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STEER пътеводител за обучители
Наръчник за обучение на обучители. Този
инструментариум е създаден, за да подпомогне
ефективното обучение на младежи-медиатори и
ментори.
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ВЪ ВЕ Д Е НИ Е
Нямате нужда от образователна степен, за да създадете
отлични обучения за младежи-медиатори и ментори.

Следвайте
КАК ДА ДОСТИГНЕТЕ ДО
МЛАДЕЖИТЕ?

Искате да се свържете с
младата си аудитория.
Уверете се, че обучението
ви е:
 Практично

 Полезно
 Релевантно
 Приветстващо
 Ангажиращо
 Уважително
Свържете се с тях!
Използвайте позитивни
примери, анекдоти, истории
и всичко, което може да
помогне на аудиторията ви
да се свърже.

този

пътеводител

и

можете

да

разработите

обучения, които могат да доведат до отлични резултати.
Какво е различното при преподаване на младежи?
Важно е да познавате аудиторията си и да имате общо
разбиране за начина, по който учат младите хора, какви са
предизвикателствата и възможностите и какво те смятат за
полезно и ефективно.
Има пет ключови фактора, на които трябва да обърнете
внимание при обучението на младежи:
1. Представеният материал трябва да има бърз резултат за
обучаващите се.
2. Представеният материал трябва да е релевантен и приложим
за обучаващите се.
3. Образователната среда трябва да бъде приветстваща, така
че всички обучаеми да се чувстват комфортно и да са готови да
участват активно в обучението.

4. Представянето на обучението трябва да бъде ангажиращо.
5. Обучението трябва да бъде представено по уважителен
начин, като обучаемите трябва да имат възможност да споделят
своя опит.
МЛАДЕЖИТЕ

Следвайки тези ключови принципи, ще определите

много по-лесно какво да включите в обучението си

представени като...

и как да го представите. Направете обучението си



хора „в процес на развитие“



главните герои, които ходят на
училище и на работа, които са
членове на семейства, създаващи
приятелства и правещи своите
избори, част от социалните
процеси.

релевантно за обучаемия, като вземете предвид
техния уникален опит, тяхната възраст, специфики
и знания. За да ангажирате аудиторията си,
използвайте практически примери или анекдоти,
показайки добавената стойност и релевантност на
материала.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ОБУЧЕНИЕТО НА МЛАДЕЖИ

А. ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Б. РАЗРАБОТВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО
В. ПРЕДАВАНЕ НА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ

ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Има много начини да се разработи обучение и често обучителите обсъждат кои са най-

ефективните начини. Преди да започнете да мислите за неговото разработване, би
било добре да отговорите на следните въпроси: Защо искам да преподавам? Какво ще
преподавам? Какво искат обучаемите да научат? Защо искат да учат? Каква е целта на
резултатите от обучението? Отчитайки вашата перспектива за преподаване, това ще ви
помогне да развиете процеса на обучение. Важно е да си зададете следните въпроси:

Ключови въпроси,
които да си зададете

КОЯ Е МОЯТА ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ И
КАКВИ СА ТЕХНИТЕ ОБУЧИТЕЛНИ
НУЖДИ?


Вашата отговорност като обучител е да разберете
коя ще бъде вашата аудитория и какви обучения
вече са преминати от тях. Също така е полезно да
напишете

кратко

описание

на

вашата

целева

Коя е моята целева
аудитория?



Какъв е опитът на
обучаемите?



Какви са техните обучителни
нужди?

аудитория. Можете да използвате това, когато



Как учат?

разпространявате информация за обучението си.



Защо трябва да учат?



Какви са пропуските, които

трябва да бъдат
компенсирани?
Дефиниране на целите на
обучението


Кои са новите умения, които
обучаемите ще придобият?



Какви са обучителните цели?



