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Приложение № 2:  

ГРУПИ И ГРУПОВ ПРОЦЕС   

Приложението е част от „МОЕТО ЛИЧНО ТЯЛО - УВАЖЕНИЕ И СЕБЕУВАЖЕНИЕ“, 
Практически наръчник за обучители, автор: Екатерина Велева и екип на фондация 
П.У.Л.С., 2018 

Интерактивни и психодинамични методи и техники за водене на групи. 

Като успешен и пробиран във времето, водещ до конкретни поставените 
резултати, се наложи интерактивният и психодинамичен метод на водене, и 
изобщо мислене за групата и груповия процес.  

Но първо да разгледаме основни понятия като група и групов процес.  

 

Какво е група ? 

В социологията като група се дефинират двама или повече индивида, които 
взаимодействат помежду си, приемат определени очаквания, както и 
задължения, като членове на групата и споделят обща идентичност.  

Независимо от различните характеристики на групите от изключително значение 
е факта, че съществува  „взаимната зависимост между членовете им”.  

Няколко дефиниции за група:  

• За да се счита една съвкупност от лица за група, задължително 
трябва да има интеракция помежду им (Hare, 1976).      

• Под понятието група имаме предвид известен брой хора, свързващи 
се помежду си, обикновено за продължително време, които са достатъчно 
малко, така, че всеки човек да може да се свърже с всички останали без 
посредник или чрез другите, а лице в лице (Homans, 1950). 

• Групата е струпване на двама или повече души, намиращи се в 
определена степен в динамична връзка помежду си (McGrath, 1984).   

Характерни черти на групите: Взаимна зависимост и интеракция.  Взаимната 
зависимост на членовете в една група е нейния опознавателен знак. Взаимна 
зависимост съществува, когато действията на един индивидуален член от нея и 
резултатите от тях се влияят от действията на другите в групата и когато 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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действията на индивидуалния член от групата влияят върху действията на 
другите и резултатите от тях. 

Размер: Групите се различават една от друга по размера си. Джордж Зимел (1902 г.) 
е развил метод за подбор на групи, основаващ се най-вече на размера им. Той прави 
разлика между различни комбинации: двойка, тройка, малка група (4-20 членове), 
средна група (20-30 членове) и голяма група (над 40 членове).  

Групи и групов процес  

Водещият на психодинамична група преди всичко е в ролята на наблюдател и 
изследовател и чак след това на поднасящ информация и интерпретатор . 

Изследвайки „груповата динамика „ К. Левин подчертава: „само като изследваме 
групите в техните реални организационни и социални условия, в конкретния им 
„тук и сега” контекст, ще сме сигурни, че не пропускаме ключови техни 
поведения и взаимодействия.” Levine(2002) 

Така че, от изключителна важност е „тук и сега” да се изследват 
взаимоотношенията в семейната, училищната система, за да се постигне 
максимален ефект на поднесения материал, водещ до разбиране, приемане и 
интеграция. 

„…. В своя контакт със сложността на живота в група индивидът прибягва – в 
това, което може би е масивен регрес - към механизми описани от Мелани Клайна 
/Klain, 1931, 1946/ като типични за най- ранните фази на психичния живот.” 
У.Р.Бион /Опит в групи и други статии 1999/ 

В следствие на което, особено при работата с деца, ние като професионалисти 
трябва да следим груповия процес и да стоим будни за груповите послания, 
което от своя страна рефлектира върху ефективността на нашата работа и 
реализираните резултати. 

 

Какво да разбираме под Интерактивен Метод за водене на групи? 

Когато говорим за Метод  /методика/, имаме предвид подход или начин на 
действие или дейност за постигане на определена цел, който изисква повече 
време.   
Когато говорим за Интерактивни методи , първото нещо, което трябва да 
осъзнаем  за интерактивното учение е, че не е нещо ново или загадъчно. Ако Вие 
сте учител или сте водили групи  и сте правили групови дискусии, тогава вече 
сте преподавали/ водили  интерактивно. 
Но преди всичко ако искаме да си отговорим на въпроса: Как да водя група 
интерактивно, то трябва да се отдръпнете от преподаването и да помислите 
за учене. 
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През последните двадесет години областта на когнитивната наука ни научи 
много за това как хората се учат. Основен принцип,който е общоприет е, че 
всичко, което научаваме, само го "конструираме". Това означава, че всеки 
„външен агент” е по същество безсилен да има пряк ефект върху това, което 
научаваме. Или по друг начин казано, да си спомним източната мъдрост:  

„Когато ученикът е готов, учителя сам идва!”. 
 
