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I. ЗАЩО SMART STRATEGIES LTD. ПРЕДЛАГА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ 

КАПИТАЛ В ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕДА? 

 

Управлението на човешките ресурси е философия за управление на хората, която се основава на тезата, че нивото на 

развитие на човешкия капитал има решаващо значение за постигане на успех на всяка организация. 

 Стратегическото управление  на хората и техният човешки капитал е цялостен и продължителен процес във всяка 

организация. Процесът по управление на хората основно е насочен към оптимизиране и развитие на уменията им и техните, 

професионални и личностни компетентности.  

Човешкият капитал на организационно ниво е сумарният потенциал от способности, умения, талант, образование и 

придобита квалификация на заетите в професионалната дейност служители, мениджъри, лидери, заедно с тяхната ефективност – 

личностна и професионална, мотивация, ценности и поведение.  

               Ако се подходи към тезата, че „Човешкият капитал има инвестиционен характер, определящ се от пропорцията на вложени 

професионални компетентности на персонала и получени високи оценки за реализирани цели, професионални постижения и ефективно 

осъществени дейности и отговорности на организационно ниво“, то вложените средства в човешкия капитал не са с мигновенна и 

цялостна възвръщаемост.  

Възвращаемостта на инвестициите за обучения и развитие на човешкия капитал е дългосрочен процес. Той преминава през 

различни етапи: изследване на потребности от обучения и развитие; създаване на стратегия за развитие на човешкия капитал, която да 

определя посоката на организацията в постигането на своите основни стратегически цели за определен период от време;  дългосрочна 

програма с надграждащи теми за обучения за развитие на компетентностите и личностния потенциал в организацията от различни 

йерархични нива. 

Всяка организация избира политиката си по отношение на развитие на човешки капитал, неговото привличане, мотивиране и 

задържане. Колкото повече в една организация се мисли и работи за развитието и усъвършенстването на нейните бизнес процеси, 

дейност, служители, бизнес партньори и пазари, толкова повече се вземат управленски решения за инвестиране в обучения на хора и 

развитие на компетентности. 

                 

 

 



Примерни програми и дизайн на теми за обучения 

Потенциални 

потребности 

Обучение 1 Обучение 2 Обучение 3 Обучение 4 Обучение 5 Обучение 6 Обучение 7 
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Работа в екипи и 
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ефективност чрез 

изграждане на 

доверие 

Управление на 

емоционалните 

инвестиции в 

работата 

 

Управление на 

стрес и 

изграждане на 

стресов толеранс  

Управление на 

конфликти и 

идентифициране 

на потребности, 

скрити зад 

конфликта 

Управление 

на времето 

Ефективна 

комуникация с 

клиенти 

Ефективни 

умения за 

продажби 
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Стратегии за 
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ефективно 
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решения 

Умения за 

управление чрез 

делегиране  

Умения за водене 

на ефективни 

преговори чрез 
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комуникация 

Управление на 

конфликти  
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3. Академия за 

Лидери  

Реторика за 
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ефективно 
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говорене  
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управление на 
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модела „Уолт 

Дисни“ 

 



Теми и описание на базови обучения 

 

1. Реторика за Лидери на 21 век – Умения за ефективно публично говорене 

Обучението е с практическа насоченост и включва модули за формиране, развиване и усъвършенстване на умения за създаване на 

организационни, институционални, имиджови, проектови, отчетни, персонални и други презентации.  В дизайна на обучението 

основно се цели да се развият комуникационните и презентационни умения на участниците. По време на симулативните и ролевите 

игри се развиват умения за ефективно съчетаване на езикови, неезикови и визуални елементи. Презентирането пред различни публики 

се усъвършенства чрез анализ на видеозаписи или чрез ролеви игри. Комуникативните умения чрез използване на ораторски техники и 

похвати са с приложимост към различна публика и аудитория. 

