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ГЛАВА 1 

Въведение в наръчника 
 

Наръчникът за обучители на EILM е разработен като отворен образователен 

ресурс за съветници по професионално образование и обучение (ПОО) в Европа в 

рамките на проекта „Емоционална интелигентност на пазара на труда“ (EILM). 

 

Проектът „Емоционална интелигентност на пазара на труда“ подпомага както 

младите хора, така и възрастните в развитието на тяхната емоционална интелигентност 

и по-добрата им интеграция във все по-взискателния пазар на труда. Проектът обедини 

усилията на партньорите и заинтересованите страни като компании, публични агенции 

и неправителствени организации, за изграждането на иновативни и съвременни 

обучения, образователни ресурси и инструменти за обучение в подкрепа на 

съветниците по професионално образование и обучение (ПОО) в работата им с 

обучаеми – учащи-младежи, млади възрастни и възрастни. 

 

През 2019-2022 г. партньорите на EILM от Италия, Полша, Австрия, Испания, 

Румъния и България работят за постигане на следните цели: 

 

• Подобряване на качеството на образователната практика на съветника по 

ПОО; 

• Разработване на иновативни учебни ресурси и методи за обучение, за да се 

подготвят съветниците в ПОО за повишаване на емоционалните компетенции 

на техните обучаеми, особено млади възрастни; 

• Изграждане на интерактивни и онлайн инструменти за подпомагане на 

ученици, младежи и възрастни, за самооценка и подобряване на 

емоционалната им интелигентност, с цел подобряване на тяхната заетост. 

 

Проектът EILM се ръководи от Eduforma SRL (Италия) и се изпълнява в 

партньорство с WSEI - Wyzsza Szkola Ekonomii I Innowacji W Lublinie (Полша), Асоциация 

Amadeus (Австрия), Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială (Румъния), 

Ayuntamiento De Alzira - IDEA Alzira (Испания) и „Персонал Трейнинг“ ЕООД (България). 

 

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Еразъм + и 

Италианската национална агенция - INAPP. Прочетете повече за проекта тук 

https://www.eduforma.it/ios-and-project-activities/. 

 

Наръчникът за обучители на EILM е част от колекцията на EILM от помощни 

материали за професионални съветници, целящи подобряване на качеството на 

https://www.eduforma.it/ios-and-project-activities/
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образователните практики на съветниците и преподавателите по ПОО и повишаване на 

емоционалната интелигентност на техните обучаеми, особено младите хора, готови да 

навлязат на пазара на труда. 
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ГЛАВА 2  

Как да използвате наръчника EILM 
 

Наръчникът на EILM е разработен, за да помогне на преподавателите по ПОО, в 

работата с обучаеми, особено млади хора, навлизащи на пазара на труда, да изградят 

или подобрят своите умения за емоционална интелигентност и да бъдат по-добре 

подготвени за все по-взискателната работна среда. Наръчникът включва съответна 

теория и учебни планове за семинари по специфични теми, свързани с емоционалната 

интелигентност. 

Партньорите на EILM избраха да представят и работят с теми и концепции за 

емоционална интелигентност, свързани с работното място и пазара на труда, като 

използват собствения си опит в областта, но също така и предишни рамки и модели, 

разработени от Mayer, Caruso, Salovey (2016), Goleman (1998) , 2017), Лин (2008) или 

Мерсино (2007). Тъй като наръчникът разглежда компетенциите на емоционалната 

интелигентност повече от гледна точка на работното място, партньорите избраха да го 

структурират, следвайки рамката, предложена от Adele B. Lynn (2008). Този модел е 

разработен около следните области на емоционалната интелигентност: самосъзнание и 

самоконтрол; съпричастност; социална експертност; лично влияние и овладяване на 

целта и визията. 

Следователно, Наръчникът за обучители на EILM адаптира този модел, като 

партньорите на EILM се консултираха с различни други модели и образователни 

ресурси, свързани с тези теми, използваха собствените си експертни познания, а 

работата им доведе до формулиране на следните теми, включени в съответните глави: 

• Саморазпознаване и емоционален контрол (Глава 3); 

• Емпатия и социална информираност (Глава 4); 

• Социални умения и способности (Глава 5); 

• Лидерство и самоуправление (Глава 6); 

• Управление на професионални и лични цели (Глава 7). 

 В допълнение към тези теми, партньорите на EILM включиха и глава (глава 8), 

която обяснява как е изграден EILM тестът за емоционална интелигентност и как можете 

да го използвате в работата си с обучаеми от всички възрастови групи. 

Всяка глава представя подходяща теория за конкретната тема, която трябва да 

прочетете, преди да организирате учебните дейности и плановете за семинари, за да 

развиете или подобрите специфичните компетенции на емоционалната интелигентност 

на Вашите ученици. Всеки план за семинар включва следната информация, която Ви 

помага в подготовката и организирането на семинарите: 

Цели на обучението: 

Тези цели Ви казват какво обучаемите трябва да знаят и какво трябва да могат да 

направят, след като участват в семинара. Можете да използвате тези цели, за да 
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популяризирате семинара сред обучаемите, да им кажете с какво се занимава 

семинарът и да представите очакванията, в резултат на участие в семинара в началото 

на обучението. 

 

Препоръчителен размер на групата 

Тази информация ви помага да изберете семинара, който съответства на размера 

на вашата група, или да се запишете в семинара с точния брой ученици, които искате да 

подготвите по конкретна тема. 

 

Очаквано време 

Това ви помага да планирате семинара от гледна точка на времето, да 

информирате участниците за продължителността на обучението и да запазите стаята за 

обучение за точното време. 

 

Необходими материали 

Тази информация ви помага да подготвите правилните и достатъчни по обем 

материали за семинара. Това е като контролен списък, който ще използвате преди 

започване на семинара. Подгответе тези материали навреме; препоръчваме да го 

направите най-късно в деня преди семинара. 

  

Стъпки на семинара 

Тези стъпки ви казват какво точно да правите по време на семинара: как да го 

стартирате, как да инструктирате участниците за конкретна работа, как да разделите 

групата на екипи, как да проследявате и размишлявате върху дейностите и колко време 

да планирате и да дадете на всяка част от работилницата. Всички предоставени 

интервали от време са приблизителни на времето, от което се нуждаете за всяка стъпка, 

но ще бъде полезно дейностите да се запазят в тези интервали. Искате да запазите 

дължината на семинара, както сте го обявили в началото на дейността. 

 

Наръчникът EILM е разработен, за да се използва от начални и опитни 

фасилитатори, но не е задължително за съветници в ПОО, които никога не са 

организирали или провели семинар. Въпреки това, не се нуждаете от предишен опит в 

емоционалната интелигентност, но ако имате такъв, това със сигурност ще помогне за 

осигуряването на изключителни учебни дейности! Проверете другите ресурси на EILM, 

които сме разработили за съветници по професионално образование и обучение, и не 

се колебайте да се свържете с екипа на проекта за каквито и да било запитвания, 

подобрения или предложения. 

 

Източници: 

● Goleman, D. 1998. Работа с емоционална интелигентност. 
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● Goleman, D. 2017. Какво прави лидер? В HBR’s 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, стр. 32-94. 

● Лин, А. Б. 2008. Интервюто за EQ: Намиране на служители с висока 

емоционална интелигентност. 

● Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P. 2016. Моделът на способността на 

емоционалната интелигентност: Принципи и актуализации. Преглед на 

емоциите, 8 (4), 290-300. DOI: 10.1177 / 1754073916639667. 

● Mersino, A. C. 2007. Емоционална интелигентност за ръководителите на 

проекти: Уменията на хората, от които се нуждаете, за да постигнете 

изключителни резултати. 
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ГЛАВА 3 

Саморазпознаване и 

емоционален контрол 
 

Подглава 3А. Саморазпознаване 
 

Саморазпознаването или самосъзнанието се разглежда като първият компонент 

или блок на емоционалната интелигентност в много от теоретичните модели, 

разработени да обяснят какво е емоционална интелигентност и какви компетенции 

включва. Самоосъзнаването се оказва от съществено значение на всяко работно място, 

но се счита и за ключова компетентност за предприемачите. Да си наясно със себе си 

означава да бъдеш внимателен към емоциите си, способен да оцениш тези емоции и 

да разбереш как те могат да повлияят на поведението, работата, представянето и 

взаимоотношенията с другите. Той също така включва самочувствие и осъзнаване на 

силните и слабите страни на човека и способността да се чете у другите как емоциите и 

поведението на човека им влияят. Самосъзнанието е толкова необходимо на работното 

място, тъй като засяга представянето, обучението и развитието, взаимоотношенията с 

другите - като колеги, ръководители или клиенти и в процеса на вземане на решения. 

Тази глава подкрепя съветници в ПОО като Вас да научат повече за измерението 

на емоционалната интелигентност на самосъзнанието. Първо ще откриете основите на 

този компонент и трите компетенции, които той включва. След това ще имате достъп до 

три плана за работилница, които да използвате с учениците си, за да ги подкрепите в 

развитието на тяхното самосъзнание и самочувствие. 

 

Какво трябва да знаете за самопризнаването? 
Много теоретици на емоционалната интелигентност разглеждат 

самопризнаването или самосъзнанието като първия компонент на този тип 

интелигентност. Както го описва Даниел Гоулман, „самосъзнанието означава да имаме 

дълбоко разбиране на своите емоции, силни, слаби страни, нужди и двигатели“ 

(Goleman, 2017, стр. 48). На работното място хората с високо самосъзнание са способни 

да разпознаят чувствата си и как те влияят върху тях самите, работата им и техните 

колеги. В същия ред и работейки по модела на Големан, Антъни Мерсино (2007) 

самосъзнанието се разглежда като отправна точка на емоционалната интелигентност, 

включващо следните компетенции: емоционално самосъзнание (осъзнаване на 

чувствата), точна самооценка (гледане себе си точно и търсейки обратна връзка от 
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другите), и самочувствие (да бъдете комфортни и уверени в чувствата, ценностите, 

целите и т.н.). 

Адел Б. Лин приема този първоначален модел и го поставя още повече в 

контекста на работното място и разделя самосъзнанието на три подобни компетенции: 

1. „Въздействие върху другите, което е точно разбиране за това как 

поведението или думите на някого влияят на другите; 

2. Емоционално и вътрешно осъзнаване, което е точно разбиране за това как 

емоциите и мислите на някого влияят на поведението му и 

3. Точна оценка на уменията и способностите, която е точна оценка на вашите 

силни и слаби страни." (Лин, 2008, стр. 16). 

Използвайки описанията на Lynn (2008), нека разгледаме накратко всяка от трите 

компетентности, които учениците трябва да развият: 

1. Компетентността „Въздействие върху другите“ помага на обучаемите 

да разберат и да осъзнаят как тяхното поведение, емоции и думи влияят на 

другите. Професионалист, който може да чете останалите чрез невербални 

сигнали или други сигнали, е по-способен да забелязва проблеми, да 

предлага решения, да взема по-добри решения и да изгражда по-

доверителни отношения. По този начин, след като обучаемите придобият 

компетенцията „Въздействие върху другите“, те могат да са напълно наясно с 

какво и как поведението им засяга другите и да разпознаят своето негативно 

поведение; те ще искат да предприемат действия за подобряване на 

поведението си; те ще могат да прочетат в другите ефектите от собственото 

си поведение. 

 

2. Компетентността за емоционална и вътрешна осведоменост включва 

точното разбиране на обучаемите за техните емоции и въздействието, което 

тези емоции оказват върху тяхната работа. Обучаемите трябва да могат да 

разберат как настроенията или емоциите, като тревожност, гняв, разсейване 

и т.н., могат да повлияят на тяхната работа и отношенията им с техните 

колеги, ръководители или клиенти. Емоциите оказват силно влияние, когато 

не са признати и разрешени. Обучаемите също трябва да осъзнаят 

причинителите на емоции и настроения и да работят и с тези тригери. Когато 

обучаемите имат тази компетентност, те ще осъзнаят напълно своите емоции 

и ще разберат как те влияят на тяхното поведение и изпълнение; те ще могат 

да предсказват и да се държат далеч от задействащите фактори за негативни 

емоции и реакции; те ще се държат отговорни за поведението си, като 

разбират какви емоции са го породили; те ще могат да разсъждават върху 

поведението си и да използват това отражение, за да променят бъдещото си 

поведение. 
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3. Точната оценка на уменията и способностите е компетентността, 

която позволява на Вашите ученици да размишляват, оценяват и учат през 

целия живот. Ако обучаемите не са напълно наясно със своите силни страни, 

те никога няма да могат да ги използват ефективно и с пълния си потенциал. 

Ако обучаемите не са напълно наясно със своите слабости, те са по-малко 

отворени за развитие или обратна връзка и конструктивна критика. Когато 

обучаемите придобият тази компетентност, те могат да изброят и 

предоставят доказателства за своите силни и слаби страни, да признаят и 

обмислят приноса на другите, да оценят своите резултати и да определят 

действия за подобряване. 

Как самосъзнанието може да помогне на вашите обучаеми и защо то е от 

значение в професионалния живот? 

Чрез изследване на силните страни, ползите и предимствата на самосъзнанието 

в професионалния живот, както ги описва Goleman (1998, 2017), можем да заключим, че 

ако обучаемите осъзнаят собствените си емоции, точно ги оценят и разберат как те 

засягат себе си, поведението и представянето си и други, тогава ще получат следното: 

● Те ще могат да знаят каква е тяхната работа и професионални цели и ценности 

и защо искат да ги постигнат; 

● Те ще знаят как емоциите им влияят върху това, което мислят, правят и казват; 

● Те могат да говорят точно и открито за своите емоции и как те могат да 

повлияят на работата и представянето им и по този начин да изградят по-

доверителни отношения с колегите си; 

● Те ще осъзнаят по-добре своите ограничения и силни страни; ще се чувстват 

удобно да говорят за тях; 

● Ще търсят конструктивна критика, обратна връзка и нови перспективи от 

другите; 

● Те ще бъдат по-отразяващи и по-отворени за учене от опит и саморазвитие; 

● По-малко вероятно е да се настроят да разочароват или да се провалят, тъй 

като са по-наясно със своите възможности и ограничения; 

● Те ще могат да се представят със самочувствие и да вземат решения въпреки 

несигурността и натиска. 

В следващия раздел ще представим подробно три плана за работилница, които 

можете да използвате с учениците си, за да ги подкрепите в изграждането на тяхното 

самосъзнание. Можете обаче да използвате множество дейности и ресурси, за да 

помогнете на вашите обучаеми да станат по-осъзнати и уверени в себе си. Много от тях 

могат да бъдат намерени в следните източници: 

Източници: 
● Goleman, D. 1998. Работа с емоционална интелигентност. 

● Goleman, D. 2017. Какво прави лидер? В HBR’s 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, стр. 32-94. 
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● Лин, А. Б. 2008. Интервюто за EQ: Намиране на служители с висока 

емоционална интелигентност. 

● Mersino, A. C. 2007. Емоционална интелигентност за ръководителите на 

проекти: Уменията на хората, от които се нуждаете, за да постигнете 

изключителни резултати. 

 

Работни планове за семинари 

Подкрепете обучаващите се да придобият владеене на 

самосъзнание 

 

1. Работен план „Оцеляване на Вашите емоции“ 
 

Цели на обучението: 

● Обучаемите ще осъзнаят как проявата им на отрицателни или положителни 

емоции на работното място влияе върху тяхното поведение, мотивация за 

работа, изпълнение и взаимодействие с колегите. 

● Обучаемите ще могат да идентифицират конкретни насоки за показване на 

положителни и отрицателни емоции на работното място, които ще им 

помогнат да подобрят поведението, мотивацията и изпълнението на 

работата и работните взаимодействия. 

 

Препоръчителен размер на групата: 10 до 20 обучаеми 

Очаквано време: 90 минути (1,5 часа) 

Необходими материали: хартиени листове за флипчарт, химикалки, моливи/маркери 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Представете на обучаемите целите на сесията: да научат как техните 

положителни или отрицателни емоции могат да повлияят на 

поведението им на работното място, отношението и настроението на 

техните колеги, както и мотивацията и представянето им на работата и 

да могат да прилагат конкретни насоки за показване на негативни или 

положителни емоции на работното място. 

 

Проведете кратка лекция за самосъзнанието и свързаните с него 

компетенции, като въздействие върху другите и емоционално и 

вътрешно осъзнаване. Дайте примери за това как изразяването или 

15 мин. 



11 
 

задържането на емоции на работното място може да повлияе на 

другите, като колеги, ръководители, клиенти. 

Стъпка 2 

Разделете учениците на три отбора и задайте на всяка група по два от 

следните въпроси. Обучаемите трябва да помислят за лични истории, 

за да отговорят на тези въпроси и да ги споделят с екипа. 

 

1.   Помислете за последния път, когато сте се смяли на работа. Какво 

беше усещането? Как се отрази на Вашите взаимодействия? 

2. Помислете за последното, в което сте се чувствали безпомощни 

по време на работа. Другият усети ли настроението Ви? Как се 

отрази на работата и комуникацията Ви? 

3. Помислете за последния път, когато сте почувствали 

удовлетворение в своята работа от резултатите си. Как се отрази 

на мотивацията Ви за работа и взаимодействието с колегите? 

4.   Помислете за последния път, когато сте се ядосали на работа? 

Защо се ядосахте? Как се отрази на взаимодействието с колегите 

Ви? 

5. Помислете за последния път, когато сте се гордеели с работата и 

колегите си. Как тази гордост повлия на Вашите колеги и Вашата 

мотивация за работа? 

6. Помислете за последния път, когато сте се чувствали 

разочаровани от работата и колегите си. Как се отрази това 

разочарование на Вашите колеги и мотивацията Ви за работа? 

25 мин. 

Стъпка 3 

Помолете участниците да продължат работата си в екипите и да 

идентифицират в историите, които са споделили следното: 

● Поведението им, породено от тези специфични емоции. 

● Промените в настроението/отношението на техните колеги, 

породени от факта, че задържат или изразяват емоциите си. 

● Всяка промяна в мотивацията за работа или работата, 

обусловена от емоциите, поведението, настроенията или 

нагласите. 

 

Обучаемите записват емоциите, поведението, настроението, нагласите 

и промените в мотивацията за работа и трудовите постижения на 

хартия с флипчарт. Те ще очертаят връзките между своите емоции, 

поведения, настроения, нагласи и мотивация и изпълнение на 

работата. В крайна сметка всеки отбор представя своя карта на цялата 

група. 

20 мин. 

И накрая: 30 мин. 
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 Всеки екип трябва да размисли и да измисли някои насоки за себе си 

как да проявява положителни и отрицателни емоции по време на 

работа. По време на размишлението обучаемите трябва да: 

1) Вземат решение за различните резултати, които искат по отношение 

на тяхното поведение, настроение/отношение на колегите, тяхната 

мотивация за работа и изпълнение. 

2) Проектират насоките за показване на положителни емоции и 

отрицателни емоции в различни работни контексти въз основа на тези 

желани резултати. 

 

Всеки екип представя своите насоки, а цялата група обсъжда общите 

насоки и разсъждава върху наученото по време на семинара. Също 

така, всеки обучаван избира от насоките нещата, които би искал да 

опита веднага, и се ангажира да ги използва през следващата седмица 

на работното място. 

 

Този план на семинара е вдъхновен от дейността „Преминаване“, която можете 

да намерите в: 

● Лин, А. Б. (2000). 50 Дейности за развиване на емоционална интелигентност. 

