъстоянието си. Преди всичко успешното управление на емоциите е 

свързано с това да владеете собственото си представяне и практика и да имате 

увереността да водите групата. 

Въпреки че идеята за емоционална интелигентност (EQ) е широко популярна, 

благодарение на забележителната работа на професор Даниел Големан, 

концепцията за емоционална гъвкавост, създадена от професор Сюзън 

Дейвид през последните години, заслужава нашето внимание, когато се 

занимаваме с емоциите (нашите собствени и тези на обучаваните). 

„Емоционалната гъвкавост е научнообоснован набор от умения, който ще ви 

даде пътна карта за реална промяна в поведението“ (David, S., 2016). Казано 

накратко, тя ви помага да отговорите, вместо да реагирате на хората и 

обстоятелствата. 

Какво означава да управляваме емоциите си и да развиваме емоционалната 

си гъвкавост? Със сигурност не означава да ги потискаме.  

За да бъдете ефективен обучител и да подкрепяте обучаваните в разбиране и 

справяне с емоциите, трябва да владеете своите емоциите. Ето няколко 

подхода, които може да помогнат. 

Идея 1 - Вие не сте вашите емоции 

 

● Психологическа дистанция. Представете си, че не вие, а някой друг е 

изправен пред вашето предизвикателство или проблем. Ще ви бъде 

много по-лесно да го обучавате или да го тренирате в тази ситуация. 
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Причината е, че създавате психологическа дистанция от проблема. 

Когато адаптираме това поведение в ситуация на съмнение или 

несигурност, ставаме по-способни да мислим по-обективно за 

собствената си ситуация. 

● Език. Когато мислите за собствената си ситуация и вместо „Аз съм“, 

можете да използвате „Ти“ форма – „ти си сега в ситуация, трябва да 

вземеш решение и т.н.“. В резултат на това се осигурява дистанция, 

която прави преценката ви по-рационална и с по-ясни аргументи. 

● Разстояние във времето. Третият начин да се дистанцирате от дадена 

ситуация, за да можете да вземете по-добро решение, е да помислите - 

колко актуално ще бъде това след 5 или 10 години? Понякога е 

достатъчно да си представите колко важно ще бъде то след няколко 

седмици или дори дни или часове. 

● Физическо отдалечаване. Вие сте притеснени, докато подготвяте 

обучението, което ще проведете, или заради нещо друго, свързано с 

работата ви. Просто „спрете“ там, където се намирате в работния 

процес, дайте си почивка, дори само за минута, колкото да отворите 

прозореца и да вдишате 3-4 пъти дълбоко. Оставете свежия въздух да 

си свърши работата. Ако разполагате с повече време, излезте на кратка 

разходка или променете фокуса си за малко, като свършите друга задача 

от дневния си списък. 

● Равносметка. Поговорете с колега или приятел, или дори с обучаемите 

си. Ако се чувствате стресирани преди или по време на образователната 

услуга, която предоставяте, винаги можете да бъдете честни със себе си 

и с обучаемите си и да признаете, че се чувствате стресирани. 

● Позитивно говорене за себе си или преформулиране. Съзнателно 

разпознаване, обозначаване и избор на положителни аспекти на хора, 

ситуации и т.н. Упражнявайте се да изброявате силните си страни 

(своите, на обучаемите и т.н.). 

● Пишете. Опитайте се да пишете всеки ден по няколко минути за всички 

хубави моменти, които сте имали, и за постиженията си. 
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Идея 2 - Бъдете гъвкави 

 

Идеята е да се следва процесът от 4 стъпки, описан от Сюзън Дейвид в книгата 

й „Емоционална гъвкавост“, като тук той е преработен в светлината на 

преподавателите за възрастни като аудитория.  

Как можете да изградите емоционална гъвкавост?  

1. Да се „появиш“, да бъдеш тук и сега:  Това се отнася до етикетирането на 

емоцията, за да й се даде име и да се започне „разговор с нея“, докато се 

изследва емоцията. „Хората, които могат да идентифицират пълния 

спектър на емоциите и които например осъзнават как тъгата се различава 

от скуката, самотата или нервността – се справят много, много по-добре с 

управлението на възходите и паденията на обикновеното съществуване, 

отколкото тези, които виждат всичко в черно и бяло“ (David., S. "Emotional 

Agility", 2016 г., стр. 85).  

