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EILM ПРОЕКТ 

Проектът „Емоционална интелигентност на пазара на труда“ подкрепя младежите и 

младите възрастни в развитието на емоционалната им интелигентност и по -добрата им 

интеграция във все по-взискателния пазар на труда. Проектът обедини компании, 

публични агенции и неправителствени организации за изграждане на иновативни и 

актуални образователни ресурси и инструменти за обучение в подкрепа на съветниците 

по професионално образование и обучение (ПОО) в работата им с учащи-младежи и 

млади възрастни. 

 

СТРУКТУРА НА РЪКОВОДСТВОТО НА EILM 

РЪКОВОДСТВОТО НА EILM е част от колекцията подкрепящи материали за 

професионални съветници на EILM и включва информация за методически ресурси за 

насоки. За да се създаде ръководството, партньорството избра някои подходящи 

методологични ресурси за ръководство, описва всеки от тях и техните необходими 

изисквания за изпълнението. 

Ръководството на EILM е проектирано като допълнителна подкрепа за обучители и 

съветници в областта на ПОО в Европа на Наръчника на EILM. Първата стъпка за 

партньорството на EILM беше да събере информация за методически ресурси за 

обучение и насоки в емоционалните умения на учениците от ПОО, които да бъдат 

включени в ръководството. Методите са избрани в съответствие с главите на 

Ръководството въз основа на рамката и модела на емоционалната интелигентност, 

разработени от Адел Б. Лин, насочени към компетентностите на емоционалната 

интелигентност по-скоро от гледна точка на работното място и разглеждайки като 

области на емоционалната интелигентност самосъзнание и самоконтрол, 

съпричастност, социална експертиза, лично влияние и овладяване на целта и визията. 

 

Структурата на Ръководството за EILM се основава на един от първите резултати от 

проекта, въпросника, разработен от партньорството, за да се проверят знанията на 

учащите и хората като цяло, свързани с емоционалната интелигентност. Въпросникът 

включва 5 фактора, които са били вдъхновяващият източник за изграждането на 

модулите: 

 

● Разпознаване и разбиране на собствените и чуждите емоции, насочени към 

задълбочаване на разпознаването на емоциите чрез думите и собственото и чуждото 

поведение, с което те се изразяват. 

 

● Емоционална чувствителност и контрол на емоциите, насочени към задълбочаване на 

измеренията на Емоционалната интелигентност и баланса на тези аспекти за развитието 

на адекватен емоционален коефициент в ежедневието и на работното място. 
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● Емоционална отвореност и предпочитания на личността на естеството на работата, 

които позволяват да се задълбочи влиянието на емоциите в работния контекст, като се 

анализират ситуациите, в които емоциите влияят върху личната мотивация да успеят в 

своите задължения и преследването на организационните цели, както и честота на 

групата при определяне на климата в професионален контекст като основа за 

изграждане на взаимоотношения. 

 

● Умения за оценка и вземане на решения в проблемни ситуации, които позволяват да 

се анализират отношенията, които могат да доведат до емоционална тежест за човека, 

като конфликти, нежелани искания, молби за помощ или критично управление и 

способност за справяне със свързания стрес. 

 

● Съпричастност и генериране на решения в междуличностни ситуации, насочени към 

задълбочаване на значението и категоричното отношение в релационните ситуации, 

които да се развиват чрез упражняване на „активно слушане“. Това е метод, който 

позволява да се комбинира вниманието към съдържанието на съобщението на 

събеседника със слушане на емоциите, предадени чрез комуникация, за да се получи по 

-задълбочено разбиране на другия. 

 

EILM РЪКОВОДСТВО ЦЕЛИ 

Целта на ръководството беше да се разработи методология за преподаватели на по ПОО, 

които събират методически и педагогически ресурси за ефективно развитие на уменията 

и компетентностите на емоционалната интелигентност. Предложените методологии 

включват иновативни инструменти за развитие на уменията и емоциите на 

емоционалната интелигентност, идентифицирани в стъпките на предишния проект. За 

да се постигне целта, партньорството идентифицира ключови елементи от преките и 

косвените методологии при развиване на емоционални компетенции, дефинира 

критериите за избор на най -подходящата методология или инструмент, докато развива 

емоционалните компетентности. Партньорството описва всеки ресурс и методологични 

условия за неговото прилагане, някои практически случаи и насоки за проектиране на 

дейности в програми за обучение по емоционални умения за възрастни. 

 

МЕТОДОЛОГИИ НА EILM 

Наборът от методи/методологии, описани в Ръководството на EILM, които включват 

специфични и иновативни инструменти, могат да бъдат използвани в рамките на 

обучението за ефективно развитие на умения и компетентности за емоционална 

интелигентност. 

Съществува силна връзка между модулната система, разработена в предишната стъпка 

на проекта, и тези методологии, те всъщност представляват допълнителен и много 

полезен набор, който да се използва по време на обучението. Обучителите ще изберат 
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подходящите методологии или инструменти, докато развиват емоционални 

компетенции. 

Описаните методологии принадлежат към следните стратегии на обучение: 

 

-Интерактивните инструкции до голяма степен разчитат на обсъждане и споделяне 

между участниците. Seaman и Fellenz (1989) предполагат, че обсъждането и споделянето 

предоставят на учащите се възможности да „реагират на идеите, опита, прозренията и 

знанията на учителя или на връстниците и да генерират алтернативни начини на 

мислене и чувства“ (стр. 119) . Учениците могат да се учат от връстници и учители да 

развиват социални умения и способности, да организират мислите си и да развиват 

рационални аргументи. Стратегията за интерактивно обучение дава възможност за 

набор от групи и интерактивни методи. Те могат да включват цялостни дискусии в клас, 

дискусии или проекти в малки групи или студентски двойки или триади, които работят 

заедно по задания. Важно е учителят да очертае темата, количеството време за 

дискусия, състава и размера на групите, както и техниките за докладване или споделяне. 

Интерактивното обучение изисква усъвършенстване на наблюдението, слушането, 

междуличностните и интервенционни умения и способности както от учителя, така и от 

учениците. Ролевата игра е типичен метод, основан на интерактивни инструкции. 