 

2. Умение за Управление на хора в процес на организационна промяна 

Основната задача на обучението е да създаде единна представа и понятиен апарат за управление на хората в екипите и организацията. 

Основната идея на обучението е да запознае участниците с основни понятия от мениджмънта и лидерството. Темите в обучението 

представят модели и подходи от стратегически мениджмънт и запознават с основни методи и техники за въвеждане на промяна и 

управление на отношението сред персонала.  

Обучението е предназначено основно за лидери и мениджъри от високо ниво, в чиито отговорности и задължения пряко или косвено 

влиза работата с управлението на хора. Модулите са полезни и за тези управляващи, чиято ефективност е обвързана и зависи от 

ефективността на екипите им.  Чрез обучението участниците научават какви подходи, методи и стратегии да използват за изграждане 

на единни екипи. Информацията в модулите е основно фокусирана върху това, как да постигнат балансиране, мотивиране и сплотяване 

на екипите, така че да задържат състава им относително постоянен и устойчив на предизвикателствата на конкурентната социална 

среда, По време на сесиите участниците придобиват представа за основополагащите принципи при изготвянето на стратегия за 

управление на промяната и се запознават с начините, по които биха могли ефективно да управляват промяната и взаимотношението 

сред персонала. 

 

3. Управление на конфликти и идентифициране на потребности, скрити зад конфликта 

Обучението е изградено върху теоретични и практически модули по темата, адаптирано по разбираем и лесен за усвояване начин. В 

него са включени въпросници, игри, упражнения и ролеви казуси, за да се постигне разбиране за: Същността на конфликта – анализ и 



характеристики; Връзката между потребностите и конфликта; Типове проблемни поведения; Стилове за управление на конфликтите; 

Техники за справяне с проблемни ситуации.  

Участниците в обучението могат да идентифицират своя личен стил на поведение в конфликтна ситуация и да създадат карта на 

потребностите. Обучението е полезно за всички екипи, които искат да развиват успешни професионални и лични взаимоотношения. 

Участниците изграждат умения за успешно справяне с управлението на преговори и трудни ситуации; научават се да печелят подкрепа 

и съмишленици, да отстоявате конструктивно своите позиции и интереси; подобрят взаимоотношенията си и механизмите за 

комуникационен обмен.  

 

4. Управление на времето 

Обучението има за цел да помогне на участниците да осъзнаят собствения стил на работа и мястото му в структурата "време и работа", 

да локализират причините за неефикасността на работата, да изградят усет за "изяждащите времето" фактори (в ежедневието, в личния 

и професионалния живот), както и да оценят задачите и да поставят приоритети в различните сфери от живота си.  

Темите в обучението запознават със спестяващи време техники на работа, с техники на анализ и вземане на решения, както и с такива 

за планиране на личните цели и задачи. Обсъждат се и се разработват конкретни мерки за преодоляване на проблемите във "времето и 

работата". Поставя се фокус върху идентифициране на самосаботажи и лични мисловни лимити, които са бариери при ефективно 

управление на времето. 

 

5. Работа в екипи и екипна ефективност чрез изграждане на доверие 

За постигане на максимална екипна ефективност, обучението е насочено към трайна промяна на разбиранията и нагласите на членовете 

на екипа за механизмите на екипност и личностна съвместимост. В модулите се адресират най-сериозните предизвикателства, с които 

се сблъскват работните екипи – доверие/недоверие; респект/липса на респект; лоялност/нелоялност; отговорност/безотговорност; 

емпатия/арогантност/ и др. Успоредно с усвояването на конкретни личностни компетенции,  обучението дава възможност за развитие 

на екипа като органично свързано цяло чрез симулации и интерактивни игри. Участниците идентифицират ролите, които заемат в 

екипа и ги сравняват с изградените личностни модели за участие в общности. Това помога на екипите и лидерите да постигнат 

цялостен напредък в изграждането на доверие. Разясняват се начините за развиване на доверието като личностна черта и как тя има 

отношение към екипното и организационно поведение. Поставен е акцент върху ролята на доверието като „невидим ресурс” и 

полезността, която той има, в екстремни ситуации и при липса на информация или други ресурси. Активностите в сесиите генерират 

сред участниците разбиране за отговорността, която всеки от тях носи към своите колеги, когато му гласуват доверие.    



