
 
 

 
 

Проект 
Girls Lead: Подпомагане на младите жени да се реализират като социални 

предприемачи и да поемат лидерски роли в живота си 
 
 
 

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛЯ 
Програма за развиване на лидерски умения сред 

момичетата 
 
 
Проект №: 2018-UK01-KA205-047767.  
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият документ 
отразява само личните виждания на своя автор и от Комисията не може да бъде търсена 
отговорност за използването на съдържащата се в него информация.   



 

 

Girls Lead: Supporting young women into finding their place as 
social entrepreneurs and in taking on leadership roles in early life 

Project Ref: 2018-UK01-KA205-047767  
 

 

 
2 

Подготовка за обучението 
 
Подгответе залата за обучение предварително, съобщете на участниците точния адрес 
достатъчно дни преди събитието, посочете ако е необходимо локацията на картата. 
Уточнете точния брой на участниците. 
Подредете материалите си и подкрепящите документи, които са ви необходими за обучението. 
В случай, че темата, а и самата презентация са по-сложни, подгответе пакет печатни материали 
за всеки участник. 
Направете „суха“ тренировка преди обучението, за да тествате материалите и да придобиете 
по-голяма увереност. Представете си, че пред вас има публика. Предвидете каква ще е 
реакцията им. Помислете за варианта, да направите видео-запис на предварителната си 
тренировка, така че да можете да изгладите представянето си и да преработите нещата така, че 
да са подходящи за конкретните обучаеми. 
Прегледайте отново целите на обучението, за да сте сигурни, че това, което ще представяте, им 
съответства напълно. 
Подгответе си резервен комплект маркери, тиксо, табелки за имената, моливи, химикали, листи 
за писане и др.  
 
Срещнете се с някои от участниците предварително, за да добиете представа за мотивацията, 
нагласите и притесненията им към предстоящото обучение. Ако усетите някакво напрежение, 
дайте им възможност да се успокоят, като: 

• ги изслушате внимателно, 
• проявите емпатия, 
• им предложите вие да се заемете с техните притеснения, ако това е възможно,  
• научите колкото се може повече за участниците в обучението: нивото на техните знания, 

демографски данни за тях, предходния им опит от обучения. 
 
Тествайте предварително работата на мултимедията и осветлението в залата.  
Прегледайте обратната връзка, дадена ви от други групи, с които сте провеждали тренинг на 
настоящата тема. Определете коя от под-темите е предизвикала най-слаб интерес или е 
останала най-неясна, анализирайте причините за това. 
Разговаряйте с участниците, за да разберете колкото се може повече за техния стил на учене, за 
стила им на комуникация, и за общия им ентусиазъм по отношение на обучението. 
 
Помолете участниците да попълнят подготвения GirlsLead въпросник за предварителна оценка 
преди за започне самото GirlsLead обучение, за да успеете да съберете повече информация за 
техните очаквания и опитът им по отношение на темата на обучението.  
 
Бъдете възможно по-отрано в залата, за да можете да си поговорите в по-неформална форма с 
участниците – така ще се опознаете по-добре и ще научите повече за техните очаквания към 
обучението. 
 
Упражнявайте се да пишете на флипчарта преди началото на обучението. Може да си 
начертаете линии по флипчарт листите (леко, с молив), които да ви улеснят при писане. Освен 
това, част от информацията, която ще представяте по време на обучението, можете да си 
нанесете на флипчарт листи предварително. 
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В допълнение, подгответе табелки с надпис Учтивост, Участие и Конфиденциалност, и ги 
разлепете из залата. Може също да добавите думите Упражнения, Ролеви игри, Учене и 
Забавление.  
 
Интерактивни методи и техники по време на обучението 
 
Ледоразбивачи  
 
Използването на ледоразбивачи е чудесен начин за откриване на сесията, за включването на 
всички в работата и за въвеждане на конкретната тема. Те помагат на хората да се отпуснат и да 
забравят за задръжките си, които биха им попречили да участват пълноценно в обучението и да 
задават въпросите си, да участват в дискусиите и упражненията. Ето някои идеи за това, как да 
ги провеждате правилно. 
 