 

-Експерименталното обучение е индуктивно, съсредоточено върху ученика и 

ориентирано към дейността. Персонализираното размишление за опит и 

формулирането на планове за прилагане на науките в други контексти са критични 

фактори за ефективното учене чрез опит. Опитът чрез опит се получава, когато учащите: 

 

• да участват в дейност; 

• критично погледнете назад към дейността, за да изясните наученото и чувствата; 

• извлечете полезна информация от този анализ; и, 

• използвайте обучението в нови ситуации. (Pfeiffer & Jones, 1979) 

 

Опитът чрез опит може да се разглежда като цикъл, състоящ се от пет фази, всички от 

които са необходими: 

 

● преживяване (възниква дейност); 

● споделяне или публикуване (реакции и наблюдения се споделят); 

● анализ или обработка (определят се модели и динамика); 

● извод или обобщение (принципите са получени); и, 

● кандидатстване (правят се планове за използване [печалби в нови ситуации). 

 
Акцентът в обучението чрез опит е върху процеса на учене, а не върху продукта. 
Разказването на истории, Storyboard и ученето, основано на проблеми, са примери за 
учене чрез опит. 
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Описаните и използвани стратегии за обучение в рамките на разработените методи са в 
съответствие с концепциите за ефективно обучение. Това се ръководи от общи 
педагогически подходи и специфични инструктивни практики. Подходите и практиките 
на обучение се основават на следните убеждения за това какво представлява ефективно 
обучение. 

 
1. Ефективното обучение е еклектично. Професионалната преподавателска практика не 
е ограничена от убеждението, че има един най -добър начин. Учителите трябва да бъдат 
поканени да разширят обхвата си от учебни подходи в сигурна, поемаща риск среда. 
 
2. Ефективното обучение е пряко свързано с успеха на учебния опит 
 
3. Ефективното обучение е оправомощено професионална практика в действие. Трябва 
да се насърчава преподавателската преценка, така че учащите да придобият 
необходимата гъвкавост, за да адаптират учебната практика, за да отговорят на голямо 
разнообразие от нужди. 
  
4. Ефективното обучение е генеративно и динамично. 
 
5. Ефективното обучение признава, че има преподаване както на изкуство, така и на 
наука. Ефективното обучение е резултат от комбинация от изкуство и наука за 
преподаване. 
 
6. Ефективното обучение намира най -добър израз, когато преподавателите си 
сътрудничат, за да развиват, прилагат и усъвършенстват своите професионални 
практики. Учебната практика може да бъде подобрена чрез постоянно и системно 
внимание към професионалното развитие. 
 

Партньорството обяснява подробно всеки метод/методология, подчертавайки неговите 

предимства и недостатъци, възможните рискове, съвети и трикове. 

 

Ролева игра 
 

Метод/Заглавие на 
методология 
 

Ролева игра 

Кратко описание на 
метода/методологията 

Целта на ролевата игра е да запознае обучаемите с 
условията за активно и уважително слушане. Тези 
термини ще им бъдат обяснени и те ще обсъдят какво 
означава активното и уважително слушане за тях. След 
това кратко упражнение групата на учащите ще бъде 
разделена на екипи от по 3-ма души. Във всеки екип на 
учениците ще бъде дадена една отделна роля, която ще 
трябва да играят: субект, активен слушател и 
наблюдател. Обучаемите ще определят контекста и 
проблема, които ще бъдат използвани за ролевата игра. 
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Субектът ще трябва да проучи и обмисли този проблем 
и в крайна сметка ролевата игра ще бъде разиграна 
между субекта и активния слушател, като наблюдателят 
си прави бележки по обмена. 

Как би могъл да се 
използва 
методът/методологията 
при разработването на 
емоционална 
интелигентност /EQ/? 

Обучаемите ще установят положителна комуникация, 
която насърчава разбирането. 
Обучаемите ще могат да отговорят на въпросите: Какво 
казва той/тя? Какво мисли той/тя? Какво чувства той/тя? 
Това ще осигури добро ниво на саморефлексия и ще 
остави място за тях да научат и разберат как емпатията 
работи в реална житейска ситуация. Темите на ролевата 
игра най-често използват сценарии като преговори, 
дебат, работа в екип, сътрудничество. Крайната цел е да 
се помогне на учениците да разберат и да работят върху 
развитието на своята емоционална интелигентност. 

Предимства/ползи от 
метода/методологиите 

Този метод има много доказани предимства. Едно от 
предимствата се представя от мотивацията и 
ангажираността, които носи на учениците. Това е един 
от начините за подобряване на стратегиите на 
преподаване, което улеснява обучителя да изложи 
въпроса и да го разбере. 
Ролевите упражнения са полезна техника за развитие 
на меки умения и междуличностни умения, тъй като 
предоставят реални сценарии, които помагат на 
учениците да се учат. Освен това той предоставя 
възможности за критично наблюдение и завършва в 
сесия за обратна връзка, където участниците обсъждат 
наученото.  

Рискове за 
метода/методологиите 

Въпреки ползите и доказаните положителни резултати 
от използването на ролева игра за преподаване на EQ, 
този метод също има някои недостатъци. Например, 
някои участници може да не се чувстват добре със 
сценариите за ролева игра, които в крайна сметка биха 
повлияли на цялостното представяне на групата. Някои 
от тях ще се почувстват уплашени, като играят роля или 
може да имат „сценичен страх“, което води до високи 
нива на безпокойство за някои връстници, когато 
участват в такива упражнения. 

Съвети и трикове на 
метод/методология, 
идващи от опита на 
партньора. 

● Подготовка - Определете концепциите, които 
учениците трябва да знаят преди играта на роли 
● Давайте обратна връзка - Оценявайте учениците не 
само за ролевите игри, но и за груповата работа 
● Не забравяйте, че учениците усвояват нови умения, 
които изискват време и търпение. 
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Управление на конфликти 