Как да задържим
вниманието и
ангажираността на
обучаемите?
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МОДЕЛЪТ SMART

Опитайте се поне да откриете отговорите на тези три
въпроса:

МОДЕЛЪТ SMART
Ако имате нужда от модел, който
да ви помогне да разработите
обучителните цели, можете да
вземете предвид модела SMART.
S (Specific) – Целта следва да е
специфична
M (Measurable) – Целта следва да
е измерима
A (Accepted by you and/or others)
– Целта следва да е приета от
хората, които ще работят по нея
R (Realistic) – Целта следва да е
реалистична
T (Time-bound) – Целта следва да
има времева рамка, т.е. с
някакъв краен срок

A-B-C-D модела
Този модел често се използва за
изграждане на поведенчески
цели.
А – (audience)
аудиторията, посочете
аудиторията на обучението в
рамките на целта.
В – (behaviour) поведение,
посочете поведението, което
очаквате да наблюдавате.
C – (condition) условие, посочете
условията, при които ще се
прояви поведението.
D – (degree) степен. До каква
степен обучаемият ще бъде
активиран?
(Източник: Effective Adult Learning (2012), Northwestern Center
for Public Health Practice)



На кого ще преподавате? Проучете аудиторията си.



Какъв е техният произход? Ако можете да определите
образователните степени на младежите-медиатори и
ментори, това ще ви помогне да определите дълбочината
на информацията, която ще засегнете в обучението.



Има ли обучаеми, които ще се нуждаят от повече време
за възприемане на материала, отколкото от други в
групата? В случаите, в които има значими разлики в
нивата на квалификация, може да помислите за
провеждане на няколко обучения с различни нива.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Трябва да се вземат предвид ключови компоненти като
обучителните потребности на аудиторията, техните
умения и знания, както и целите и очакванията, които
трябва да бъдат постигнати. Очакванията на
младежите-медиатори и ментори и резултатите от
обучението
е
важно
да
бъдат
определени
предварително, преди да се проведе обучението.
Получените умения и знания трябва да бъдат
приложими и да запълнят пропуските, които преди това
са били идентифицирани в аудиторията.
Определянето на учебните цели поставя крайната цел
на обучението. Освен това се определя различно ниво
на взаимодействие между обучаеми и обучители, като
участниците разпознават предимствата на обучението
от самото начало и могат да се съсредоточат върху
резултатите от него.
КАК ДА РАЗРАБОТЯ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО?

Вместо вие да разработите целите за обучение, защо не
предоставите тази важна роля от процеса на обучаемите?
Разработването на цели е по-ефективно, когато самите
младежи се фокусират върху уменията, които са им
необходими, или имат нужда от надграждане, за да се справят
с проблемите на прехода от образование към работа за
групата NEETs.
Трябва да помолите младежите-медиатори и менторите да
разпишат своите обучителни цели по по-конкретен начин.
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Контекст на участие на младите хора
Младежки инициативи

Младежите и
активното участие

КАКВО ОБУЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА ПОДГОТВЯ?

Младежите трябва наистина да оценят предимствата и рисковете, свързани с обучението, и
обучителите трябва да имат солидно разбиране за принципите на обучението. Ако се
придържате към следните принципи, обучението на младежите има потенциала да бъде
удовлетворяващо и ценно преживяване.
Участниците трябва да имат емоционална зрелост да приемат и да следват инструкции.
Трябва да има адекватна супервизия от обучители, които са запознати със спецификите на
обучението на младите хора и които действително оценяват уникалността на всеки младеж и
разбират техния предишен опит.
За да развиете подходящия обучителен материал, трябва да помислите за методите на
обучение: Ще бъде ли еднократно, онлайн или смесено?
За ефективно обучение, което може да привлече вниманието на младите хора, би било подобре да се използва смесено обучение, което ще комбинира традиционните методи на
преподаване с нови технологични материали, включително видео, аудио и визуален
материал.

Мисловни умения на високо ниво
Създаване
Оценяване
Анализиране
Прилагане

Разбиране
Запаметяване
Мисловни умения на ниско ниво
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МОДЕЛЪТ SMART

Практически примери,

Мисловните умения на високо ниво обикновено се развиват найефективно чрез създаването, оценяването и анализирането на
съдържание. Имайте предвид, че колкото по-сложен е вашият
материал, толкова повече време и дейности може да се наложи
да предоставите на обучаващите се, така че те да имат
изобилие от възможности за разбиране на сложността. Ако
обаче сте изправени пред по-голяма група, можете да използате
по-интерактивни обучителни методи.

