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Обучение насочено
към учещия

Сесия 2

Дизайн на динамично и адаптивно
обучение през целия цикъл на учене



• Да осъзнаем предпочитаните роли, в които влизаме като обучители

• Да разберем модел за дизайн на обучение, обхващащо всички
модуси на учене

• Да споделим идеи за проектиране на дейности спрямо пълния цикъл
на учене

• Да сравним разбиранията си за принципите и условията на 
ефективно учене, ролите на преподавателя и подходите при неговото
осъществяване
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Активно експериментиране

Конкретен 

опит

Абстрактни 

хипотези

Рефлексивно наблюдение
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Zull, (2002)



• Гъвкавост на стиловете и ролите на преподавателя
Стилът на учене не е фиксирана черта на личността, а по-скоро навик за учене, оформен от 

опит и избори. Стабилността му произтича от последователни модели на транзакции между 
индивида и учебни ситуации – акцентиране върху специализирани начини на адаптация, които се 
подсилват от непрекъснатия избор на ситуации, в които даден стил е успешен 

Гъвкавостта на учене е развитие на по-холистичен и сложен процес на учене –
преминаване от специализация към интеграция: способност за движение в целия цикъл на учене

• Пространство/ среда за учене
Преподавателите обективно създават учебни пространства чрез информацията и 

дейностите, които предлагат в своя курс; но тези пространства се интерпретират в субективния опит 
на обучаемите през призмата на техния стил на учене

Как да осигурим пътуване през всяко от учебните пространства в цикъла на учене? 

2023
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1. Експозе

2. Индивидуална рефлексия 

3. Самооценка – индивидуален 

и групов профил

4. Дискусия

5. Изводи 

6. Обобщение



Цикъл на
учене и
етапи на
обучение
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Преживяване

Рефлексия

Мислене

Изпробване



Преживяване/ опит

Рефлексия

Мислене/ теория

Изпробване

По Д. Колб
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Индивидуална рефлексия 

Самооценка –

индивидуален профил

Групов 

профил Експозе

Дискусия

Изводи 

Трансфер: работа по 

различен начин със 

студентите 



Оценка на предпочитаните роли на
обучителя
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Цикъл на
учене и
роли на
обучителя
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ФАСИЛИТАТОР
МОТИВАТОР и 

СТРУКТУРИРАЩ

ЕКСПЕРТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ОЦЕНИТЕЛ
ТРЕНЬОР

КОУЧ
НАСТАВНИК

Преживяване

Мислене

РефлексияИзпробване

Акцент върху смисъла и 

връзката на материала с опита 

на индивида

Акцент върху

съдържанието и учебната

програма

Акцент върху преносимостта на 

наученото - ползата му за 

учещия

Акцент върху творчеството и 

приложението на наученото по 

нов, уникален начин

Цикъл на
учене и
роли на
обучителя

2023
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Роли на
обучителя

ALICE Y. KOLB & DAVID A. KOLB 
(2014). On Becoming an Experiential 
Educator: The Educator Role Profile. 

Simulation & Gaming 2014, Vol. 
45(2) 204–234. 2014 SAGE 

Publications

Фокус върху
учещия

Фокус върху
предмета

✓Рефлексивен, 
авторитетен стил
✓Систематично

анализира и
организира предмета

✓Доставя знание чрез лекции
и текстове

✓Обективен, 
ориентиран
към резултати стил
✓Залага цели за
изпълнение
✓Структурира дейности, за
да оцени ученето

✓Топъл, утвърждаващ стил
✓Учене отвътре-навън

за извличане на
мотивация и

самопознание
✓Създаване на

лични отношения и
диалог

✓Приложен, сътрудничещ
стил

✓Работи индивидуално с
учещите, за да приложи
и прецизира тяхното
продължаващо учене
в контекст
✓Използва обратна
връзка и планове
за развитие

Коуч Фасилитатор

Експерт по
предмета

Залагащ
стандарти и
оценител

Фокус върху
действието

Фокус върху
смисъла



Предметна област,  
обучител и

взаимоотношения
с учещите в

модела на учене
чрез опита

ALICE Y. KOLB & DAVID A. KOLB (2017). 
Experiential Learning Theory as a Guide for 
Experiential Educators in Higher Education. 

ELTHE: A Journal for Engaged Educators, Vol. 1, 
No. 1, pp. 7–44. Southern Utah University Press. 

Абстрактно
понятие

Абстрактно
понятие

Абстрактно
понятие

Обучител Обучаеми

Обучаем
Обучаем

Обучаем
Обучаем

Обучаем

Обучител

Опит, свързан
с предмета



Цикъл на
учене и
етапи на
обучение
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Акцент върху творчеството и 

приложението на наученото по 

нов, уникален начин

Акцент върху смисъла и 

връзката на материала с опита 

на индивида

Акцент върху съдържанието

и учебната програма
Акцент върху преносимостта на 

наученото - ползата му за учещия



Пример:
учебна сесия на тема
„Организационна
култура“
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Акцент върху творчеството

и приложението на 

наученото по нов, 

уникален начин

Акцент върху смисъла и 

връзката на материала с 

опита на индивида

Акцент върху

преносимостта на 

наученото - ползата му за 

учещия

Акцент върху

съдържанието и 

учебната програма

Споделяне на лични
истории за влиянието на

организац. култура

Демонстриране на
важността на орг. култура и

нейното въздействие, 
загряване с примери и

метафори

Извеждане на елементи и
измерения на културата; 
подходи и перспективи

Определяне на културата
и разграничаване напр.от
климат; алтернативни

концепции

Казус: прилагане на
наученото в ситуация –
инд. преценка какви

поведенчески норми е
добре да се насърчават

Симулация: Екипна
дискусия: аргументиране
на своите идеи, вземане
на решение с консенсус

Сравняване с изследване/ 
експертна оценка, 
приложимост и

последствия от решението

Оценка на индивид. и
груповата ефективност.
Какво направи добре

групата? Какво трябва да
промени сл. път? И т.н.



Цикъл на
учене и
етапи
тренингово
обучение

2023
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Етап 1:

Насочване на 

групата

Етап 2: 

Структуриран 

учебен опит

Етап 3: 

Преработване и 

представяне

Етап 4:

Използване на

теория

Етап 5: 

Обратна връзка

Етап 6:

Упражняване и прилагане

на уменията, знанията и 

нагласите

Етап 7:

Оценяване
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www.learningfromexperience.com
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Благодаря за участието!
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