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Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не 

носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.



За проекта
Проектът „T4T - Обучителни ресурси в 
дигитална среда“ е насочен към 
обучители и доставчици на формално и 
неформално образование, за да могат 
успешно да преминат към онлайн 
обучителна среда, като запазят същите 
нива на взаимодействие и човешко 
преживяване на обучаемите, както в 
присъствените формати. Основната цел 
е да се повиши капацитета на 
обучителите и тренинг 
професионалистите да изграждат и 
поддържат ефективна групова динамика в 
дигитална и хибридна (смесена) 
обучителна среда, за да могат по-добре 
да ангажират своите онлайн обучаеми.



Цели на модула
В този модул онлайн обучителите ще:

Научат как да променят кратките упражнения за „загряване“, „разчупване 
на ледовете“ и енергизиране на участниците, така че да са подходящи за 
онлайн среда на преподаване и учене. Така ще могат да подпомогнат 
взаимодействието между тях и ще придадат разнообразие и жизненост на 
обучителния процес в избраната дигитална среда.



Очаквани резултати
След като преминат през този модул обучителите ще могат да:

Използват различни техники за подобряване и улесняване на обучителния процес;

Създават позитивна обучителна среда;

Използват тези техники за окуражаване на активното учене, взаимодействието между 
обучаемите и повишаването на тяхната ангажираност; 

Използват тези техники за стимулиране споделянето на идеи, мнения и гледни точки;

Подпомагат груповата работа; 

Разширят обхвата на внимание на обучителите и обучаемите.



1-ви раздел: 
Онлайн 
енергизиращи 
упражнения: 
Кратко въведение



Какво са онлайн 
енергизиращите упражнения?

● Те са един от най-успешните начини да се победи 
умората по време на онлайн сесия. Прекарването на 
дълъг период от време във виртуална среда и 
гледането в монитора по цял ден е много уморително!

● Предизвикателство е да се поддържа вниманието и 
активното участие на обучаемите по време на онлайн 
курса, но игрите и другите креативни дейности могат да 
подобрят ангажираността и резултатите.

● В присъствената обучителна среда фасилитаторите 
използват различни дейности, за да увеличат енергията 
и фокуса на групата. Тези енергизиращи упражнения 
могат да включват физически действия, да насърчават 
творческото мислене или просто да бъдат забавни и да 
поощряват смеха.



Каква е целта на онлайн 
енергизиращите упражнения? 

● Онлайн курсовете и семинарите са най-
ефективни, когато участниците са ангажирани и 
имат енергията да се включат активно във 
виртуалната сесия и да допринесат за успешното 
й провеждане. 

● Целта на онлайн енергизиращите упражнения е 
да повишат нивото на групова енергия, да 
помогнат на участниците да фокусират 
вниманието си върху преподавания материал и да 
се включват в дигиталния обучителен процес.



Предимства на онлайн 
енергизиращите упражнения

Онлайн енергизиращите упражнения имат редица 
предимства, както за участниците, така и за 
презентаторите. Отделянето на време в дневния 
ред на онлайн сесията за такива дейности не само 
увеличава енергията и ангажираността на 
участниците и групата като цяло, но и подобрява 
нейната сплотеност. Някои от предимствата са:
• Ангажират вниманието;
• Осигуряват разнообразие;
• Учебното съдържание става забавно; 
• Премахва се притеснението;

• Създава се връзка между участниците.



Кога да използваме онлайн енергизиращо 
обучение? 
По време на дълги срещи и семинари. Когато организирате онлайн сесии, 
опитайте се да предвидите поне едно енергизиращо упражнение за всяка сесия, 
която продължава повече от един час. Заедно с кратките почивки в подходящ 
момент, тези енергизиращи занимания ще помогнат на участниците да останат 
ангажирани и фокусирани през цялото време.

Винаги, когато усетите, че енергията във виртуалната класна стая намалява. По 
време на натоварена онлайн сесия "поемането на свеж въздух" чрез провеждане 
на игра може да стимулира креативността на участниците и да преодолее 
неловките паузи и прекъсвания!

Затова - когато забележите, че енергията започва да пада, попитайте обучаемите 
дали нямат нужда от почивка. След като се върнат обратно пред екраните, дайте им 
енергизиращо упражение. Само след няколко минути групата ще бъде освежена и 
готова за следващото предизвикателство! 



2-ри раздел: Съвети за 
провеждане на онлайн 
енергизиращи 
упражнения



Нека да бъдем ефективни, когато 
провеждаме онлайн енергизиращи 
упражнения

Създайте добър етикет на поведение по време на онлайн срещите

• Много фасилитатори определят очакванията, които имат към участниците, преди 
започване на срещата и ги изясняват още в началото на урока. Така осигуряват 
гладко протичане на обучението и могат да са сигурни, че всички обучаеми са 
ефективни и продуктивни. Същата практика е приложима и при онлайн 
обучителните сесии. 

• Изяснете етикета на поведение в онлайн срещата от страна на участниците като 
създадете списък от правила и го разпратите предварително, заедно с другите 
материали и поканата за курса.  

• В началото на срещата повторете правилата и, ако е възможно, ги поставете на 
виртуална бяла дъска или в съответния дигитален инструмент за сътрудничество. 