 

2. Работен план „Укроти своя стрес“ 
 

Цели на обучението: 

● Обучаемите ще осъзнаят личните си модели на преживяване на стрес и ще 

реагират на стрес. 

● Обучаемите ще могат да идентифицират начини за справяне със стреса и 

позитивно поведение или мисли, които биха могли да облекчат стреса. 

 

Препоръчителен размер на групата: 10 до 20 обучаеми 

Очаквано време: 60 минути (1 час) 

Необходими материали: хартиени листове A4 / A5, хартиени листове за флипчарт, 

химикалки, моливи / маркери 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Представете на обучаемите целите на сесията: да открият личните си 

модели на преживяване и реагиране на стрес и да се идентифицират със 

стратегии и инструменти, които могат да им помогнат да облекчат 

стреса. 

15 мин. 
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Проведете кратка лекция за самосъзнанието и свързаните с него 

компетенции, като въздействие върху другите и емоционално и 

вътрешно осъзнаване. Дайте примери за това как високият стрес 

поражда емоционален дистрес за нас и другите - някои от нас изпадат, 

други не могат да се съсредоточат изобщо и да отлагат, докато други 

биха могли да се хвърлят на колегите си. Не през цялото време 

източниците на стрес могат да бъдат премахнати. Натовареността, 

натискът на клиентите, натискът на пазара, сроковете могат да бъдат 

непрекъснати източници на стрес и трудно да бъдат спрени. И все пак, 

процесите могат да бъдат внедрени и хората могат да се научат на 

положителни действия за справяне със стреса. 

Стъпка 2 

Поканете обучаемите да помислят за три момента, в които са преживели 

силен стрес поради някои лични проблеми, натоварване или работни 

процеси и натиска, упражняван от колеги, ръководители или клиенти. 

Обучаемите ще нарисуват автопортрети за всяка от трите ситуации, в 

които са преживели силния стрес, изследвайки как са реагирали на 

стреса и размишлявайки върху собствените си модели на реакция на 

стрес. 

 

Разделете учениците на двойки, помолете ги да разсъждават върху 

ситуациите и източниците на техния стрес и техните модели на реакция 

на стрес. 

25 мин. 

Стъпка 3 

Помолете всяка двойка да се присъедини към друга двойка от групата и 

да си представи резултатите от своите отражения, получени в 

предишните стъпки. След това, като нов екип от четирима, те започват 

да размишляват и да обмислят следните теми, за да генерират списък с 

положителни действия, които могат да предприемат за облекчаване на 

стреса: 

● Как биха могли да променят реакционните си модели на стрес? 

● Какво положително поведение или мисли биха могли да 

помогнат за облекчаване на стреса? 

● Към кого биха могли да се обърнат за помощ за 

намаляване/облекчаване на стреса? 

 

Всеки екип представя списъка си с положителни действия, които може 

да предприеме, за да облекчи стреса на цялата група. 

 

20 мин. 
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Обобщете сесията, като помолите учениците да помислят какво са 

научили и какво ще бъдат готови да използват в ежедневната си работа 

и живот, за да променят реакцията си на стрес. 

 

Този план за семинар е вдъхновен от дейността „Натегнато здраво - разбиране 

на М.О. по време на висок стрес“, която можете да намерите в: 

● Лин, А. Б. (2007). Дейности за бързо емоционално разузнаване за заети 

мениджъри. 50 отборни упражнения, които дават резултати само за 15 минути. 

 

3. Работен план „Бъдете верни на себе си“ 
 

Цели на обучението: 

● Обучаемите ще осъзнаят своите лични качества/силни и слаби страни. 

● Обучаемите ще могат да идентифицират силните страни, които ще им 

помогнат да постигнат своя потенциал и слабостите, които трябва да 

подобрят. 

 

Препоръчителен размер на групата: 10 до 20 обучаеми 

Очаквано време: 90 минути (1,5 часа) 

Необходими материали: хартиени листове за флипчарт, химикалки, моливи/маркери 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Представете на обучаемите целите на сесията: да открият своите лични 

качества/силни и слаби страни, да могат да растат и да се 

усъвършенстват. 

 

Проведете кратка лекция за самосъзнанието и свързаните с него 

компетентности, особено Точна оценка на уменията и способностите. 

Обяснете и дайте примери колко жизненоважна е тази компетентност 

за личностно и професионално израстване и учене през целия живот. 

5 мин. 

Стъпка 2 

Поканете обучаемите да направят списък с 12-15 качества/силни страни, 

които според тях имат и които са едновременно полезни в личния и 

професионалния живот. Те биха могли да използват хартиени листове 

А4 или самозалепващи бележки. Помолете ги да обмислят какво знаят 

за себе си и качествата или силните страни, които другите са 

наблюдавали в тях. 

 

20 мин. 
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След това за всяко качество, което те поставят в списъка, трябва да 

запишат до него какво означава това качество за тях или как са доказали 

това качество/сила до момента в личния или професионалния си живот. 

Стъпка 3 

Разделете обучаемите на екипи от по 3-4 души и обсъдете техните 

списъци и размисли, направени в Стъпка 1. След това те биха могли да 

идентифицират общите или подобни силни страни/качества и да 

говорят за тях, какво означават за всеки от тях и как са доказали тези 

качества досега. 

 

След това ги поканете да обмислят заедно стратегии, които биха могли 

да използват, въз основа на техните общи или подобни силни страни, за 

да подобрят професионалния си живот. Те биха могли да разгледат 

следните аспекти: 

 

● Как определена сила в момента помага и как се използва от тях 

в професионална среда? 

● Как другите възприемат това качество/сила? 

● Как това качество/сила е полезно на работното място и на 

свързаните с работата задачи или професионални проекти? 

● Как това качество/сила може да бъде подобрено, за да им 

помогне да разгърнат пълния си потенциал? 

Всеки екип представя своите общи или подобни силни страни, качества 

и стратегиите, които те са идентифицирали, за да ги използват за 

професионално развитие. 

30 мин. 

Стъпка 4 

Поканете обучаемите да помислят за 3-5 ситуации, в които са се 

провалили или са били критикувани по време на работа. Помолете ги да 

се замислят и да използват техниката 5XWhy /5X Защо/ (попитайте 

колкото се може повече защо, докато се разкрие истинската причина за 

даден проблем), за да открият корените на своите неуспехи или на 

получената критика. Ако обучаемите се чувстват достатъчно комфортно, 

те биха могли да направят упражнението по двойки, интервюирайки се 

за тези ситуации. 

 

Поканете обучаемите да обсъдят индивидуално или по двойки корените 

на тези неуспехи или критики и да идентифицират списък с някои от 

техните слабости, които засягат тяхната работна ефективност, мотивация 

или взаимодействие в работата. Ако обучаемите се чувстват комфортно, 

помолете 2-ма – 3-ма от тях да споделят с цялата група своите 

20 мин. 
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разсъждения и слабостите, които са установили, и как това е довело до 

неуспехи или критики. 

Стъпка 5 

И накрая, поканете обучаемите да обмислят как биха могли да използват 

силните страни, които са идентифицирали в първите стъпки на сесиите, 

за да работят върху своите слабости. Имат ли специфични силни страни, 

които биха могли да им помогнат да се развият и да превърнат 

слабостите в силни страни? Какво поведение или действия трябва да 

предприемат, за да работят върху своите слабости? Кой би могъл да им 

помогне да ги държи на пътя на развитието? 

 

Поканете 2-ма – 3-ма обучаеми да споделят, ако се чувстват комфортно, 

своите стратегии и планове, които са направили за превръщането на 

слабостите в силни страни. 

Обобщете сесията, като помолите учениците да обмислят колко точно 

самооценяването би могло да им помогне да подобрят работата си и 

трудовия си живот като цяло. 

15 мин. 
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Подглава 3Б. Емоционален контрол 
Емоционалният контрол или самоконтрол е част от блока за емоционална 

интелигентност, наречен саморегулация, отговарящ за способността на хората да 

управляват емоциите, особено разрушителните положителни или отрицателни такива. 

Способността да се справяте със силни емоции води до ясно мислене под натиск или в 

предизвикателни моменти, до способност да преодолявате и да не се влияете от гняв, 

страх, стрес, разочарования, смелост, напористост и устойчивост. Всички тези 

положителни резултати от овладяването на компетенциите за самоконтрол са 

изключително важни на работното място или при стартирането и управлението на 

бизнес. Хората, които владеят самоконтрола, са по-фокусирани върху своите цели и 

резултати, имат по-добри взаимоотношения с колеги, ръководители или клиенти, 

контролират по-добре всяка ситуация, разчитат на силните си страни за справяне с 

негативни ситуации и могат да се учат по-бързо от неуспех или обратна връзка, за да 

продължат към крайните си лични и професионални цели. 

Тази глава повишава знанията на съветниците в ПОО относно измерението на 

емоционалната интелигентност на самоконтрола или самоуправлението. Първо, като 

съветник в ПОО, ще проучите основите на този компонент и съответните му 

компетенции. След това ще имате достъп до три плана за работилница, които да 

използвате с учениците си, за да ги подкрепите в развиването на техния самоконтрол, 

съответно емоционална експресия, смелост, твърдост и устойчивост. 

 

Какво трябва да знаете за самоконтрола? 
Самоконтролът е една от емоционалните компетентности, които са част от блока 

на емоционалната интелигентност, наречен саморегулация (Goleman, 1998). Хората с 

висока саморегулация са способни да управляват своите импулси, емоции и да боравят 

с тези чувства. Саморегулацията е компонентът на емоционалната интелигентност, 

който „ни освобождава от това да бъдем затворници на чувствата си“ (Goleman, 2017, 

стр. 61-62). Самоконтролът е емоционалната компетентност, която помага за 

саморегулацията чрез „ефективно управление на разрушителните емоции и импулси“ 

(Goleman, 1998, стр. 211). Когато теоретиците говорят за управление на разрушителни 

емоции, те включват положителните емоции, защото проявяването на положителни 

емоции в определени ситуации може да е неподходящо и проявяването на отрицателни 

емоции (Mersino, 2007). Когато хората не могат да контролират емоциите си, особено 

негативните, те изпитват някакъв емоционален срив. На работното място тези 

емоционални сривове могат да се наблюдават в поведения, действия, като гневни 

тиради, затръшване на врати, бомба с имейл писмо, оттегляне и изолация, недоволство 

и изравняване, критикуване, сарказъм или неподходящ хумор, игра на жертвата и т.н. 

(Мерсино, 2007). 

Според Големан, ако успеете да подпомогнете учениците си да развият или 

подобрят техния самоконтрол, те ще могат: 
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● „Управлявайте добре импулсивни чувства и тревожни емоции; 

● Останете спокойни, позитивни и непоклатими дори в критични моменти; 

● Мислете ясно и останете фокусирани под натиск ”(Goleman, 1998, стр. 212). 

Приближавайки самоконтрола или самоуправлението още по-близо до 

контекста на работното място, Адел Б. Лин разделя самоконтрола на четири основни 

компетенции, които хората могат да използват в своя трудов живот: 

1. „Емоционално изразяване, което означава управление на гняв, стрес, 

вълнение и разочарование; 

2. Смелост или асертивност, което означава управление на страха; 

3. Устойчивост, което означава управление на разочарованието, неуспехите или 

неуспеха и 

4. Планиране на тона на разговорите “(Lynn, 2008, стр. 34). 

Нека разгледаме по-подробно тези четири емоционални компетенции, свързани 

със самоконтрол или самоуправление, както ги разбира Лин (2008), и как те биха 

подпомогнали вашите ученици лично и професионално: 

1. Компетентността на емоционалното изразяване позволява на 

хората да изграждат взаимоотношения и да постигат целите си, защото могат да 

се справят „извън коловоза, от страх, от гняв и от разочарование“ и да се 

мотивират да се държат по начин, който подкрепя това, което искам да постигна. 

Когато Вашите обучаеми знаят как да овладеят емоционалното изразяване, те ще 

могат да изразяват емоции с въздействие върху другите в съзнанието им; те ще 

смекчат ентусиазма, когато е необходимо, за да проявят чувствителност към 

другите; те ще изразят конструктивно гняв; и те ще могат да дават примери за 

изразяване на благодарност към другите. 

2. Компетентността на смелост или асертивност на работното 

място е свързана с „поемането на пресметнати рискове, за да се говори по 

въпроси, цели и опасения на работното място, които засягат организацията, 

клиента, пациента или продукта, и да го правим продуктивно“ (Lynn, 2008, стр. 

39). Когато Вашите обучаеми се научат на смелост и напористост, те могат да 

изразяват противоположни мнения, да оспорват статуквото, да започват трудни 

разговори, да адресират проблеми, за да решат проблемите за себе си и другите. 

Те могат да предприемат действия по важни въпроси на работното място; те са в 

състояние да разпознаят онези проблеми, които си струва да бъдат 

предизвикани; те не позволяват на страха да ги обездвижи или заглуши; те могат 

да дадат примери за моменти, когато са упражнявали преценка, докато са 

рискували. 

3. Устойчивостта е свързана с това доколко хората могат да поддържат 

настроението си, когато нещата не са такива, каквито биха искали да бъдат, за 

това колко много могат да продължават да се опитват, когато се сблъскват с 

препятствия, и за това колко бързо могат да се учат от неуспехи и грешки и да 

започват отначало отново. Можете да кажете, че Вашите обучаеми са устойчиви, 
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когато могат да дават примери за учене от неуспех или критика; те са готови да 

приемат предизвикателства, проблеми, препятствия и да преминат към 

решения; имат механизми за справяне с негативни ситуации; те поемат 

отговорност за своите действия за подобряване на обстоятелствата, в които се 

намират; те преоформят негативните ситуации във възможности; и те разчитат 

на собствените си сили за справяне с неблагоприятни ситуации. 

4. Компетентността за планиране на тона на разговорите помага на 

хората да направят още една стъпка по-далеч в контролирането на емоциите си 

и планирането на разговорите си с колеги, ръководители, клиенти и т.н., за да 

постигнат желаните резултати. Тази компетентност им позволява да предвиждат 

реакции, определени резултати и въздействие върху резултатите и 

взаимоотношенията. След като обучаемите придобият тази компетентност, това 

не означава, че ще могат да записват сценарии на разговорите си, а по-скоро да 

са наясно какво искат, как трябва да контролират емоциите и да задават тон на 

резултатите, които търсят. 

 

Как самоконтролът може да помогне на обучаващите се и защо е уместен в 

професионалния живот? 

Когато обучаемите овладеят правилно компетентностите, свързани със 

самоконтрол или самоуправление, те ще имат по-продуктивни и по-здравословни 

взаимоотношения на работното място; те ще бъдат по-успешни в своите задачи и 

проекти, като ще могат да преодоляват предизвикателствата, негативните ситуации и 

емоциите, породени от тях и те ще могат да бъдат още по-новаторски, като имат 

смелостта да оспорват статуквото и като бързо се учат от неуспехите и критиките, като 

същевременно остават фокусирани върху своите професионални цели. Използвайки 

уроците от Goleman (1998, 2017), Lynn (2008) и Mersino (2007), тук обобщаваме ползите, 

които Вашите обучаеми могат да получат от придобиването и използването на 

компетенциите за самоконтрол: 

● Когато контролират своите чувства и импулси, обучаемите се описват 

като разумни, създаващи работна среда на доверие и справедливост за своите 

колеги или дори клиенти; 

● Обучаемите ще могат внимателно да подбират думите си в 

взаимодействие с другите, без да бързат с прибързани заключения, преценки 

или действия; 

● Те ще подобрят работните си взаимоотношения, защото ще успеят да 

контролират гнева, разочарованието си или твърде много ентусиазма или други 

импулси пред своите колеги или клиенти и ще насочат енергията си към крайната 

цел на всяка връзка; 

● С течение на времето практиките за самоконтрол ще помогнат на 

обучаващите се да имат по-малка вероятност да се ядосват, депресират, 
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разочароват, тревожат, когато са изправени пред работни конфликти или други 

неблагоприятни ситуации на работното място; 

● Също така, обучаемите ще могат да се чувстват по-комфортно с неясноти 

и промени. Когато овладеят емоциите си, обучаемите ще могат да се движат с 

промените на работното място: няма да се паникьосват, ще търсят и искат 

информация и ще слушат хора, които могат да обяснят промените и причините 

за тези промени; 

● Самоконтролът подобрява почтеността у хората, тъй като обикновено 

лошите решения се вземат под натиск, когато импулсивното поведение и 

емоциите не се контролират; 

● Обучаемите ще подобрят и управлението на времето. Те ще могат да се 

държат на дневен график, тъй като това демонстрира самоконтрол, съпротива 

срещу удоволствия или разсейване или незначителни дейности; 

● И накрая, обучаемите ще почувстват контрол над своите отговори на 

това, което им се случва на работното място. Те ще могат да преформулират 

обстоятелствата, от предизвикателства до възможности, и да пренасочат 

енергията си, за да продължат напред със задачите и целите си. 

В следващия раздел ще дадем три примера за семинари, които да организирате 

за вашите обучаеми, за да подобрят своите компетенции за самоконтрол. Ще се 

съсредоточим върху подпомагането на обучаемите да изследват повече какво е 

контрол, да открием как да управляваме страха или други негативни емоции и да 

научим как да надграждаме неуспехите. Можете да използвате много различни 

дейности и ресурси, за да помогнете на обучаемите да развият техния самоконтрол или 

самоуправление, включително дейностите, налични в ресурсите, които използвахме за 

създаването на тази глава. 

 

Източници: 

● Goleman, D. 1998. Работа с емоционална интелигентност. 

● Goleman, D. 2017. Какво прави лидер? В HBR’s 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, стр. 32-94. 

● Лин, А. Б. 2008. Интервюто за EQ: Намиране на служители с висока 

емоционална интелигентност. 

● Mersino, A. C. 2007. Емоционална интелигентност за ръководителите на 

проекти: Уменията на хората, от които се нуждаете, за да постигнете 

изключителни резултати. 

 

Работни планове за семинари 

Подкрепете обучаващите се да придобият владеене на 

самоконтрол 
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1. Харесвания, антипатии и работен план за самоконтрол 

 

Цели на обучението: 

● Обучаемите ще осъзнаят своите чувства към колеги, ръководители, клиенти 

и как тези чувства влияят върху техните взаимодействия в работата. 

● Обучаемите ще могат да идентифицират стратегии за самоконтрол върху 

чувствата си, за да подобрят своите работни взаимоотношения. 

 

Препоръчителен размер на групата: 10 до 20 обучаеми 

Очаквано време: 90 минути (1,5 часа) 

Необходими материали: хартиени листове A4/A5, хартиени листове за флипчарт, 

химикалки, моливи/маркери 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Представете на обучаващите се целта на сесията: да научат как техните 

чувства към колегите, приятелите, ръководителите, клиентите влияят 

върху техните взаимодействия и работа с другите; осъзнаят това 

влияние и намерят начини за подобряване на техните работни 

взаимодействия чрез повече самоконтрол. 

 

Помолете учениците да вземат няколко хартиени листа A4/A5 и 

моливи/маркери и да нарисуват 7-10 вида знаци/хора, които харесват 

или не харесват. Те трябва да нарисуват героите въз основа на 

личностните черти или типове поведение или нагласи, които им 

харесват или не харесват.  

 

Помолете ги да дадат имена на героите въз основа на аспекта, който 

им харесва/не харесва. След това те трябва да групират типовете хора, 

които харесват, на една хартия за флипчарт и хора, които не харесват 

непременно на друга хартия за флипчарт. 

30 мин. 

Стъпка 2 

Проведете кратка лекция за това как сме хора и субекти, независимо 

от позицията на работа и как нашите чувства към другите влияят на 

работните взаимоотношения, като например харесваме или не 

харесваме определени личностни черти, поведения, нагласи и др. 