Метод/Заглавие на 
методология 
 

Управление на конфликти - Модел на Томас Килман 

Кратко описание на 
метода/методологията 

Методологията е насочена към повишаване на 
уменията за управление на конфликтите на обучаемите. 
Първо, учениците ще разсъждават върху различни 
ситуации, при които са преживели екипни конфликти. 
Те ще го направят индивидуално, като идентифицират 
възможно най-много значими конфликти, могат да 
мислят и ретроспективно. След това те ще оценят 
конфликта според начина, по който са се справили, 
добре, гори-долу или лошо. След този момент от 
упражнението ще бъде въведен Моделът на Томас 
Килман, като се акцентира върху това как да се 
предприемат действия в тази конфликтна ситуация: (1)  
асертивност, степента, до която индивидът се опитва да 
задоволи собствените си притеснения, и (2) 
кооперативност, степента, в която индивидът се опитва 
да задоволи притесненията на другия човек. Тези две 
измерения на поведение могат да се използват за 
дефиниране на пет метода за справяне с конфликта. 
Тези пет режима на разрешаване на конфликти са 
показани по-долу: 
Избягване = заобикаляне на конфликта; 
Приветливост = опитвате се да задоволите 
притесненията на другия човек за ваша сметка; 
Компромис = опит да се намери приемливо уреждане, 
което само частично удовлетворява притесненията на 
двамата; 
Конкуриране = опит да задоволите притесненията си за 
сметка на другите 
Сътрудничество = опит да се намери печелившо 
решение, което напълно удовлетворява притесненията 
на двамата. 
Обучаемите също ще обсъдят петте режима на 
разрешаване на конфликти и ще се опитат да 
идентифицират кой от тях им подхожда. 
Като цяло учениците могат да вземат въпросник, който 
да изчисли какъв тип режим на разрешаване на 
конфликти използват в конфликтни ситуации, но 
въпросникът не се предлага безплатно. Само че 
учениците да прочетат модела и да разсъждават или 
обсъждат в екипи тези аспекти са достатъчни за 
самоидентифициране в коя категория попадат. 
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Как би могъл да се 
използва 
методът/методологията 
при разработването на EQ? 

Управлението на конфликти е много важен инструмент, 
който човек трябва да развие, за да има ползотворен 
трудов живот. Конфликтите имат тенденция да 
възникват, особено в екипна работна среда, и хората не 
винаги притежават знания или умения да се справят 
правилно с тях, за да се избегне по-нататъшен негативен 
резултат. Основната употреба на модела в този уъркшоп 
е да помогне на учениците да се замислят върху кое 
измерение (асертивност или кооперативност) те 
отговарят и да се опитат да идентифицират своя тип 
режими за справяне с конфликти. По този начин те ще 
могат да научат повече за това как реагират така, както 
постъпват в конфликтна ситуация и в крайна сметка ще 
получат съвети как да се справят с тяхната реакция и 
самия конфликт. 

Предимства/ползи от 
метода/методологиите 

Това, което е особено полезно за този модел е, че той 
назовава начини и предлага основа за начина, по който 
реагираме на конфликта, съзнателно или несъзнателно. 
Освен това той осигурява прагматичен подход за 
разрешаване на конфликти и помага за започване на 
безопасен и продуктивен диалог за разрешаването на 
конфликти. 

Рискове за 
метода/методологиите 

Някои недостатъци на тази методология могат да бъдат 
неспособността на учениците да преценят своите 
стилове на управление на конфликти, което води до 
разочарование и скованост. Освен това моделът има 
тенденция да пренебрегва някои аспекти на причината, 
поради която конфликтите са възникнали на първо 
място, тъй като мотивите са различни и понякога те са 
много свързани със стрес или единични събития, а не 
повтарящ се епизод. 

Съвети и трикове на 
метод/методология, 
идващи от опита на 
партньора. 

● Обяснете, че конфликтът е естествен, но има много 
начини за справяне с него. 
● Създайте безопасна среда, преди да използвате 
метода. 

 

Технология на отвореното пространство 

Заглавие на метода 
 

Технология на отвореното пространство 

Кратко описание на 
метода/методологията 
 

Технология на отвореното пространство /Open Space 
Technology (OST)/ предлага метод за проверка на 
срещите в групи от всякакъв размер. Това позволява на 
различни хора да решават сложни или евентуално 
спорни въпроси. От участниците се включва и да се 
определи възможен общ работен дневен ред и 
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поредица от теми за работа по конкретен въпрос, който 
да бъде обсъден. OST работи най-добре в ситуации, 
включващи конфликт, отговорност, разнообразни 
мисли или хора и кратко време за вземане на решения. 

Как би могъл да се 
използва 
методът/методологията 
при разработването на EQ? 

Съветниците в ПОО могат да отворят космическите 
технологии, за да помогнат на учащите да определят 
темите, свързани с емоционалната интелигентност, 
които да бъдат обсъдени. Това може да бъде полезно 
за учащите, когато става въпрос за обсъждане на 
противоречиви въпроси, за да се развие и „използва“ 
категорично. Като OST е най -добрият метод, който 
трябва да се използва по време на конфликти, той 
позволява на учениците да се изправят пред различни 
мнения и да използват, да използват и управляват 
собствените си емоции по положителни начини, за да 
облекчат стреса, да общуват ефективно, да 
съпреживяват другите, да преодолеят 
предизвикателствата и да разсеят конфликта. 

Предимства/ползи от 
метода/методологиите 
 

Този метод работи на принципите на свобода и 
отговорност и разчита на вградената 
самоорганизираща се енергия на хората, когато са 
изправени пред специфични предизвикателства. Може 
да се използва с много голям брой хора, но изисква 
внимателна подготовка и определяне на целите, 
логистиката и последващите действия. 

Рискове за 
метода/методологиите 
 
 

Номинирането на дадено лице за действие може да 
бъде риск, тъй като не включва групова 
работа/стратегия. 
Неописването на действията с точна, ясно разбрана 
терминология и с договорения краен срок за 
завършване не може да позволи на обучаемите 
ефективно използване на планирането на действия. 
Ако напредъкът не се проследява или докладва, може 
да е трудно за учащите да достигнат разпределението 
на точките за действие. 

Съвети и трикове на 
метод/методология, 
идващи от опита на 
партньора. 

Каквото и да се случи, е единственото нещо, което би 
могло да се случи: случва се, това казва на 
присъстващите да обърнат внимание на събитията в 
момента, вместо да се притесняват за това, което би 
могло да се случи. 
Когато започне, е подходящият момент: изяснява 
липсата на даден график или структура и подчертава 
креативността и иновациите. 
Когато свърши, е свършило: насърчава участниците да 
не губят време, а да преминат към нещо друго, когато 
плодотворната дискусия приключи. 
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Има един „закон“, „Законът на два крака“ (или „Законът 
за мобилността“), който гласи следното: “Ако по някое 
време през нашето време заедно се окажете във всяка 
ситуация, в която нито учите, нито допринасяте, 
използвайте двата си крака. Отидете на друго място, 
където можете да научите и да допринесете.“ 
Заедно с принципите стимулира самоорганизацията и е 
много силен начин за насърчаване на овластяването, 
ангажираността, отговорността и мотивацията за 
всички участници. 