Не всички ледоразбивачи работят. Някои могат да са напълно неуместни и да помрачат остатъка 
от обучителния ви ден. За да се предпазите от това, избягвайте упражнения, които повишават 
напрежението. Вземете предвид следното: 

• Не предлагайте на участниците нещо, което би ви причинило дискомфорт, ако вие бяхте 
на тяхното място. 

• Предвидете продължителността на ледоразбивача да е подходяща за 
продължителността на сесията.   

• Ледоразбивач с по-голяма продължителност би бил подходящ за тренинг, който трае от 
два до пет дни, докато едно бързо упражнение (от две до пет минути) би било 
подходящо за еднодневен или по-кратък тренинг.  

• Познавайте аудиторията си. Не всеки е готов да направи нещо малко по-глупаво в 
началото на обучението.  

• За хора, които вече се познават, някои от упражненията могат да им се сторят излишни. 
• Смесена аудитория от участници, които за първи път се събират заедно за обучението, 

биха имали по-голяма полза от това, да се опознаят. 
 
Това са примери за някои по-малко рискови ледоразбивачи: 

• Да накарате хората да се представят.   
• Да се сформират групи от по двама участници и всеки от двойката да представи своя 

съотборник, посочвайки името му, професията му, какви са целите му относно 
обучението, и нещо по-необичайно за него. 

• Да накарате хората да опишат най-необичайното обучение, в което са участвали.  
• Да пресметнете сумата от общия дългогодишен опит на всички участници – чудесен 

начин да акцентирате върху възможността, участниците да научат много един от друг. 
 
А това са примери за някои по-приключенски ледоразбивачи – те отнемат също така и повече 
време: 

• Екипна симулация, която подчертава стойността на екипната работа. 
• Ловът на чистача – игра, в която на всеки се раздава списък с необичайни твърдения, 

отнасящи се за участниците в тренинга. След това всички тръгват из стаята и трябва да 
намерят човека, за когото твърдението отговаря в най-голяма степен – например „има 
седем деца и осем котки“. За да се насърчи по-активното участие на всички в играта, 
може да се обяви награда за първия, изпълнил упражнението.  
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Видеа: Използвайте техните предимства  
 
Видеото може да бъде чудесен инструмент по време на преподаване, но неговата ефективност 
може да бъде значително намалена при неправилната му употреба.  
Вместо да показвате цели видеофилми, използвайте клипове. Избирайте отделни сцени, за да 
моделирате определен тип поведение, или негова противоположност. Интересувайте се какво 
се е харесало на участниците, или дали те биха постъпили по друг начин.  
Ако ще работите по даден казус, използвайте видеоклипове, за да илюстрирате някои от 
засегнатите аспекти.  
Нека видеата, които гледате по време на обучението да са достъпни за участниците и след него, 
в случай, че някой иска по-късно да си прегледа материалите от обучението, да ги покаже на 
свои колеги, или да придобие представа за цялата програма. 
 
За да определите кога е най-подходящо да ги използвате, отговорете си на следните въпроси:  

• Какво се опитвам да постигна, показвайки това видео на обучаемите? Какви са желаните 
резултати, които искам да постигна с него? 

• Кога е най-подходящото време да се използва видеото? 
o Когато трябва да се започне дискусия по дадена тема?  
o Когато трябва да се обобщи представеното учебно съдържание? 
o Като част от разглеждан казус? 

• Включете видеото в дизайна на обучението. 
• Където е подходящо, посочете желаните резултати от обучението преди гледането на 

видеото. 
• Формулирайте въпроси, свързани със съдържанието на видеото, на които участниците 

трябва да отговорят, работейки самостоятелно или по групи. 
 
Не забравяйте:   

• Да изгледате предварително видеото, което ще представяте, за да сте напълно запознати 
с ключовите моменти в него. 

• Да проверите качеството на филма – картина, звук – непосредствено преди обучението. 
• Да бъдете по-предпазливи към видеа, които са „на мода“ в момента или в които се 

използват остарели изрази и думи. Обучаемите лесно ще бъдат разсеяни от подобни 
несъответствия. 