Наблегнете на това как се контролира компетентността за 

емоционално изразяване и самоувереност и как ни помагат да 

подобрим работните си взаимоотношения, стига да осъзнаем по-

40 мин. 
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добре своите чувства и как те ни правят пристрастни в конкретни 

взаимодействия. 

 

Разделете учениците на двойки и ги поканете да се интервюират и да 

обсъдят за всяка група хора, които са нарисували (тези, които харесват 

и тези, които не харесват), въпроси като следното: 

● Колко време прекарват в разговори, свързани с работата или 

не, с хората, които харесват и тези, които не харесват? 

● Как променят езика на тялото и вниманието си, когато 

общуват с хора, които харесват, съответно с тези, които не 

харесват? 

● Как се променят мислите/психическото им състояние, когато 

трябва да се обърнат към хора, които харесват, съответно тези, 

които харесват по-малко? 

 

Те записват своите заключения и различия, които са наблюдавали, 

върху хартиите на флип чарта, до профилите, които са нарисували за 

хора, които харесват или не харесват. 

Обучаемите отразяват в голямата група това, което са научили чрез 

интервюта, като осъзнават как личните им чувства към хората могат да 

променят техните работни взаимодействия. 

Стъпка 3 

Помолете участниците отново по двойки, на базата на своите рисунки 

и заключения да обсъдят стратегии за контролиране на чувствата си 

към хората и стратегии, които биха могли да развият, за да докажат 

повече самоконтрол над тези чувства. Поканете ги да помислят и за 

резултатите, които могат да получат от тези работни взаимодействия, 

след като демонстрират по-добър самоконтрол върху чувствата си. 

 

Когато приключат, поканете двойките да споделят своите дискусии и 

стратегиите, които са открили заедно. 

Обобщете сесията, като поканите обучаемите да разсъждават върху 

научените уроци за това как техните чувства влияят на комуникацията 

и работните взаимоотношения и как осъзнаването на тези чувства 

помага за самоконтрол и подобрява работните взаимодействия и 

резултатите. 

20 мин. 

 

Този план за семинар е вдъхновен от дейността „Конкурс на личността“, която 

можете да намерите в: 

● Лин, А. Б. (2000). 50 Дейности за развиване на емоционална интелигентност. 
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2. Работен  план „Продължете да се биете с Вашите „дракони“ 

 
Цели на обучението: 

● Обучаемите ще разберат разликата между чувствата и мислите и ще се научат 

как да планират своите взаимодействия на базата на резултатите, които искат 

да постигнат; 

● Обучаемите ще могат да идентифицират своите страхове, поведения, 

взаимодействия, които затрудняват техните лични и професионални цели; 

● Обучаемите ще разработят стратегии, които могат да използват, за да получат 

повече самоконтрол над своите страхове, поведения и взаимодействия със 

своите колеги, приятели, супервайзори и потребители. 

 

Препоръчителен размер на групата: 10 до 20 обучаеми 

Очаквано време: 120 минути (2 часа) 

Необходими материали: големи лепкави бележки или цветни листове хартия A4/A5, 

химикалки, маркери 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Представете на обучаемите целта на сесията: да открият най-големите им 

страхове или деструктивни черти, поведения и да могат да ги преодолеят 

с успешни персонализирани стратегии за самоконтрол. 

 

Помолете учениците да запомнят взаимодействията с 

колегите/приятелите си, когато не са могли да контролират своите 

негативни емоции или положителни емоции и това е довело до 

взаимодействия/комуникации, за които те не са много горди или 

съжаляват. Поканете 2-3 участници да споделят ситуациите, които са си 

спомнили, и да изразят какво са чувствали в тези моменти и за какво 

съжаляват в тези взаимодействия. 

15мин. 

Стъпка 2 

Проведете кратка лекция за самоконтрол и доколко е подходящ 

самоконтролът, особено при взаимодействия, свързани с работата, с 

колеги, ръководители или клиенти. Говорете с участниците за важността 

на различаването между това, което те чувстват и това, което мислят в 

определени ситуации, и как те трябва да идентифицират чувствата и 

мислите и да планират своите взаимодействия въз основа на резултата, 

който биха искали. Можете да използвате конкретни примери като: 

40 мин. 
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● Мисъл: „Мисля, че моят екип няма шанс да завърши проекта 

навреме, защото не сме преценили правилно времето, 

необходимо за нашите задачи.“ 

● Чувство: „Страхувам се, че ще разочароваме нашия ръководител, 

че не можем да завършим проекта навреме. С нетърпение искам 

да кажа на нашия ръководител, че сме направили грешка при 

изчисляването на времето, от което се нуждаем. " 

След това разделете обучаемите на двойки и ги инструктирайте да 

си интервюират ситуациите, които са отразили в стъпка 1, 

задавайки въпроси като: 

● Какво почувствахте в този момент? Как това чувство ви накара да 

реагирате? 

● Какво си помислихте в този момент или след това? Как изрази 

тези мисли? 

● Какво бихте искали да промените в това или подобни 

взаимодействия? 

● Какъв би бил резултатът от взаимодействието/комуникацията, 

което бихте искали? 

● Как бихте могли да промените взаимодействието, за да 

постигнете този резултат? 

 

Обучаемите рефлектират върху наученото чрез интервюта, 

идентифицирайки своите чувства, мисли, резултати от взаимодействията 

и различни стратегии, които да използват в подобни ситуации. Поканете 

2-3 обучаеми се да споделят с групата своите уроци и размисли. 

Стъпка 3 

Помолете учениците да продължат да размишляват и да идентифицират 

колкото се може повече „дракони“ в техните личностни черти, поведения, 

нагласи, взаимодействия с другите и т.н., които затрудняват техния 

професионален или личностен растеж. Помолете ги да направят списък на 

тези „дракони“, с които се нуждаят, за да постигнат това, което искат на 

лично или професионално ниво. Сред „драконите“ те биха могли да 

споменат неща като тревожност, страх, его, мързел, инерция, тормоз, 

подминаване, игнориране на истината, нереалистично планиране, 

бъркотия и др. „Дракони“. 

 

След това поканете обучаемите да се изправят в центъра на стаята и да 

стартират „Драконов базар“, като те трябва да се разходят и да намерят 

хора с подобни дракони, като се фокусират върху най-разрушителните. По 

този начин те трябва да се присъединят към отбори от 4-5 човека, за да се 

бият заедно със същите „дракони“. 

25 мин. 
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Стъпка 4 

Екипите обсъждат и размишляват върху споделения си „дракон“ или 

„дракони“ и идентифицират смелостта и специфичните стратегии за борба 

със своите дракони. Всеки отбор подготвя кратка ролева игра от 5-7 

минути, разказваща история на своя дракон и битката, която иска да води 

срещу него. След това обучаемите изпълняват ролевата игра/пиесата пред 

цялата група. 

 

Обобщете сесията, като поканите хората да обсъдят научените уроци: кои 

са най-големите им страхове, деструктивни чувства, поведения, нагласи, 

взаимодействия; как могат да ги контролират и да ги притесняват; какви 

стратегии биха могли да използват, за да се отърват от тях и да подобрят 

личния или професионалния си растеж. 

40 мин. 

 

Този план за семинар е вдъхновен от дейностите „Мисля, чувствам се“, 

„Хвърляне на скали“ и „Убийци на дух“, които можете да намерите в: 

● Лин, А. Б. (2007). Дейности за бързо емоционално разузнаване за заети 

мениджъри. 50 отборни упражнения, които дават резултати само за 15 минути. 

● Лин, А. Б. (2002). Книгата с дейности за емоционална интелигентност: 50 

дейности за развитие на EQ на работното място. 

 

3. Изграждане на устойчивост чрез работен план за килими 

 

Цели на обучението: 

● Обучаемите ще разберат как преодоляват трудните моменти в живота и 

какво им е помогнало да продължат напред в постигането на личните или 

професионалните си цели; 

● Обучаемите ще могат да се учат от неуспехите и да подобрят своята 

устойчивост. 

 

Препоръчителен размер на групата: 10 до 20 обучаеми 

Очаквано време: 90 минути (1,5 часа) 

Необходими материали: големи лепкави бележки или цветни листове хартия A4/A5, 

химикалки, маркери 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 25 мин. 



26 
 

Представете целта на сесията на обучаемите: да научите как да 

изградите устойчивост, като откриете как да преминете от моменти на 

неуспех към негативни ситуации. 

 

Помолете учениците да си спомнят суровите ситуации и моменти на 

неуспехи в професионалния или личния си живот и нарисувайте килими 

за всеки неуспех, който биха искали да изчезне. Те трябва да напишат 

своите неуспехи на гърба на всеки килим, нарисувани на 

самозалепваща се бележка или лист хартия. В крайна сметка те трябва 

да имат по-голям килим, включително всички тези малки килими, които 

крият историите им за провал или трудни моменти в живота. 

Стъпка 2 

Дайте на учениците нови лепкави бележки и ги помолете да напишат 

идеи за учене до всеки килим, който са нарисували. Помолете ги да 

обмислят какво са научили от всяко преживяване, каква възможност им 

е отворило всяко преживяване, как всяко преживяване им е помогнало 

в крайна сметка в личния или професионалния им живот. 

 

Обучаемите размишляват и отговарят, като пишат учебни идеи до 

килимите, скриващи техните неуспехи. 

 

След като приключат, помолете някои от тях да представят своите 

разсъждения - уроците, които са научили, и ако са отворени, грешките, 

които са допуснали, и как са се развили и да продължат напред от тези 

грешки. 

25 мин. 

Стъпка 3 

Поканете обучаемите да формират двойки и да си помагат взаимно да 

анализират наученото. Обучаващите се трябва да питат и обсъждат за 

всяко изучаване: 

1) защо са избрали това обучение, какво означава това за тях. 

2) как това обучение е свързано с другите прозрения, които са 

открили от своите неуспешни килими. 

 

Обучаемите ще обмислят и обсъждат по двойки и след това ще запишат 

своите модели на учене и ключовите уроци, които са получили до 

момента в живота. 

30 мин. 

Стъпка 4 

Помолете някои обучаеми да споделят резултатите си, „аха“ 

моментите, които са имали в упражнението, с цялата група. 

Обяснете на обучаемите как това отражение може да им помогне да 

пренасочат мозъка си, така че следващия път, когато се сблъскат с нов 

10 мин. 
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провал или тежка ситуация, те да го видят като възможност да се научат, 

да растат и да станат любопитни за това, докато продължават напред 

към постигане на личните си или професионални цели. 

 

Този план на семинара е вдъхновен от дейността „Под килима“ от: 

IdeoU. (2018). Отключване на работната тетрадка за творчески дейности. Предлага се с 

абонамент на https://www.ideou.com/products/unlocking-creativity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ideou.com/products/unlocking-creativity
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Глава 4 

Емпатия и социална информираност 
 

 

Подобно на другите измерения, съпричастността играе жизненоважна роля в 

начина, по който работещите преживяват и реагират на различни ситуации, които могат 

да възникнат в работната среда. Емпатията е високо ценен фактор на работното място, 

тъй като позволява на служителите да преодолеят всички неудобства, свързани с 

натоварването им. Защо емпатията е толкова ключов фактор за положителен трудов 

опит? Емпатията е актът на „обмисляне на чувствата на служителите - заедно с други 

фактори - в процеса на вземане на интелигентни решения. “(Goleman, 1998a, стр. 100) 

Беше показано, че хората с високо ниво на съпричастност преодоляват по-лесно трудни 

ситуации и имат по-голям шанс да реагират със състрадание към колегите си. 

Емпатичните индивиди показват по-добро представяне и засилена мотивация при 

свързани с работата задачи, както и подобрена способност за преодоляване на стреса и 

безпокойството. 

 

Тази глава помага на съветниците в ПОО да научат повече за значението на 

съпричастността, както и за различните техники на преподаване на съпричастност към 

обучаемите. Първо ще бъдат предоставени обяснения относно целта на 

съпричастността в работната среда. Нещо повече, бяха разработени три плана за 

семинари, които да помогнат на учениците да вникнат повече в разбирането за 

съпричастност и да ги обучат как да го прилагат на практика. 

 

Какво трябва да знаете за съпричастността? 
 

Yukl (1998, стр. 99) говори за съпричастността като ключов елемент в 

поведението на лидера в контекста на управлението на отношенията със служителите 

му. Емпатичните индивиди могат да проявяват лидерски способности, които се 

предоставят под формата на внимание, дружелюбност, подкрепа на служителите и 

видим стрес в случай на злополучни събития. (Stogdill, 1965). 

За да разберете по-добре учениците си, има някои важни компетенции, 

въведени от Adele B. Lynn (2008), с които трябва да сте запознати, за да можете да им 

помогнете да постигнат по-високо ниво на съпричастност. Има три основни 

компетенции, които са жизненоважни за разбирането на съпричастността: 

1. Уважително слушане, което е способността да се обръща уважително 

внимание на другите; 
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2. Усещане за въздействието върху другите, което е способността да 

преценяваме и определяме как ситуациите, както и нашите думи и действия 

влияят на другите и 

3. Ориентация към услугата, която е желанието да се помогне на другите. 

 

За всички съветници е важно да са запознати с тези три концепции, тъй като те са 

жизненоважни компоненти на доброто проявяване на съпричастност. Съветниците 

трябва да могат да обяснят и опишат тези три компетенции на своите обучаеми и да 

дадат примери за добри практики, свързани с тях. 

 

1. Уважително изслушване - за да разберете нечии чувства, трябва да ги 

изслушате. Да бъдеш добър слушател е важно, когато се справяш с трудни 

ситуации в работната среда. Добрите лидери казват на служителите си, че са 

изслушани, и проявяват разбиране и състрадание, когато работниците им 

имат нужда от това. Когато сме добри слушатели, хората се чувстват 

уважавани и лесно се създава връзка на взаимно доверие. Важно е да 

слушате отвъд личния си опит и мнения, за да разберете другия човек с 

уважителен диалог. Някои специфични умения за уважително слушане са: 

- Слушайте значението на думите и езика на тялото; 

- Бъдете активен слушател. Това се отнася до това да обръщате внимание на 

другите, да реагирате, да сте активен участник в разговора. 

 

2. Усещане на въздействието върху другите - Да осъзнаете, че начинът на грижа 

и третиране на хората може да повлияе на техните емоции и възможността 

им за усвояване на полезни умения за справяне с различни емоционално 

заредени ситуации. Важно е не само да слушате хората, но и да се научите 

как да разпознавате определени емоции и да действате по съответния начин. 

Човек трябва да е наясно с въздействието, което неговите действия оказват 

върху другите, и да се опита да действа по начин, който намалява шанса за 

негативна реакция. 

 

3. Ориентация към услугата - Способност и желание за предвиждане, 

разпознаване и задоволяване на нуждите на другите, понякога дори преди те 

да възникнат. Ориентацията към услугата се отнася до активно търсене на 

начини да помогнете на другите. Важно е колегите по работа често да работят 

заедно за постигане на обща цел: успешно изпълнение на задачите. Когато 

работите в динамична среда, заобиколена от други, е от съществено 

значение да се съсредоточите не само върху вашите нужди, но и върху 

нуждите на тези, с които общувате. 
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Как емпатията може да помогне на вашите обучаеми и защо е релевантна в 

професионалния живот? 

Емпатията е жизненоважна сред колегите на работното място. Чрез проявяване 

и получаване на съпричастност се създава връзка между колеги, която позволява важен 

тласък в представянето и мотивацията в работната среда. 

В своя доклад Badea, L., & Panӑ, N. A. (2010) използват като справка книгата на 

Goleman за емоционална интелигентност в лидерството, за да обяснят, че 

съпричастността и способността за управление са взаимосвързани, те говорят за 

концепцията за „междуличностна сила“. Тази концепция се отнася до способността за 

самоконтрол, когато става въпрос за преодоляване на негативните емоции в работата. 

Нещо повече, в него се прави позоваване на така наречената „ефективност на заразата“, 

което означава, че с помощта на съпричастност помежду си и от своите началници 

служителите определят помежду си да се представят с по-голяма ефективност. Нивата 

на мотивация са по-високи сред хората, които са в състояние да покажат съпричастност, 

следователно тази способност има енергизираща роля за натоварването. 

Проучването и разбирането на концепцията за емпатия, както и работата за 

постигане на засилени емпатични способности може да бъде от полза за Вашите 

обучаеми, както следва: 

● Възможност за по-лесно идентифициране на поведението, свързано с 

работата, и отговорността, която те носят, отчитат позицията, която заемат. Те 

се определят от очакванията, които човек има от определена позиция, и е 

важно те да са наясно с тях и да действат по съответния начин. 

● Да могат да идентифицират и класифицират различни видове емоционални 

отговори от техните колеги и да знаят как да действат съответно по 

положителен начин, ориентиран към решението. 

● Научете ги как да развиват доверие и обмислени връзки с колегите си, за да 

улеснят добра среда, основана на работа в екип и взаимно разбиране. 

Доказано е, че това има важна роля в мотивацията и резултатите от работата 

на служителите. 

 

Източници: 

• Badea, L., & Panӑ, N. A. (2010). Ролята на съпричастността в развитието на 

емоционалната интелигентност на лидера. Теоретична и приложна 

икономика, 17 (2). 

• Лин, А. (2008). Интервюто за EQ: Намиране на служители с висока 

емоционална интелигентност. Amacom. 

• Център за творческо лидерство. (2020 г.). Значението на съпричастността на 

работното място. Получено на 18 ноември 2020 г. от 

https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/empathy-in-the-

workplace-a-tool-for-effective-leadership/ 
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• Големан, Даниел. Работа с емоционална интелигентност, Ню Йорк: Bantam 

Books, 1998, стр. 100. 

• Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2005). Inteligenţa emoţională в 

ръководството, Editura Curtea Veche, Bucureşti. 

• Юкъл, Гари А. Лидерство в организации, 4-то издание, Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall, 1998, p. 99. 

• Stogdill, R. M., & Day, D. R. (1965). Мениджъри, служители, организации. 

 

Работни планове за семинари 

Подкрепете учениците си, за да придобият повече 

съпричастност 
Има многобройни дейности за работа в клас и за работа с емпатия, ясно е, че в 

зависимост от образователния етап ще бъдат използвани едни или други ресурси и 

видът дейност ще бъде адаптиран. Ще подчертаем три дейности сред многото, които 

могат да бъдат направени. 

 

1. Работен план за слушане и взаимоотношения 

 

Цели на обучението: 

● 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? 

Препоръчителен размер на групата: от 2 до 40 обучаеми 

Очаквано време: 90 минути (1 час и половина) 

Необходими материали: Флипчарт хартиени листове, маркери 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Въведете условията за активно и уважително слушане. 

Започнете с обяснението, че понякога, когато водим разговор, сме 

склонни да се фокусираме върху повече неща едновременно; хора, 

въпроси, теми; ние се движим около нашия фокус. Като такива, когато 

слушаме другите, правим това по дискусионен начин. Често мислим 

какъв ще бъде нашият отговор, какво ще кажем по-нататък, вместо да 

слушаме с пълно внимание. 

 

10 мин. 
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Един успешен начин за изследване на проблем или въпрос е чрез 

използване на активно слушане, фокусиране върху един индивид в 

даден момент. За това упражнение това ще направят обучаемите. 

 

Добро упражнение за подгряване на семинара е съставянето на списък, 

заедно с обучаемите какво означава уважителното и активно слушане 

за тях. Оставете обучаемите да размишляват и да напишат на флипчарта 

нещата, които са измислили. Всеки трябва да запише поне едно нещо, 

което му идва на ум, когато мисли за активно слушане. 