 
 

 
Планиране на действия 
 

Заглавие на метода 
 

Планиране на действия 

Кратко описание на 
метода/методологията 
 

Планирането на действия е подход, а не специфичен 
метод, който помага да се съсредоточат идеите и да се 
решат какви стъпки трябва да се предприемат, за да се 
постигнат конкретни цели. Това е процес на 
превръщане на стратегията и целите в действие. 
Приемане на идеи и планиране как да ги превърнем в 
реалност. Дали това са лични или организационни 
цели, няма значение, тъй като необходимите умения са 
едни и същи. Най-добрите стратегии, независимо дали 
за живот или работа, включват планиране на действия 
като част от стратегическото мислене. В крайна сметка 
няма значение колко добра е вашата стратегия на 
хартия, ако не можете да я приложите. Ето защо, 
планирането на действия трябва да бъде решаваща 
част от стратегията. 

Как би могъл да се 
използва 
методът/методологията 
при разработването на EQ? 

Съветниците в ПОО могат да използват планирането на 
действия, за да помогнат на учащите да работят по-
добре в екип. Обучаемите могат да бъдат полезни да 
оценят възможните слабости или заплахи на един 
ученик при постигане на целите, не само, за да развият 
съпричастност в групата, но и да бъдат по-осъзнати, 
оценявайки своите умения/капацитет. Всяка група ще 
трябва да реши проблема, за да постигне целта и за да 
може да постигне това, те ще могат да развият някаква 
връзка помежду си. 

Предимства/ползи от 
метода/методологиите 
 

Планирането на действия е от жизненоважно значение 
за успеха на екипа на обучаващите се. Това е проста и 
ефективна техника, която може да помогне на учащите 
да получат ангажимент за действие. Той работи, като 
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внимателно записва всеки елемент от действие, както 
следва: 
● „Каква“ е точката на действие; 
● „Кога“ действието трябва да бъде насрочено и 
прогнозната дата на завършване; 
● „Кой“ е назначен срещу действието; 
● Напредък срещу действието. 

Рискове за 
метода/методологиите 
 
 

Номинирането на дадено лице за действие може да 
бъде риск, тъй като не включва групова 
работа/стратегия. 
Неописанието на действията с точна, ясно разбрана 
терминология и с договорения краен срок за 
завършване не може да позволи на обучаемите 
ефективно използване на планирането на действия. Ако 
напредъка не се проследява или докладва, може да е 
трудно за учащите да достигнат разпределението на 
точките за действие. 

Съвети и трикове на 
метод/методология, 
идващи от опита на 
партньора. 

Планирането на действие работи чрез внимателно 
записване на всеки елемент от действие, както следва: 
● „Каква“ е точката на действие; 
● „Кога“ действието трябва да бъде насрочено и 
прогнозната дата на завършване; 
● „Кой“ е назначен срещу действието; 
● Напредък срещу действието (първоначално оставете 
празно). 

 
 

Проблемно обучение 
 

Заглавие на метода 
 

Проблемно базирано обучение /Problem-based 
learning (c.d. PBL)/ 

Кратко описание на 
метода/методологията 

PBL е активен метод на преподаване/обучение, 
характеризиращ се със силна интерактивност и основан 
на активното участие на учащите. PBL се провежда в 
групи, на които предлага реалистична проблемна 
ситуация и трябва да бъде изправена пред нея, с цел да 
се намери или открие, чрез работа в екип, решения и 
нова информация. Изучаването на проблемни ситуации 
датира от древността (помислете за маевтичния 
подход), но разпространението му се е случило през 60-
те години в САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия и 
е продължило в Европа около десет години по-късно. 
Методологията разглежда като отправна точка за учене 
въпрос, който учащите трябва да решат и около него се 
изграждат стимулите и инструментите за дейността по 
преструктуриране. Чрез PBL студентите се научават да: 
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● управляват решаването на проблеми чрез извличане 
на информация от различни източници и дисциплини; 
● работят в режим на съвместно обучение; 
● управляват по-добре времето и материалните си 
ресурси. 

Как би могъл да се 
използва 
методът/методологията 
при разработването на EI? 

Учениците/обучаемите са разделени на малки групи, 
всяка със своя роля, и се опитват да решат конкретно 
проблемите, които им поставят учителят/обучителите. В 
този контекст учениците стават субекти, пряко 
отговорни за ученето, превръщайки ги в действащи 
лица на когнитивния процес и попадащи в групови 
ситуации, в които са призовани да залагат 
емоционалната си интелигентност по отношение на 
уменията за социално взаимодействие, които влизат в 
игра: докато всеки член на от групата се очаква да 
„подкрепи“ неговата гледна точка, необходимо е да се 
съсредоточи върху аспектите и причините, а не върху 
личностите и емоциите, 
за да се приложи способността на човек да 
управлява/контролира емоциите, което ще помогне на 
групата да реши проблема по-бързо и по-лесно 
(управление на конфликти, преговори, активно 
слушане, ...). 

Предимства/ ползи от 
метода/ методологиите 

Работейки по реални проблеми, учениците/обучаемите 
се чувстват по-мотивирани и удовлетворени, защото 
„докосват“ резултатите от груповата работа. Освен това 
те учат по-задълбочено и определят дългосрочни 
концепции, тъй като директно прилагат това, което 
изучават и развиват критично мислене, докато работят 
с оглед на приобщаването. 
Учителите също могат да открият PBL като приятен и 
интересен тип метод на преподаване/обучение, тъй 
като всяко изпълнение на даден проблем развива 
различни идеи според групата, която го среща: 
преподаването/обучението с PBL представлява 
постоянно променящо се предизвикателство, както за 
обучаемите, така и за обучителите. 

Рискове за 
метода/методологиите 

Обучаемите обаче могат да се почувстват трудно, ако 
нямат опит в работа в екип: някои ученици могат да 
предпочетат класическия фронтален урок, по-малко 
взискателен от гледна точка на усилията и стреса. 
Преподавателите също могат да бъдат засегнати от 
необходимото увеличаване на техните управленски и 
организационни умения. 
Критичен момент от двете страни би могло да бъде и 
използването на информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) и наличността на специални 
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пространства за изпълнение на проекти (напр. класни 
стаи, лаборатории): често, в ситуация „Донесете свое 
собствена устройство“ се използва логика, която не 
всички обучаеми или обучители могат да си позволят. 

Съвети и трикове на 
метод/методология, 
идващи от опита на 
партньора. 