6. Умения за управление чрез делегиране  

Делегирането е една от най-популярните теми за обучение, предназначена за мениджъри и лидери. Все повече ни се налага да работим 

така, че да даваме все по-добри резултати за все по-малко време. Делегирането е умение, което се създава и тренира, както всяко друго 

умение. Изисква определена нагласа и начин на мислене. Често процесът за ефективно делегиране е пречката или бариера за бизнес 

успех. В обучението се разглеждат принципите, правилата и нивата на ефективното делегиране, подкрепени с трениране на основните 

личностни умения за тяхното приложение. Обучението е проактивно, изградено с много игри и упражнения за формиране на нагласа да 

се управляват хора. Включени са теми, като: Делегирането – принципи и стъпки; Нива на делегиране; Умения за извличане на 

информация; Умения за даване на обратна връзка; Управление на хората, задачите и комуникацията във времето; Създаване на доверие 

чрез ефективно делегиране. 

 

7. Управление на стрес и изграждане на стресов толеранс  

Това единствено по рода в България обучение е за всички служители, които искат да придобият умения да трансформират стресовите 

стимули от професията и работата в позитивни ползи за себе си и екипа. Участниците в обучението се запознават с цялата гама от 

ефектите на стресовите работни процеси върху техните мисли, емоции и поведение. В хода на обучението участниците правят личен 

избор - стрес или личностно развитие чрез метода за повишаване на организационната ефективност и благополучие - SMART (Stable 

Management for Achieving Results in Teamwork). Методът идентифицира причините за тревожност и дисфункция в организационни 

процеси като комуникация, влияние, ролева неяснота и нереалистични очаквания. В хода на обучението са предвидени модули за 

изготвяне на лични стратегии за рационализиране на стреса. Чрез идентифициране на позитивните аспекти на стреса в работна среда и 

повишаване на стресоустойчивостта и изграждане на стресов толеранс, участниците се научават да претълкуват стимулите като 

мотивиращи и стимулиращи, а не като заплашващи и опасни за тях. В програмата е предвидена сесия за запознаване с ефектите на 

„Зоната на комфорт“ на работното място и динамично променящите се граници. 

 

8. Стратегии за управление чрез ефективно вземане на решения 

Вземането на решения е процес на избор на една от няколко алтернативи, чрез анализ на последствията при приемането на една от тях, 

базиращ се на опита и рисковия анализ. Целта на този процес е да се намери най-добрата възможност, т.е. оптималното решение. В 

процеса на прилагане на иновационни решения, обикновено сме изправени пред много ситуации, при които трябва да се вземе 

решение. Голяма част от професионалната дейност и ежедневната работа на всеки човек включва решаване на проблеми и вземане на 

решения. Този процес понякога е труден, инертен или неосъзнат. Появява се потребност от предприемане на много последователни 



решения докато се постигне желания резултат. Независимо от това, в ситуации, когато бързо трябва да се вземе решение, е важно да се 

оцени ползата от инструменти, които биха подпомогнали вземането на солидни и бързи решения.  

По време на обучението ще се разгледат няколко систематични подход при решаването на проблемите и вземането на решения, за да 

могат  резултатите от вземането на решения във всяка дейност да имат дългосрочно въздействие за всяка личност и ситуации. Методът 

„Колелото на бъдещето“ е ключовият акцент в обучението. Той е много ефективен инструмент за осъзнаване на процеса на вземане на 

решения и е приложим за мениджъри и техните екипи. 