 

2. Нова перспектива: Това означава да видите емоциите си като чужди. Това 

може да се случи чрез поглед отгоре или просто чрез различна 

перспектива, „завъртане на телескопа, за да се получи по-широка гледка“ 

(David., S. "Emotional Agility", 2016 г., с. 111). Промяната на перспективата е 

един от начините за това. Например опитайте се да видите дадена нелепа 

ситуация от забавната ѝ страна. Не е лесно, но си струва да опитате. То 

може буквално да промени вътрешния разказ и негативното говорене за 
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себе си, които често упражняваме, когато сме привързани към стар модел 

или поведение в живота си, които вече не ни служат.  

 

3. Проверете „Защо“: Този въпрос е свързан с ценностите – как изборът, 

който правим в момента на емоционална ситуация, съответства на 

основните ни ценности в живота? Склонни сме да вземаме решения, които 

не са непременно „наши“ – например да изберем кариера в посока, 

избрана за нас от родителите ни. Вместо да мислим за дадена ситуация 

като за правилна или неправилна, можем да я филтрираме през това, как 

искаме да се проявим в този свят. „Създаването на време за дългосрочна 

перспектива води до действия, които са от полза в дългосрочен план“ 

(Дейвид., С. "Емоционална гъвкавост", 2016 г., стр. 119). 

 

4. Да продължим напред: След като разберем кои сме и какво е основното 

ни „защо“, е много по-лесно да кажем "не" на това, което ни отклонява от 

пътя ни напред, просто защото сме казали "да" на основните си ценности. 

Идея 3 - Научете се да бъдете благодарни  

 

Хората, които редовно практикуват благодарност, изпитват и повече 

положителни емоции, чувстват се по-жизнени, спят по-добре, изразяват 

повече състрадание и доброта и дори имат по-силна имунна система, както 

показва изследването на психолога от Калифорнийския университет в Дейвис 

д-р Робърт Емънс. Неговите проучвания показват, че простото водене на 

дневник на благодарността – редовно писане на кратки размисли за 
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моментите, за които сме благодарни - може значително да повиши 

благосъстоянието и удовлетвореността от живота. Ето две практики, основани 

на работата на д-р Емънс. 

 

Буркан с благодарност 

Първо украсете голям буркан с 

надпис „Буркан на благодарността“. 

След това всяка вечер преди лягане 

помислете за едно нещо, за което сте 

благодарни (може да е за всичко). 

След това поемете дълбоко въздух и 

забележете усещането в тялото си, 

когато мислите за това. 

Накрая го запишете на лист хартия и 

го поставете в буркана. 

Можете да преглеждате листчетата в 

края на всяка седмица, месец или да 

си изтеглите някое като в томбола,  

всеки път, когато имате нужда от 

напомняне за положителните 

резултати. 

Размисъл за благодарността 

За да бъдете благодарни в сегашното 

си състояние, е полезно да си 

спомните за трудните моменти, 

които някога сте преживели. Когато 

си спомняте колко труден е бил 

някога животът ви и колко далеч сте 

стигнали, вие създавате ясен 

контраст в съзнанието си, а този 

контраст е благодатна почва за 

благодарност.  

В много духовни традиции 

молитвите на благодарност са най-

мощната форма на молитва, защото 

чрез тях хората разпознават 

първоизточника на всичко, което са и 

което някога ще бъдат. 

Използвайте техниката за медитация, 

известна като Naikan, която включва 

размисъл върху три въпроса:  

- Какво получих от __?  

- Какво съм дал на __? 

- Какви неприятности и трудности 

съм причинил? 
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Идея 4 - Карта на приоритетите  

 

 „Карта на приоритетите и елементи на личния баланс“ е авторска 

работилница на Светослава Стоянова, един от авторите на този наръчник. В 

процеса, фасилитаторът води участниците през няколко елемента, важни за 

благосъстоянието на всеки човек. Така може да се направи преоценка на 

ефективността на ежедневието ни и база за размисъл как може да се 

практикува интелигентно отношение към приоритетите. Елементите могат да 

бъдат допълнени и с още в зависимост от фокуса и групата, с която се работи.  