Стъпка 2 

Ще включите обучаемите в ролева игра. Има 3 различни роли и всеки 

от тях ще играе една от тях: 

 

Субектът: Ролята на субекта е да изследва въпроса или проблема от 

неговата лична гледна точка. Човекът в тази роля трябва да обърне 

внимание на редица подробности: Да позволи и да се чувства 

комфортно с фокус върху тях и да остави отражението им да тече 

естествено, като бъде ръководено от човека в ролята на активния 

слушател. 

 

Активният слушател: Ролята на активния слушател е да слуша с пълно 

присъствие, да се съсредоточи върху обекта и да се отнася към 

разговора с уважение. Освен това те трябва да слушат с цялото си тяло, 

трябва да бъдат любопитни, да наблюдават и анализират, да 

перифразират това, което чуват, и да задават отворени въпроси на 

субекта. 

 

Наблюдателят: Ролята им е да наблюдават процеса, без да говорят. Да 

правите наблюдения и забележки от външна перспектива, да виждате 

и чувате неща, които другите две роли са пропуснали. Този човек трябва 

да има предвид: Да запази мълчание през целия разговор между 

субекта и слушателя; да наблюдава и води бележки за това, което чува; 

след като темата завърши, споделете наблюденията си с останалите. 

10 мин. 

Стъпка 3 

Ще накарате обучаемите да определят контекста и проблема, които ще 

се използват за ролевата игра. Контекстът и проблемът е това, което 

всеки субект ще трябва да изследва и да обмисли. Може да е често 

срещан въпрос за всички, най-добрият вариант би бил да изберете 

предизвикателство на работното място, с което са се борили в даден 

момент. Всеки субект може да зададе свой собствен проблем, който 

иска да разгледа. 

40 мин. 
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Уверете се, че всички участници разбират упражнението и какво трябва 

да изследват и да обмислят. 

И накрая, ще разделите обучаемите на групи от по 3-ма. Всеки участник 

трябва да има всяка роля за определен период от време. 

Дайте на групите около 30 минути общо, по 10 минути във всяка роля 

(субект, активен слушател и наблюдател). 

Запазете време и на всеки 10 минути сменяйте ролите, така че всеки да 

изпита всяка роля. 

Стъпка 4 

Дебрифинг /преглед на получената информация/: След като 

участниците приключат, направете сесия за дефиниране на 

упражнението, като използвате въпроси, насочени към рефлектиране 

върху дискутираните въпроси. Накарайте всяка група да излезе с 

подробен въпрос, свързан с упражненията, и да отговори на всички 

тези въпроси. Накарайте ги да сравнят отговорите. 

30 мин. 

 

Тази работилница е вдъхновена от семинара за активно слушане, проектиран от 

екипа на Hyper Island: H. (n.d.). Активно слушане. Получено на 12 ноември 2020 г. от 

https://toolbox.hyperisland.com/active-listening. 

 

2. Работен план за емоции и отговорност 
 

Цели на обучението: 

● Обучаемите ще идентифицират най-честите емоции, които възникват на 

работното място, как се изразяват и лична отговорност за начина, по който се 

управляват емоциите. 

 

Препоръчителен размер на групата: от 2 до 40 обучаеми 

Очаквано време: 60 мин (1 час) 

Необходими материали: флипчарт, бяла дъска, маркери, тетрадки, химикалки 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Помолете участниците да обмислят различни ситуации, когато са 

преживели конфликти в екип. Те могат да бъдат от или извън класната 

стая и в или извън организацията. 

 

10 мин. 

https://toolbox.hyperisland.com/active-listening
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Те трябва да правят това индивидуално, като идентифицират колкото 

се може повече значими конфликти, могат да мислят и 

ретроспективно. Те трябва да пишат идеите си в бележниците си. 

(Забележка: Имената и идентификацията на хората в примерите 

трябва да бъдат пропуснати поради съображения за поверителност.) 

Стъпка 2 

Като вземат конфликтите, които са записали, обучаемите трябва да ги 

оценят от 1 до 3. 

● 1 = Конфликт, с който се справих добре 

● 2 = Конфликт, с който се справих горе-долу 

● 3 = Конфликт, с който се справих зле 

10 мин. 

Стъпка 3 

Въведете и обяснете на обучаемите модела на Томас-Килман за 

управление на конфликти. Можете да използвате който и да е 

материал в подкрепа на обяснението. 

 

Помолете ги да се замислят сами, след това ги накарайте да споделят 

своите идеи по двойки или групи от трима по следните въпроси: 

● Кои отговори бяха показани по време на идентифицираните 

от мен конфликти? 

● Какво поведение и действия са били ефективни при 

разрешаването на конфликтите? 

● Какво поведение и действия не са били ефективни при 

разрешаването на конфликтите? 

 

Вижте модела тук:   http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-

thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki 

20 мин. 

Стъпка 4 

След размислите в малките групи, помолете всеки човек да излезе с 

2-3 насоки за ефективно справяне с конфликти, които според тях 

трябва да се следват оттук нататък. 

 

Помолете всички да споделят своите насоки и в крайна сметка да се 

споразумеят за набор, от който всички са доволни и биха искали да го 

следват. 

Напишете насоките и ги споделете с всички, във физически или 

дигитален формат. 

20 мин. 

 

Това обучение е вдъхновено от семинара Conflict Responses, създаден от екипа 

на Hyper Island от: H. (n.d.). Реакции на конфликти. Получено на 12 ноември 2020 г. от 

https://toolbox.hyperisland.com/active-listening, както и инструментът за конфликтния 

http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki
http://www.kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki
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режим на Thomas Kilmann от: Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (2001). Профил на 

инструмента на Томас-Килман в конфликтния режим и тълкувателен доклад (стр. 2-11, 

Rep.). doi: https://kilmanndiagnostics.com/wp-

content/uploads/2018/03/TKI_Sample_Report.pdf 

 

 

3. Работен план за когнитивно потапяне 

 

Цели на обучението: 

Обучаемите ще разберат съществуващата реалност, като се поставят на мястото на 

типичен потребител. 

 

Препоръчителен размер на групата: от 2 до 40 обучаеми 

Очаквано време: 60 до 120 минути (1 до 2 часа) 

Необходими материали: флип чарт, химикалки 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Запознайте обучаемите с целта и темата на семинара. Обсъдете темата 

на ролевата игра, която може да бъде създадена от всеки фасилитатор 

на семинар; препоръчително е обаче темата да е свързана с работната 

среда. Темата може да бъде свързана с обслужването на клиентите и 

удовлетворението например. Говорете за ролите, които ще се играят. 

Например, ако обучението се занимава с взаимодействие с клиенти, 

инициирайте разговор за клиентите. Споделете някои от вашите 

истории и ги накарайте да споделят някои от своите истории за трудни 

клиенти и ситуации. От друга страна, говорете за идеални клиенти, 

положително преживяване. Този разговор подгрява участниците да 

мислят за темата на ролевата игра и помага да се използва 

въображението им при изготвянето на идеи за тяхната ролева игра. 

Може да се наложи да прегледате съответната терминология. Всичко 

това е подготовка на упражнението. 

10 мин. 

Стъпка 2 

Има три начина за структуриране на ролевите игри между групите: 

1. Разделете обучаемите на двойки (или колкото хора да са 

необходими за ролевата игра) и ги накарайте да разиграят 

ролевата игра едновременно помежду си. Водещият може да 

обикаля двойките, за да се увери, че ролевите игри се 

изпълняват както трябва, и да задава въпроси. След това 

обучаемите трябва да споделят своя опит и особено 

10 мин. 

https://kilmanndiagnostics.com/wp-content/uploads/2018/03/TKI_Sample_Report.pdf
https://kilmanndiagnostics.com/wp-content/uploads/2018/03/TKI_Sample_Report.pdf
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неочаквани открития или прозрения. Тази структура е най-

добрият вариант, ако основната цел на упражнението е да се 

практикува новонаучена техника. 

2. Изберете двама души или поканете доброволци, които да 

разиграят ролевата си игра пред останалите обучаеми. След 

това всички са поканени да споделят своите мисли и да 

обмислят заедно ситуацията и резултата от упражнението. 

Често хората, които гледат ролевата игра, ще виждат нещата 

и ще имат информация за ситуацията, която играчите на роли 

нямат. Тази структура трябва да се използва, ако обучаемите 

ще играят редица по-кратки ролеви игри за различни 

сценарии. 

3. Разделете групата на два отбора. Всеки екип се среща, за да 

обсъди своята роля и всяка частна информация и да вземе 

решение за стратегията си. Тогава един или повече членове 

на всеки отбор изпълняват ролевата игра. По всяко време по 

време на ролевата игра, действащите хора могат да се 

обърнат за съвет към своите екипи. След това се обсъждат 

резултатите. Този подход трябва да се използва главно, 

когато ролевата игра включва по-сложна ситуация. 

Стъпка 3 

Ролевата игра е основно пресъздаване на история или ситуация и 

затова тя се нуждае от цел, за да отиде някъде и от конфликт, който да 

я направи интересна. Целта може да бъде обща - например успешното 

приключване на преговори за работа или изпълнението на свързана с 

работата задача - или може да е индивидуална; всяка страна може да 

измисли цел, която е в противоречие с тази на другата. В този случай 

истинската споделена цел трябва да доведе до компромис, който може 

да доведе до съвсем различна цел от очакваното. 

10 мин. 

Стъпка 4 

Опишете сценария, който ще бъде изигран за обучаемите. Насърчете ги 

да задават въпроси и да бъдат включени, а ако не, задайте им въпроси, 

за да сте сигурни, че разбират целта на упражнението, както и 

ситуацията, описана в ролевата игра. 

 

Едва след горната подготовка, обучаемите могат да започнат да играят 

своите ролеви игри. 

30 мин. 

Стъпка 5 

След като ролевите игри са изпълнени, обсъдете ги. Това често е по-

важно от ролята, която те играят сами по себе си, тъй като насърчава 

споделянето на идеи и мнения по въпроса и позволява на обучаващия 

20 мин. 

(повече, ако 

ролевите игри 
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да види кой е разбрал упражнението и дали е постигната целта. Тук 

всички се учат. 

 

След дискусионния разбор можете да имате последваща ролева игра, 

подобна на предишната, но е достатъчно да промените ситуацията, за 

да я направите предизвикателна за обучаемите. Повторете, ако 

сметнете за необходимо. Завършете упражнението с финална дискусия 

за наученото и как то може да се приложи в реални житейски ситуации. 

ще се правят 

отново) 

 

Този семинар е вдъхновен от семинара за ролеви игри, извлечен от: Priestley, D. 

(2017, 12 юни). Изпълнение на тренировъчна ролева игра: Как да стартирате Ролеви 

съвети. Получено на 12 ноември 2020 г. от https://ventureteambuilding.co.uk/role-play-

training/, както и от: Baumgartner, J. (n.d.). Силата на ролевата игра в креативно обучение. 

Получено на 12 ноември 2020 г. от 

https://www.creativejeffrey.com/creative/role_play_2.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.creativejeffrey.com/creative/role_play_2.php
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Глава 5 

Социални умения и способности 
 

 

„Социалната експертност“ или „социалните умения“ са от решаващо значение в 

нашето ежедневие и в организационен контекст. Възможността за взаимодействие с 

другите е друг важен аспект на емоционалната интелигентност. EI /emotional 

intelligence/ надхвърля простото разбиране, хората също трябва да могат да използват 

тази EI в ежедневните взаимодействия и комуникации. Да бъдеш „емоционално 

интелигентен“ означава да осъзнаваш собствените си емоции, както и да „осмисляш и 

да използваш конструктивно“, както приятни, така и неприятни. Това, което позволява 

на хората да бъдат „емоционално интелигентни“, не винаги е да бъдем щастливи за цял 

живот, а да приемаме всички емоции в нас и да знаем как да ги използваме, за да 

живеем по-добре живота си. Както твърди Големан, успехът изисква ефективно 

осъзнаване, контрол и управление на собствените и на емоциите на другите хора. Освен 

това, Адел Б. Лин, посочва пет полезни умения, които трябва да се развият за ЕИ  

/емоционална интелигентност/, включително социални умения. 

 

Този набор от умения е конфигуриран като способност за изграждане на 

автентични взаимоотношения и връзки с другите въз основа на предположението за 

еднаква комуникация. Социалният опит също така позволява на хората да избират 

„подходящи“ действия въз основа на собствените си чувства и чрез установяване на 

съпричастни отношения с другите, например разрешаването на конфликти, без да се 

правят компромиси със собствените основни убеждения и ценности /асертивност/, е 

един от най-важните компоненти на социалния опит. На работното място знанието как 

да се изграждат качествени взаимоотношения с колегите е важно както за работа в екип, 

така и за положително влияние и вдъхновение на другите (лидерство). „Емоционално 

интелигентните“ хора имат естествена безопасност; те са в състояние да насочват по-

добре хората и да знаят как да накарат другите да се чувстват комфортно, като се 

интересуват и им обръщат пълно внимание при „емоционално свързване“. В трудни 

ситуации те не изпадат в паника и остават фокусирани върху решенията; те винаги имат 

положителна цялостна картина, която им помага да реагират устойчиво с добра 

емоционална регулация на поведението и нагласите си. 

В тази глава ще анализираме важни социални умения, които можем да 

подобрим, както и какъв инструмент за обучение нашият професионален съветник 

може да използва за повишаване на нивото на еквалайзер /регулатор на силата/ в EI и 

които включват: Изграждане на взаимоотношения, сътрудничество, разрешаване на 

конфликти и управление на конфликти и организационно разбиране. 
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Какво трябва да знаете за социалните умения и способности? 
 

Емоциите допринасят за успешното обучение, за усвояване на знания и 

значения, за подобряване на личния опит на възрастните обучаеми; хората ще научат, 

предадат и приложат резултатите от това, което са научили, в своята професионална 

среда, като включват собствените си емоционални ресурси. Дълго време основната 

тенденция в европейската образователна система беше да се предпочитат строги и 

безкомпромисни процедури, игнорирайки сложността на човешките същества и техните 

особености. Днес, благодарение на няколко проучвания, беше показано колко важен е 

емоционалният и афективен аспект в комуникацията, социалното взаимодействие и 

ученето; разбира се, че човек в своята цялост е едновременно рационалност и 

емоционалност. 

 

Започвайки от съветския психолог Виготски (1896-1934) до психолога-педагог 

Жан Пиаже (1896-1980), се подчертава как емоцията влияе върху учебния процес; 

емоциите действат като ориентир при вземането на решения, както и при 

формулирането на идеи. Важно е за хармоничното развитие на личността, като се има 

предвид тясният паралелизъм, който съществува в човешката мисъл между афективния 

и интелектуалния план. Американският психолог Хауърд Гарднър (1943) придава 

значение на емоциите на обучаемите: учениците, които подхождат към знанията с 

ентусиазъм и стимулирани в тяхното любопитство, ще учат по-успешно; напротив, 

преживяванията без емоционални призиви ще бъдат слабо ангажиращи и скоро ще 

изпаднат в забвение, без да оставят зад себе си психическо представяне. Нещо повече, 

американският психолог Даниел Гоулман (1946) възприема концепцията за 

емоционална интелигентност, демонстрирайки стойността, която тя има за всички 

индивиди, както малки, така и големи, в релационната, учебната и работната среда. 

Гоулман твърди, че емоционалната интелигентност засяга ежедневните житейски 

практики и също така е отговорна за успехите или неуспехите на човек. 

 

Следователно повишаването на емоционалната интелигентност става 

фундаментално за психологическото благосъстояние, което се разбира като 

способността на човека да намери баланс между положителните и отрицателните 

емоционални състояния. По този начин „емоционалните учения“, научени в детството и 

юношеството, могат да формират нашите емоционални реакции: следователно е 

необходимо да се намесим от най-ранните години в училище; ако се засилят правилно 

чрез преподаване, емоциите могат да се трансформират в ресурс, докато учениците се 

„чувстват“ и участват по едно и също време, в което мислят и усъвършенстват. 

Обучителят, като включи емоциите в планирането на дидактически интервенции, може 

да ги превърне в страхотен лост за преподаване. 
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Също така, по отношение на настаняването на работа, емоциите са важен 

компонент за поведението на работата и бизнес успеха. Изследванията показват как 

положителният опит на работното място повишава не само благосъстоянието на 

работниците и компанията, но и мотивацията, участието, концентрацията, 

креативността, овластяването и производителността. Напротив, негативният климат, 

основан единствено на рационализация, където емоциите не могат да намерят място, 

намалява благосъстоянието чрез намаляване на производителността и чувството за 

принадлежност към компанията. 

 

И накрая, също и при търсене на работа, да знаеш как да управляваш емоциите 

означава да можеш да предотвратиш напълно опасенията и страховете да управляват 

съзнанието. Съветникът на пазара на труда, който се занимава с намирането на работа, 

трябва да знае как да управлява тези емоции и да помогне на търсещите работа да 

направят същото. 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЪЗКИ: СОЦИАЛИЗАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА ГРУПОВА РАБОТА 

 

Вземането под внимание на емоциите в рамките на работния контекст означава 

инвестиране в процеса на социализация и в създаването на положителни групови 

взаимоотношения. 

 

Социализацията е процес, чрез който човек се учи и придобива ценности, 

нагласи, мнения, приемайки поведението, свързано с култура, компания, организация 

или група. Социализационните преживявания формират начина, по който се 

адаптираме към околния свят; резултатът от това се влива в нашата личност: 

уникалността на набора от ценности, нагласи и поведение в живота ни, моделирани 

около генетичния ни характер. Социализацията е тясно свързана с ученето: това се 

случва, когато има постоянна промяна в поведението, която се дължи на опита на 

индивида. Обучението може да се осъществи и чрез наблюдение на другите или чрез 

моделиране на собственото поведение в зависимост от това на другите хора: социално 

обучение. Социалното обучение се случва съвсем спонтанно на работното място и е 

много важно във фазите на стаж и обучение. Една от първите фази включва наблюдение 

и размисъл до реалния ангажимент на човека да приема нови модели на поведение 

(моделиране). Изследването на личността, също така дадено от процеса на 

социализация, е полезно за интерпретиране и управление на организационни ситуации: 

представлява ключов елемент в разбирането на работата и адаптацията в кариерата, 

решаването на проблеми, вземането на решения, както и лидерството; освен това е от 

основно значение в индивидуалната и груповата мотивационна динамика и в 

управлението на конфликти. 
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Нещо повече, мотивацията е набор от причини, които подтикват хората да 

действат; тези причини са свързани с различни цели, интереси и нужди и други, 

задвижвани от когнитивни и емоционални процеси. Според управленската конотация, 

мотивацията се разглежда като дейност, насочена към стимулиране на поведението на 

индивидите, което може да доведе до резултати; в този смисъл ролята на мениджъра 

се състои в мотивиране на неговите сътрудници да работят доколкото е възможно. 

Мотивирането и оценяването на нечии сътрудници предполага разбиране на техните 

нужди, като се има предвид, че служителите често са в различни фази на своя цикъл на 

професионално и психологическо развитие и следователно са склонни да задоволяват 

различни видове нужди, по този начин разбирането на нуждите на индивидите и 

групите дава възможност да се действа по-ефективно на мотивационните лостове, като 

се отговори с подходящи инструменти за задоволяване на тези нужди. 