Ако мозъкът ни не го прави сам, т.е. да вземе информация, да търси връзки, да 
тълкува и да го разбере - никаква външна сила няма да има никакъв ефект.  
Например дори най-ясната и блестяща изява на дадена тема от учител/ водещ в 
лекция може да доведе до ограничено учене, ако мозъците на учениците не 
вършат необходимата работа, за да ги обработят. Има няколко възможни 
причини, поради които обучението на учениците може да не отговаря на 
очакванията в такава ситуация. Те могат, 

• да не разбират основната концепция и така, това, което следва, е 
неразбираемо, 
• липсва предварителна информация или не разбират добре какво 
следва, 
• липсата на интерес, мотивация или желание да изразходват 
мисловните усилия да разбират аргументите, да търсят смисъл и да 
правят изводи. 

 
Няма как да разберем дали сме достигнали до групата и дали нашите усилия са 
успешни, ако ние като водещи, не си взаимодействаме с останалите (в най-
простия случай чрез задаване на въпроси). 
 
Интерактивният подход дава преди всичко възможност човек сам да търси 
отговор на поставените от него или друг въпроси. Или както Сократ е 
отбелязал, че един добър въпрос може да постигне по- добър резултат, 
отколкото това просто да се каже отговора. 
 
Със задаването на въпросите и търсенето на обратна връзка в дискусията ще 
намерим един добър начин за когнитивната и емоционална обработка на 
зададените понятийни изражения и начин разбирането и интегрирането им.  
Ученето не е лесна работа, а внезапната мотивация в точния момент може да 
направи всичко различно. Един мотивиращ фактор, осигурен от интерактивния 
водещ, е изискването за отговор на жив пример. Това служи за разтърсване на 
участниците и вкарването им на „живата реалност”.    
 
Важно е водещият да зададе участниците да работят заедно в малки групи за 
решаване на проблем и се случва дискусия, която не само служи за изграждане на 
по-стабилни структури на знанието, но и за мотивиране. Очакването за 
незабавна обратна връзка под формата на реакция от страна на връстниците 
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или от водещия е много силен мотиватор. Ако това не е смущаващо или 
заплашително, участниците  искат да знаят отчаяно дали тяхното разбиране 
напредва или просто се придвижва безцелно в концептуалното пространство. 
Знаейки, че не им е позволено да се движат твърде далече, те предлагат 
огромна енергия, за да продължат. 
Защото интерактивността преди всичко означава, чрез  взаимодействието 
между два или повече индивида да възникнат у тях промени в поведението и 
нагласите, вследствие на това взаимодействие. 
 

Психодинамично водене на групи1 

Самият термин „динамика“, разбира се, произлиза още от древногръцкото 
dinamis, т.е. силата, мощта, енергията в действие. Оттук и „психодинамика” – 
от силата, мощта и енергията на психиката в действие. 

В групи, говорим за  психодинамика  на човешките отношения, в контекста на 
интерсубектните отношения на хората вътре в и между групите. Системната 
психодинамика, следователно, ни предоставя „начин да мислим за 
енергетизиращите и мотивиращите сили, произтичащи от 
взаимосвързаността на различните хора, групи и подструктури в една 
социална система” (Neumann, 1999, р.57). 

Психодинамичният модел на водене на групи ни предоставя уникалната 
възможност да станем основни наблюдаващи и същевременно участващи в 
процеса на интеракции вътре в групата и сътворци на емоционалното 
израстване в контекста на груповите отношения. 

 

Техники за обучение 

Съществуват редица техники, които могат да ни послужат при воденето на 
групи, добре описани в литературата  (например, техниките за запознанство – 
“визитка ” , “изиграване на името ”; за стопяване /разчупване на ледовете ( 
“влизане в друга идентичност ” – “ в кожата на другия ” , “ в обувките на другия ”); 
за сработване на групата, за обобщаване ( “Трите важни неща, които научих 
днес ”). Техниката може да бъде и част от метод (например, мозъчна атака 
като стартов елемент на метода, панелна дискусия или метода на сюжетните 
линии (метод за колективно написване на съчинение или създаване на 
скулптура) и пр. 

                                                           
1 За да имаш квалификацията за водещ на Психодинамична група е нужно допълнителни задълбочени знания в 
областта на Психодинамичната психотерапия  и обектните отношения,  застъпени в теориите на  Д-р Зигмунд Фройд, 
Мелани Клайн, Уилфред Бион и др. 
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• SWOT-АНАЛИЗ  Това е техника за самодиагностика и диагностика. 
Наименованието му е абревиатура от първите букви на английските 
наименования на изследваните характеристики: Силни страни (Strenghts); 
Слаби страни (Weakness); Възможности (Opportunities); Страхове или 
заплахи /опасения (Threats). 
 