1. Елемент 1. Задачите. Какви са вашите задачи? (Вашият списък със задачи, 

но също така и списъкът с неща, които не трябва да правите); 

2. Почивката. Какви са начините, по които успявате да се отпуснете напълно? 

(Често за всеки е различно); 

3. Силни страни. Познавате ли силните си страни? (Тези, които допринасят за 

вашия успех); 

4. Ценности. Кои са водещите ви ценности? (Според вашия „личен север“, това 

са дейностите в деня и ежедневието ви, които заслужават вашите усилия); 

5. Отклоняване на вниманието. Какви са вашите разсейвания в деня, които 

крадат от продуктивността ви? (Действия, които отвличат вниманието ви от 

това, което е важно);  
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6. Целта. Каква цел преследвате с действията си в момента? (краткосрочна, 

дългосрочна). 

Размисълът върху тези 6 елемента може да помогне на всеки, независимо 

дали е обучител или обучаван, да започне да вижда и голямата картина, и 

детайлите, когато се чувства претоварен и е в риск от прегаряне. 

 

Въздействащият обучител е и планиращият обучител  

 

Ето един контролен списък, който да вземете предвид, когато планирате 

смислено време в залата за обучение:  

Време: вашият опит може да потвърди, че това, което планирате, в крайна 

сметка отнема повече време в деня на събитието/обучението/работилницата. 

Сценарий: дори и да сте опитен обучител, съзнателният избор на 

формулировка и разказ, записани предварително, могат да допринесат за 

преживяването на обучаваните. 

Ритуал: имате ли свой ритуал преди началото на обучението? Слушане на 

любимата ви песен, четене на вдъхновяващи цитати или нещо, което може да 

ви помогне да бъдете спокойни и уверени или да почувствате радостта от това, 

че допринасяте за деня на хората - зареждането с добри вибрации и енергия, 

които да предадете, ще подпомогне вашето представяне и преживяването на 

обучаваните. Помните ли, че стресът е заразен?  

 

Източници на вдъхновение и допълнително четене: 

● Цвят и психологическо функциониране: преглед на теоретичната и 

емпиричната работа, статия MINI REVIEW Front. Psychol., 02 април 2015 

г. Секция "Личностна и социална психология", 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00368/full 

● Hunt, R. W. G., and Pointer, M. R. (2011). Измерване на цветовете, 4-то 

издание. New York, NY: Wiley Press. doi: 10.1002/9781119975595 

● Kaya N, Epps H. Асоциации между цвят и емоция: Предишен опит и лични 

предпочитания. Сборник с доклади от AIC 2004 Цвят и бои, междинна 

среща на Международната асоциация по цветовете. 2004. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00368/full
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.616.6634&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.616.6634&rep=rep1&type=pdf
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● Naz, K. & Epps, H. (2004). Връзка между цвят и емоция: Изследване на 

студенти от колежа. College Student Journal, 38(3), 396. Връзка: 

https://psycnet.apa.org/psycinfo/2004-19149-009 

● Поведение при трансфер: Намерението или паметта са на първо място? 

A Model of the Nearest Training Transfer Antecedents, Saeed Khalifa 

Alshaali, Kamal Ab Hamid, Ali Ali Al-Ansi, 2022 - 

https://www.researchgate.net/publication/360975605_Transfer_Behaviour

_Is_Intention_or_Memory_First_A_Model_of_the_Nearest_Training_Trans

fer_Antecedents 

● Белгийската национална стратегия за благосъстояние на работното 

място 2016-2020 г. 

https://employment.belgium.be/sites/default/files/content/documents/W

elzijn%20op%20het%20werk/EN/nat_strategie_EN.pdf 

● Инструменти за самопомощ и тестове за измерване: 

https://proqol.org/self-care-tools-1  

● Канал в YouTube на Елиас Патрас: https://www.youtube.com/@EliasPatras 

● Гледайте интервюто със Сесилия Йеунг, част от поредицата кратки 

интервюта, проведени в рамките на проекта "Бърнаут коучинг", за 

повече вдъхновение относно присъствието и облеклото на обучителите: 

https://youtu.be/YztI5M1tPk0 

● Гледайте интервюто със Станислава Стоева, част от поредицата кратки 

интервюта, проведени в рамките на проекта Burnout Coaching Project, за 

повече вдъхновение относно присъствието и облеклото на обучителите: 