Следователно, за да се избегнат рисковете от 
методологията, е важно обучителните институции да 
подобрят този тип преподаване/обучение, като 
предоставят специални средства или инвестиции, така 
че проектите да могат да се извършват с подходящи 
инструменти и на определени места в тях. Освен това, 
за да се подобри преживяването, при окончателния 
разбор става от съществено значение обучителят да 
накара обучаемите да се замислят върху трудностите, 
пред които е изправена работната група, както и да 
представи решението на проблема, като се има 
предвид, че различните групи намират различно 
решения на същия идентичен проблем. 

 
 

Използване на филми 
 

Заглавие на метода 
 

Използване на филми 

Кратко описание на 
метода/методологията 

Нашето все по-аудиовизуално общество, в което 
потреблението на аудиовизуален материал е 
придружено от възможността за неговото 
производство. „Видеото“ е част от ежедневието на 
младите поколения, както като основно медийно 
преживяване в свободното им време (Feierabend и 
Rathgeb, 2009), така и като инструмент, насочен към 
учене, като например широкото разпространение на 
уроци. Използването на визуализацията за подпомагане 
на учебните процеси отдавна е обект на интерес в 
образователните науки, от Коменски до 
Енциклопедията, до теоретизирането на така наречения 
„ефект на превъзходство на картината“ в края на 19 век 
(срещу Киркпатрик, 1894). Невронауката съобщава 
също, че около половината от ресурсите, отделени от 
мозъка във всеки един момент, са посветени на 
зрението (Medina, 2010). Авторите Шварц и Хартман 
(2007) са публикували принос за използването на видео, 
което все още е широко използвано и цитирано като 
справка. В своя кръгов модел те показват, че има четири 
основни учебни цели, които могат да бъдат 
преследвани чрез използването на видео: Кажи, Виж, 
Направи, Мотивирай. Например използването на уроци 
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вероятно ще бъде свързано с развитието на умения и 
усвояването на процедури „Правене“, докато 
използването на документални видеоклипове или 
препоръки ще бъде по-лесно използвано за умения, 
свързани с „казване“. 
 
След това видеото позволява да се поддържа 
обучението (Chambel, Zahn и Finke, 2006) чрез: 
● реконструкция на реални преживявания, 
благодарение на високата степен на автентичност и 
реализъм; 
● визуализацията на динамични процеси, които не биха 
могли да се наблюдават в действителност (т.е. защото са 
трудни за възпроизвеждане, защото са опасни, защото 
са скъпи, ...) или които биха били трудни за описване с 
думи; 
● комбинацията от различни символни системи, като 
изображение, текст, разказ, в съгласувано 
мултимедийно съдържание. 

Как би могъл да се 
използва 
методът/методологията 
при разработването на EI? 

Видеоклиповете позволяват множество различни нива 
на обучение по емоции във връзка с тяхното 
използване. 
При гледане на видеоклипове е възможно да се обучи 
компетентността за разпознаване на собствените и 
чуждите емоции. Всъщност във видеоклиповете е 
възможно да се идентифицират поведението и 
изразите, които проявяват емоционалното състояние на 
хората в сцените, и да се опише тяхната поляризация и 
интензивност. В този смисъл е възможно да се научим 
да разпознаваме, назоваваме и описваме емоциите, 
като размишляваме върху собствените начини за 
реагиране в подобни ситуации на представените. Освен 
това е възможно да се подпомогне развитието на 
емпатия към емоционалните реакции на другите, 
разбиране на причините и последиците от житейските 
ситуации при определяне на емоционалното състояние 
на хората около нас. Видеоклиповете могат да 
представят модели за ефективно управление на 
емоциите или обратно, неприспособими реакции, 
развиващи критичния капацитет на учащите и 
дискусията за емоционалния контрол. 
В допълнение към визията, при изучаването на емоции 
е полезно да се създават видеоклипове, в които да се 
поставят трудни отношения, където е особено важно да 
се прилагат стратегии за управление на емоциите. 
Възможността за преглед на видеоклиповете и 
коментиране на тях позволява да се използва обратна 
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връзка от нас и от другите за ефективно управление на 
конфликти, комуникационни проблеми и 
взаимоотношения с другите. 

Предимства/ползи от 
метода/методологиите 

Използвано правилно, видеото позволява: 
- да се включат повече хора в обучението, повишавайки 
мотивацията за учене и предпочитайки фокусираното 
внимание; 
- да стимулира дискусия; 
- да се насърчават дейности за размисъл, например чрез 
анализ на професионална практика; 
- да внедрят дизайнерски подход, включващ 
обучаемите в процеса на проектиране и създаване на 
видео. 

Рискове за 
метода/методологиите 

Основният риск от използването на видео в обучението 
е използването му като статичен инструмент, който 
просто замества гласа на обучителя, като не добавя 
почти нищо към фронталното представяне на урока. 
Освен това, за да се използва видеото, трябва да се 
гарантират устройства, способни да позволят добро 
зрително възприятие (екран, аудио, връзка, 
съвместимост на формати, лицензи ...). 

Съвети и трикове на 
метод/методология, 
идващи от опита на 
партньора. 

Когато използвате видеоклипове, може да е полезно да 
изберете видеоклипове, в които преживяванията могат 
да бъдат близки до целите, за които го предлагате. 
Представянето на подобни модели пред вас всъщност 
може да помогне на учениците да идентифицират и 
емоционално да участват в представените ситуации. 
Също така е от съществено значение 
контекстуализирането на гледането на видеоклип, като 
го вмъкнете в интервенцията, която се извършва, 
разкривайки връзките между гледането на видеоклипа 
и темите, обхванати в учебната единица, в която се 
използва. Също толкова важно е да коментирате и да 
предизвикате дискусия след видеоклипа, независимо 
дали става въпрос за примерен видеоклип или 
видеоклип, съдържащ провокация, за да се даде 
възможност на учащите да изразят своето мнение, да 
направят заключения и да ги проверят като група, да 
изразят своите възможни несъгласни и свързват 
видяното с преживяванията си. 

 
 

Картиране 
 

Метод/Заглавие на 
методология 

Картиране 
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Кратко описание на 
метода/методологията 

Картирането е метод за визуално мислене, който се 
използва за получаване на по-добра представа за 
конкретна ситуация или среда или специфични 
взаимодействия. Той помага на учащите да получат 
неочаквани прозрения в системата, давайки структура 
на разбирането им за тази система. 
 
Чрез този метод, индивидуално или в групи, учениците 
скицират карти, като намират модели, категории, 
области, пътища и връзки, които биха искали да 
включат в своите рисунки. 
 
