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ALMA 
ДОСТЪП ДО ЕЗИКОВИ МЕТОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МИГРАНТИ ЗА 

СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС 
 
 

НАСОКИ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ПО ALMA 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: МЕТОДИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

 
Описаните методи могат да се използват като част от обучителната програма ALMA на всеки етап от 
програмата. Опитайте се да ги използвате в комбинация, за да разчупите шаблона и да насърчите 
разнообразието и иновациите.  
 
Метод №1: Игри за рачупване на леда  
Игрите за рачупване на леда се препоръчват в началото на програмата. Те спомагат за изграждането на 
екип и дават възможност на обучителя да се запознае по-добре с участниците. Игрите трябва да са 
забавни и релаксиращи и да се използват в неформална обстановка. Подходящи са и за обучаеми, които 
не владеят добре езика, с цел да ги подкрепят в изграждането на доверие в нов езиков и културен 
контекст. Съществуват ресурси на различни езици, предлагани от някои организации, за онлайн игри за 
разчупване на леда. По-долу Ви предоставяме някои предложения, като пример и ресурс за търсене на 
повече подробности.  
 
Пример: Свързване на истории 
Преглед на дейността: 
Свързването на истории е забавна дейност за изграждане на екип, която е свързана с намирането на 
общи преживявания или теми между хората. Тази дейност работи най-добре в малки групи от 6-8 души. 
Целта на играта е да свърже кратки истории по интересен начин. Всеки човек трябва да сподели поне 
един елемент, който се свързва с другите кратки истории. Колкото по-дълга е веригата от елементи, 
толкова по -добре. 
 
Запишете няколко думи на лепящи листчета, за да може да проследите всяка част от историята. В края на 
играта групата с най -дългата свързана верига от истории е победител. Можете да помолите участниците 
да споделят цялата история с група. Тази дейност е забавен начин да накарате хората да споделят 
истории, като същевременно ин помага да намерят прилики или общи интереси. 
 
Допълнителни ресурси за игри за разчупване на леда 
 
Пример за Ice Breaker BINGO от Flanders Family  и как да направим Ice Breaker BINGO  
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Метод №2: Фасилитация на ротационен принцип 
Фасилитацията се е превърнала в отделна дисциплина, която се използва на всяко ниво в организациите, 
за подпомагане при вземане на решения по време на срещи, разрешаване на проблеми или за 
генериране на творчески идеи. Фасилитацията на ротационен принцип е способ, при който някой от 
обучаемите поема водеща роля с цел да улесни протичането на сесията и след това предава щафетата на 
следващия  участник в обучението. Те по същество поемат ролята на обучител. Препоръчително е това 
да се направи по средата на обучението или в края на програмата, и то само за конкретни дейности, а не 
за цялата сесия. Фасилитацията на ротационен принцип насърчава участието и изгражда доверие при 
тези, които искат да засилят своите презентационни и лидерски умения. Това може да не е подходящо 
за всички участници, затова опитайте се да насърчите тези, които са мотивирани да направят това, без да 
оказвате натиск върху тези, които не желаят. 
 
Пример: Фасилитация на ротационен принцип за обсъждане на наученото от обучаемите по време 
на сесия 
Преглед на дейността: обучителят излъчва доброволец, който да улесни протичането на сесията. 
Доброволецът поема водещата роля и пита всички останали участници да споделят впечатленията си от 
днешната сесия. Той/тя кани всеки да се изкаже, слуша внимателно, отговаря на въпроси, расъждава 
върху казаното от тях, след което предава щафетата на следващия участник. Новият фасилитатор пита, 
къде участниците са срещнали най-големи трудности, какво не са разбрали по време на сесията и как 
може да бъде подобрена работата. Двамата фасилитатори споделят опита си пред цялата група в края на 
сесията. Тази дейност трябва да продължи не повече от 15 минути. 
 
Допълнителни ресурси за фасилитация 
 

 Изображение на The Big Picture Graphic Facilitation 
 
 
Метод №3: Групова дискусия  
При груповата дискусия участниците споделят открито впечатленията си от сесията пред останалите 
обучаеми. Този метод може да се използва в края при всяка сесия за изграждане на увереност и усещане 
за групова идентичност и работа в екип. Много дискусионни модели и дискусионни теории изтъкват 
значението на переспективното мислене. Това е така, тъй като чрез представянето на другите участници 
може да научите неща, които биха ви помогнали да ги опознаете и разбирате по-добре. 
 
Груповите дискусии позволяват на участниците да опознаят по-добре себе си и да открият собствената си 
идентичност; Така те разбират по-добре собствените си емоции и определят своите граници. Работата с 
помощта на групови дискусии помага за изграждането на личната идентичност, като част от групата. 
Участниците напредват, трупайки смелост и увереност. Подобна ангажираност може да допринесе за по-
добри резултати от обучението.  
 