 

9. Бизнес комуникация в кризисни ситуации 

Формирането на умения за комуникация в кризисни ситуации е основната тема на обучението. В него балансирано се предоставят 

знания за криза, видове кризи и възможности да се комуникират превантивните мерки и последствията. Основната цел на обучението е 

да се демонстрират и използват ефективни техники, познати от реториката, ораторството и връзките с обществеността. Обучението се 

реализира чрез симулативни и ролеви игри с цел извличане на максимална полза от тренингите при тази специфична и важна 

комуникация за мениджъри на високо равнище. Усвояването на различни ролеви модели за ефективно използване на комуникацията в 

кризи е интересна и атрактивна част от практическата част в обучението. 

 

10. Управление на Емоционалните инвестиции в работата 

Дизайнът на обучението е създаден да запознае служители от различни нива с Емоционалната интелигентност и нейното влияние 

върху успеха и ефективността в организацията. Основен акцент е запознаването с компонентите на Метода за Емоционална 

интелигентност като личностна черта TEIQue. За първи път се представя система за създаване на личностен и организационен 

емоционален бюджет и стратегии за инвестиране в събития, клиенти и организационни промени. Целта на обучението е насочена към 

изграждане на умения за управление на защитите поведения, емоционални реакции в организационна среда и търсене на 

организационната автентичност. Участниците имат възможност да проследят различни поведенчески сигнали на защитно поведение до 

ерозия на доверието в колегиална среда. Чрез преодоляване на съпротивите и рационализиране на необходимите умения за пълноценни 

взаимоотношения, участниците се научават да инвестират своя емоционален капитал стратегически и целенасочено. 

 

 

 



11. Бизнес етикет и протокол 

Деловият етикет и протокол в обучението се представя чрез основни правила и норми. Фокусът в обучението е върху формиране на 

умения за ефективно и уместно използване на тези норми и правила в комуникации с външни и вътрешни групи от хора. Участието в 

публични събития, комуникацията с институции, международни организации изисква владеене на основни норми и правила и 

усвояването им с цел създаване и поддържане на персонален и институционален имидж.  Това се постига чрез участие в симулативни и 

ролеви игри, като участниците усъвършенстват своите умения за комплексно прилагане на нормите и правилата на етикета и 

протокола. 

 

12. Умения за водене на ефективни преговори чрез принципите на Ненасилствената комуникация 

Умението, човек да може да се договаря, се явява един от най-важните навици в живота. Ефективното водене на преговори е важно за 

всички и във всички сфери: дали ще е спор с колега, взаимоотношения  в семейството, среща с потенциален партньор и др. Деловото 

общуване има особено значение за хората заети в бизнеса. Воденето на преговори е изкуство. Успехът зависи от много фактори и 

аргументации, компетентност, необходима информация, умението за ненасилствено убеждаване и противопоставяте на манипулацията. 

В модулите на обучението са включени упражнения за изграждане на умения за промяна на тактиката на поведение в процеса на 

преговори, умения за управление на емоциите и създаване на необходима емоционална атмосфера, овладяване на техниката за работа с 

възраженията. Участниците имат възможност да работят и развият своите способности за неутрализиране на  конфликтна ситуация, и 

постигане на компромисно съгласие.  

Методът за Ненасилствена комуникация /ННК/ предлага ясен и ефективен модел за общуване, базиран на сътрудничество, съзнателни 

избори и взаимно разбиране. Неговата цел е да повиши способността на участниците да използват емпатията си в комуникацията. Този 

подход в общуването поставя ударение върху съпричастността като мотиватор за действия, а не върху емоциите - страх, вина, срам, 

обвинения, конкуренция, заплаха или налагане на наказания. 

Методът се базира върху преформулиране на начина, по който се изразяваме. Акцентира се на процеси като слушане и наблюдение, 

идентифициране и дефиниране на чувства, потребности и молби в хода на комуникативния процес. Модулът за Ненасилствена 

комуникация развива способността да се наблюдава без да се дават оценки.  