ролеви игри и групови

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Обучителни методи:


дискусии


Семинари, групови
упражнения и игри



Самоподготовка

Групови активности:

Обучителните материали, включващи писане и създаване,
ще направят вашето обучение по-интерактивно. Добре
разработените материали спомагат за обучението ви и
укрепват вашите учебни цели и резултати. (Източник: Adult
Effective Learning)
ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ



Игри



Групови упражнения



Виртуални маси



Настолни игри

Самостоятелно учене:

Практически примери, ролеви игри и дискусии в малки
групи могат да помогнат на обучаемите да се съ средоточат
и да направят обучението по-интерактивно. Младежите също
така могат да използват съществуващите си познания и
придобитите си умения, за да видят на практика как те се
прилагат в конкретна ситуация.

Уъркшопите, груповите упражнения и игри могат да
помогнат чрез творчески методи да извлекат и/или развият нови
знания по дадена тема, така че обучаемите в този вид дейност

Анализ и оценка
да могат да преживеят ситуацията и да я анализират. Особено
в сложни задачи екипната работа може да помогне за

Електронно обучение
събирането на многобройни преживявания и за предоставяне
на обратна връзка по интересен и неконкурентен начин.
Самооценяването позволява на обучаемия да придобие умения и знания чрез самообучение и
ръководство от структурирани материали. Електронното обучение може да бъде много ефективно
като самостоятелна подготовка, където уеб базираният материал по интересен начин може да
развие и трансферира знанията.


Самооценка

СЪВЕТИ:
1. Подгответе описание на обучителния модул, в което да посочите основните теми, които са представени в него. Включете
целите на обучението и резултатите, които трябва да бъдат постигнати като знания, умения, поведение и т.н.
2. Определете компетенциите, които искате да развиете в младежите-медиатори и ментори. Те са дефинирани по време на
проекта STEER, но би било по-добре да съчетаете своя опит с изискваните резултати от обучението. Вижте страничната
лента за компетенции, които трябва да бъдат обхванати в обучителната програма по проекта STEER.
3. Разработвайте материалите, включвайте смесено обучение, за да проведете ефективно и интерактивно обучение.
4. Направете своя дизайн за обучение гъвкав, като той може да бъде адаптиран към различни млади хора, взимайки
предвид техния предишен опит.
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ПРИМЕР:
ЛИСТ С УКАЗАНИЯ ЗА
STEER ОБУЧИТЕЛИ:
РАЗДЕЛ 1 – ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ: РАБОТА С
NEETs
По време на този раздел младежите-медиатори и ментори ще научат за нуждите
и бариерите на неактивните младежи, тяхната социална среда, тяхното
образование, както и потенциални предизвикателства, които могат да
възникнат и възможности за мотивирането им. Този раздел ще предостави
обща информация и ще идентифицира групи от млади хора извън
образованието,

заетостта

или

обучението,

предоставяйки

конкретни

подробности за предизвикателствата, пред които са изправени и възможните
решения. Обучаемите ще се запознаят със специфичните характеристики на
NEETs и как да възприемат тяхната роля при работата си с тях.

ЦЕЛИ НА ОБУЧИТЕЛЯ
Помага на обучаемите да разберат нуждите на NEETs, както и техните



социални специфики
Подготвя



обучаемите

да

работят

с

NEETs

и

да

разберат

предизвикателствата, пред които са изправени
Помага им да намерят начини да мотивират NEETs да се върнат отново в



образователната система
Цели на обучението:
Обучаемите ще могат да:


Разпознават специфичните характеристики на NEETs



Идентифицират и преодолеят предразсъдъците, които са имали за
произхода на определени социални групи



Идентифицират инструменти и методи за мотивиране на NEETs
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П Р Е Д А ВА Н Е Н А
О БУ Ч ИТ ЕЛ Н И Я М АТ Е Р И А Л

Как да поддържаме вниманието на обучаемите
активно?
Хората помнят повече, когато се използват
практически
опитват

примери,

да

усвоят

отколкото
писмена

когато

се

информация.

Количеството информация, която помним, има
пряко

отношение

към

интензивността

на

участието, което имаме в един процес на
обучение.
Според Пирамидата на ученето помним само
около 10% от това, което четем. За разлика –

паметта ни се увеличава, когато чуваме и
виждаме нещо едновременно – като гледане на
филм или посещение на изложба. Спомняме си
около 90% от това, което казваме и правим, докато практикуваме, се учим. Това е важно да се вземе
предвид, когато подготвяме обучение за целева група като младежи-медиатори и ментори.