Част 1: https://youtu.be/YztI5M1tPk0; Част 2: https://youtu.be/sdn1U4Bxx-

g  

● Интервю с Merle McKinley относно грижата за себе си за треньори и 

обучители: https://youtu.be/uL0uxzP6aPs 

● Интервю със Сесилия Йонг за ритуалите на обучение и подготвителната 

работа: Част 1: https://youtu.be/Ndskpm6kN8U; Част 2: 

https://youtu.be/YztI5M1tPk0 

● Интервю с Хризанти Вазитари за самоосъзнаването и саморефлексията 

в превенцията на прегарянето: Част 1: https://youtu.be/dsDOYbpbJ-E; 

Част 2: https://youtu.be/q54XKczgp40 

● Ежедневна грижа за себе си за преподаватели, инструменти и 

стратегии за благополучие, Карла Тантильо Филиберт, д-р Крис Сото и 

Лара Веон, 2019 г. 

https://psycnet.apa.org/psycinfo/2004-19149-009
https://www.researchgate.net/publication/360975605_Transfer_Behaviour_Is_Intention_or_Memory_First_A_Model_of_the_Nearest_Training_Transfer_Antecedents
https://www.researchgate.net/publication/360975605_Transfer_Behaviour_Is_Intention_or_Memory_First_A_Model_of_the_Nearest_Training_Transfer_Antecedents
https://www.researchgate.net/publication/360975605_Transfer_Behaviour_Is_Intention_or_Memory_First_A_Model_of_the_Nearest_Training_Transfer_Antecedents
/Users/macbook/Downloads/belgium.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/EN/nat_strategie_EN.pdf
/Users/macbook/Downloads/belgium.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/EN/nat_strategie_EN.pdf
https://proqol.org/self-care-tools-1
https://www.youtube.com/@EliasPatras
https://youtu.be/YztI5M1tPk0
https://youtu.be/YztI5M1tPk0
https://youtu.be/sdn1U4Bxx-g
https://youtu.be/sdn1U4Bxx-g
https://youtu.be/uL0uxzP6aPs
https://youtu.be/Ndskpm6kN8U
https://youtu.be/YztI5M1tPk0
https://youtu.be/dsDOYbpbJ-E
https://youtu.be/q54XKczgp40
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● Смислено общуване с другите, 

https://www.trainerslibrary.org/communicating-meaningfully-with-

others%E2%80%8B/ 

● EQ за обучители и фасилитатори: 

https://www.trainerslibrary.org/emotional-intelligence-basics/ 

● Емоционална гъвкавост: Дейвид, 2016 г. 

● Джулия Камерън, метод "Утринни страници": 

https://juliacameronlive.com/basic-tools/morning-pages/ 

● 17 неща, които правят издръжливите учители, Brian Harris, 2021: 

https://www.amazon.com/17-Things-Resilient-Teachers-

Do/dp/0367520362 

● Благодаря! Как практикуването на благодарност може да ви направи 

по-щастливи, Робърт Емънс, 2008 г. 

● Анализиране на негативните преживявания, без да се размишлява 

върху тях: , Kross, E., Ayduk, O., 2013: 

https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1751-

9004.2010.00301.x 

  

https://www.trainerslibrary.org/communicating-meaningfully-with-others%E2%80%8B/
https://www.trainerslibrary.org/communicating-meaningfully-with-others%E2%80%8B/
https://www.trainerslibrary.org/emotional-intelligence-basics/
https://juliacameronlive.com/basic-tools/morning-pages/
https://www.amazon.com/17-Things-Resilient-Teachers-Do/dp/0367520362
https://www.amazon.com/17-Things-Resilient-Teachers-Do/dp/0367520362
https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1751-9004.2010.00301.x
https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1751-9004.2010.00301.x
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Глава 5 - Въздействащи методи, д-р Лъчезар 
Африканов 

 

 

 

 

 

Образованието и обучението се развиват с висока скорост, в отговор на 

нарастващите предизвикателства пред обществата и на нарастващите 

очаквания на учащите се. Променя се разбирането ни за това какво е добър 

процес на обучение. Когато става въпрос за подкрепа на психическото здраве 

и устойчивост на обучаващите се, като мярка за предотвратяване на 

прегарянето, можем да изследваме различни насоки при избора на 

подходящи методи за обучение. Изборът ни обикновено се определя от 

индивидуалния ни стил, предпочитания и ниво на опит, като обучители. Все 

пак има някои допирни точки, които могат да бъдат вградени в различни 

контексти на обучение.  