 

 

 



13. Управление на емоции и потребността от сигурност 

Обучението е насочено към изграждане на познания и богата гама от практически упражнения и ролеви игри в интегративен подход, 

който цели да се въведат психологическите основания за поддържане на чувството за лична сигурност. В модулите се акцентира върху 

изграждане на специфично адаптационно поведение в условия с различни нива на сигурност. Тематичният план на обучението е 

ориентиран към изясняване на особеностите от субективната потребност от сигурност, различните видове сигурност и факторите, 

които ги повлияват. Идейната рамка на практическата част на обучението насочва към идентифициране на различни чувства, произход 

и свързаните с тях мисли, психологични и биологични състояния и степента на готовност на личността за действие в различни условия 

на социална сигурност или несигурност. Емоционалната инвестиция на всеки човек в областта на сигурността изразява стента, до която 

той е склонен да идентифицира своите емоции и да ги реинвестира в запазване на своята сигурност. В тази връзка се акцентира 

основно върху начините, по които най-добре се постига устойчиво чувство за сигурност, ниска импулсивност, адекватни и позитивни 

междуличностни взаимоотношения, управление на емоции. 

 

14. Обучение за изграждане на екипна ефективност „Накарайте слона да скача“  

Бутиковото обучение е проектирано към предоставяне на актуална и систематизирана информация за екипи, работа в екипи, 

сформиране на екипи, комуникация в екипи и комуникативни роли в екипа, управление на екипи. В него са обособени модули за 

симулативни и ролеви игри, за развиване на умения за работа в екипи, за определяне на комуникативни роли, на лидери, делегиране на 

права и отговорности, вземане на решения и оценки на екипни дейности. 

Целта на обучението „Накарайте слона да скача“ е да се идентифицират факторите и ресурсите за промяна в човешкия аспект на 

организацията за постигане на синхрон в лидерство, управление и изпълнение на функционалните задачи и да  мотивира 

ангажираността и личния принос към развитие на работещи и ефективни екипи от експерти. 

 

15. Ефективно публично говорене за политически лидери 

Ораторските умения на политиците продължават да се приемат като фактор за успеха и за създаване и изграждане на техния имидж. 

Това обучение е предназначено да даде основни знания по политическа реторика. В обучението са включени симулативни и ролеви 

игри за развиване на уменията да се говори пред различни публики. Представят се основни реторични техники и похвати, прави се 

анализ на видеозаписи на произнесени от участниците речи, обръщения, слова, изказвания и други. 

 



16. Приоритизиране на ключови служители – за или против 

Дизайнът на обучението е създаден да запознае лидери и мениджъри „Човешки ресурси”, с новите стратегии при процедурите за 

оценка на ключовите служители. Тренингът запознава с комплексен модел за лидерско развитие на най-добрите служители. По време 

на обучението участниците имат възможност да придобият умения за изграждане на дългосрочен мотивационен формуляр за 

задържане на ефективни служители. В обучението се обсъждат ефектите от синдрома „Стъклен таван“, „Стъклен асансьор“, „Бърза 

писта“, „Проклятието на Питър“. 

Всеки участник ревизира въведените в неговата организация пакети за компенсации, социални придобивки и бонусни системи за 

възнаграждения и запазване на персонала. След обучението участниците изграждат стратегии за приоритизиране на ключови 

служители в компанията или стратегии за развитие и задържане на талантливи служители.  

 

17. Комуникация с трудни клиенти – справяне с недоволство и възражения 

Нарастващото значение на ефективната комуникация в бизнес средата предполага усъвършенстване на умения за комуникация с 

различна типология клиенти, в това число и с трудни клиенти. Очакванията на клиентите и формираните нагласи и модели на 

поведение изискват изграждане на подходящо поведение и реторична подготовка на служителите. В интерактивното обучение са 

включени различни подходи и механизми за използване на езикови и неезикови средства, техники за убеждаваща комуникация и 

делово общуване, с цел справяне с недоволството и възраженията на клиентите.  