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ:
Метод на
обучение
Обучение в клас

Описание

Предимства

Недостатъци

Традиционно формално
обучение

Ефективно за голям брой
обучаеми, спомага за
изграждането на силни връзки
между самите обучаеми и
между обучител и обучаеми

Това е едностранен процес,
който е изцяло зависещ от
обучителя

Онлайн, дистанционно
обучение

Гъвкаво учене и лесно
достъпен материал

Липса на взаимодействие,
упражнения, които отнемат
време, проблем с достъпа за
младежи с увреждания

Базирано на
опита обучение

Знанието се предава чрез
собствен опит

Може да стимулира мисленето
и приложимостта на знанието
на практика

Трудност при прилагането му в
определени случаи и при
определи обучаеми

Смесено
обучение

Хибрид между обучение в
клас и онлайн

Комбинира различни методи
на преподаване

Определени обучаеми могат
да имат трудности да се
справят

Неформално
обучение

Свързани с умения,
придобити в неформална
среда като доброволчество
и програми за мобилност

Неструктурирано обучение,
насочено към осигуряване на
специфични умения

Може да не доведе до
сертифициране и признаване
на придобитите умения

Електронно
обучение

(Съдържа елементи от наръчника за професионални учители на ASTD, 2008 г.)
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КОМПЕТЕНЦИИ НА ОБУЧИТЕЛЯ

УМЕНИЯ

НАГЛАСИ



Критично мислене



Чувствителен



Чувство за хумор





Етичен

Гъвкавост



Креативност



Мотивиран



Да може да дава и получава



Ориентиран към обучаемите



Последоватен

обратна връзка


Аналитичен



Прагматичен



Междуличностни умения



Непредубеден



Създаване на мрежи от



Търпелив

контакти



Рефлективен

Комуникационни умения/



Креативен



Емпатичен



Ентусиазиран

процес, да го фасилитира и



Автентичен

коучва



Отборен играч



Саморефлексия



Отзивчив



Дебрийф



Отговарящ на нуждите на



Медиатор



Обучителни техники



Общителен



Артистичен



активно слушане


Културна осъзнатост



Може да управлява обучителния

групата

ЗНАНИЯ


Добре информиран за младите хора



Контекста на целевата група



Умее да води дебати, да се аргументира и
анализира тенденции



Познава системата за образователна и
социална подкрепа



Познава предишния опит на обучаемите



Педагогически



Психологически



Социологически



Местния контекст/правен статут
11



Вдъхновяващ



Проактивен



Недискриминиращ



Почтителен



Заслужаващ доверие



Честен



Ролеви модел



Самоосъзнат
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И НС Т РУ МЕ НТА Р И УМ
О Б РАЗЦ И

И

ОБРАЗЦИ, КОИТО ЩЕ ВИ ПОМОГНАТ В ПЛАНИРАНЕТО НА
ОБУЧИТЕЛНИТЕ СЕСИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОНЛАЙН И В КЛАС

Образец за
оценка на
нуждите

Методи за
провеждане на
обучение

Материали за
индивидуална работа

Методи за анализ
и оценка

Теоретични
знания

12

13

ОБРАЗЕЦ ЗА ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ

ТОЗИ ОБРАЗЕЦ Е ПОЛЕЗЕН ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ В КЛАС.

Тип информация,
необходима за
разработването на
обучението

Какво вече е
известно в
допълнение към
това?

Желан резултат:
Какво ще могат да правят
участниците в резултат на
вашето обучение?
Анализ на обучаемите:
Кои са обучаемите, на които
ще преподавате?
Контекст на обучението:
Какви ограничения имате или
очаквате?
Съдържание:
Кой може да ви помогне с
подготовката на
съдържанието?
Обучителен капацитет:
Какви обучителни експерти
са на разположение за
провеждане на обучението?
Изисквания към
логистиката:
Какъв е размерът на вашата
обучителна група? Имате ли
нужда от преводачески
услуги? Какъв тип достъп е
на разположение?

13

Какво все още трябва да
се разработи?