Не просто да сме там, за нашите обучаеми, но да ни е грижа 

истински за тях, е това, което прави от едно добро обучение, 

отлично. Само така можем да създадем сигурна и защитена среда, в 

която няма преумора и напрежение за обучаемите, а има лекота и 

изследване.  
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Идея 1 - Виждам те 

 

В същината си, работата на обучителите е да разпознават и признават 

индивидуалните особености на учащите се. Въпреки че всеки обучител ще се 

съгласи с това твърдение, често се случва да пропуснем да видим хората в 

нашата зала за обучение. Да, молим обучаемите да споделят имената си и 

интересни факти за себе си, но дали наистина се свързваме на по-дълбоко 

ниво? 

„Виждам те, можеш да ми се довериш“ е основният резултат, към който 

трябва да се стремим, ако искаме процесът на обучение да бъде изпълнен не 

само с учебни постижения, но и с по-дълбоко чувство за смисъл, което е пряко 

свързано с по-дълбоко удовлетворение и положителна мотивация за учене и 

развитие. Един от показателите за високо ниво на доверие е нивото на 

ангажираност на участниците. Наблюдавайте: колко активни са вашите 

обучаеми в различните дейности, които им предлагате? Има ли обучаеми, 

които изобщо не са активни или когато се включват, изглеждат „срамежливи“ 

или „откъснати“ от процеса? Това са знаци за вас, че нещо в сценария на 

обучението ви може би трябва да се промени. 
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За да можете да „видите“ по-добре обучаващите се и за да могат те да видят 

по-добре вас и себе си, е добре да започнете с кратки дейности за загряване, 

насочени към доброто настроение.  

Следващият примерен списък е разработен и написан от Карла Филиберт в 

книгата „Everyday SEL in High School, Integrating Social Emotional Learning and 

Mindfulness Into Your Classroom, 2021“: 

- Фасилитаторът изключва всички екрани, проектори и компютри в стаята и 

приканва участниците да изключат и приберат всички лични устройства. 

- Фасилитаторът кани всички обучаеми да си представят празен лист хартия 

и да изчистят съзнанието си от всички мисли. 

- След това участниците се приканват да поставят едната си ръка на стомаха, 

а другата - на ключиците си, за да следват ритъма на дишането си (без да е 

необходимо да го контролират). 

- Настройвайки таймера за една минута, фасилитаторът дава възможност на 

обучаемите да затворят очи, докато седят заедно в тишина и дишат. 

- Този процес може да се повтори няколко пъти. Проверете с обучаемите как 

се чувстват по този начин в началото и в края на обучението.  

Идея 2 - Включване 

 

В системния коучинг и работата с констелации често се среща концепцията за 

включеност и цялостност. С други думи, всеки има място в системата и това 
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място трябва да се уважава и признава. Това изглежда валидно за контекста 

на обучението, ако го възприемаме като система, в която всеки обучаем има 

място и глас. 

Как да проверите дали всички са приобщени? Първата стъпка е да се запитате 

по време на процеса на обучение: „Всички ли са включени?“. 

Друга насока за изследване е да си припомняте този принцип, когато усетите, 

че енергията на обучението се „задъхва“ или става напрегната. Някой може да 

се нуждае от пространство, за да изрази или направи нещо. Обърнете се 

директно към обучаемите в тази ситуация. 

Прагматичен подход, за да се гарантира приобщаването на процеса, е да се 

определи приобщаването като част от правилата за обучение, които трябва да 

се спазват от вас и вашите обучаеми. 

При обучението на възрастни става въпрос за съвместно създаване на знания, 

заедно с обучаемите. Можете да се опитате да проучите това понятие, когато 

планирате целите на обучението: „Виждам ролята си тук не толкова като да ви 

науча на нещо, а като да ви напомня неща, които по един или друг начин вече 

знаете; тук съм, за да ви подкрепя в структурирането им“. 