 

18. Групов или екипен коучинг 

Коучингът е нов подход за България, но той е един от най-иновативните инструменти за бизнес средата. Коучингът като подход е 

много подходящ за посрещане на предизвикателства и постигане на високи резултати на индивидуално и екипно ниво, включително и 

в несигурна икономическа среда. 

Коучингът НЕ е обучение по коучинг. Той влиза директно в динамичния процес за постигане на определени цели като създаване и 

развиване на екипи и умения за управление. Коучингът подпомага участниците да си изяснят ролите и позициите, които защитават, 

като ги провокира, стимулира и тласка към личностно и професионално развитие. Коучингът като процес е комбинация от техники за 

наблюдение, задаване на конкретни и адаптирани въпроси, слушане и даване на обратна връзка и идентифициране на нов опит, което в 

резултат надгражда екипната или управленска ефективност.  



В екипния коучинг се споделят модели и практическа работа с въпроси и техники, които целят да провокират нови перспективи и идеи 

за постигане на целите в професионалната дейност. 

Коучингът е подходящ за всички нива в организацията и е насочен към професионалисти, които имат потенциала и всички ресурси, 

нужни, за да постигнат общите цели в организацията. Той е най-ефективният начин, открит до момента в света, който може да 

катализира пътя към постигане на стратегическите цели във всяка организационна среда.  

Всяка от темите може да бъде представена и дискутирана чрез коучинг подход – групов, екипен или индивидуален.  

 

19. Сексуално насилие на работното място 

Сексуалното насилие е един от основните източници на дискомфорт и е фактор, снижаващ нивото на професионалните постижения и 

личната ефективност в организационна среда. Емоционалните и поведенчески промени при насилие на работното място влияят на 

личната и организационна ефективност, а причината за тях може да се корени именно в отношенията на работното място. Чрез 

участието в модулите на обучението участниците преминават през четири фази на израстване и изграждане на сензитивност към 

идентифициране и превенция на сексуално насилие в работна среда: самопознание, осъзнаване, изграждане на умения и прилагане. 

Обучението цели да се дефинира концепцията за сексуално насилие и основните му прояви; да се идентифицират приемливи и 

неприемливи поведения от сексуален характер, съобразни с организационната култура; да се дефинират профили на личността, 

предразположена към сексуално насилие, както и тези на евентуалната жертва; да се осъзнаят професионално-ролеви модели, 

ценности, поведенчески и мисловни модели, убеждения и вярвания, свързани със сексуалното насилие на работното място, които 

подпомагат или възпрепятстват професионалната дейност; да се проследи въздействието на сексуалното насилие върху работния 

процес; да се разграничат поведенческите реакции, които не са в контекста на сексуалното посегателство върху личността; да се 

разгледат алтернативите за реакция в случай, че участниците станат свидетели или жертва на подобно поведение в работна среда.  

 

20. Ключови умения за успешни продажби  

Продажбите са ключова дейност за успеха на всеки бизнес. Всички продукти и услуги се създават с една единствена цел – да бъдат 

реализирани на пазара. Последното е задача на търговските екипи на фирмите. Финансовото състояние на бизнес-организациите в 

голяма степен се определя от това доколко успешно се справят тези екипи. Всички отдели във фирмата генерират разходи, докато само 

един осигурява директни приходи – отдел продажби. В тази връзка всяка бизнес-организация трябва да се отнася с особено внимание и 

грижа към работата на този отдел. Световният опит показва, че най-бързият и ефективен начин за повишаване приходите на фирмата е 

провеждането на регулярни вътрешно-фирмени тренинги по продажбени умения за търговския екип. 



