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Защо е нужно да се провежда обучение? 
 
Може би не е нужна обосновка, но обучение не трябва да се провежда ако няма 
идентифицирана нужда от него и поне половина от целевата група не го посети. Друг 
въпрос, който трябва да бъде зададен преди да се вземе решение е: Ще бъде ли от 
полза предвиденото като обучение събитие от гледна точка на ресурси и бюджет? Този 
план е подготвен като се има в предвид, че този въпрос е бил зададен и отговорът е 
положителен. Моля, забележете, че стъпките не могат да не бъдат предприети една 
след друга и незадължително в този ред. Напротив, те са зависими една от друга и 
трябва да бъдат извършвани заедно, като се застъпват. 
 

Организиране на събитие  
 
След като решението да се направи събитие е било прието, можем да започнем фазата 
на планирането – тя ще продължи до подготовката на следващото събитие. Следните 
стъпки трябва да бъдат подети: 
 
Определете предмета на обучение, внимателно и прецизно подбран, и поставете 
цялостната/ите цел/и на събитието. Обучението трябва да е съсредоточено върху 
постигане на тези цели и да избягва „бягането” от основната цел. Като запишете тези 
неща в началото, ще ви бъде много по-лесно да продължите към следващите стъпки и е 
по-възможно вашето събитие да бъде успешно. 
 
Планирането на събитието трябва да бъде в рамките на бюджета. Това може да се 
трудно постижимо, особено когато решенията за някои стъпки (например място, 
продължителност, такса за регистрация ако и такава не е бариера за участие) са били 
взети, както и определен броя на участващите. Завършването на проекта в рамките на 
бюджета ще изисква постоянно внимание към многото фактори в процеса на 
изпълнение. 
 
Решете в каква форма ще бъде обучението – лекция, семинар, работна среща (един, 
два или три дни), практическа среща, посещение и т.н. Осъщестяване на посещение 
може да е добър ход при реализиране на семинар с оглед на това, че позволява 
обучаваните да се откъснат от работната среда и да придобият знание в реална 
обстановка. Важно е да се обмислят и следните опции: например близостта на мястото 
за посещение, съображения за трафика. Важно е да направите посещение на мястото 
преди самото обучение. Бъдете сигурни, че то е достъпно за превозното средство, с 
което ще се движите. В тази обстановка, ще очаквате обучаваните лица да дадат дадени 
резултати. Важно е да им се обяснят съображенията за сигурност. Ако обучението 
продължи и на следващия ден, обмислете да разделите обучаваните на малки групички, 
които ще обиколят мястото отделно и ще споделят впечатленията си с другите  на 
следващия ден.  
 

1. Определете целевите групи с потенциалните лица за обучение. Направете 
списък с тези, които ще получат покани. Може да е полезно да обмислете, 
наред с останалите неща, минималния и максималния брои хора, които ще 
бъдат обучавани, техния пол. Можете да се опитате да съчетаете хора със 
сходен опит. 

 



 

 
3Supported by 

2. Решете колко ще продължи обучението (например половин ден, цял ден, 
повече). Обмислете колко време ще имат обучаваните лица за обучение .– 
сесии, които продължават повече от един ден понякога трудно се възприемат и 
не се посещават, поради нуждата да се инвестира много време от хора, които 
иначе са на работа. Замислете се, че обвързването на обучението с по-голямо 
събитие може да въздейства положително на нуждата от реклама и 
промотиране на събитието.     

 
3. Решете на кои дати ще се състои събитието, като оставите достатъчно време 

за подготовка и може би за обвързване на събитието с друго, с което да делят 
общи участници.  

 
Проверете дали има други големи европейски събития на национално, 
регионално или местно ниво, които да са интригуващи за целевата ви група. 
Трябва да внимавате двете събития да не се застъпват. В най-добрия случай, 
събитията ще бъдат проведени, когато няма обучителни сесии или подобни 
събития, в които да участват целевите групи. Организирането на това събитие 
трябва да бъде координирано с другите събития по същото време.   