Този подход допринася за спазването на принципа на приобщаването. 

Идея 3 - Да се шегуваш или да не се шегуваш 
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Това изглежда е една от основните дилеми на обучителя, когато решава как 

да подходи към даден процес на обучение. Общата традиция във формалните 

системи като училищното и университетското образование постулира, че 

образованието и обучението са сериозни въпроси, към които трябва да се 

подхожда сериозно. 

Това може да е валидно за някои видове дейности в областта на 

образованието за възрастни, но като цяло няма доказателства за добавена 

стойност или подобряване на резултатите от обучението. В същото време 

преминаването в другия край на спектъра и постоянното пребиваване в 

режим „смях“ също не е добра стратегия, тъй като има обучаеми, които 

предпочитат спокоен и дисциплиниран алгоритъм на учене. 

Първата отправна точка е да се помислите и да си дадете отговор вие, като 

обучител как се отнасяте към хумора в обучението. Има треньори, които са 

естествени шегаджии и в тяхното ДНК е заложено да добавят шеги в 

обучението си. Ако това е естествено, значи е автентично. Обучаемите и 

хората като цяло се доверяват на автентичността. 

Напротив, ако сте по-скоро интроспективен професионалист, не се насилвайте 

да вграждате хумор само защото някой ви е казал, че той има положителен 

ефект върху обучението ви. 

Когато се намирате в международна среда, бъдете осъзнати и си напомняйте, 

че може да има неподходящи за културата шеги и коментари. 

Ако искате да добавите весело настроение към обучението си, но чувствате, 

че има риск да прекалите, ограничете се до това да влезете в обучението с 

положително настроение и истинско намерение да служите и да подкрепяте 

обучаващите се. Можете да проведете малък ритуал преди обучението със 

себе си, по време на който отправяте пожелания за успеха на вашите 

обучаеми. По този начин ще добавите позитивизъм от самото начало. 

Идея 4 - Свободен избор 

Понякога обучителите се увличат да добавят широк набор от дейности в 

дизайна на обучението, водени от силната си отдаденост към постигане на 

резултат, и ефективността за обучаемите. Не забравяйте, че това е вашият 

избор на дейности, които смятате за най-подходящи за техните нужди. 

Въпреки че обикновено този подход работи добре, може да има случаи, при 
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които обучаемите изглеждат неангажирани, което предизвиква стрес както за 

обучителя, така и за цялата група. 

Един от начините за избягване на напрежението е да се наблегне на правилото 

за свободен избор да не се участва в планираните дейности. Когато кажете 

открито: „Скъпи участници, избрах за вас набор от дейности за днешното 

обучение. Наясно съм, че на някои от вас може да не им се иска да изпълняват 

някои от дейностите и затова предлагам да се споразумеем за правилото на 

свободния избор, т.е. всеки е свободен да не участва в дадена дейност“, това 

веднага внася облекчение в груповия процес и създава предпоставки за 

гладък и положителен процес на обучение. 

Идея 5 - Не спирайте движението  

Мотивацията за добре структуриран дизайн на обучението е да се осигури 

структура и логически поток в процеса на обучение, което да доведе до 

предварително определени резултати от обучението. Въпреки че това винаги 

трябва да е така при планирането на професионално обучение, понякога може 

да се превърне в източник на неангажираност за учащите. 

Живеем в динамични и изпълнени с предизвикателства времена. Обучаемите 

внасят своите проблеми в залата за обучение и понякога тези проблеми могат 

да бъдат изразени както вербално, така и чрез невербални движения и 

емоционални реакции. 

Вие решавате дали да спрете планирания процес на обучение и да се заемете 

с тях, или да продължите да следвате сценария за обучение. За някои 

обучители е от решаващо значение да се придържат към плана, а тези 

ситуации се възприемат като лични проблеми, несвързани с целите на 

обучението, и те не трябва да бъдат в центъра на вниманието. За други тези 

моменти са идеалният момент да промените плана и да отделите достатъчно 

време, за да разгледате това, което се очертава като теми и да продължите в 

тази посока. 

Трудно е да се прецени кой е правилният подход. Решението ви зависи също 

така от степента на интензивност на реакциите, идващи от даден учащ, който 

изразява своите проблеми. 