Обучението разглеждат най-съвременните подходи и методики в продажбите. В тях е съчетана водещата световната практика в 

продажбите с реалността на българския пазар. Дизайнът на обучението е конструиран да се разгледа продажбата като цялостен процес 

от отделни и пряко свързани седем етапа от стопяване на ледовете до затваряне на сделката и сключване на договор. Чрез много 

упражнения и симулации, участниците придобиват умения на успешни търговци. 

 

21. Програма на цикъл обучения за обучители на тема:  

„Умения за управление на груповата динамика в обучителни групи“  

Програмата се състои от 4 самостоятелни обучения. Модулите в обученията са конструирани на базата на теоретична информация, 

поднесена чрез интерактивни методи, обсъждане на казуси от практиката и обучение на основните компетентности за презентиране, 

реторични похвати, обучаване и управление на групови динамични процеси. 

Програмата обхваща целия процес на планиране и реализация на обучителни дейности. Насочена е директно към обучителната дейност 

в бизнес среда. В програмата се демонстрира богата и разнообразна методология, която участниците могат незабавно да приложат в 

работата си като обучители. Учебните материали дават отлична теоретична основа за всеки професионален обучител.  

Всички модули на четирите обучения съдържат комбинация между трениране на модели и техники по темите, интерактивни ролеви 

игри и бизнес симулации. Целта на практическите задачи е да развие умения за анализ на информация, умения за изслушване, 

ефективно вземане на решение и за решаване на проблеми, възникнали в аудиторията. 

Тема на първо обучение:  „Обучението - интерактивна форма на предаване на знания в група“  

В програмата на обучението са включени модули за същността на груповата динамика на обучителните професионални групи, модела 

на фасилитиране, личността на обучителя и неговата роля, как се обучават хора с опит. Акцентира се на лични нагласи, поведенчески 

модели и вярвания, влияещи върху позицията на водещия и взаимодействието му с обучителната група. Идентифициране на 

потребности от обучение. Разглеждат се необходими познания, умения и нагласи на ефективния обучител, необходими за управление 

на груповия процес в различните етапи. Модел на Транзакционния анализ в помощ на обучителя. 

Проследяват се етапите и динамиката в развитието на обучителните групи (модел на Тъкман и Йенсен). Цикъл на обучение/ тренинг. 

Индивидуални различия и стил на учене, методи на обучение. Дискутират се теми като: Как външни влияния като работна среда, 

служебни ангжименти, политики на компанията въздействат върху груповата динамика и начини за управление на въздействието им? 

Междуперсонални конфликти сред участниците и как да ги използваме за подобряване на груповото учене? Въздействие на 



професионалното и личностно развитието на обучителя върху груповия процес в обучителните групи. 

 

Тема на второ обучение: „Дизайн на обучение, тренинг или workshop“ 

В програмата се разглежда процеса по формулиране на цели и резултати от обучението. Обръща се внимание на механизма за 

определяне на учебно съдържание и избор на материали, информация и методи. Проследява се процеса по съставяне на план на 

обучителните дейности. Дискусия по различни начини на разработване на материали, източници и ресурси.  

                    

Тема на трето обучение:  „Методология за провеждане на обучения и тренинги“ 

В модулите на програмата на обучението се акцентира на вербална и невербална комуникация, Умения за говорене пред публика и 

презентиране, Управление на времето, Управление на груповия процес, Работа с “трудни” участници. Особено внимание се обръща на 

даване и получаване на обратна връзка между обучител и обучаеми. Поднасяне на знания за пълния набор от инструментариум и 

методология: дискусии, ice breakers, работа в малки групи, работа по казус, ролеви игри и т.н.     

                     

Тема на четвърто обучение:  „Майсторството на обучителя“  

В първата част от обучението се провежда симулация – мастърмайнд група на водене на обучение. Програмата на втората част на 

обучението насочва към целите на оценяването на обучението. Разяснява се 5 - етапен модел на проследяване на резултатите от 

обучението. Разглеждат се различни методи за оценка на резултатите от обучението. Разработване на въпросници и конструиране на 

въпроси за оценяване. 

 

 

 