• Пирамида  Метод за събиране на информация, резултат от 
индивидуалната работа, работа в двойка, четворка, осмица и т.н. Т.е. 
броят на членовете на всяка следваща група нараства в геометрична 
прогресия. Целта е да се осмисля информация и да се достига до 
конкретни обобщения чрез обединяване около приемливо за всички 
мнение. Използва се следната методика:  Първо – самостоятелно 
отбелязване на характеристиките, които всеки ученик преценява като 
важни. По желание някои (или всички ученици) споделят до какви 
заключения са достигнали.  Второ – обсъждане по двойки и обединяване на 
двойката около общо мнение, което не е задължително да съвпада с 
индивидуалното мнение на отделните участници. По желание на 
двойките някои от тях (или всичките) споделят заключенията си.  Трето 
- обсъждане в четворки и търсене на общото за всяка четворка мнение и 
така докато не се обедни цялата група около конкретна позиция.  
 
• Мозъчна атака (Брейнсторминг )  Един от най-популярните методи 
за намиране на решение чрез безкритично представяне на различни 
мнения – “генериране на идеи ”. Като техника мозъчната атака може да се 
използва за бързо провокиране на асоциации по дадена тема за кратко 
време – от 1 до 5 минути.  

 

Какви качества са ни нужни за да бъдем обучители и професионалисти, 
работещи с деца 

Може да се каже, че има няколко основни качества, които са важни за всеки един 
обучител, треньор или фасилитатор – хората, които се занимават с някакъв 
вид учебни процеси и фасилитиране на положителна промяна в другите хора, 
особено когато се касае за обучение на деца. Някои от тези качества и 
изисквания касаят личността на човека, докато други са свързани с 
професионалните знания и опит. 

Личностни качества 

• Човешкият фактор е най-важния и най-истински компонент от 
ефективността на фасилитатора. Една от най-значимите 
характеристики на добрия фасилитатор е способността да 
изпитва епматия към друг човек. Това е качество, което позволява да 
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можем максимално да се опитаме да погледнем през гледната точка на 
другия.  

• Друга важна личностна характеристика е приемането – да 
позволяваш на другия да бъде различен, да има различни ценности и цели, 
да се държи по различен начин. 

• Да бъдеш гъвкав и в съгласие със себе си, са други две важни 
характеристики на личността.  

Хората, които са съгласувани със себе си, са наясно за това, което 
чувстват и правят и могат да комуникират това с другите по прям и 
откровен начин. Здравият и психологически зрял човек може да бъде 
гъвкав, а не е догматичен, твърд, суров, авторитарен – човек, който не 
приема чужди мнения.Един добър фасилитатор трябва да може да се 
справи с друг човек, спрямо неговата крачка, темпо и възраст. 

Ако някой човек притежава тези личностни характеристики, може да се каже, 
че е терапевтичен. Самото присъствие на такъв човек ви кара да се чувствате 
добре. Най-значителния принос, който някой фасилитатор може да направи е, 
чрез неговото собствено личностно развитие, бъдейки себе си, поддържайки 
собствените си ценности, поведения, импулси и желания. 

Специфично внимание трябва да бъде обърнато към ролята на фасилитатора 
като човек, който взаимодейства с други хора.  

Фасилитаторът трябва да се стреми към това, да обогатява другите, 
отколкото да търси начини за прехрана от тях. Основното намерение е да се 
помогне на участниците да преживеят собственото си положително 
израстване и това на другите. 

 

Професионални изисквания 

“5-те големи Е” на автентичния лидерски стил – ефективност, ефикасност, 
ефектност, етичност и естественост. Димитров, П.Л. (2014) 

Необходимо е подходящо обучение за фасилитаторите на групи. Един обучител 
се нуждае от много повече, от просто пакет структурирани знания и опит, за 
да фасилитира определен  процес  на научаване ефективно. Ето няколко неща, 
от които има нужда от сериозни познания, както и тяхното интегриране в 
практиката. 