Допълнителни ресурси за дискусия  
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Изображение на Zlata Blog  
 
Метод №4: Мислещата среда 
Мислещата среда е философия на комуникацията, базирана на работата на Nancy Kline. Това е поредица 
от практически ценностно базирани приложения, които са полезни в живота на общността и 
организацията, като също така формират основата на преподавателската педагогика и коучинг подхода. 
Метода може да се използва по всяко време в течение на програмата, но се препоръчва да не се прилага 
твърде често. Този метод позволява равенство при участието, размисъл и по -бавна обработка на 
информацията и взаимно уважение. За да проведете сесия с помоща на този метод, трябва да 
разгледате десетте компонента, които насърчават равнопоставеността, приобщаването, откритостта и 
бавното, но задълбочено мислене.   
 
Допълнителни ресурси за Мислещата среда 
 

Изображение на Prezi  
 
 
Метод №5: Даване и получаване на обратна връзка 
Ефективното даване и получаване на обратна връзка може да подкрепи и спомогне за изграждането на 
екип, с помощта на конструктивни съвети. Методът използва емоционалната интелигентност, за 
създаване на подкрепяща екипна среда. 
 
Изразът „обратна връзка“ има отрицателен смисъл за някои хора - той често се възприема като нещо 
негативно. Всъщност обратната връзка има две много положителни функции - мотивация и 
усъвършенстване. Признанието, т.е похвалата за добре свършена работа е силно мотивиращ фактор за 
всеки от нас. Когато похвалите някого за добре свършена работа, е много по -вероятно той да се 
почувства мотивиран и стимулиран да работи по -добре. (Имайте предвид, че целта тук е да се помогне 
на другите да работят по -добре, а не по -усилено!). Всеки има нужда от усъвършенстване и работата на 
мениджъра е да помага на другите да разгърнат пълния си потенциал. Усъвършенстването е свързано 
предимно с надграждане върху това, което вече е направено добре. То е необходимо и когато се 
отклоним от поставените целите или показваме слаби резултати. 
 
За някои хора може да изглежда трудно да дават откровени отзиви за другите участници, особено в 
началото на обучителната програма, когато хората не се познават толкова добре. Поради това се 
препоръчва използването на малки кутии, които да се поставят някъде в стаята, за да могат всички 
участници да дадът и да получат обратна връзка. Желателно е да има кутия за всеки участник с неговото 
име, в идеалния случай със снимка, тъй като хората няма да знаят името на всеки участник още в първия 
ден на обучението. Обучителят/фасилитаторът може да насърчи всички участници да напишат лично 
съобщение до друг колега (предлагайки да има само положителни отзиви) и след това да го поставят в 
кутията на този участник. Това помага за мотивацията и усъвършенстването, като същевременно 
поддържа колегиална атмосфера и гарантира поверителност.  
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Допълнителни ресурси за даване и получаване на обратна връзка  
 

 Изображение на кутии за обратна връзка от Student Leadership 
Programme @150Leaders 
 
Метод №6: Ролева игра и симулация 
Ролевата игра и симулацията са форми на учене чрез опит. Обучаемите изпълняват различни роли, 
приемайки профил на герой или известна личност, като участват в разнообразни и комплексни учебни 
дейности, взаимодействайки помежду си. Ролевата игра и симулацията са инструменти за обучение и 
могат да се прилагат, както при екипи, така за отделни индивиди - онлайн или присъствено. Те променят 
съотношението на силите при преподаване и учене и взаимоотношенията между обучаеми и обучители, 
тъй като участниците учат чрез преживявания, превъплъщавайки се в избраните от тях образи. Тези 
учебни методи позволяват оценка, насочена към обучаемите, при която поставената задача предполага 
активно учене. Обучаемите участват активно, както в самоценяването, така и в оценяването на другите 
участници, и по този начин получават устойчива обратна връзка. 
 
Този метод има много предимства: 
Това е отлично средство за вземане на решения при оценяването 
Полезен е за обучаеми, които работят в напрегната професионална среда 
Може да се адаптира към различни нива на сложност, според нивото на компетентност на участниците 
Помага на участниците да оценят способността си да работят под натиск и в група 

Допълнителни ресурси за ролеви игри и симулации  

 Изображение на Copper Chronicles 

Метод №7: Коучинг и менторска програма 
Коучингът и ментроството могат да бъдат ефективни подходи за развитие способностите на 
служителите. И двата термина са добили популярност, тъй като много работодатели и предприемачи ги 
използват, за да подобрят уменията, знанията и представянето на своите служители, свързани с 
конкретни умения и цели. По време на програмата за обучение, преподавателите могат да действат като 
треньори/ментори или да използват други колеги или ролеви модели като треньори и ментори на 
обучаемите, които обикновено си взаимодействат и извън класната стая.  
 
Допълнителни ресурси  за коучинг и менторство 
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Изображение на Elite Track 
 
 
Метод №8: Скициране 
Скицирането, наричано още визуално водене на бележки, е творческият и графичен процес, чрез който 
всеки може да записва мислите си с помощта на илюстрации, символи, структури и текстове. 
Информацията и илюстрациите работят в тандем, за да създадат разбиране и прегледност. 
Илюстрациите ви помогагат да разберете текста, а текстът, от своя страна, ви помага да разберете 
изображенията. Този метод може да се използва, когато обучаемите нямат добри езикови умения и 
предпочитат да използват предимно изображения и по-малко думи, за да илюстрират мислите си и да 
представят идеите си.  
 
Допълнителни ресурси за Sketchnoting 
 

  Изображение на Langwitches 