 
Когато обмисляте да вземете под наем или да закупите видеоматериал, имайте предвид:  

• Търговците предлагат услугата предварителен преглед на видеото. Възползвайте се от 
нея и не разчитайте само на ревюто към видеото.   

• Потърсете в местната библиотека за по-евтини алтернативи. 
• Помолете колегите си да ви препоръчат подходящи видеа по дадена тема. Много 

мениджъри разполагат с богат набор от видеа, които стоят неизползвани в кабинетите 
им. 

• Други организации, с които си партнирате, може да имат подходящи видео материали, 
които да вземете на заем в замяна на друга услуга. 

• Преценете добре, дали да купите или да вземете под наем видеото. Ако имате 
намерение да използвате видеото за повече от едно обучение, по-рентабилно е да си го 
закупите. 
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Игри, дейности и упражнения 
 

• Игрите често се използват в обученията, за да демонстрират специфични принципи на 
преподаване чрез упражнения, в които участниците се впускат, без да изпитват 
притеснение. Игрите постигат в най-голяма степен целта си, когато в тях се използват 
техники и инструменти, които не са свързани с ежедневието на участниците. 

• В специализирани формати и в треньорски ръководства има голям избор от игри. Когато 
избирате или създавате игри, уверете се, че всяка игра е в съответствие с принципите за 
обучение на възрастни. Игрите трябва да са интересни, съпроводени с 
предизвикателства и да не причиняват неудобство на участниците в тях. Играта трябва 
да продължи толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира, че участниците 
са научили на нещо от нея.   

• Игрите трябва да насърчават здравословна и забавна конкуренция, която да признава 
победителите, но никога да не подценява победените.  

• Адаптирайте игрите към възрастта и комфорта на участниците (не всеки обича да стои 
със завързани очи). 

• Игрите трябва да бъдат пряко свързани с конкретни принципи на преподаване, заложени 
в учебната програма, а не с общи принципи или наблюдения.  

• Уверете се, че играта е нова за участниците. Например, вече много хора са преминали 
през игри – симулации. 

• Очакваните резултати или заключения не трябва да бъдат предвидими или очевидни 
от самото начало (например, че десет ръце работят по-бързо от две). 

• Ако групата е разделена на екипи, уверете се, че екипите са достатъчно малки, така че 
всеки да може да участва пълноценно. 

• Инструкциите трябва ясно да се обявят или напишат. Постоянните прекъсвания за 
разяснения понижават енергията на обучителните възможности.  

• Учебните наблюдения трябва да се отнасят както до процеса, така и до резултата.  
• Отделете достатъчно време за дебрифинг на обучителните резултати.  
• Уверете се, че времето предвидено за играта, е достатъчно; в противен случай, 

непрекъснатото следене на часовника ще компрометира обучението. 
 

Презентации 
 
Проектирането на изображения директно от лаптопа по време на обучението се е превърнало в 
предпочитан метод за треньорите, когато споделят някаква информация с групата. Но тъй като 
обученията стават все по-високотехнологични в днешни дни, има опасност да „заслепите“ 
публиката от това непрекъснато прожектиране, вместо да се свържете с нея. Запомнете: вашите 
слайдове са предназначени да допълват вашето присъствие и това, което говорите на публиката, 
а не изцяло да ги заместят.  
 
Следните съвети могат да ви помогнат да подсилите своите послания, когато правите 
презентации: 

• Поддържайте последователността на вашите слайдове – различните анимации на всеки 
слайд ще отклонят вниманието на хората и те вместо да се фокусират върху 
съобщението, което искате да им предадете, ще обръщат повече внимание на 
технологиите. Повечето софтуерни програми имат функция за добавяне на звуци, но 
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малко от тях имат отношение към съобщението. Звукът от спирачки на автомобил, от 
стрелба, от биещи камбани може би е подходящ веднъж на ден и то само по много 
специален повод.  

• Уверете се, че изображенията, които използвате, допълват представяната 
информация. Избягвайте да използвате обикновени, стоящи като залепени, 
изображения на хора. Вместо това потърсете в интернет за нови клипове, които да 
подсилят посланието ви.   