• Концептуално познание: За един групов фасилитатор е важно да има 
познание върху хората, групите и различните стилове на фасилитиране. 
Това познание може да бъде придобито по формален начин (в 
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университет или друга професионална програма) или чрез неформални 
начини, като четене или посещаване на различни семинари. 

o Теория. Теорията е ресурс. Тя е задължителен компонент, 
който подпомага фасилитатора в неговото професионално 
развитие. Има предостатъчно полезна теория в приложната 
психология; теории за личност и характер; групови динамики; 
организационно поведение; социално поведение; теории и стилове на 
учене и възприемане на информация; когнитивна психология и др. 

o Техники. Уменията за провеждане на тренинги и 
консултации, могат да бъдат повишени и чрез усвояване на 
различни техники и компоненти на дизайна, като структурирани 
упражнения, интерактивни инструменти, лекции, различни начини 
за вербална и невербална намеса. 

o Познания за хората. Фасилитаторът има директна и доста 
силна намеса върху хората. Познанията за човека в теоретичен 
смисъл, помага да опознаете хората в професионален и личностен 
аспект. Това знание може да бъде придобито чрез изучаване на 
човешкото поведение, различни теории за личност и характер, 
както и различни теории и практики за консултиране и терапия. 

o Познания за групите. Необходими са съществени и цялостни 
познания за групи и групова динамика. Един фасилитатор трябва да 
разбира как се развиват групите и как различните хора си 
взаимодействат по между си в една групова динамика. Също така 
трябва да умее да разпознава и различните нива на развитие на 
самата група. 

• Умения 

o Учене чрез преживяно. В началото на своето развитие е 
важно всеки фасилитатор да участва в различни групи и да 
преживее начина на учене. Да бъдеш част от групата е, може би 
най-добрият начин, човек да учи за групите и груповата динамика. 
Придобитият опит от съвместно фасилитиране под наблюдение 
на по-опитен фасилитатор, също е съществено важно за 
преживяване ролята на един групов фасилитатор. Следващата 
стъпка в развитието би била самостоятелното фасилитиране под 
наблюдение, съпроводена с постоянно професионално развитие. 
Такова професионално развитие би могло да се придобие, 
участвайки в различни семинари, уъркшопи, курсове, 
професионални конвенции. 
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o Комуникационни умения. Необходими са определени основни 
комуникационни умения, за да може човек да спомага за 
развитието на друг човек, група или организация. Нужно е един 
фасилитатор да има развити умения за слушане, да може да се 
изразява (вербално и невербално), да бъде добър наблюдател, да 
умее да отговаря адекватно на хората, да е изкусен в груповите 
намеси и да умее да създаде благоприятна среда за учене и 
развитие. 

o Презентационни умения. Ефективността от една 
презентация зависи от няколко променливи, като външния вид на 
презентатора; думите, който използва и начина, по който се 
изразява; езика на тялото; предварителната подготовка; 
съдържанието; начина на представяне. Подхождайки с по-голямо 
внимание към следните неща, би могло да ви помогне да повишите 
ефективността от презентацията си: 

• Външен вид. Важно е фасилитатора да вдъхва надеждност и 
професионализъм на участниците. Един от най-очевидните 
начини, по който това може да бъде повлияно е чрез начина, по 
който се обличате. Няма нужда да казваме, че едва ли би било 
подходящо да се явите на обучение, примерно пред IBM, по 
тениска и сандали. В някои други ситуации може да не е 
подходящо да се явите в бизнес облекло /Пр. в детската 
градина/. Обучителят трябва сам да си прецени, каква е 
културата на организацията или групата, пред която ще се 
явява и да избере подходящото облекло. 

• Език. Добре би било, ако може да използвате начина на 
изразяване на участниците, колкото се може повече, с 
изключение на местните диалекти и жаргони. Говорете малко 
по-бавно, отколкото бихте говорили в нормален разговор. По 
този начин ще ви е по-лесно да помните, какво следва да кажете, 
а също така е по-лесно и за възприемане от участниците. 

• Език на тялото. Невербалните жестове също са част от 
представянето на обучителя. Добрата стойка/поза също би 
помогнала за изграждането на професионален имидж, но не бива 
да сте прекалено вдървени и формални. В същност, доста често 
по-добра идея е да изглеждате спокойни. Важно е да гледате към 
цялата група, докато говорите, и да запазвате кратък очен 
контакт с повечето участници. 

• Подготовка. Предварителната подготовка на една 
презентация, упражняването й (пред огледало, приятели или 
видеокамера) и наблюдаването на професионалисти в 
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изнасянето на презентации, също може да помогне в 
изграждането на едни ефективни физически и вербални 
презентационни умения. 

 

Не бива да се пропускат и участниците, по време на една презентация или 
обучение. Важно е да се държи под внимание вербалните и невербални послания 
на групата и как да чете сигналите на своите участници. Той трябва да може 
да разпознава невербалното послание за ентусиазъм, нетърпение, скука, 
конфликт, недоверие и др. 

Малко повече за съпротивите в групата, в частта „Защитни механизми”.   
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