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО: РАБОТНИ ГРУПИ И РАБОТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕКИП 

 

Групата е съвкупност от двама или повече индивида, които си взаимодействат и 

зависят един от друг за постигане на обща цел. Групата съществува, когато тези 

индивиди се определят като членове и когато нейното съществуване е признато от поне 

още едно лице. Екипът е определена форма на група, която има определени задачи и 

дейности, специфични роли и висока ангажираност от страна на своите членове. 

Наличието на общи цели, които изискват сътрудничество, е много силен мотивационен 

стимул за формирането и поддържането на екип. Изборът на критерий за разделяне на 

работата по функции (търговски, административни, маркетингови, мениджмънт, 

планиране и др.) засилва когнитивните ориентации, нагласи и мнения у хората, 

работещи по отделни функции, улеснява работата в екип, сътрудничеството и 

сътрудничеството. Да бъдеш част от екип също отговаря на нуждите от принадлежност 

и уважение, тъй като положителните подкрепления, произтичащи от други членове, 

могат да накарат човек да се чувства приет, компетентен и горд да принадлежи към тази 

група. Ефективността на екипа зависи както от правилното организационно планиране 

(функции и роли), така и от адекватно развитие на социалните функции и роли: 

недоволните членове имат по-ниски резултати и могат също да напуснат групата или да 

се изолират психологически, засягайки сплотеността и сътрудничеството на екипа; 

напротив, демонстрациите на подкрепа, разбиране и одобрение от екипа могат 

значително да допринесат за обединяването на хората в полза на цялото групово 

сътрудничество. 

 

ОТНОСНО КОНФЛИКТИТЕ? 

 

Разрешаване на конфликти и управление на конфликти като способност за 

успешно управление на конфликти чрез четене и разбиране на ашите, както и на 

емоциите на другите. 



42 
 

Според Гордън - конфликтите са контраст между двама или повече индивида, 

които се случват: 

• Когато поведението на единия пречи на нуждите на другия 

• Когато има несъответствие в стойностите 

 

Ще бъде възможно да се открият конфликти както на работното място, така и в 

ежедневието. Според гледната точка на Гордън проблемът не е в съществуването на 

конфликт, а в наличието на неразрешени конфликти и избраните техники за 

разрешаване. 

 

Видове конфликти 

Конфликтите не са от един и същи тип, както и не могат да бъдат управлявани 

като подобни. 

По същия начин някои конфликти възникват, когато хората не са съгласни как да 

постъпят правилно. Причините, които предизвикват конфликт, могат да бъдат: 

• Неразбиране 

• Състезания за достъп до конкретни ресурси 

• Утвърждаване на авторитет 

• Липса на сътрудничество 

• Различия в методите или стила 

• Различни ценности или цели. 

Конфликтът сам по себе си не е нито добър, нито лош, но в зависимост от 

динамиката, преобладаваща във взаимодействието, може да бъде възможно да се 

разграничат: 

• Конструктивен конфликт 

• Деструктивен конфликт 

При конструктивен конфликт целите на комуникацията между хората са 

намирането на точки за срещи. Хората са готови да слушат възгледите на другите и са 

готови да предизвикат процес на сътрудничество. Различията в мненията се обработват 

и преживяват по положителен начин, в климат на лека конфронтация, основана на 

взаимно уважение. 

 

От друга страна, при разрушителни конфликти хората са склонни да налагат 

своите идеи, вместо да ги излагат. Климатът е конкурентен и няма желание да се слуша. 

Процесът на сътрудничество напълно отсъства и целта е да се докаже, че е прав, без да 

се обмисля постигането на общи и споделени цели. 

 

Конфликт и емоции 

Конфликтите предизвикват силни емоции, но също така и чувство на 

разочарование и неразположение. Когато конфликтът или спорът се обработват 

неправилно, това може да доведе до негодувание и непоправими сривове. Когато 
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обаче се управлява правилно, разбирането и доверието се увеличават и връзките се 

укрепват. За да се справим с правилния начин на конфликт, е от съществено значение 

да разпознаем собствените си чувства и емоции, за да разберем и техните нужди. Ако 

човек не познава чувствата си и какво се случва, е много трудно да общува с нея и да 

разреши конфликта. Способността за успешно разрешаване на конфликт зависи от това 

как контролирате стреса и емоциите, как се грижите за другите и колко сте наясно и 

уважавате различията. 

• Контрол на стреса: ако бързо можете да държите стреса под контрол, без да 

преставате да бъдете внимателни и спокойни, ще можете точно да 

интерпретирате вербалната и невербалната комуникация на вашия 

събеседник. 

• Контрол на емоциите и поведението: ако сте в състояние да поддържате 

контрол върху емоциите си, можете да съобщите за нуждите си, без да 

заплашвате или плашите (физически или устно) другите хора. 

• Да се обърне внимание: начинът, по който можете да откриете чувствата на 

хората 

• Бъдете наясно с разликите и ги уважавайте: ако избягвате неуважителни 

думи и действия, ще можете да разрешите проблема по-бързо. 

 

Освен това, за да управляваме по-добре конфликтите, които възникват в нашето 

ежедневие, трябва да се имат предвид още два важни въпроса. Нека да видим 

подробно какво е ... 

• Емпатия. Често чуваме този термин да се използва, но сигурни ли сме, 

че знаем значението му? „Емпатея“ на гръцки означава „усещане в себе си“, но 

също така и „възприемане на субективното преживяване на другия“. При 

управлението на конфликти и двата аспекта са много важни, тъй като 

вниманието, което обръщаме на себе си, успокоява и ни позволява лесно и по-

добре да приветстваме останалите хора; но в същото време, ако искаме да се 

научим как да управляваме конфликтите, пред които сме изправени, не трябва 

да забравяме други гледни точки, така че е важно да се поставим в условия на 

слушане, да приемем различна гледна точка, емоции и нужди . 

• Асертивност. Но какво всъщност означава „категоричен“? Накратко, 

това означава да се утвърдите, без да побеждавате останалите хора. Ако си 

представим линия, където едната крайност е дадена от пасивност, а другата от 

агресия, асертивността е поставена точно в средата. Това включва знание как да 

изразяват, като посочват своите нужди и емоции без преценка, вина или агресия. 

Да, защото, ако наистина искаме да разберем себе си, е важно да се научим да 

подкрепяме първо нашата гледна точка сред останалите, вместо да им хвърляме 

обвинения. Това включва и възможността да се каже „Не!“ и поставете граници, 

винаги като уважавате останалите хора. 
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Какво ни е необходимо за управление на конфликти? 
 

Уменията за управление на конфликти имат крайната цел да накарат всички да 

се чувстват изслушани и уважавани, като същевременно се договаря взаимноизгодно 

решение, което всеки може да приеме. Не означава непременно да се моля на всички 

или премахване на всяко разногласие, тъй като конфликтът може да е необходим и 

добър, а целта на управлението на конфликти е да гарантира, че всяко разногласие 

остава продуктивно и професионално. 

Меките умения, които всеки трябва да притежава, за да улесни разрешаването 

на конфликти, са: 

• Релационни умения: от съществено значение за регулиране на 

взаимоотношенията между хора или групи хора. Възможността да слушате и 

разбирате молбите и неудобствата е най-доброто начало за разрешаване на 

конфликт; 

• Комуникативни умения: често, за да се избегне конфликт, е достатъчно да 

има ясна вербална и писмена комуникация; 

• Решаване на проблеми: сред най-честите причини за конфликт със сигурност 

е напрежението, причинено от невъзможността да се намерят незабавни 

решения на даден проблем. Нагласата за решаване на проблеми със 

сигурност е ценен ресурс. 

 

От друга страна, доброто управление на конфликти включва аспекти като: 

• Слушане: добрият мениджър трябва да знае как да слуша всички страни, 

участващи в конфликта, давайки възможност на всеки да каже своята версия; 

• Среща в екип: винаги трябва да се избягва разрушителен конфликт. Ако в 

работния екип има напрежение, добре е да поговорим заедно, да потърсим 

възможни печеливши решения; 

• Безпристрастност: добрият мениджър се опитва да посредничи между 

противоположните части и да отдели точното време за размисъл, преди да 

вземе каквото и да е решение. Никога не трябва да се поддаваме на 

предразсъдъците, а да разчитаме само на обективни интереси, отделяйки 

хората от проблема. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН SAVVY - КАКВО ОЗНАЧАВА ДА РАБОТИМ ПО-ДОБРЕ С ДРУГИТЕ? 

 

Това означава да можем да преодолеем този тип проблеми и да постигнем по-

добри резултати именно чрез сътрудничество, въпреки трудностите, разнообразието от 

ситуации, които можем да срещнем. 

На карта са нашите релационни умения, които са важни умения, но и коварни, 

защото те тестват връзката ни с емоции. 
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Проблемите в отношенията пораждат силни емоции: гняв, разочарование, 

безпокойство, само за да назовем първите три. Следователно важното е как да можем 

да живеем тези емоции, без да ни увреждаме прекомерно и най-вече да променяме 

нашето виждане за реалността и способността ни да действаме градивно. Това е сложен 

въпрос! Всъщност работата с нашите емоции ще ни придружава през целия ни живот, 

но първата стъпка е именно да разпознаем емоциите, които изпитваме, да ги приемем 

и да не ги осъждаме, и още, да им дадем пространство в живота ни, без да се крием . 

 

Какви умения трябва да се развият, за да се работи по-добре с другите? 

 

• УСТОЙЧИВОСТ 

В психологическо поле устойчивостта може да се определи като способността на 

индивида да се адаптира положително към отрицателно и травмиращо състояние. 

Според много експерти устойчивостта е способност, принадлежаща на човешката 

природа, която не винаги се активира и дори когато се активира, не винаги води до 

положителни резултати. Всъщност устойчивостта на индивида се влияе от 

индивидуални, социални и релационни фактори. Това разнообразие може да обясни 

например защо при травмиращи и силно стресиращи условия някои индивиди успяват 

да се измъкнат от него, без да отчитат отрицателни дългосрочни ефекти, докато други 

индивиди се „поддават“, като пристигат, в някои случаи, за да развият истински 

психопатологии. 

 

• ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕТО И РАБОТАТА - ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪОБЩЕНИЯ 

Задоволителната организация на времето предполага преодоляване на 

ограниченията и условия; първо обаче е необходимо да ги признаем като такива. 

Развиването на „автономност и самодисциплина“, за да се създаде работна програма и 

да бъде в състояние да я спазвате, въпреки честите прекъсвания или неочаквани 

събития, може да бъде сложно, особено в период, в който хората са хиперсвързани и 

винаги онлайн. 

Следователно е необходимо да придобиете гореспоменатите умения. 

По-конкретно, организацията на собствените си дейности е разделена на 

няколко действия: 

• Поставете приоритети 

• Планиране на дневния ред, планиране на дейности 

• Научете се да управлявате прекъсванията 

• Научете се да управлявате рисковете 

• Научете изкуството на делегиране и сътрудничество 

• Научете се да казвате „НЕ“ (най-ценният начин да спестите време!) 

 

За да направим това, първо трябва да разберем концепцията за приоритет, 

времето е ограничен ресурс, докато нещата за правене изглеждат неограничени. 
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Необходимо е първо да изберете нещата, които да правите, да правите лично и след 

това тези, които да делегирате. Трябва да дадем приоритет на важните дейности, като 

вземем предвид крайните срокове: но как да определим важността на дадена дейност? 

Дейностите наследяват важността си от целите, за които се отнасят (няма мерна 

единица) или от произтичащите от това последствия. Следователно тяхното значение 

може да варира във времето поради това как се променят целите ни: имаме много неща 

за вършене, имаме цели и трябва да организираме нещата във връзка с целите. Звучи 

лесно, но ние сме склонни да правим много неща, използвайки времето си с чувството, 

че сме ефективни; в действителност правим много дейности далеч от уредените цели, 

бяхме ефективни, но не много ефективни накрая. Тук възниква стрес! Чувство под натиск 

без ясна посока и метод, който да ни помогне да опростим нещата, като се фокусираме 

върху това, което наистина има значение, за да задоволим вашите нужди и ценности. 

Добре организираните хора, с добро управление на техните приоритети, успяват да 

бъдат едновременно ефективни и ефективни. Други полезни мерки са да се сведат до 

минимум прекъсванията, да се управляват неочаквани събития: парадоксално е, че 

единственото истинско средство за справяне с неочаквани събития е да ги планирате, 

като извадите резерв от време, за да ги усвоите, без да се удавите! Например може да 

е половин час всяка сутрин и всеки следобед! И накрая, за да не изпадаме в 

неприятности и последващ стрес, трябва да свикнем да делегираме и да искаме помощ, 

както в професионалния, така и в личния живот, да признаваме своите ограничения и 

да ги приемаме. Спомнете си, че винаги имаме избор: кажете НЕ на молба, която не 

можем да отговорим. Основното е как да го направим, ние винаги казваме „не“ на нещо, 

никога на някого! 

 

Източници: 

• Масимо Пилати, Хенри Л. Тоси, Управление 4 том., Изд. Università Bocconi, Il 

sole 24 ore e La Repubblica (стр. 115-166). 

• Lavorare con intelligenza emotiva. Come inventare un nuovo raporto con il lavoro 

(Italiano) на Daniel Goleman (Автор), I. Blum (Преводач). 

 

Работни планове за семинари 

Подкрепете обучаващите се да придобият социални умения и 

способности 
 

1. Техники за улесняване на груповата атмосфера 

 

Примери за използване на тези упражнения ще бъдат възобновени в следващите 

параграфи като въведение към различните теми на предложените работни срещи. 

 

Социализация 
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Цели на обучението: 

В този раздел ще бъдат представени някои упражнения за социализация, които 

да се използват в началото на обучителни сесии или групови срещи, за да се улесни 

атмосферата на сътрудничество между участниците. Упражненията за социализация са 

особено важни за определяне на резултата от груповата работа и могат да се използват 

както за улесняване на знанията между хората, така и за насърчаване на участието в 

дейностите, предложени след „ледоразбивачите“. Социализацията улеснява обмена на 

информация, позволявайки по-голяма дискусия между хората, помагайки да се създаде 

чувство за принадлежност и по-голяма плавност в комуникационните потоци в полза на 

целите, които групата възнамерява да преследва. 

 

Препоръчителен размер на групата: 4 до 12 обучаеми 

Очаквано време: 15 до 20 минути. всяко упражнение 

Материали: вижте всяко упражнение 

Стъпки на семинари: 

 

ДЕЙНОСТ ВРЕМЕ МАТЕРИАЛИ 

Тоалетна хартия 

Водещият представя (с малко акцент) ролка тоалетна 

хартия на групата, оставяйки място на всички да 

коментират и да се смеят. Той кани всеки участник да 

избере колко листа тоалетна хартия иска и обикаля 

групата, така че всеки да може да си вземе собствените 

листове. Когато член на групата избере собствения си 

брой листове, преброи ги на глас и ги доставя на 

фасилитатора. В края на кръга, когато всеки участник 

има свои собствени сълзи от тоалетна хартия, водещият 

разкрива за какво са: всеки трябва да каже нещо за себе 

си за всяко от парчетата, които има. 

 

За да се ускори времето, би било възможно да оставите 

малко време на участниците, за да напишете ключови 

думи, които представляват всеки човек, преди да ги 

споделите с групата. Ако групата вече се познава, тя 

може да обмисли правило, според което нещата за себе 

си, които трябва да бъдат разказани, трябва да бъдат 

неща, които никой от присъстващите вече не е знаел. 

15 мин. 1 ролка тоалетна 

хартия 

Визитки 

За това упражнение са му необходими хартиени или 

картонени бележки, подобни на визитната картичка. От 

20 мин. Хартиени бележки 

или картон 
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едната страна на хартията/картата ще има въпрос, 

който може да помогне за опознаването на човек по 

определена тема. За всеки член на групата, с която 

играете/работите, се изисква хартия/карта. За да се 

изследват понятията около работата и професиите, 

например, може да се използват следните въпроси: 

• Каква работа сте искали да правите, когато сте 

били дете? 

• Човекът, който ви вдъхнови най-вече, е ... 

• Най-голямото учение на моето семейство в 

работата е .... 

• Опитът ме накара да осъзная какво наистина 

искам да направя е .... 

• Перфектният ден трябва да бъде ... 

• Най-големият ми хит е ... 

Набор от въпроси, които Ви карат да разкажете нещо за 

себе си, винаги ориентирано към позитивно и желано 

измерение. В началото на упражнението водещият 

преминава сред участниците и ги моли да вземат 

хартия/карта, да прочетат въпроса и да помислят 

накратко за отговор. 

 

След това участниците са поканени да се изправят и да 

се присъединят към друг член на групата, за да се 

представят, като по този начин образуват брой двойки 

спрямо броя на присъстващите. В презентацията всеки 

ще трябва да отговори на въпроса, попълнен на картата 

си. В края на презентацията и на двамата членове на 

двойката, хартията/картата се разменят, за да се даде 

възможност на участниците да отидат и да се срещнат с 

друг човек с нов въпрос. 

 

За да улесни обмена и да регулира времето, диригентът 

може да започне всяка презентационна сесия и да 

извика обмена, за да образува нови двойки. 

 

Не е необходимо всички да познават всеки член на 

групата, но в този случай е препоръчително да 

направите поне един кръг от имената на всеки участник 

в края, така че всеки да се представи пред цялата група. 

Защо ти е името? 15 мин.  
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В класически кръг от групови презентации е възможно 

да се обогати това, което всеки от тях съобщава, като ги 

помоли да разкажат какво знаят за произхода на името 

си и защо то е избрано за тях. Поради това се появяват 

любопитни истории, които са трудни за разказване 

помежду си и които увеличават съпричастността сред 

членовете на групата. 

Фрагменти от истории 

За това упражнение трябва да има зарове за разказване 

на истории, като например кубчетата на Рори, които 

имат различни изображения за всяко лице. 

 

Фасилитаторите ще започнат кръга, като помолят всеки 

участник да вземе един или повече зарове в зависимост 

от броя на хората и наличното време и да хвърли 

взетите зарове. 

Участникът ще трябва да използва всяко изображение 

на зарове, получено от старта, за да се опише и да 

разкаже нещо за себе си. 

 

Изображенията могат да се използват както в реален, 

така и в метафоричен смисъл: т.е. ако изображението се 

случи е костенурка, участникът може да разкаже за 

собствения си истински домашен любимец или може 

да разкаже за собствената си бавност. 

 

Особено важно е всеки да избере значението, което да 

приписва на това, което е излязло от заровете. 

 

След първата презентация, заровете се сглобяват 

отново и следващият участник се приканва да вземе, да 

се хвърли и да се представи до последния член. 

15 мин. Комплект кубчета 

Обект: история 

Вариант на предишното упражнение, ако няма налични 

кубчета за разказване на истории, е да използвате 

личен обект на участниците, за да обогатите 

презентацията си. Може да се поиска от всеки да 

използва обект измежду онези, които имат със себе си, 

или предварително да предупреди участниците да 

донесат предмет със себе си на срещата. 

15 мин.  

Познават се помежду си със затворени очи 20 мин.  



50 
 

Упражнението включва и телесно измерение, което 

често се пренебрегва в полза на словесното - 

повествователното. Участниците са поканени да 

образуват два концентрични кръга с еднакъв брой хора. 

Хората в двата кръга трябва да бъдат разположени по 

начин, който да бъде по двойки един срещу друг. След 

това участниците са помолени да затворят очи и да се 

движат бавно: вътрешният кръг вдясно и външният кръг 

вляво, за да създадат нови двойки, по начин, по който 

участниците няма да могат да видят новите 

комбинации. След като се достигне позицията, 

фасилитаторът стимулира участниците да се отпуснат. 