• Спазвайте правилото 5 & 5 – не повече от пет изречения (кратки) и пет думи на ред. По-
малко е по-добре.  

• Използвайте презентер (дистанционно), за да можете да се движите свободно из залата, 
и да не се налага да стоите постоянно до компютъра и да натискате клавиши за смяна на 
слайда.   

• Проектирайте слайдовете си така, че да са приятни за гледане и лесни за четене. 
Използвайте тъмен цвят за текста на бял фон или светъл (бял или жълт) текст на тъмен 
фон – и двата варианта са удачни. Текст в приятни цветове и красив фон – нека изборът 
ви да допълва посланието на презентацията ви. 

• Уверете се, че последователността на слайдовете ви съвпада с последователността на 
останалите обучителни материали. Ако не е така, това ще създаде объркване у 
участниците.  

• Уверете се, че мултимедийният ви проектор е достатъчно мощен, за да прожектира 
ясна картина, особено в светла стая.  

• Когато не използвате проектора, изключете го. По този начин хората ще гледат вас, а не 
екрана. 

• Никога не четете презентацията си от екрана. Всъщност, никога не четете ред по ред от 
слайда! Публиката ви е достатъчно грамотна и може сама да го направи. Вместо това, 
преди да покажете новия слайд, направете встъпителен коментар от рода на: „Сега ще 
ви представя четирите най-важни идеи …“. След това, когато слайдът се покаже на екран 
и участниците прочетат въпросните идеи, задайте им въпроси, които да им помогнат да 
вникнат в тях и да ги разберат. Можете например да попитате: „Коя според вас е най-
добрата идея?“ или „Кой съвет би ви свършил най-добра работа?“  

• Използвайте функцията за анимиране, при която редовете се появяват един след друг. 
Използвайте я обаче само за ключови слайдове, в които всеки ред е важен и искате 
последователно да обсъдите с участниците написаното. Ако използвате обаче тази 
функция прекалено често, ще създадете у участниците чувство на безсилие и че държите 
всичко прекалено строго под контрол.   

• Когато е възможно, използвайте компютъра си да прожектиране видео. Въздействието 
е по-голямо поради големия екран. 

 
Оценяване на обучението  
 
Оценката след приключване на обучението е инструмент за измерване удовлетвореността на 
клиентите. Оценката трябва да се отнася до следните елементи на тренинга: 

• Отговорил ли е на очакванията на участниците?  
• Бил ли е навременен? 
• Била ли е продължителността му подходяща? 
• Били ли са организацията и протичането на сесиите и материалите подходящи?   
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• Било ли е добре фасилитирано обучението?  
• Има ли незабавни резултати от обучението? 
• Били ли са локацията, оборудването, комфортът в залата на ниво?  
• Какво е било качеството на материалите (напр. комплект материали, работни листи, 

видеа)?  
• Какво е било темпото на работа?  
• Доколко уместна за участниците е била темата? 
• Участниците ще могат ли да използват в практиката си наученото? 
• Участниците имат ли някакви препоръки към материалите? 
• Има ли препоръки към стилът на преподаване? 
• Кои са били най-много подходящите и най-малко подходящите теми?  
• Оценка на храната и настаняването.  

 
В GirlsLead комплекта обучителни материали е наличен и въпросник за последваща оценка на 
GirlsLead обучителната програма. Неговата цел е да измери степента, до която обучаемите са 
повишили знанията си за лидерството и дали това обучение им е помогнало да се почувстват по-
добре подготвени за ролята си на бъдещи лидери. 
 
Топ 10 съвета за треньори 
 

1. Придържайте се към програмата. 
2. Фокусирайте се върху обучителните цели. 
3. Обучавайте възрастните като възрастни. 
4. Подсигурете възможност за равно участие на всички. 
5. Справяйте се по подходящ начин с участници с проблемно поведение. 
6. Дайте най-доброто от себе си. 
7. Хората имат големи очаквания към обученията, в които участват. 
8. Преглеждайте периодично програмата. 
9. Изслушвайте обучаемите. 
10. Осигурете безопасна среда по време на обучението. 
11. Забавлявайте се.  

 