 
4. Определете най-добрия начин(и) да достигнете и ангажирате целевите групи, с 

индивидуален подход и като свързвате лицата, които работят в сходни области 
на интерес – използвайте силата на разговора като начин за убеждаване когато 
е възможно! Обмислете да пуснете статии, които да рекламират събитието в 
издания и уебсайтове, които се четат от целевите групи.  

 
5. Определете лицето, което ще извърши обучението и се свържете с лицето за 

контакт.  Една от първите задачи на ръководителя ще бъде да направи оценка 
на нуждите на обучаваните лица. Ръководителят трябва да има опит, или да е 
запознат с подхода при “участие”, защото проучванията показват, че 
научаването става по-добре чрез практика отколкото чрез теория. 

 
6. Структуриране на обучително събитие. Разгледайте добре цялостната 

структура, както и на отделните сесии. Съвети: 
 

I. Разгледайте времето за сесиите и почивките   
II. Разгледайте времето за всяка сесия, като оставяте достатъчно време 

за въпроси и отговори  
III. Опитайте се да предвидите възможни забавяния (добавете 10% 

допълнително време на сесия)  
IV. Определете време за приветстване на участниците и представяне 
V. Дайте информация за плана, посещенията, допълнителни разходи 

(басейн, коктейли и т.н.) 
VI. Поставете общи правила (изключване на мобилните телефони, 

точност и т.н.) 
VII. Ако е възможно дайте възможност на участниците за гъвкава 

програма – да представят интересите си, да представят своята 
гледна точка в обучителната сесия  

VIII. Винаги питайте обучаваните лица какви са техните очаквания от 
обучението  

IX. Проверете дали очакванията им са били изпълнени (формуляр за 
оценка). 

. 
7. Изберете говорители с опит. Обикновено, не е добра идея да правите 

теоретична част от 20 минути без почивка; или правете чести почивки. 
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Говорителите трябва да познават материалите на другите говорители, за да се 
избегне дублиране. Дайте възможност на говорителите, ако е възможно. 

  
I. Прекалено много подробности за кратко време може да 

възприпятстват успеха 
II. Подгответе копия на презентациите за участиниците  

III. Намалете презентациите до пет теми; повтаряйте основните точки, 
защото повторението ще помогне за заучаването  

IV. Запазете най-важните теми за накрая 
V. Дайте време за въпроси и отговори  

 
8. Решете мястото (града/или местоположението) на събитието, като се опитате 

отново да го съчетаете със събитие, обмислете и възможност за общ спонсор. 
Запазете място за събитието и проверете дали е подходящо. Убедете се, че това 
място е подходящо за целевата група. Трябва да има транспорт от/ до мястото; 
ако няма – осигурете. Ако го включвате към друго събитие, използвайте 
възможността да съчетаете обучението с голяма конференция. Ако работната 
среща не е цял ден, то ще е възможно тя да се интегрира в програмата на 
събитието. 

 
9. Обмислете да поканите някоя известна личност, която може да допринесе за 

събитието с реч или участие. Например, кмета може да приветства участниците 
първата сутрин.  

 
10. Направете списък със задачи, посочете кой ще отговаря за осъществяването им, и 

им дайте приоритет. Това са примерни списъци в съответствие с времето до 
началото на обучителното събитие: 

 
a. Осем седмици (най-малко) преди събитието  

I. Подгответе и изпратете поканите на целевите групи, включително 
и предварителна програма и логичстимна информация (как да се 
стигне до мястото, къде ще останат и т.н. ). 