Всяка инструкция трябва да се дава много бавно, за да 

се улесни атмосферата на спокойствие и да се 

преодолее първоначалното смущение. Може да е 

полезно да използвате образа на течаща вода и да 

върнете вниманието към общото чувство за 

релаксация. След като това чувство за спокойствие бъде 

предизвикано, участниците са поканени да протегнат 

ръце към човека отпред, за да изследват техните 

характеристики: големи ръце, малки ръце, наличие на 

пръстени, груба кожа, гладка кожа, ... бавно насочвайки 

това откритие. След това участникът от вътрешния кръг 

е поканен да накара партньора си да възприеме 

положително чувство чрез контакта на ръцете му.1 След 

няколко мига частите се обръщат и партньорът на 

външния кръг прави същото упражнение. Също така 

може да е възможно да почувствате негативно чувство, 

винаги придружаващо бавно хората да се фокусират 

върху определен момент и след това да предадат 

усещането през ръцете. И накрая, двойката е помолена 

да се съгласи, винаги със затворени очи и без да говори, 

знак/жест за разпознаване, с който могат да се намерят. 

Преди участниците да отворят очите си, двата кръга се 

преместват, за да запазят тайните на двойките и накрая, 

с отворени очи, участниците трябва да търсят своите 

 
1 Тази сесия не представлява пълен модул от дейности, но предлага няколко различни упражнения за 
социализация, които да се използват в различни ситуации. Следователно обучителите могат напълно да 
премахнат този вид упражнения (поради пандемията на Covid-19) или да подчертаят, че се включва 
физически контакт, оставяйки на обучителя възможност да прецени дали е подходящо да го предложи 
или не. 
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партньори чрез уговорените жестове/знаци и след това 

ще обменят обратна връзка за преживяното. 

* Отнемането на време обикновено зависи от това колко души съставят   групата и се 

отчита въз основа на групов тип от 8-10 души. 

 

Мотивация за работа в екип 

 

Цели на обучението: 

В този раздел са предложени две упражнения. Целта е да се увеличи мотивацията за 

изграждане на екип, което може да се използва и като въведение в дейности и групови 

срещи с хора, които вече се познават и за които не е необходима дейност от знания, за 

да се улесни груповата динамика. Дейностите разкриват необходимостта от 

сътрудничество за постигане на споделена цел и се основават на принципа на 

кооперативните игри, които подчертават значението на неконкурентните групови 

действия, основани на действията на всеки отделен член в полза на другите, в 

преследване на обща цел. 

 

Препоръчителен размер на групата: 4 до 10 обучаеми 

Очаквано време: 15 минути. всяко упражнение 

Материали: вижте всяко упражнение 

Стъпки на семинари: 

 

ДЕЙНОСТ ВРЕМЕ МАТЕРИЕЛИ 

Завършете историята 

Използвайки кубчета за разказване на истории или 

алтернативно поредица от изображения, достъпни сред 

участниците, водещият моли всеки член да започне да 

разказва история, виждайки изображение (като вземе 

или хвърли заровете). В разказаната история ще се появи 

в реална или фигуративна форма елементът, присъстващ 

на куба или уловен в изображението. В определен 

момент първият разказвач изведнъж спира, а вторият ще 

продължи разказа. Целта на групата е да създаде 

смислена история, в която всеки ще допринесе със свой 

собствен елемент, запазвайки вярата на основната 

история и поддържайки класическата схема на разказ: 

въведение, представяне на фигурите, развитие, 

заключение. Упражнението изисква голяма способност 

за слушане и хармонизиране на собствените 

индивидуални задачи в рамките на груповата. В края на 

упражнението с участниците може да се обсъди какво 

15 мин. Комплект кубчета 
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прави дейността по-лесна или трудна и какво може да 

бъде полезно за изпълнение на упражнението по 

възможно най-добрия начин. Също така може да се 

повтори в няколко различни работни сесии, като се 

уведомява групата за напредъка, извършен от един тест 

на друг. 

Лист и балон 

Водещият моли участниците да застанат в кръг и им дава 

чаршаф (може да бъде и чаршаф), който всеки трябва да 

държи здраво с една ръка. Втората ръка трябва да се 

държи настрана и да не се използва по време на играта. 

След това водещият изважда надут балон и определя 

целта на групата: като движи само листа с една ръка за 

всеки участник, групата трябва да отскочи балона на 

тавана на стаята. Ако таванът е нисък, той може да 

поиска да изпълни два или повече дрибъла въз основа 

на уменията на групата. За успех в играта е необходима 

координация и добра комуникация между членовете на 

групата. В края на играта може да се обсъди с групата, 

всеки участник преживява и във връзка с нагласите, 

които всеки член трябва да има, за да улесни работата 

на групата. 

15 мин. 1 лист 

1 балон 

* Отнемането на време обикновено зависи от това колко души съставят групата 

и се отчита въз основа на групов тип от 8-10 души. 

 

 

2. Инструменти за работа в екип 
 

Междуличностна комуникация 

 

Цели на обучението: 

Предлага се 4-часова работна сесия за подобряване на комуникацията в група, с цел 

увеличаване на обмена на положителна комуникация и обръщане на внимание на 

начините, по които тя се обръща към другата. 

 

Препоръчителен размер на групата: около 5-12 обучаеми 

Очаквано време: 240 минути (4 часа) 

Материали: Текст/статия; Листове и химикалки за всеки участник; Лист с геометрична 

композиция; Може да е необходимо да се проектират аксиомите или да се фиксират 

върху плакат точки, излизащи от групата 
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Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Добре дошли и социализация: 2 фалшиви и 1 верни 

За започване на срещата може да се предложи хубаво упражнение за 

разчупване на леда, което може да бъде полезно както като 

социализация, така и като въведение в темите на сесията. Всеки участник 

е поканен да измисли 3 малки анекдота, които да разкаже за себе си, от 

които само един е верен, а другите два са неверни. Всеки участник може 

да отнеме 5 минути, за да обработи мислите си. Участниците трябва да 

бъдат насърчавани да избират всички вероятни или също толкова 

странни неща, тъй като крайната цел ще бъде да заблуди другарите да 

отгатнат истинския анекдот. След личен размисъл първият доброволец 

ще започне да излага своите 3 анекдота и накрая всеки член на групата 

ще трябва да гласува коя от трите истории е истинската. След това 

разказвачът ще бъде помолен да потвърди каква е истинската история. 

Това ще продължи с всеки участник, докато всички изложат своите 

истории и може да се определи победител, който е този, който е познал 

най-голям брой истински истории и/или който ще защити по-добре 

своите истории чрез създаване на противоречиви гласове. В края на 

упражнението темата за комуникацията ще бъде представена от 

фасилитатора, като помоли участниците да докладват кои елементи в 

комуникацията между участниците са им помогнали да разберат 

истинските истории или кои елементи ги объркват. 

30 мин. 

Стъпка 2 

Междуличностна комуникация 

След размисли върху упражнението е уместно да се въведат концепции 

за комуникация, като се започне, например, от 5-те аксиоми на 

комуникацията, предоставени от Вацлавик, които идентифицират 

ключовите характеристики на всеки комуникативен обмен.2 Първо, при 

представянето на аксиомите е важно да се свържат практически примери 

за ситуации, в които изразеното с аксиомата се среща в ежедневието, 

като първо се представят примери, предложени от фасилитатора, след 

което се канят участниците да представят свои собствени примери. 

Второ, много е важно да се обясни на какво може да научи всяка аксиома, 

за да се подобри собствената комуникация. Например, втората аксиома 

40 мин. 

 
2 IT версия: Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1967). Pragmatica della comunicazione umana. Roma: 
Astrolabio, 1971, стр. 40-107. 
EN версия: Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1967) Прагматика на човешката комуникация: 
изследване на взаимодействащите модели, патологии и парадокси. Ню Йорк: Нортън. 
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казва, че "всяка комуникация има 1 съдържание и 1 аспект на връзката". 

Аксиомата ни казва, че начинът, по който ние предаваме съобщение, 

гласов тон и стойка, може да повлияе на това как изграждаме 

взаимоотношения с другите. Ако искам да кажа едно нещо на моята 

група приятели и застана пред тях, в контекст на връстници, вероятно ще 

изглеждам по-авторитетен! 

Стъпка 3 

Комуникативен обмен: Подрязването 

Упражнение за проверка какво се случва при обмен на информация, 

особено в рамките на група, е известният „безжичен телефон“. В тази 

версия е необходимо да имате текст, дори статия, с дължина една и 

половина страница, която се занимава с техническа тема. Текстът трябва 

да бъде разбираем по принцип, но трябва да има елементи, които само 

техническите експерти да могат да разберат добре. Например статия за 

подрязване на катерещи се растения, взета от списание за градинари! 

Водещият избира двама участници и кани всички останали да напуснат 

стаята, без да дава обяснения. След това водещият възлага на всеки от 

доброволците задача: един доброволец ще има на разположение 

статията за 5 минути и ще трябва да я запомни, без да може да си прави 

бележки; другият ще има за задача да наблюдава динамиката на 

упражненията. След това водещият ще поиска само един от участниците 

да влезе в стаята. На входа на стаята водещият ще покани доброволеца, 

изучил статията, да предаде съобщението само веднъж на новия 

участник, който ще трябва да го запомни и след това да го прехвърли на 

участника, който ще бъде извикан в стая след. Това ще бъде направено 

до последния участник. В края на упражнението може да бъде дадена 

обратна връзка за това преживяване с групата, подпомогната от 

участника наблюдател, който ще докладва своите впечатления от 

преходите между един участник и друг. Тогава е възможно да се 

разсъждава върху това, което може да направи, предаването на 

информация в рамките на групата, по-ефективно, за да се гарантира 

съдържанието ясно и преносимо без изкривявания, допълнения или 

важни пропуски. 

40 мин. 

Почивка 15 мин. 

Стъпка 4 

Обратната връзка 

В рамките на комуникацията всеки от участниците в обмена на 

информация има своя роля и следователно свои задачи. Първата част от 

упражнението показва значението на стратегиите за предаване на 

информация, анализирани към „пасивен“ участник (които получават 

информацията). Сега е необходимо да се проучи решаващата роля на 

30 мин. 
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активен участник (който ще даде информацията). Концепцията за 

„обратна връзка“ подчертава как наборът от стратегии, които всеки от 

участниците в диалога поставя, определя ефективността на съобщението. 

Стъпка 5 

Правоъгълници 

Упражнението се основава на обратна връзка като инструмент за 

подобряване на комуникацията. Участник се избира като доброволец и 

се поставя на място в стаята, така че другите членове на групата да не го 

виждат. На доброволеца се дава лист с композиция от геометрични 

фигури в различни позиции. Задачата на доброволеца е да опише 

рисунката в листа, докато останалите членове на групата трябва да 

рисуват според неговите инструкции. Целта е да се създаде същия 

дизайн, който доброволецът вижда. При първия кръг членовете на 

групата не могат да взаимодействат с доброволеца, нито да го виждат. 

Във втори кръг доброволецът ще може да използва жестове/знаци, за да 

прехвърли инструкциите за рисуване и други, които ще бъдат видими за 

цялата група. 

 

В трети кръг участниците могат да задават въпроси, за да разберат по-

добре някои стъпки или да получат допълнителна информация. В 

допълнение към учебния ефект върху рисуването, ще бъде очевидно, че 

последният кръг ще бъде много по-добър от останалите, подчертавайки, 

че участниците имат решаваща роля в подпомагането на доброволеца да 

се изрази и благоприятства ефективен трансфер на съдържание. 

40 мин. 

Стъпка 6 

Резюме на съдържанието и въпросите 

Необходимо е да се осигури кратко време за това, което се появи по 

време на срещата и да се даде възможност на участниците да задават 

въпроси или да представят свои лични примери, за да обсъдят с групата. 

По този начин дори онези, които не са участвали, като са 

взаимодействали директно с фасилитатора по време на дейностите и с 

искания за разяснения по време на по-теоретичните части, вече могат да 

бъдат насърчавани да изразяват свои собствени предложения и 

впечатления. Това може да бъде и полезната възможност за връщане на 

темите към конкретни стъпки с цел подобряване на собствените 

комуникативни умения в собствените взаимодействия и в групата, чрез 

включване на участниците в идентифицирането на техните собствени 

възможности за развитие, дори малки, в които да се инвестира. 

30 мин. 

Стъпка 7 

Оценка и сбогом / поздрави 

15 мин. 
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Най-накрая е важно да имате кратък момент на оценките на срещите, 

също чрез проста молба с един или два отворени въпроса: 

• Днес ми хареса най-много ... 

• По време на семинара мислех да…. 

Тези прости въпроси помагат да се подчертаят елементите, които 

участниците считат за най-значими. 

 

 

Слушане и разбиране 

 

Цели на обучението: 

Предлага се 4-часова работна сесия за подобряване на уменията за слушане, с цел 

увеличаване на способността да се разбират другите, да се развие съпричастност и да 

се научат нови начини за ефективно общуване чрез слушането. 

 

Препоръчителен размер на групата: около 5-12 обучаеми 

Очаквано време: 240 минути. (4 часа) 

Материали: Черна дъска или билборд; Видео; Листове и химикалки за всеки участник; 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Добре дошли и социализация: 3 минути красиви неща 

За да започне дейността с упражнение за социализация, което въвежда 

темата, се предлага дейност за диалог. Участниците са разделени на 

двойки и за всеки участник са определени две роли: един ще говори и 

един ще слуша. Говорителят ще говори в продължение на 3 минути само 

около красиви неща, отрицателните фрази са забранени; слушателят не се 

намесва, като обръща максимално внимание на думите на говорещия. 

След първите 3 минути, определени от фасилитатора, ролите в двойката 

се обменят за следващите 3 минути. В края на упражнението би било 

интересно да проверите колко лесно или трудно се говори само около 

положителни неща в продължение на 3 минути, но също така да 

анализирате колко трудно е да слушате, без да си взаимодействате. Това 

упражнение представлява форма на принуда при слушане, но ни напомня 

колко е важно да не се натрапваме в речта на другия, за да осигурим и 

добро ниво на слушане. Често хората са толкова концентрирани върху 

това как да се намесят, което ще загуби важни части от комуникацията. 

Всъщност един от решаващите аспекти на слушането започва с тишината. 

30 мин. 

Стъпка 2 

Нива на слушане 

30 мин. 
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Във връзка с първото извършено упражнение е подходящо да се 

анализират различните нива на слушане, които определят различни 

състояния на участие в комуникативен обмен: 

• Прекъснато слушане, реконструиране на значението на речта 

чрез предишни мисловни представи; 

• Логично слушане, като се обръща внимание на логическото 

значение на речта; 

• Активно-емпатично слушане, като се обръща внимание на 

емоционалните аспекти на речта. 

За всяко ниво на слушане е препоръчително да се докладват конкретни 

примери за ситуации, като се насърчават участниците да попаднат сред 

предложените определения. 

Стъпка 3 

Интервюта 

За да се обучи способността да слушате по активен и съпричастен начин 

може да се предложи упражнение по двойки / двойки, при което един от 

участниците ще интервюира друг участник по тема, избрана от даден 

списък, като например: ХОБИ, СПОРТ, ПРАЗНИЦИ , ВРЪЗКИ, ... Всеки 

участник, след като е избрал тема, има 5 минути, за да подготви 3 въпроса 

с очакван отворен отговор. След това участниците се разделят на двойки 

и интервюиращият задава въпроси, като също така си прави бележки за 

емоционалните аспекти на общуването, които могат да се отгатнат от 

ударението, паузите, изразите и т.н. ... След това ролите се обменят и в 

края на двете интервюта и двамата участници ще обсъдят какво е 

възприел всеки в комуникацията на другия. Тогава е целесъобразно да се 

сподели в цялата група какво се чувства представено чрез слушане на 

другата реч. 

60 мин. 

Почивка 15 мин. 

Стъпка 4 

Декалог на добрия слушател 

За да определи кои нагласи са фаворизирали ефективното слушане, 

водещият моли участниците да преосмислят индивидуално ситуацията, в 

която се чувстват най-чути. В размисъл всеки участник е поканен да 

запише на лист хартия: 

• характеристиките на човека или хората, които са слушали: 

изразяване, видове взаимодействия, невербални нагласи, ... 

• характеристиките на контекста: отворено или затворено 

пространство, претъпкано или свободно, неизвестно или познато 

... 

Участниците трябва да бъдат уверени, че няма да им се налага да 

разказват епизода и съдържанието на комуникацията. При споделянето 

30 мин. 
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характеристиките на хората и контекста, които улесняват слушането, ще 

бъдат анализирани за всеки участник, като се подчертават общите точки и 

се отбелязват факторите, които, ако се контролират по стратегически 

начин, могат да повлияят положително на слушането. 

Стъпка 5 

Наблюдение 

Подобно на слушането, способността за наблюдение също така позволява 

на хората да получат ценна информация, полезна за разбиране на 

събеседника, неговите цели и емоции по по-пълен и задълбочен начин. 

За да тренират умения за наблюдение, участниците могат да бъдат 

помолени да наблюдават видео без аудио; целта е да се разберат 

възможно най-много елементи от динамиката. Видеото трябва да бъде 

подбрано внимателно от фасилитатора, по начин, който няма да е твърде 

вероятно участниците вече да са го гледали (филм може да не е 

подходящ), но достатъчно познат, за да има елемент върху него. 

Например, това може да бъде кратък клип с доста повтаряща се динамика, 

в който е подчертан оживен момент на конфронтация. 

 

В края на визията на клипа участниците са поканени да реконструират като 

група фактите от клиповете от невербални жестове и пеене и от нагласите 

на ситуацията. След това видеото със звук ще бъде прожектирано, за да се 

провери какво е разбрано, като се провери дали много информация може 

лесно да бъде получена чрез адекватно наблюдение. 

30 мин. 

Стъпка 6 

Резюме на съдържанието и въпросите 

Необходимо е да се осигури кратко време за това, което се появи по време 

на срещата и да се даде възможност на участниците да задават въпроси 

или да представят свои лични примери, за да обсъдят с групата. По този 

начин дори онези, които не са участвали, като са взаимодействали 

директно с фасилитатора по време на дейностите и с искания за 

разяснения по време на по-теоретичните части, вече могат да бъдат 

насърчавани да изразяват свои собствени предложения и впечатления. 

Това може да бъде и полезната възможност за връщане на темите към 

конкретни стъпки с цел подобряване на собствените умения за слушане в 

собствени взаимодействия и в рамките на групата, чрез включване на 

участниците в идентифицирането на техните собствени възможности за 

развитие, дори малки, в които да се инвестира. 

30 мин. 

Стъпка 7 

Оценка и сбогом/поздрави 

Най-накрая е важно да имате кратък момент на оценките на срещите, 

също чрез проста молба с един или два отворени въпроса: 

15 мин. 
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• Днес ми хареса най-много ... 

• По време на семинара мислех да…. 

 

Тези прости въпроси помагат да се подчертаят елементите, които 

участниците считат за най-значими 

 

Правила за изграждане на екип 

 

Цели на обучението: 

Предлага се 4-часова работна сесия, за да се анализира груповата динамика, в която 

различните участници имат: различни роли, зададено време за изпълнение на 

конкретна задача въз основа на екипна работа и ограничени ресурси за използване. 

Всички тези елементи определят в реални ситуации границите и потенциалите, с които 

работните групи трябва да се измерват, за да постигнат целите си. 