Например, можете да помолите учениците да 
нарисуват картата на емоциите си на работното място, 
да очертаят работните взаимодействия или работни 
конфликти, да изготвят идеални карти на 
взаимоотношенията на работното място, 
взаимодействията им с другите или личния или 
професионалния им живот. 
 
Като метод за визуално мислене, картографирането 
осигурява достъп до способността на учениците да 
мислят в картини, докато моделите и връзките стават 
по-ясни. Когато хората рисуват, като карти или други 
визуални изображения, според Willemien Brand (2018): 
● организират мислите и информацията си; 
● опростяват сложни концепции или ситуации; 
● получават нови перспективи; 
● избягват да се забиват в малки и без значение 
детайли; 
● моделите, категориите и връзките стават очевидни за 
тях. 

Как би могъл да се 
използва 
методът/методологията 
при разработването на EQ? 

Съветниците в ПОО могат да използват 
картографиране, за да помогнат на учащите да разберат 
по-добре средата, екипите, работното си място, 
отношенията си с другите, конфликтите и други тежки 
ситуации и т.н. 
● Например, като съветник по ПОО, можете да 
поканите учащите се да очертаят емоциите си в 
конкретна ситуация, повишавайки тяхното 
самосъзнание и самоконтрол; 
● Или можете да ги помолите да нарисуват картата на 
нещата/областите, които изграждат тяхната 
устойчивост, като идентифицират силни области или 
области, които трябва да бъдат подобрени; 
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● Те биха могли да използват картографиране, за да 
получат цялостна представа за техните лични или 
професионални взаимоотношения или екипите, от 
които са част, за да развият уменията си за управление 
на взаимоотношенията; 
● Или биха могли да нарисуват карти, за да разберат по-
добре конфликт или тежка ситуация и да разберат 
пълния контекст на това, като същевременно получат 
представа за решаване на необходимите способности 
за конфликти. 

 

 

Импровизационни театрални техники 
 

Метод/Заглавие на 
методология 

Импровизационни театрални техники 

Кратко описание на 
метода/методологията 

Обучаемите участват в импровизационни театрални 
упражнения, които им позволяват да играят с емоции. 

Как би могъл да се 
използва 
методът/методологията 
при разработването на EQ? 

Има няколко ключови тренировъчни игри, които биха 
могли да бъдат включени в процеса на разработване на 
EQ като тренировъчни упражнения, като например: 
„Емоционално повторение“, „Емоционално парти“, 
„Стопанинът“, „Тризофрения“ и др. За всяка от тези 
игри участниците са поканени да изпитат различни 
емоции и да преминат между противоположни 
емоции, което е добър метод за осъзнаване и оценка 
на въздействието на емоциите, но също така и добър 
начин да се обучи самоконтролът на емоциите на 
учащите. 

Предимства/ползи от 
метода/методологиите 

Този метод предоставя на обучаемите възможност да 
изпитат различни емоции в безопасна среда и да 
обсъдят начина, по който се чувстват и какви мисли и 
реакции всяка емоция може да предизвика у тях и у 
останалите. Също така, този метод позволява на 
участниците да тренират способността си да 
контролират емоциите си и да могат да преминават от 
една емоция към друга много бързо. 

Рискове за 
метода/методологиите 

Този метод разчита на активното участие на всички 
учащи/обучители и може да съществува риск някои от 
участниците да са срамежливи или просто да не желаят 
да участват в групови упражнения, изискващи 
актьорско майсторство. В този случай ролята на 
обучителя е от решаващо значение, за да се създаде 
необходимата безопасна среда и да се позволи на 
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всеки участник да се отпусне и да се чувства комфортно 
сред групата. 

Съвети и трикове на 
метод/методология, 
идващи от опита на 
партньора. 

За да се приложи успешно този метод, се препоръчва 
практиката да започне с малко „червеи“, както 
физически, така и интелектуални. Например, можете да 
помолите групата да образува кръг и да започне да 
подава виртуални топки. Започнете с една червена 
топка, след това добавете синя, след това зелена. 
Можете да се качите до колкото желаете топки, но 
идеята е всеки участник да остане концентриран и да 
следва къде отиват виртуалните топки. 
След това дайте на всеки участник писмо и ги помолете 
да кажат за 1 минута възможно най-много думи, 
започвайки с тази буква. 
 
След като „червеят“ се появи, помолете 2 или 3 
участника да започнат упражнението/играта, а 
останалите да наблюдават. Обикновено най-увереният 
веднъж ще започне. Опитайте се да определите кои от 
участниците са най-сдържани и срамежливи и бъдете 
по-точни, когато им дадете дадена роля и как избирате 
емоциите, които ги молите да възпроизведат. Опитайте 
се да не ги поставяте в много неочаквана и екстремна 
ситуация, която може да ги накара да се почувстват 
смутени. 

 

 

 

Ролева игра на интервю за работа 
 

Метод/Заглавие на 
методология 
 

Ролева игра на интервю за работа 

Кратко описание на 
метода/методологията 

Обучаемите са помолени да изберат една от следните 
роли: кандидат за работа или работодател. На всеки 
ученик/обучител се дава карта, избрана според 
опасността. Във всяка карта има съответно: снимка на 
човек с няколко реда описание, включително: възраст, 
гражданско състояние, професия, причина за търсене 
на работа, период на безработица и причина за този 
или бизнес сектор, тип компания, йерархично ниво и 
роля в компанията, нужда от наемане. 
Обучаемите са разделени на двойки, за да имат заедно 
един кандидат за работа и един работодател и те са 
помолени да възпроизведат ситуация на интервю за 
работа. Останалите ученици са помолени да си 
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направят бележки, а също и сцената се записва. Всяка 
ролева игра е последвана от дискусия с акцент върху 
това как всеки участник и наблюдателите се пълнеха по 
време на упражнението. 

Как би могъл да се 
използва 
методът/методологията 
при разработването на EQ? 

Този метод позволява на участниците да излязат от 
зоната си на комфорт и да се изправят пред въпроси и 
ситуации, подобни на интервю за работа, като са 
задължени да намерят бързо решение за това. Фактът, 
че групата наблюдава процеса, помага да се увеличи 
чувството на дискомфорт, което търсещият работа 
може да изпита по време на истинско интервю. Преди 
и по време на процеса обучителят може да поиска от 
участниците да се съсредоточат върху изразяването на 
различни чувства или да опитат да предизвикат 
различни чувства у останалите участници. По този 
начин обучаемите/обучителите могат да научат как 
тяхното вътрешно състояние може да повлияе на 
реакциите на другия участник или как да изберат 
отношение според поведението на другия. Като цяло 
методът има за цел да осигури поле за 
експериментиране с емоции, както лични, така и тези 
на другите. 