II. Поканете специални говорители или експерти. 
b. Девет седмици преди събитието  

I. Свържете се с говорители  
II. Изпратете материали за превод  

III. Резервирайте място  
c. Четири седмици преди събитието  

I. Резервации за хотели за участниците, говорителите и 
участниците от други места  

II. Свържете се с трансротна компания за посещенията (има ли 
отделна застрахователна фирма?) 

III. Финализирайте дизайна на материалите – поставете им 
авторските си знаци  

 
d. Две седмици преди събитието  

I. Потвърдете резервациите и стаите за гости  
II. Потвърдете резервациите за превоз  

III. Потвърдете говорителите и им изпратете програма и мястото на 
събитието  

IV. Свържете се с участниците и изпратете програма и мястото на 
събитието (включително информация как да се стигне до 
хотелите и до мястото) 

V. Помолете участниците да донесат материали, които могат  да са 
полезни и интересни за другите  
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VI. Посете мястото за събитието  
VII. Направете копие на материалите и подгответе папки за 

обучаваните лица  
e. Една седмица преди събитието  

I. Убедете се, че местата са удобни и гъвкави (да могат да се 
местят например) 

II. Убедете се, че всички необходими материали за обучението са 
налични (проектор, дъски, химикали и т.н.)  

III. Проверете възможностите за паркинг 
IV. Проверете за място за отдих и почивка (чай, кафе, обед,…) 

f. Вечерта преди събитието: 
I. Разходите се с обучаваните лица  

II. Убедете се, че местата са удобни и гъвкави (могат да се местят 
например) 

III. Сложете банери или табелки  
IV. Проверете дали има достътчно хартия за писане и химикали с 

различен цвят  
V. Проверете проекторите, компютрите и т.н. Много по-лесно е да се 

уреди техническата част вечерта отколкото на сутринта преди 
събитието  

g. В деня на събитието  
I. Пристигнете на мястото поне един час преди началото   

II. Направете последен технически преглед  
III. Проверете регистрациите на входа  
IV. Проверете материалите на обучаваните лица включително 

химикали и тетрадки  
V. Облечете се елегантно  

 
11. Разпределете отговорностите – кой за какво е отговорен? –  задайте време за 

изпълнение на основните задачи, посочени в горния списък. 
 

12. Определете какви помощни материали ще са нужни – принтирани материали, 
листове с информация, екрани, проектор, звукова техника, преводачи, фотогаф 
и т.н.  Всички изпринтени материали трябва да се разчитат лесно. Поръчайте 
много хартия и маркери с различни цветове.  

 
13. Свържете се с хотела и обсъдете нуждите ви/бюджета, преговаряйте! 

 
14. Поканете подходящи медии да отразят събитието, като включите  

предварителна пресконференция  
 

15. Ако е подходящо, подгответе и издайте съобщения за събитието преди и след 
него; ако е възможно поставете акцент на ключовите теми, като например, 
промяната на климата. Нещо важно ли ще се случи на събитието? Ако да – 
уведомете медиите. 

 
16. Направете възможното, за да публикувате предварително резултати от 

събитието, включително речи, да ги изпринтите на хартия или да ги качите на 
уеб сайта на проекта. 

 
17. Планирайте ефективна оценка на събитието, включително въпросници  за 

участиниците (както за отделните сесии, така и за цялостното събитие). 
Събирайте обратна информация за успехите и неуспехите.  
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Реализиране на обучението: 
 
Ако планирането/организирането е преминало успешно и динамично, и участниците са 
били избрани, обучението може би ще премине гладко. Осигурете техническа помощ в 
случай на нужда. Това е в ръцете на ръоводителя. Съвети: 
 

I. Двустранната комуникация е най-добрия подход: слушайте активно 
който говори, за да покажете заинтересованост (или питайте,  
задавайте допълнителни въпроси, задавайте въпроси, които да 
спомогнат за изясняването на темата ) 

II. Представете се и помолете обучаваните лица да направят същото  
III. Обмислете използването на теми в началото на събитието, чрез които 

участниците да се запознаят преди да започнете програмата  
IV. Дайте на всеки участник карта и помолете да напишат своите 

очаквания за събитието; ръководителят ще събере тези карти 
въпроси) 

V. Реагирайте на настроенията и казаното 
VI. Уважавайте изказаните мнения, дори да не сте съгласни с тях  
VII. Отговаряйте учтиво на всички въпроси  
VIII. Задавайте въпроси с отворен отговор, за да предизвикате участие;  
IX. Следете времето за протичане на програмата максимално  

 
Заключителна част на събитието: Ако е добре издържана, тя ще осъществи връзка между 
обучението и връщането на обучаваните лица към нормалната работа. Ръководителят ще 
прочете на глас попълнените карти и ще подчертае очакванията на обучаваните лица. 
Ръководителят ще попита участниците дали очакванията им са били изпълнени. (Ако 
групата е малка – нека се изправят в кръг и се хванатза ръце). Това е добър момент за 
обща снимка.  
 