 

Препоръчителен размер на групата: около 5-12 обучаеми 

Очаквано време: 240 минути. (4 часа) 

Материали: Файл с информация за зелената площ. Файлът също може да бъде много 

прост (лист А4) и може да съдържа само ограничения, за да постави участниците в 

състояние да развият идея, която решава проблем; Четки, акрили, разтворител, 3 маси, 

гъби, кърпи за чай, вода, цветове за пръсти; Изрезки от вестници, Картон, Листове и 

химикалки за всеки участник. 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Добре дошли и социализация: 

В този случай, за да приветствате и общувате, може да е полезно да 

предложите едно от упражненията, които стимулират мотивацията за 

работа в екип, описани в предишния раздел, например: Лист и балон. 

За да се ускори разборът на упражнението, то може да бъде отложено 

за общ разбор. 

20 мин. 

Стъпка 2 

Проектът 

Групата е разделена на две подгрупи. Два отбора ще трябва да се 

състезават в представянето на проект, който след това ще бъде оценен 

от жури и ще бъде определен победител. Всяка група ще трябва да 

изготви проект за това как да се преустрои обществена зелена площ и 

да го представи на местния съвет за възможността за изпълнение на 

проекта и получаване на финансиране. Всяка група ще получи досие с 

информация за района (размер, налични елементи, характеристики на 

50 мин. 
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населението, което обитава района, ...) и информация за наличния 

бюджет, както и някои пожелания на местния съвет относно 

местоназначението на пространството (ограничения, нужди, нужди на 

някои сегменти от населението и т.н.). След получаване на досието 

групите разполагат с 40 минути за разработване на проект. Може да се 

предоставят материали за изграждане на проект или презентация: 

изрезки от вестници, листове, цветни картички, маркери и др. 

Фасилитаторът може да обикаля групите, да проверява състоянието на 

работата и да дава някои предложения. 

Стъпка 3 

Презентация на проекта 

В края на времето, което е на разположение за разработване на проект, 

екипите събират произведените материали и се срещат, за да 

представят разработения проект на журито; Журито се състои от 

фасилитатора и/или други служители. След презентациите на проекта 

журито се оттегля, за да вземе решение за печелившия проект, който 

ще бъде избран за реализиране. 

30 мин. 

Почивка 15 мин. 

Стъпка 4 

Лов на ресурси! 

В пауза между почивките фасилитаторът или сътрудникът скрива 

материали за рисуване в зона, където участниците могат да намерят за 

тях, като в кратко търсене на съкровища. Колкото повече се разширява 

зоната, толкова повече време ще отнеме ловът. В този случай целта на 

изследването е да се мисли и разсъждава върху факта, че са 

необходими стратегия, умения и време за набавяне на необходимите 

ресурси. Участниците ще трябва да разделят областите и да търсят 

материалите, като разполагат с 10 минути за организиране на работата 

си и 10 минути за проучване. 

След като времето бъде изразходвано, ще бъде оценено дали 

организацията е работила и всички обекти са възстановени. 

В случай, че обектите не могат да бъдат възстановени, може да бъде 

предоставено допълнително време или просто да бъдат възстановени 

от тези, които са ги скрили. 

20 мин. 

Стъпка 5 

Живопис 

В рамките на събраните материали предоставеният проект ще бъде 

изпълнен при първото упражнение, но от цялата група. След като 3-те 

таблици бъдат позиционирани на равнина, груповата задача е да 

помисли и да размисли как да се изпълни проектът чрез рисуване, 

съгласуване на елементите, които трябва да се вмъкнат и 

60 мин. 
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възстановяване на някои аспекти на проекта, представени от втория 

класиран екип. Групата трябва да има общо 50 минути, за да организира 

работата и след това да я извърши, така че трите таблици да бъдат 

хармонични, всички елементи, описани в проекта, да бъдат вмъкнати и 

всички участници да участват в реализацията. В края на упражнението 

групата ще прегледа кои методи благоприятстват работата в екип, кои 

нагласи са довели до по-голям успех в задачите, как са били 

разпределени ролите и как са били интерпретирани от всеки участник. 

Стъпка 6 

Обобщение на съдържанието и въпросите 

Необходимо е да се осигури кратко време за това, което се появи по 

време на срещата и да се даде възможност на участниците да задават 

въпроси или да представят свои лични примери, за да обсъдят с 

групата. По този начин дори онези, които не са участвали, като са 

взаимодействали директно с фасилитатора по време на дейностите и с 

искания за разяснения по време на по-теоретичните части, вече могат 

да бъдат насърчавани да изразяват свои собствени предложения и 

впечатления. Това може да бъде и полезната възможност за връщане 

на темите към конкретни стъпки с цел подобряване на собствените 

умения за работа в екип в собствените взаимодействия и в групата, чрез 

включване на участниците в идентифицирането на техните собствени 

възможности за развитие, дори малки, в които да инвестирам. 

30 мин. 

Стъпка 7 

Оценка и сбогуване / поздрави 

Най-накрая е важно да имате кратък момент на оценките на срещите, 

също чрез проста молба с един или два отворени въпроса: 

• Днес ми хареса най-много ... 

• По време на семинара мислех да…. 

Тези прости въпроси помагат да се подчертаят елементите, които 

участниците считат за най-значими 

15 мин. 

 

3. Планове за семинари за управление на конфликти 
 

Асертивност 

 
Цели на обучението: 

В собствената си професионална кариера, както и във всички области на живота, за да 

бъде успешен и да постига важни цели, човек трябва да се осмели, да се хвърли, да 

експериментира ... и в същото време няма да е лесно да успее и да отстоявайте 

собствените си идеи с колеги, началници и сътрудници. Да бъдеш напорист по време на 
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работа е най-доброто отношение да избягваш ексцесии като настойчивостта и 

арогантността, характерни за агресивните хора или, напротив, обездвижването и 

статичността на пасивните. Асертивността на работното място подобрява 

междуличностните отношения с всички хора, от новопристигналия колега до клиентите. 

 

Препоръчителен размер на групата: около 5-12 обучаеми 

Очаквано време: 120 минути. (2 часа) 

Материали: Анкета; Слайдове; Профилна схема; Диалози 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ МЕТОДОЛОГИЯ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Предоставяне на проучването "Комуникационни 

стилове"3 

Комуникационните стилове представляват диапазона 

от поведения, които характеризират междуличностната 

комуникация на вербално и невербално ниво. 

Обучителят изпраща лист с отговори на учениците и 

диктува въпросите. Накрая обучителят кара учениците 

да отбележат точки, за да изчислят крайните резултати. 

Самооценка 30 мин. 

Стъпка 2 

Стилове на общуване 

„Следователно да бъдеш асертивен означава да имаш 

ефективно и адекватно поведение за постигане на 

желания резултат, като го съобщаваш автентично, без 

да си подчинен или агресивен, като уважаваш 

събеседника на собствения си човек“, (Реф. Едоардо 

Джусти и Алберта Тести). Обучителят ще представи 

основните понятия, свързани с асертивността, като 

уточни как те могат да бъдат приложени към 

релационни работни ситуации. 

- Видове стил: пасивен, агресивен, напорист 

- Асертивност 

- Нагласи в отношенията 

- Невербално поведение 

Фронтален урок 45 мин. 

Стъпка 3 

Връщане на въпросника/анкетата и коментарите 

Водена дискусия 15 мин. 

Стъпка 4 Упражнение 30 мин. 

 
3 Rathus, S.A. (1973). График от 30 елемента за оценка на асертивно поведение. Поведенческа терапия, 4 (3), стр. 

398–406. doi: 10.1016/s0005-7894 (73) 80120-0. 
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Разпознайте и променете изреченията от агресивни и 

пасивни към напористи 

Обучителят чете 6-те изречения на учениците и ги моли 

да разпознаят стила, след което ги моли да 

модифицират индивидуално изреченията, за да ги 

направят напористи. 

 

В пленарна зала ще бъде оценено най-доброто 

решение за всяко изречение. 

 

Управление на конфликти и преговори 
 

Цели на обучението: 

За да може една работна група да се развие и да узрее с течение на времето и да 

позволи по-голямо сътрудничество между нейните членове и тяхното по-активно 

участие, е необходимо да се премине от просто взаимодействие към реална 

интеграция, така че участниците в групата да могат да споделят нужди и изисквания. 

Тогава конкретната реализация на сътрудничеството в групата се улеснява от механизма 

за преговори, който позволява сравнението и прехода от гледната точка на индивидите 

към обща и споделена гледна точка, за да се постигнат най-добре поставените цели. 

 

Препоръчителен размер на групата: около 5-12 обучаеми 

Очаквано време: 240 минути. (4 часа) 

Материали: Филм; Слайдове; Диалози 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ МЕТОДОЛО

ГИЯ 

ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

От филма "Дон Хуан де Марко": срещата с ДОН ОКТАВИО ДЕ ФЛОРИОС 

Моля, задайте езиковите си субтитри в опциите за видео „настройка“  

https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0CBykSR91h5T

wuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7 

Дон Хуан Де Марко - Господар на любовта, е филм от 1995 г. с Марлон 

Брандо в ролята на психотерапевт и Джони Деп, който играе главната роля. 

След като съблазни с неустоимия си чар жена, която чака приятеля си в 

ресторанта, Джон Арнолд Де Марко, младеж, който вярва, че е Дон Хуан, 

решава да се самоубие. Психиатърът Джак Миклер (всъщност Марлон 

Брандо) го спасява, представяйки се за благородния Дон Октавио. 

Филмовата сцена показва точния диалог, в който Дон Октавио успява да 

 15 

мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0CBykSR91h5TwuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0CBykSR91h5TwuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7
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убеди Дон Хуан да не се самоубива. Филмовата сцена ни приканва да 

разсъждаваме върху методите, използвани от психиатъра, за да избегнем 

влизане в конфликт с Дон Хуан и следователно за това как да смекчим 

възможния конфликт. 

Стъпка 2 

Конфликт 

„Конфликтът е тази ситуация, която се случва всеки път, когато две 

психични сили с повече или по-малко еднаква интензивност, но в 

противоположни посоки, действат едновременно върху даден индивид“. 

Изхождайки от тази дефиниция, предоставена от Кърт Левин, обучителят 

въвежда концепцията за конфликт, описвайки: 

- Определения: вътрешноличностни и междуличностни конфликти; 

- Видове: стойностни, по интереси, емоционални, ...; 

- Причини; 

- Начини за справяне с него 

Фронтален 

урок 

45 

мин. 

Стъпка 3 

Ситуация на преговори - портокалите: д-р. Джоунс (1) и г-н Роланд (2) 

Да знаеш как да преговаряш ефективно е решаващ инструмент за 

упражняване на собствена професия по възможно най-добрия начин. Но 

как измервате успеха на преговорите и уменията на преговарящия? Случаят 

с портокали представлява симулация на преговори, при която всеки ученик 

олицетворява един от двамата преговарящи (д-р Джоунс или г-н Роланд), 

очевидно не знаейки от какво се нуждае другият. Спорът се отнася до 

закупуването на едно и също количество портокали. Целите също са важни 

за успеха, но с особеността, че единият се нуждае от портокаловата кора, а 

другият се нуждае само от сока ... по този начин, чрез ефективна 

комуникация ще бъде възможно да се достигне до решението на 

проблема! 

- Инструкции за участниците 10 мин. 

- Всеки ученик решава стратегията, която да използва 10 мин. 

- Двустранен дебат с вмъкване или подмяна на преговарящи, който 

ще приключи, когато и двамата преговарящи разберат, че са 

необходими и двете части на портокала (кори от едната страна и сок 

от другата) 30 мин. 

- Дебрифинг 10 мин., който ще се съсредоточи върху компромиса и 

познаването на другата концепция и в който всеки преговарящ 

трябва да признае нещо, за да получи нещо друго. 

Урок и 

ръководена 

дискусия 

60 

мин. 
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Почивка  15 

мин. 

Стъпка 4 

От филма "Животът е красив" сцената в ресторанта 

Моля, задайте езиковите си субтитри в опциите за видео настройка! 

https://www.youtube.com/watch?v=lDorNvngZ94 

Позоваване на „Принципът на перцептивния контраст“ (Р. Циалдини): 

Възприемането и оценката на даден продукт или предмет се променя 

според това, което го е предхождало. Демонстрация, за да се разбере този 

принцип, може да се извърши, като останете пред три басейна с вода: един 

студен с кубчета лед, един със стайна температура и един горещ. След като 

потопите едната ръка в студена вода, а другата в гореща вода, потопете 

ръцете си едновременно в топла вода. Въпреки че двете ръце са потопени 

в един и същ басейн, тази, която е била в горещата вода, създава усещане 

за студ, докато другата ръка, потопена в студената вода, сега създава 

горещо усещане. Следователно нещо може да изглежда различно в 

зависимост от събитието, което го е предхождало. Принципът на 

перцептивния контраст може да се използва и за въздействие върху 

клиента, тъй като той е невидимо оръжие за убеждаване и тъй като може 

да се използва, без събеседникът да чувства, че ситуацията е 

"манипулирана". 

 15 

мин. 

Стъпка 5 

Преговори 

Създайте култура на преговори и прехвърлете правилните методологии на 

цялата организация за ефективно и успешно управление на 

взаимоотношенията с трети страни, това означава получаване на 

значителни резултати от гледна точка на бизнеса. Обучителят запознава 

обучаемите с необходимостта да познават техниките на договаряне в 

рамките на бизнес организация: 

- Определение на договаряне 

- Подготовка 

- Преговори 

- Затваряне 

Фронтален 

урок 

15 

мин. 

Стъпка 6 

Потопен от водите 

Участниците са изправени пред избор: те трябва да вземат поне 4 от 

личните си вещи (сред тези, съдържащи се в списък от 30 обекта) от 

домовете си възможно най-скоро и преди градът да бъде напълно потопен 

от морска буря. Упражнението има за цел да накара участниците да 

Упражнени

е 

60 

мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=lDorNvngZ94
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преговарят като група, като се уверят, че всеки от тях убеждава останалите 

участници да носят със себе си предметите, които са избрали. 

Груповото упражнение се провежда на 3 етапа: 

1. Обучителят представя списъка с предмети пред всички (10 

минути) 

2. Всеки от участниците решава четирите предмета, които да вземе 

със себе си и техния ред на приоритет (10 минути) 

3. Като група участниците трябва да решат списък с предмети, които 

да носят, и общ ред на приоритет (30 минути) 

На пленарно заседание се проверява кой е донесъл със себе си повече 

обекти, избрани в началото. 

Стъпка 7 

Преговори 

 

- Контекстът "РАМКИ" 

- Скалата на конфликта от Ф. Галс 

- Характеристики на добрия преговарящ 

- Философията WIN-WIN 

Фронтален 

урок 

15 

мин. 

 

 

4. Интеграция в организацията - Организационно разбиране 

Управление на стреса 

Цели на обучението: 

Емоционалната интелигентност е способността да се разбират и управляват собствените 

и чуждите емоции. Имайки предвид нюансите на човешката емоция, според Рекс Хупке, 

по-доброто сътрудничество на служителите и по-спокойната работна среда могат да 

имат реални ползи на работното място. Обучителната интервенция ще помогне на 

участниците да придобият по-добра информираност за себе си, за своите мисли и 

емоции, както и да ги управляват, за да се научат как да вземат оптимални решения. 

 

Препоръчителен размер на групата: около 5-12 обучаеми 

Очаквано време: 240 минути. (4 часа) 

Материали: Упражнение и лист за отговори; Слайдове; Извлечение от парчето, видео 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ МЕТОДОЛОГИЯ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

3 минути 

Симулация и 

ръководена 

дискусия 

5 мин. 
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Демонстрационното упражнение се състои от списък с 

практически дейности, които трябва да се разчетат и 

изпълнят за 3 минути. Повечето участници изпълняват 

всички изброени дейности, но очевидно не са в 

състояние да ги изпълнят през 3-те минути, отделени за 

упражнението. Дебрифинг: 

- Какви са последиците от стресово събитие 

върху поведението ми? Липса на внимание, на 

концентрация, увеличени инциденти и грешки? 

- Как да разпозная стресово събитие? 

Стъпка 2 

Емоционален контрол 

В нашето ежедневие се случват събития, които ни 

засягат и са извън нашия контрол. Обучителят ще 

обясни как можем да реагираме на тези трудности, 

които могат да повлияят на по-добро или по-лошо 

качество на живот. Един фантастичен начин за справяне 

с тези неочаквани събития е прилагането на адекватни 

техники за емоционален контрол. Благодарение на тях 

ние ще се чувстваме по-уверени и способни по всяко 

време и при всякакви обстоятелства. 

- Самосъзнание 

- Самоконтрол 

- Самомотивиране 

- Емпатия 

- Релационни умения 

Фронтален урок 15 мин. 

Стъпка 3 

Анкета за емоционална осведоменост 

Преподавателят дава на обучаемите бланка с отговори 

и чете въпросите на учениците. 

Четене и корекция 30 мин. 

Стъпка 4 

Осъзнайте собствените си емоции 

Пример за балон – Обучителят сравнява нашите емоции 

с въздуха в балона: ние сме толкова еластични като 

балона и с всеки дъх (емоции) се адаптираме, но ако 

надуем балона твърде много с емоции рискуваме да се 

пръсне. По този начин трябва да се научим да 

разпознаваме и да третираме емоциите, за да ни 

позволи да изпразним част от този въздух, който 

въвеждаме в балона, но трябва да го направим малко 

Четене и коментар 25 мин. 
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по малко, в противен случай ще загубим контрол, по 

същия начин, по който оставяме подут балон да се 

изплъзне от хватката на пръстите ни. 

Стъпка 5 

Колко емоции има? 

1. Избройте всички положителни и отрицателни 

емоции, които ви хрумнат. 

2. Погледнете изображенията по-долу, за да се 

опитате да обозначите всяка снимка с емоция. 

3. Идентифицирайте какви са емоциите, които 

възникват от посочените комбинации 

- Какво представляват емоциите 

- Емоционален контрол 

- Свързани заболявания 

Индивидуално 

упражнение 

 

 

 

Фронтален урок 

25 мин. 

Стъпка 6 

Кои са основните емоции? 

Източници: Филм отвътре навън 

Моля, задайте езиковите си субтитри в опциите за 

видео „настройка“ 

https://www.youtube.com/watch?v=pI1PY1dxdYs 

 

Филмовият трейлър обяснява как появата на емоции се 

случва при деца, които първо развиват основните 

първични емоции (радост и тъга), а след това и другите 

първични емоции (страх, гняв и отвращение), чиято 

комбинация дава живот на всички останали емоции, 

дефинирани като вторични. Обучителят приканва 

учениците да разсъждават върху обусловеността, която 

събитията имат в живота ни, до такава степен, че да 

развиваме постоянна емоционална реакция с течение 

на времето, особено към определени събития. 

 15 мин. 

Почивка  15 мин. 

Стъпка 7 

Как работят емоциите? 

Източници: Филм отвътре навън 

Моля, задайте езиковите си субтитри в опциите за 

видео „настройка“ 

https://www.youtube.com/watch?v=B3cLarwGhPc 

 

Видеото заема много забавна сцена от анимационния 

филм, в която главният герой несъзнателно използва 

 15 мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=pI1PY1dxdYs
https://www.youtube.com/watch?v=B3cLarwGhPc
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тъгата като доминираща емоция и как родителите, 

внимателни към различни аспекти на образованието на 

детето, се справят със ситуацията, като управляват 

емоциите си по съвсем различен начин. Следователно 

обучителят ще подчертае как функционирането на 

емоциите зависи от това как сме се научили да го 

използваме, но изхождайки от физиологичната основа, 

която е обща за всички същества. 