И все пак, ако искаме да предприемем ефективни мерки, за да бъдат нашите 

обучения положителна среда за израстване на хората, няма нищо по-важно от 
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това да се погрижим добре за себе си като обучители и за емоционалното и 

психическо благосъстояние на нашите обучаеми. В заключение, виждайки, че 

от страна на обучаемите се появяват движения, които изискват отдалечаване 

от вашия план, експериментирайте и го трансформирайте. Така ще създадете 

енергия за едно наистина значимо преживяване и ще насърчите ученето в 

дългосрочна перспектива. 

Не забравяйте, че всичко това е процес на съвместно учене, което означава и 

колективна отговорност за това как да продължите напред. Попитайте цялата 

група в каква посока иска да поеме и улеснете постигането на общо съгласие. 

 

Източници на вдъхновение: 

● Карла Филиберт. Everyday SEL in High School, Integrating Social Emotional 

Learning and Mindfulness Into Your Classroom, 2021, 

https://www.routledge.com/Everyday-SEL-in-High-School-Integrating-

Social-Emotional-Learning-and  

Mindfulness/Philibert/p/book/9780367692353  

● Отключване на системната мъдрост от Siets Bakker и Leanne Steeghs 

● Системен коучинг от Ян Якоб Стам и Биби Шрьодер 

● Системен коучинг и констелации от Джон Уитингтън 

● Безпроблемният предприемач от Martijn Meima 

● Системно управление на прехода Maaike Thiecke и Bianca van Leeuwen 

● Системно лидерство от Ян Якоб Стам и Барбара Хугенбум 

● Движещи се въпроси от Siets Bakker 

● Признаване на това, което е от Бърт Хелингер 

  

https://www.routledge.com/Everyday-SEL-in-High-School-Integrating-Social-Emotional-Learning-and-Mindfulness/Philibert/p/book/9780367692353
https://www.routledge.com/Everyday-SEL-in-High-School-Integrating-Social-Emotional-Learning-and-Mindfulness/Philibert/p/book/9780367692353
https://www.routledge.com/Everyday-SEL-in-High-School-Integrating-Social-Emotional-Learning-and-Mindfulness/Philibert/p/book/9780367692353
https://www.amazon.com/Unlocking-systemic-wisdom-knowledge-constellations/dp/197371423X
https://hellingerinstituut.nl/en/books/systemisch-coachen/
https://www.amazon.com/Systemic-Coaching-Constellations-Application-Individuals/dp/0749475498
https://www.intuition-in-business.com/the-effortless-entrepreneur/
https://www.amazon.com/Systemic-Transition-Management-Take-change-ebook/dp/B09PLD6R12/ref=sr_1_1?crid=1TSEOP13EZ3IN&keywords=Systemic+Transition+Management&qid=1660290523&sprefix=systemic+transition+management%2Caps%2C115&sr=8-1
https://hellingerinstituut.nl/en/books/systemic-leadership/
https://moving-questions.com/moving-questions-the-book/
https://www.amazon.com/Acknowledging-What-Conversations-Bert-Hellinger/dp/1891944320/ref=sr_1_1?crid=11I0NQN8OAXOQ&keywords=acknowledging+what+is+bert+hellinger&qid=1660290762&sprefix=acknowleding+what+is+bert%2Caps%2C121&sr=8-1
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Вместо заключение  

Бъдете осъзнати и проактивни обучители! 

Надяваме се, че това ръководство ви е харесало и че то ще допринесе за 

вашата добра практика на обучение. 

Бихме искали да ви помолим да споделите и вашите виждания за това как да 

създадем ангажиращо обучение, което да стимулира положителното и 

смислено учене. 

Моля, споделете вашите идеи, съвети и препоръки по една или всички 

ключови теми които представихме в тези 5 глави, в нашата глобална онлайн 

общност, уеб пространството на проекта Burnout Coaching Project:  

https://www.linkedin.com/showcase/burnout-coaching-project/  

Можете също така да добавяте истории и размисли за използването на 

принципите и насоките, предложени в наръчника. 

Благодарим за вашия принос и ангажираност! 

 

Светослава Стоянова, 

Лъчезар Африканов  

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/showcase/burnout-coaching-project/