Предимства/ползи от 
метода/методологиите 

Този метод предоставя на обучаемите възможност да 
изпитат различни емоции в безопасна среда и да 
обсъдят начина, по който се чувстват и какви мисли и 
реакции всяка емоция може да предизвика у тях и у 
останалите. Също така, този метод позволява на 
участниците да наблюдават емоциите си и да оценят 
разликата между вътрешното чувство и външното 
изразяване. 

Рискове за 
метода/методологиите 

Този метод разчита на активното участие на всички 
учащи/обучители и може да съществува риск някои от 
участниците да са срамежливи или просто да не желаят 
да участват в групови упражнения, изискващи 
актьорско майсторство. В този случай обучителят 
трябва да възложи роли, по-близки до личността на 
учащия, и да използва тези характеристики като част от 
играта. 

Съвети и трикове на 
метод/методология, 
идващи от опита на 
партньора. 

За да приложи успешно този метод, обучителят може 
да използва ефекта на изненадата и да не казва 
предварително на учащите/обучителите какво трябва 
да очакват. По този начин обучаемите/стажантите няма 
да имат време да подготвят конкретни фрази и реакции 
в съзнанието си и ще трябва да действат въз основа на 
информацията, която получават в момента, което ще 
доведе до по-естествени (неконтролирани) емоции и 
реакции. 
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Можете да помолите участниците да се вдъхновят от 
ситуации от предишните им интервюта за работа или от 
предишния опит на техните приятели или роднини. 
Препоръчва се да имате набор от подготвени карти с 
примери за герои, но това не е ограничаващо и вие 
също сте свободни да измисляте нови герои в момента, 
въз основа на енергията и нуждите на групата. 

 
 

Табло за разкази 
 

Метод/Заглавие на 
методология 
 

Табло за разкази /Storyboard/ 

Кратко описание на 
метода/методологията 

Табло за разкази е визуален контур, който лесно може 
да предаде поредица от събития с минимално усилие и 
детайли от страна на създателя, като използва статични 
панели. За да го предам просто, сторибордите са 
концептуални рисунки на историята. Storyboard са 
отлични за мозъчни атаки. 
От практическа гледна точка, преподаването със 
сторибордове може да помогне на инструкторите бързо 
да предадат сложни идеи на своите ученици - често 
много по-бързо от писането или дори говоренето. Освен 
това, като ангажират учениците да направят свои 
собствени сторибордове и след това използват 
технологиите, за да ги оживят, много класни стаи учат 
учениците на умения за дигитално разказване на 
истории. 

Как би могъл да се 
използва 
методът/методологията 
при разработването на 
EQ? 

Тъй като сторибордовете са подобни на разказването на 
истории (но с графично представяне на историята), 
използването също е подобно. Така че от: 
● слушане/рисуване на историята за темпераментните 
шефове, депресирани колеги, учениците биха могли да 
се научат как да тълкуват и да разбират емоционалните 
състояния на своите колеги и себе си. 
● слушайки/рисувайки историята за конфликта между 
колегите, учащите се могат да научат как да разрешават 
конфликтите на другите и какво да правят, ако те са част 
от него. 
● слушайки/рисувайки историята на прекалено 
стресиран мъж, обучаемите могат да научат как да 
идентифицират своите симптоми на стрес и какво да 
правят, за да намалят нивата на стрес. 

Предимства/ползи от 
метода/методологиите 

Подобно на разказването на истории, сторибордовете 
могат да засилят въображението, да хуманизират 
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индивидите, да подобрят съпричастността и 
разбирането, да засилят ценностите и етиката и да 
стимулират процесите на критично/творческо мислене. 

Рискове за 
метода/методологиите 

● учениците не могат да разберат рисунките на 
сториборда, тъй като рисунката е твърде лоша. 
● учениците не се интересуват от създаването на свои 
собствени сторибордове. 

Съвети и трикове на 
метод/методология, 
идващи от опита на 
партньора. 

Хората най-често правят една от двете грешки, когато 
създават сценарий: или спестяват твърде много 
подробности и никой не може да каже какво се случва, 
или влагат толкова подробности, че това е объркващо. 
Намирането на този баланс е ключът. Други съвети: 
● целта е яснота, което означава да разкажете 
достатъчно, за да сте сигурни, че вашата аудитория 
може да проследи действието и да разбере 
намерението ви; 
● сторибордите трябва да казват в каква посока вървят, 
ако не е ясно; 
● важно е да включите поне малко география във всеки 
панел, за да не се изгуби публиката; 
● опитайте да маркирате сгради, автомобили, дори 
хора, ако рисуването не е вашата силна страна. 

 

 

Разказване на истории 
 

Метод/Заглавие на 
методология 
 

Разказване на истории /Storytelling/ 
 

Кратко описание на 
метода/методологията 

Разказването на истории предоставя концептуална 
рамка за мислене, което кара учениците да формират 
цялостно преживяване, което да разберат. Разказването 
на истории ги кара да съпоставят психически 
преживяванията и да си представят историята, 
предоставя им езиков модел и мисли, които могат да 
имитират. Според Кинг и Даун (2001) разказването на 
истории дава незаплашително огледало, което 
означава, че слушателите ще могат да погледнат в себе 
си (да се отразят) и да се разпознаят по-добре чрез 
преживяването в историята, без да се налага да го 
преживяват в реални изрази. Чрез тези незастрашаващи 
огледала хората могат да интерпретират 
преживяването и да получат по-ясно разбиране за него.1 

 
1 Sulistianingsih, E., Jamaludin, S., & Sumartono, S. (2018). Digital storytelling: a powerful tool to develop 
student’s emotional intelligence. 
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Разказването на истории може да бъде реализирано, 
например, за да се покажат различни сценарии, 
свързани с работата, в които учениците чрез слушане 
биха могли да си представят себе си. Подобно на 
приказката за прекалено стресиран човек, историята на 
тъжен колега, историята на темпераментен шеф или 
конфликт на работното място. Като си представят себе 
си в тази ситуация, учащите биха могли да го разберат 
по-добре, да се научат как да съпреживяват героите от 
историята и като се поставят на мястото на героя, 
печелят как да се справят с него.2 

Как би могъл да се 
използва 
методът/методологията 
при разработването на EQ? 