За финал – нека за 20 минути участниците попълнят формулярите за оценка на 
събитието.  
 

Документиране на събитието: 
 
След събитието, вие трябва да направите следното: 
 

1. Да направите оценка на събитието с вашия екип (който и да е участвал в 
събитието), да решите как е преминало, какво не се е получило добре и какво 
трябва да бъде запазено или променено.  Напишете кратък доклад.  

 
2. Запазете цялата документация за събитието. То съдържа:  

o Копия от касови бележки  
o Дата, време и място на събитието 
o План на събитието 
o Имена на презентаторите, контакти, идеи за други презентатори  
o Копия на покани, листовки, реклами и др. за събитието  
o Списък на участниците 
o Копие от оценката 
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o Всичко останало, което мислите че е важно за следващо (или други) 
събитие – по същия начин има прекалено много или недостатъчно 
храна/напитки, паркинг проблеми, прекалено дълга програма/кратка и др....  

 
Съхранявайте тази информация където би било лесно и логично за следващо 
организиране на подобно събитие. Вие може да съхранявате електронни файлове в 
споделени папки.  Ако направите това, вие сте помогнали на следващите организатори и 
сте се отплатили на предишните групи за добрата подготовка! 
 
За събитието трябва да бъдат написани подходящи бюлетини, със снимки и да бъдат 
изпращани по и-мейл от организатора. Спонсорите също трябва да получат този 
материал. Обучителните материали могат да бъдат публикувани на уеб сайта на 
организатора. Отделните презентатори трябва да бъдат проучени, за да се види дали има 
подходящи материали за самостоятелни статии за професионални издания или дрги 
медии. Поставете логата на спонсорите и на подкрепящите лица на всички материали, 
използвайте шаблоните на PRO.MOTION (DOC, PPT) като поставяте логото на 
програмата „Интелигентна енергия за Европа” на всички материали. 
 
Важно е да анализирате формулярите за оценка, попълнени от участниците.  
Трябва да се попълват формуляри за оценка в края на всяка сесия. В края на събитието 
трябва да има и един форчуляр за цялостна оценка. Обратната информация трябва да 
бъде представена като важна част от събитието, а не просто като формалност. 
Формулярите трябва да бъдат анализирани след края на обучението. Най-важно е да се 
установи дали очакванията на участниците са били удовлетворени и дали тяхното 
техническо познание се е повишило. Помнете, че коментарите може да са полезни, но 
може и да не са по темата. Прочетете внимателно формулярите и  преценете мненията в 
тях. Концентрирайте се върху по-честите отговори, но не пренебрегвайте и по-рядко 
срещаните, които понякога казват повече за събитието. Направете списък с „научените 
уроци”. Запазете го да следващото обучение, както и за следващата оценка и доклад по 
PRO.MOTION. Убедете се, че оценката отговаря на всички точки от индикаторите за 
изпълнение.  
 
Формулярите за оценка не трябва да изискват лична информация, а позицията на лицето, 
попълващо формуляра. Дайте достатъчно време на всички участници да отговорят пълно. 
Попитайте:  
 

• Коя част на обучението беше най-полезна/най-безполезна?  
 

• Опишете опита, с които сте придобили.  
 

• Как обучението ще ви помогне завбъдеще?  
 

• Какво мислите за другите участници? Бяха ли положително настроени и 
интерактивни? 

 
• Кой участник допринесе най-много? 

 
• Какво мислите за предоставените материали? Как може да бъдат подобрени? 

 
• Какво мислите за главния ръководител? Другите ръководители? 