3-ти раздел: Онлайн 
енергизиращи 
упражнения



Онлайн енергизиращи упражнения 
за „загряване“ 

Тези енергизиращи упражнения са чудесни за сближаване на участниците или за 
представяне на нови участници пред останалите членове на по-голяма група. 
Въпреки, че могат да се провеждат във всеки момент от виртуалния семинар, те 
са особено полезни в началото, за да сближат участниците и да ги мотивират да 
се включат активно в предстоящата онлайн обучителна сесия. 

Някои от най-сполучливите енергизиращи упражнения за онлайн срещи и 
семинари са много лесни за изпълнение и се използват предимно за раздвижване 
на участниците и за разведряване между две по-сложни задачи.

"Раздвижете участниците" (Shake down) е доказано ефективно енергизиращо 
упражнение за присъствено обучение, но работи много добре и пред уеб камера. 
Нека да видим как се играе. 



Раздвижете участниците
Стъпка 1:

Участниците в групата се подреждат в кръг. Всеки е на една ръка разстояние от 
хората от двете му страни.

Стъпка 2:

Участниците в групата изпълняват едновременно всяко „разклащане“, като броят 
заедно на висок глас движенията.

Първо - 8 разклащания на дясната ръка, 8 разклащания на лявата ръка, 8 
разклащания на десния крак и 8 разклащания на левия крак. Всеки път се отброяват 
"1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8!“ След това се изпълняват и отброяват по 4 разклащания на 
всеки крайник, по 2 разклащания и по 1 разклащане. Упражнението завършва с 
одобрителен възглас и енергично нинджа-движение във въздуха.

 



Забавни онлайн енергизиращи упражнения 

Виртуалните игри по време на онлайн срещите и обученията трябва да са 
забавни! Основната им цел е да забавляват участниците, да предизвикват 
смях, да ги зареждат с енергия и да ги разведряват между две поредни по-
сложни задачи. Забавните енергизиращи упражнения могат да имат 
съществена роля в онлайн срещите на всеки виртуален екип. 
Комбинацията от по-предизвикателни енергизиращи дейности и такива, 
които са само за забавление, може да бъде много подходящ начин за 
постигане на по-добри резултати в онлайн обучителна среда. Нека да 
видим как!



GIF предизвикателство
Стъпка 1:

Подгответе отделна дигитална бяла дъска или споделен документ в Google, 
където участниците да споделят своите отговори на предизвикателството.

Стъпка 2:

Определете фраза или твърдение и подканете обучаемите да намерят 
подходящо GIF-че по темата (giphy.com е много добър източник за такива 
анимирани GIF-чета) и да го качат в споделеното пространство, за да е достъпно 
за всички. 

Стъпка 3:

Приканете всеки от участниците да гласува за всеки кръг от отговори. Това може 
да се направи чрез дигитален инструмент за гласуване, пр. „Mural“ или чрез 
изпращане на коментари в чата. Ако има достатъчно време и възможност, 
можете да превърнете тази игра в турнир!



4-ти раздел: Онлайн 
енергизиращи 
упражнения, базирани 
на умения



Онлайн енергизиращи упражнения, 
базирани на умения

❑ Този вид виртуални енергизиращи игри и упражнения са чудесни за 
предизвикване на групата и насърчаване използването на специфични умения 
като активно слушане, умения за запомняне или критично мислене. 

❑ Обикновено тези дейности са по-задълбочени и малко по-сложни, но могат да 
дадат добри резултати при по-продължителни дистанционни семинари или 
дори като еднократни упражнения за ангажиране на участниците в онлайн 
групата.



PowerPoint Караоке 
„PowerPoint караоке“ е чудесен начин не само да се 
мотивират участниците в онлайн групата, но и да се 
подобри приобщаването им към екипа и да се развият 
комуникативните им умения. Създайте един или повече 
файлове със слайдове, които никой от обучаемите не е 
виждал преди. 

Когато екипът е готов, намерете доброволец, който да 
започне презентацията от произволен слайд. 
Доброволецът представя пред групата слайдовете един 
по един. Можете да дадете на всеки участник цялото 
тесте или след няколко слайда той/тя да даде думата на 
друг участник. Препоръчително е в слайдовете да се 
използват само снимки и текстовата информация да се 
сведе до минимум. 



PowerPoint Караоке: Как се играе?
Инструкции
• Намерете доброволци да направят презентациите. Раздайте им тестета с по 8-10 
произволни слайда (можете да създаде свои собствени слайдове или да намерите 
примерни и да ги ползвате наготово). 

• Всеки доброволец прави презентация, без предварително да е запознат със 
съдържанието на слайдовете. Когато всички се изредят, чрез гласуване може да бъде 
избран победител.

Полезни съвети за организиране на тази дейност онлайн: 

Дейността е много лесна за провеждане онлайн - ако всички са с включени уеб камери и 
присъстват в използваната видеоконферентна платформа, упражнението се изпълнява 
почти по същия начин както ако семинарът се провежда присъствено! Предварително 
създайте един или повече сетове от слайдове и ги представете на групата като споделите 
екрана си. Добре е да имате контрол над слайдовете, за да можете да насочвате нещата 
и да управлявате хода на упражнението, ако и когато е необходимо.



Благодарим за вниманието!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