Както бе споменато по-горе разказването на истории е 
полезен начин да накарате учениците да се поставят на 
мястото на героя, да подчертаят с тях и да научат нещо 
от това преживяване, така че чрез: 
● слушайки историята за темпераментни шефове, 
депресирани колеги, учениците биха могли да се научат 
как да тълкуват и да разбират емоционалните състояния 
на своите колеги и себе си. 
● слушайки историята за конфликта между колегите, 
учащите се могат да научат как да разрешават 
конфликтите на другите и какво да правят, ако те са част 
от него. 
● слушайки историята на прекалено стресиран мъж, 
учениците могат да научат как да идентифицират своите 
симптоми на стрес и какво да правят, за да намалят 
нивата на стрес. 

Предимства/ползи от 
метода/методологиите 

Разказването на истории може да укрепи 
въображението, да хуманизира индивидите, да 
подобри съпричастността и разбирането, да засили 
ценностите и етиката и да стимулира процесите на 
критично/творческо мислене. 

Рискове за 
метода/методологиите 

Тъй като разказването на истории е двупосочна дейност 
между разказвача и аудиторията, основана на 
взаимодействие и сътрудничество за изграждане на 
цяла история-разказвачът не само трябва да създаде 
добра съпричастност и връзка със своята аудитория, но 
и да насърчи аудиторията си да си представя визуално 
историите. Така че основният риск е неспособността на 
разказвача на истории да изгради връзка с публиката си, 
да ги заинтересува от историята и най-вече 
неговата/нейната неспособност да ги накара да се 
намерят в историята. Следващият риск е свързан с 
нежеланието на учениците да слушат и да се потопят в 
историята. 

 
2 (Sulistianingsih et al., 2018) 
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Съвети и трикове на 
метод/методология, 
идващи от опита на 
партньора. 

● Фонова музика, звуци може да са интересен начин да 
привлечете учащите се по-активно в историята. 
● Допълнителните визуални материали, като картини 
или сторибордове, могат да бъдат полезни за 
стимулиране на въображението на учениците. 
● Дигиталните технологии, като таблети или 
интерактивни дъски, също могат да бъдат полезни за 
ангажиране на слушателите. 

 
 
Персонажи 
 

Метод/Заглавие на 
методология 
 

Персонажи /Personas/ 
 

Кратко описание на 
метода/методологията 

Personas е метод за визуално мислене, използван в 
процесите на улесняване, за да помогне на обучаемите 
да опишат реални или измислени герои, за да говорят по 
конкретна тема или да си представят конкретна 
ситуация, в която героят/героите могат да бъдат 
включени, или да опишат специфични характеристики на 
героя/ите. 
 
Обучаемите скицират героите и добавят ключова 
информация за техните герои, както е поискано от темата 
на вашата работилница. 
 
Например, можете да помолите обучаемите да 
нарисуват себе си - как си представят себе си в бъдеще, 
каква работа биха имали, как биха се чувствали към себе 
си, как биха израснали като личности, какви ще бъдат 
уменията, способностите, знанията, които биха искали 
имат, какво биха постигнали и т.н. 
 
Силата на метода се намира в силата на визуалното 
мислене. Според Dan Roam (2008), 75% от нашите 
сензорни неврони са зрителни неврони. По този начин 
използването на методи за визуално мислене в учебния 
процес помага на учещите да разгърнат пълния 
потенциал на своя ум. Когато хората рисуват, според 
Willemien Brand (2018): 
● подреждат мислите си; 
● отварят се нови перспективи; 
● опростяват информацията, правейки сложните неща 
по-достъпни; 
● те се отварят като по -ангажирани и по-креативни. 
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Как би могъл да се използва 
методът/методологията при 
разработването на EQ? 

Съветниците на ПОО могат да използват Personas, за да 
помогнат на учащите да оценят себе си, да си представят 
себе си в определени ситуации, да се проектират в 
бъдеще - какъв искат да бъдат или да разберат по-добре 
чувствата и реакциите на другите. 
● Например като съветник по ПОО можете да помолите 
учениците да нарисуват своите портрети, като 
идентифицират уменията, способностите и ценностите, 
които притежават. По този начин те могат да оценят себе 
си и да станат по-осъзнати кои са те по творчески и 
отпуснат начин. 
● Или те биха могли да определят своите лични или 
професионални цели, като си представят себе си в 
бъдещето и да изградят своята бъдеща личност, 
подобрявайки уменията си за овладяване на целта и 
визията. 
● И накрая, те биха могли да развият своята 
съпричастност, като ги помолят да портретират хората 
около себе си, които реагират на определени ситуации. 
Процесът на рисуване ще им помогне да разпознаят, 
дефинират и разберат по-добре емоциите и поведението 
на другите. 

Предимства/ ползи от 
метода/ методологиите 

Рисуването и визуализирането помагат на учащите да 
взаимодействат с по -ярки образи на себе си или на 
другите или на конкретни ситуации, емоции, поведение. 
В същото време персоните им позволяват да гледат 
отвън към себе си или другите и да получат по -добро 
разбиране на темата по творчески визуален начин. 

Рискове за 
метода/методологиите 

Някои ученици може да са скептични относно 
рисуването, считайки го за детска дейност, или биха 
могли да кажат, че нямат добри умения за рисуване. В 
тези ситуации, от нашия опит, винаги помага да се обясни 
силата на визуалното мислене, как мозъкът ни работи по 
различен начин, когато сме помолени да рисуваме. 
Освен това можете да обясните, че качеството на 
рисунките наистина не е от значение за упражнението. 

Съвети и трикове на 
метод/методология, 
идващи от опита на 
партньора 

Ето някои съвети и трикове, които научихме от 
прилагането на този метод в нашата фасилитираща 
работа: 
● Винаги давайте на учащите големи парчета хартия 
(A3/A2) и цветни маркери, за да се уверите, че имат 
достатъчно място за изразяване на идеите си; 
● Насърчавайте участниците да бъдат игриви и 
креативни и спокойни относно уменията си за рисуване; 
● Когато трябва да изобразяват емоциите или 
ценностите на хората, помолете ги да добавят цитати към 
своите персонажи, неща, които героите обикновено 
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казват или мислят. Доказано е, че цитатите са мощни 
начини за изразяване на идеи, емоции, чувства и мисли; 
● Като дейности за размисъл, след като научат повече за 
самосъзнанието, овладяването на целта и визията, 
съпричастността и т.н., обучаемите могат да се върнат 
към своите рисунки и да разсъждават повече за тях или 
да нарисуват отново своите персонажи. 

 
 

 

 