 
• Как може семинарът да бъде подобрен? 

 
• Какво още бихте искали да ви предоставим? 



 

 
8Supported by 

 
• Имате ли мнение за придвижването до събитието? 

 
• Други мнения? 

 
• Имате ли някакви идеи/ желания за следващото събитие? 

 
 

 

Въпросник за оценка на обучението  
 
Курс:  
Сесия:   
Местоположение:  
Дата:  
 
Отбележете в кутийките според мнението си. 
 
Скала за оценка:  Отлична (5)  
 Много добра (4)  
 Добра (3)  
 Средна (2)  
 Незадоволителна (1)  
 
Този въпросник ще ни помогне да оценим и подобрим обучителните сесии по проекта Pro.Motion. 
Чрез тази оценка ще ви помолим да изразите своето мнение за обучителните сесии.  
 
Следните аспекти на обучението ще бъдат оценявани: 
Цялостно впечатление  
Поставете име на тема  
Поставете име на тема  
Поставете име на тема  
Посещение  
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Име на тема  
 

Тема  
 

Колко интересна беше темата? 

Отлична оценка 
     

Незадоволителна оценка 

 
Иновации по темата 

Отлична оценка 
     

Незадоволителна оценка 

 
Ползваемост на сесия  

Отлична оценка 
     

Незадоволителна оценка 

 
Продължителност на сесия (според интереса  и актуалността й) 

 
Отлична оценка 

     
Незадоволителна оценка 

 
Баланс между теоретическа и практическа част на сесията 

 
Отлична оценка 

     
Незадоволителна оценка 

 

Примери, разработени повреме на сесията 
Спрямо разработените практически примери, изразете мнението си? 
 
Помогнаха ви да консоридилате новите си знания 

Отлична оценка 

     

Незадоволителна оценка 

 
Спомогна за бъдещата ми работа     

Отлична оценка 
     

Незадоволителна оценка 

 
Помогна ми с нови идееи за бъдещи дейности 

Отлична оценка 

     

Незадоволителна оценка 

 

5 3 2 13 2

4 3 2 13 2 1

2

5

321321

5 4 3 2 15 4 3 2 1

5 4 3 2 15 4 3 2 1

5 2 1
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Ръководителят:  
Моля оценете цялостното представяне 
на ръководителя:  

Поставете име 

  
Технически познания 

Отлична оценка 

     

Незадоволителна оценка 

Обучителни умения  

Отлична оценка 

     

Незадоволителна оценка 

Умения за мотивация на група 

 оценка 

     

Незадоволителна оценка 

Оригиналност 

Отлична оценка 
     

Незадоволителна оценка 

Използване на аудиовизуална техника 

Отлична оценка 

     

Незадоволителна оценка 

  
 
 

Моля оценете цялостното 
представяне на ръководителя:  

Поставете име  
 

 
Технически познания 

Отлична оценка 

     

Незадоволителна оценка 

Обучителни умения       

Отлична оценка 

     

Незадоволителна оценка 

Умения за мотивация на група 

Отлична оценка 

     

Незадоволителна оценка 

Оригиналност 

Отлична оценка 

     

Незадоволителна оценка 

Използване на аудиовизуална техника 

5 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 54 3 2 15 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 54 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 55 3 2 15 5 5 55 3 2 15 5 5 55 3 2 15 5 5 55 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 1
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Отлична оценка 
     

Незадоволителна оценка 

 

Въпросник за оценка на обучението 
 

Учатие на групата (степен на участие) 

Отлична оценка 
     

Незадоволителна оценка 

 

Цялостно мнение за сесията 

Отлична оценка 
     

Незадоволителна оценка 

 

Общи коментари 

 
Какво ви хареса най-много? 

 
Какво не ви хареса най-много? 

 
Какви са възможностите за подобрение? 

 
Какви предложения имате за бъдещи обучителни програми/ курсове? 

 
Други коментари: 
 

 
 

5 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 15 5 5 5 55 4 3 2 15

5 5 5 5 55 4 3 2 1