14

УЧЕБНИ МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ТОЗИ ОБРАЗЕЦ МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ ДА ОПРЕДЕЛИТЕ ВИДА
НА ОБУЧИТЕЛНИЯ ПОДХОД КЪМ МЛАДЕЖИТЕ МЕДИАТОРИ И
МЕНТОРИ, КОЙТО ДА ДОВЕДЕ ДО ЖЕЛАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Обучителен
подход

Описание

Примерно
приложение

От
мет
ка

Обучение на базата на
разрешаването на
проблеми, психодрама,
групови ролеви игри,
практикуване на
умението за справяне
със социални
взаимодействия
Семинари, конференции,
уъркшопи, лекции,
демонстрации, интернет
базирани класове, видео
и аудио конференции,
уеб-семинари,
сертификационни
програми

☐

Обучаемият или група от обучаеми
участва в структурирани дискусии,
на които обсъждат натрупания си
опит и достигат до заключения.

Структуриран стаж под
супервизията на ментор,
стаж с подкрепа от коуч,
работни сесии и
супервизия на работното
място след въвеждащо
обучение

☐

Работа в екип, игри,
симулации

Обучаемият трябва да сътрудничи
с екипа си и да действа в много
случаи като в реална работна
среда.

Физически реалистични
симулации, среди за
виртуална реалност,
структурирани игри,
виртуални лаборатории,
центрове за оценка

☐

Самоподготовка

Обучаемият придобива умения и
знания чрез самообучение,
ръководен от структурирани
материали, вариращи от
напечатани до електронни
материали.

Структурирани
инструкции, компютърно
базирани модули, уеб
базирани виртуални
лаборатории, модули за
обучение на CD-ROM /
DVD

☐

Практически
примери, групови
сесии и дискусии

Обучаемите откриват сами
опорните точки на обучението.
Всеки приема роли, различни от
тези в реалния му живот, или се
поставя в ситуации, които са
различни от текущите.

Обучение в клас

Обучаемите придобиват умения и
знания чрез напътствия от
обучител във формална група, а не
на работното място. В случая на
дистанционно обучение и уебсеминари обучаемият може да
бъде на работното място, но
обучението обикновено не е част
от работните дейности.

Учене чрез
преживяване

(Съдържа елементи от Инструментариума за ефективно обучение на възрастни (2012 г.).
Северозападен център по обществено здравеопазване, Катедра по обществено здравеопазване
във Вашингтонския университет)
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☐
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МАТЕРИАЛИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА

ТОЗИ ОБРАЗЕЦ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА РАЗРАБОТИТЕ
ОБУЧИТЕЛНИТЕ СИ МАТЕРИАЛИ

Тема
Предприемачество

Материал
Видео, аудио, книги,
др.

Цел
Да се осигури по-добро
разбиране за
предприемаческите умения

NEETs
Малцинствени групи
Ромско население

ТЕОРЕТИЧНО ЗНАНИЕ
ТОЗИ ОБРАЗЕЦ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА ИДЕНТИФИЦИРАТЕ
ПОДХОДЯЩА ТЕОРИЯ, КОЯТО БИХТЕ ИСКАЛИ ДА ВКЛЮЧИТЕ
ВЪВ ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ, АКО ИМАТЕ ТАКИВА НАМЕРЕНИЯ...

Теория

Автор

Конструктивизъм

Лев Виготски и Жан
Пиаже (1978)

Трансформативно
обучение

Мезиров (1991)

15

Пример за
приложение
Обучаемият не е празен
лист хартия, той носи със
себе си предишен опит от
миналото и своите
индивидуални културните
фактори към настоящата
ситуация.
Способност за създаване
на нов смисъл в процеса
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ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Координатор
INNOVADE– Кипър
www.innovade.eu

Four Elements — Гърция
www.4-elements.org

Razvojni Center Srca Slovenije —Словения

www.razvoj.si

Fundação da juventude — Португалия
www. fjuventude.pt

CATRO България
www.catrobg.com

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” — Италия
www.danilodolci.org
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Н А У Ч ЕТ Е

П О В Е Ч Е

Н А :

УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА
WWW. STEERPROJECT.EU
Последвайте ни в:

Facebook.com/STEERprojectEU

Twitter.com/STEER4NEETs

18