Стъпка 8 

Неврологичната основа на емоциите 

Лимбичната система се намесва в обработката на 

поведението, свързано с оцеляването на вида, 

обработва емоциите и вегетативните прояви, които ги 

съпътстват (дишане, сърдечен ритъм, изпотяване, 

кръвообращение и др.), участва в процесите на 

запаметяване и емоционална реакция. След това 

обучителят ще обясни накратко неговите компоненти и 

как работи и по-специално: 

- Анатомични корелати на емоцията 

- Определение за емоция 

- Причини – Мотивации 

Фронтален урок 20  мин. 

Стъпка 9 

Какви послания могат да предадат следните емоции? 

Най-честите причини за социална неадаптация са 

негативните нагласи и емоции. Търсенето на внимание 

и избягване от неприятни ситуации са обстоятелства, 

при които тялото ни говори, обикновено проявява 

симптоми или сигнализира „че нещо не върви както 

трябва“. Хората, които не разбират, че тези реакции 

зависят от негативните емоции, които изпитват, често 

страдат от физически заболявания в резултат на 

емоционален блок. 

Обучителят моли участниците в обучението да се 

опитат да разберат с кои знаци комуникират нашите 

емоции и по-специално свързани с: 

• Страх 

• Гняв 

• Липса 

• Самота 

• Фрустрация и др. 

Съвместна 

дейност 

30 мин. 

Стъпка 10 Фронтален урок 30 мин. 



70 
 

Посланията, които стоят зад емоциите 

Нашето тяло комуникира и отразява начина, по който се 

чувстваме, така че ни дава информация за душевното 

ни състояние. Поради тази причина е от решаващо 

значение да разберем посланията, скрити зад 

емоциите ни, което ще бъде от полза както за здравето 

ни, така и за отношенията ни с други хора. Aзбуката на 

емоциите: 

- Щастие 

- Страх 

- Гняв 

- Отвращение и презрение 

- Смущение 

Стъпка 11 

Резултати - Въпросник/Проучване: Емоционална 

осведоменост 

Водена 

самооценка 

15 мин. 

 

Устойчивост 

 

Цели на обучението: 

В психологията устойчивостта се очертава като способността да се съобразявате с 

кризисни ситуации, да се съпротивлявате, да изграждате и да можете да 

реорганизирате положително собствения си живот въпреки преживените трудни 

ситуации. Устойчивостта е важна способност на работното място и е черта, която много 

работодатели искат от своите служители. Обучението има за цел да предостави на 

участниците (търсещи работа или студенти) необходимата информация, за да развият 

способността си, за да се адаптират към нови и трудни ситуации чрез правилни 

стратегии за справяне (устойчивост). 

 

Препоръчителен размер на групата: около 4 -14 обучаеми 

Очаквано време: 30 минути всяко упражнение 

Материали: Вижте всяко упражнение 

Стъпки на семинари: 

 

СТЪПКИ МЕТОДОЛОГИЯ ВРЕМЕ МАТЕРИАЛИ 

Роли, задачи и задължения - Hula Hoop (20 ’): 

Участниците са разделени на групи от около 6/7 

души, на които се дава обръч за всяка група. Целта е 

да се спусне кръгът надолу, като се държи само с 2 

пръста, настроени в „пистолетен стил“ (показалец 

Групово 

упражнение 

30 мин. Hula Hoop на 

всеки 6/7 души 
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под кръга и палец, перпендикулярен и ориентиран 

нагоре). Кръгът трябва да се спуска успоредно на 

земята и всички пръсти трябва постоянно да 

поддържат контакт с кръга. Дебрифинг: Най-добрата 

стратегия е да се използва възможно най-много 

физически контакт между участниците (ръце, 

рамене, лакти, колене, стъпала и др.). Комбинацията 

дава стабилност и кара групата да се движи с 

настроен ритъм. Наблюдавайте дали: 

• Излиза лидер, който дава указания и 

определя темпото 

• Кога групата спира, за да мисли и планира 

стратегия 

• Една група успява, а други не. 

Позволете на групата, която е успяла да изложи 

своята техника по време на разбора. Оставете 

другите да определят кои са печелившите принципи 

и техники. Упражнението разкрива следните 

елементи: 

• Планиране и действие 

• Координация 

• Оптимизиране на енергиите 

Концепцията за устойчивост 

Целта на това упражнение е да накара учениците да 

развият редица защитни фактори в рамките на 

собствения си жизнен контекст (самочувствие, 

самоефективност, креативност, увереност, гъвкавост 

и бъдещи перспективи), както и процеса на 

устойчивост, означаван кото гъвкавост (в психо-

социално ниво) и като положителна адаптация в 

отговор на неблагоприятна ситуация, която да се 

разбира както като неблагоприятно състояние на 

живота, така и като неочаквано събитие. Обучителят 

запознава участниците с концепцията за промяна, 

като обръща внимание на най-ефективните 

поведения на организацията, за да се адаптират и да 

се откроят от другите реалности. 

Фронтален урок 30 мин. Презентация 

(слайд) 

Предизвикателство Marshmallow 

Източници: 

https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge 

Групово 

състезание 

20 мин. 

 

 

 

20 спагети, 

метър 

самозалепваща 

лента, метър 

https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge
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В това упражнение групи от най-малко 4 души трябва 

да построят възможно най-високата кула, която 

може да се изправи сама, като се използват 20 

спагети, метър лепяща лента, метър връв и 1 блат. 

Зефирът трябва да бъде поставен на върха на кулата. 

Дори да звучи много просто, всъщност е доста 

трудно, защото принуждава хората да си 

сътрудничат много бързо.  

Дебрифинг: Обикновено повечето хора започват с 

фокусиране върху задачата, която трябва да се 

свърши. Хората говорят за това, представете си как 

може да изглежда, състезавайте се помежду си, след 

това прекарвайте време в планиране и 

организиране. Те прекарват по-голямата част от 

времето си, сглобявайки спагети в нарастваща 

структура и накрая, точно когато времето изтича, 

някой изважда блата и предпазливо го поставя на 

върха на конструкцията и се възхищава на 

извършената работа и свършената работа. Но това, 

което всъщност се случва, през повечето време е, че 

„изненадата“ за свършената работа се превръща в 

„Ops“, тъй като тежестта на блата кара цялата 

конструкция да се огъва и руши. Напротив, това, 

което децата (които имат силна устойчивост и 

способност да се адаптират към новите ситуации, тъй 

като са свободни от процедурни условия), е да 

започнат с блат, да строят прототипи, един след друг, 

и винаги да пазят блат отгоре : следователно те имат 

няколко възможности да поправят нестабилни 

прототипи по пътя. Концепцията за устойчивост също 

не се отнася до едно изпълнение, а до постигната цел 

във времето и в дългосрочен план. ставането на 

издръжливост изисква възприемане на отлични 

нагласи, за да се постигне подобрение чрез развитие 

на умения и способности във всички аспекти на 

организацията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

връв и 1 блат в 

зависимост от 

номера на 

групата, които 

възнамеряват 

да се оспорят 

 

Организационно разбиране и организация на работата 

 

Цели на обучението: 



73 
 

Обучителната интервенция ще се фокусира върху задълбочаването на динамиката, 

която се създава в сътрудничество на работещ екип, по отношение на очакванията към 

останалите хора, признаването на всяка роля и комуникационната динамика, 

установени в групата. 

 

Препоръчителен размер на групата: около 4 -14 обучаеми 

Очаквано време: 240 минути. (4 часа) 

Материали: 2 изображения; Слайдове 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ МЕТОДОЛОГИЯ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Въведение в изграждането на екип: 

Определение за организация/дезорганизация 

Обучителят показва на учениците изображения A и B с 

молба да отбележат разликите, които забелязват между 

двете изображения: 

 

 
 

 
По време на дебрифинга отговорите на учениците се 

сравняват и се изброяват характеристиките на компания, 

която може да бъде определена като „ОРГАНИЗИРАНА“. 

След това обучителят представя проблемите на 

организацията на работата и работата в екип и 

Водена дискусия 30 мин. 



74 
 

следователно критичните фактори за успех, които 

организацията трябва да вземе предвид, за да постигне 

бизнес цели. 

Стъпка 2 

Задачата: учителят поверява списък с дейности / задачи 

(въз основа на броя на участниците), които да се 

изпълняват от групата и единствените правила са, че всеки 

трябва да има поне една задача, докато само една задача 

може да бъде изпълнена. Ролевата игра се провежда в 3 

пъти: 

1. 15 минути, посветени на възлагане на задачи (ако 

времето остане, не може да се използва за фаза 2) 

2. 15 минути до представлението 

3. 10 минути за представяне на заключителните 

доклади 

 

Дебрифинг: студентите обикновено спестяват време през 

първата фаза, без да го експлоатират, също и защото 

решават метод за извършване на дейностите, които 

обикновено включват: творчески задачи (които се нуждаят 

от концентрация) и съставяне на задачи (които трябва да 

взаимодействат с другите). 

Ролева игра 60 мин. 

Стъпка 3 

От групата към работната група: 

В бизнес контекст работниците постоянно са в ситуации на 

екипна работа, понякога съставена от професионалисти, с 

изключително различно обучение и опит. За да 

превърнете това многообразие в истинско богатство 

обаче, е необходимо да отделите време и енергия по 

умишлен и структуриран начин за създаване на група: 

всъщност група хора сама по себе си не може да се счита 

за екип. Обучителят обяснява разликите между група, 

която се формира спонтанно и група, която е изградена, 

напротив, за бизнес цели, и по-специално той ще обясни: 

видове групи, разлики между група и работна група, 

работа в група: характеристики, фактори за еволюция на 

психологическа група, функциониране на работните 

групи, от създаване до зрялост на групата, 

Фронтален урок 30 мин. 
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взаимодействията в групата: господство / съответствие / 

фокус, 7-те  СТРОИТЕЛНИ СТЪПКИ.4 

Почивка  15 мин. 

Стъпка 4 

Групова динамика 

Обучителят обяснява как при работа в група ще се развият 

три основни динамики: 

• Взаимодействие: което се състои в действията на 

индивидите, които ще правят заедно и в процеса на 

взаимна адаптация; 

• Взаимозависимост: споделяне на работни методи, 

норми, цели и роли; 

• Интеграция: споделяне и дискусия между членовете на 

групата. 

Въз основа на тази динамика обучителят ще обясни: 

Полза от екипната работа; Групови решения; Ефекти от 

нормализиране/поляризация 

Фронтален урок 15 мин. 

Стъпка 5 

Ядрената бомба 

Упражнението предвижда, че групата може да избере, 

започвайки от вече определен списък, 3 души, които да 

спаси преди експлозия на ядрена бомба, прилагайки 

сложния метод на консенсус! 

 

Дебрифинг: няма правилен или грешен избор, а само 

избор в зависимост от това как и от кого се формира 

групата; с други думи, умения, които човекът предоставя, 

и ценности, които той носи и споделя в групата. 

Групова ролева 

игра 

60 мин. 

Стъпка 6 

Критични проблеми в груповото управление 

Обучителят обяснява на учениците някои трикове за 

управление на критични моменти, когато сме включени в 

работна група, и по-специално: 

Липса на доверие, страх от конфликти, недостатъчна 

ангажираност, липса на мотивация, липса на фокус върху 

резултатите, възможни решения. 

Фронтален урок 30 мин. 

 

Управление на времето 

 

 
4 7 стъпки към ефективен тиймбилдинг с меки корици - 1 януари 2010 г. от Prem P. Bhalla (автор) 
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Цели на обучението: 

Семинарът се фокусира върху развиването на умения за управление на времето на 

обучаемите. 

 

Препоръчителен размер на групата: около 4 -14 обучаеми 

Очаквано време: 240 минути. (4 часа) 

Материали: Видео; Слайдове 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ МЕТОДОЛОГИЯ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

НЯМАМ ВРЕМЕ? СИНДРОМЪТ НА БИАНКОНИГЛИО 

Cineforum + 

ръководена 

дискусия 

15 мин. 

Стъпка 2 

Определение на времето 

Причините за загуба на време, Използване на 

времето, Методи и инструменти за консолидиране на 

времето 

Фронтален урок 15 мин. 

Стъпка 3 

Концепцията за приоритет и детерминирания 

квадрант: значение и спешност за организацията на 

труда. Матрицата на Айзенхауер служи за 

подреждане на приоритетите, като отделя спешното 

от излишното, като класифицира ежедневните 

дейности според степента им на неотложност и/или 

важност. 

 

Първо трябва да се отбележи, че „важно“ е 

субективно понятие; понятието „спешно“, от друга 

страна, е обективно, тъй като е свързано с 

променливата на времето. Комбинирайки двата 

параметъра, получаваме четирите квадранта, 

съставляващи матрицата на Айзенхауер: 

https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/ 

 

Симулация    

/опитна дейност/ 

15 мин. 

https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/
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Благодарение на тази матрица става по-лесно да 

решите кои действия да приложите последователно 

за всяка дейност според 4-те възможности: 

направете, планирайте, делегирайте или 

елиминирайте. 

Стъпка 4 

Как да организирам деня си! 

Обучителят дава на учениците списък с 

дейности/ангажименти за нормален работен ден и 

всеки ученик трябва да планира деня си, като взема 

предвид всички ангажименти и си помага с 

детерминирания квадрант. По време на брифинга 

обучителят ще подчертае как при организирането на 

типичен работен ден е важно да се вземат предвид 

неотложните и важни аспекти, които ни позволяват 

незабавно да идентифицираме приоритетите и да 

изпълняваме работата си по-лесно и бързо: 

елиминираме ненужните дейности или дейности, 

които не са под наша отговорност, можем да отложим 

това, което не е неизбежно по отношение на крайния 

срок, можем да делегираме на някой друг това, което 

е маловажно за нас, но все пак трябва да се направи 

и, накрая, да направим това, което зависи от нас и 

трябва да се направи незабавно. 

Симулация 60 мин. 

Почивка  15 мин. 

Стъпка 5 Фронтален урок 30 мин. 
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Срещата 

• Видове срещи 

• Фактори за управление преди, по време и 

след 

Стъпка 6 

Срещата за международния панаир 

Обучителят предоставя следните инструкции на 

учениците: „Вие сте сътрудници в търговския офис на 

компания, която произвежда и предлага печки и 

камини за италианския пазар. За първи път вашата 

компания решава да участва в международно 

изложение за дома обзавеждане, което ще се 

проведе в Тренто след 6 месеца. Ръководството на 

компанията реши да създаде проектна група за 

организиране и управление на участието в събитието, 

без да крие факта, че този избор се дължи и на спад в 

продажбите, наблюдаван през последните шест 

месеца и следователно също така иска всякакви 

допълнителни предложения, които могат да 

подобрят маркетинга на продукта. Чрез вашия 

мениджър поканата дойде при вас и всички решихте 

да я приемете. При първата си среща трябва да 

можете да: 

• Поставете цели на екипа. 

• Разработете план за постигането им 

• Поставете цели (етапи) и действия в рамките 

на плана 

• Решете метода на работа, ролите, времето и 

мястото на срещите. 

• Проектирайте система за наблюдение и 

контрол на напредъка в работата 

• Проектирайте инструменти, полезни за 

оценка на резултатите, и ги представете на 

ръководството. 

Гупова ролева 

игра 

60 мин. 

Стъпка 7 

Какво се променя, ако бизнес срещата се проведе 

онлайн? Инструменти за онлайн бизнес срещи; 

Основни понятия за Нетикет; Подготовка и 

управление на онлайн среща 

Водена дискусия 15 мин. 
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Глава 6 

Лидерство и самоуправление 
 

Подглава 6А. Лидерство 
 

Способността да се влияе на другите е като социална компетентност ядрото на 

съпричастността. Както заяви Дейвид Гоулман: „Компетентността на влиянието ви 

позволява да бъдете убедителни и ангажиращи, влиянието на компетентността се стига 

до съпричастност” (Даниел Гоулман, градивни елементи на емоционалния интелект, 

влияние, 2017) 

Уменията за влияние са повече от комуникация, повече от преговори и може би 

повече от убеждаване. Собствената професионална достоверност, така наречената 

лична марка, както биха определили треньорите в кариерата, е ключът към това, тъй 

като всеки трябва да вдъхне доверие. Ефективното въздействие е свързано с 

изготвянето на добър случай, лично или писмено. Добрият случай ясно съобщава 

ползите от идеите и ангажира публиката рационално и логично, както и емоционално. 

Най-силните влиятелни лица са достатъчно гъвкави, за да превключват между 

привличане към главата и към сърцето, според ситуацията. 

Тази подраздел помага на съветниците в ПОО като вас да научат повече за 

компетентността да влияят на другите. Първо ще пренебрегнете концепцията и 

свързаните с нея компетенции. След това ще научите как да провеждате тези работни 

планове, предназначени да бъдат използвани с участниците, за да ги обучите. 

 

Какво трябва да знаете за лидерството и влиянието върху 

другите? 
„Всички наследени възможности и всички влияния на тялото, всички влияния на 

околната среда, включително образователното приложение, се възприемат, усвояват, 

усвояват и отговарят от живо и стремящо се същество, което се стреми към успешно 

постижение според него. Субективността на индивида, неговият специален стил на 

живот и неговата концепция за живота формират и оформят всички влияния. 

Индивидуалният живот събира всички тези влияния и ги използва като провокативни 

тухли при изграждането на цялост, която се стреми към успешна цел, свързана с външни 

проблеми ”(Алфред Адлер, Разбиране на човешката природа, 1927). 

Влиянието е управляваща концепция във всеки процес на вземане на решения, 

взаимоотношения и в крайна сметка поведенчески отговор. Той е също така суровина 

за създаване на понятия като сила, убеждаване, привличане и много други, които са 

изключително важни в нашето ежедневие. 
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За да можете успешно да подкрепяте своите обучаеми, трябва да се запознаете 

с компетенциите, които те трябва да придобият, за да постигнат влиятелно умение, 

както Дейвид Гоулман заяви в книгата „Работа с емоционална интелигентност“, Bantam 

Books, 1998, Influence: Упражняване на ефективни тактики на убеждаване. 

Тези основни компетенции трябва да бъдат развити: 

1. Комуникация: изпращане на ясни и убедителни съобщения 

2. Управление на конфликти: договаряне и разрешаване на разногласия 

3. Лидерство: вдъхновяващо и насочващо индивиди и групи 

4. Катализатор на промяната: иницииране, насърчаване или управление на 

промяната 

Нека да разгледаме накратко всяка от тези компетентности, които вашите 

обучаеми трябва да развият: 

1. Комуникация: слушайте открито и изпращайте убедителни съобщения 

Хора с тази компетентност: 

• Ефективни са при даване и вземане, регистрирайки емоционални 

сигнали за настройка на посланието им 

• Справяйте се с трудни проблеми директно 

• Слушайте добре, търсете взаимно разбирателство и приветствайте 

изцяло споделянето на информация 

• Насърчавайте отворената комуникация и останете възприемчиви 

както за лоши новини, така и за добри 

2. Управление на конфликти: договаряне и разрешаване на разногласия 

Хора с тази компетентност: 

• Справяйте се с трудни хора и напрегнати ситуации с дипломация и такт 

• Открийте потенциалния конфликт, разкрийте разногласията и 

помогнете за деескалация 

• Насърчавайте дебатите и откритите дискусии 

• Организирайте печеливши решения 

3. Творческо разрешаване на конфликт 

Ето няколко класически хода за охлаждане на конфликтите: 

• Първо се успокойте, настройте се на чувствата си и ги изразете 

• Покажете готовност да решите нещата, като говорите по въпроса, 

вместо да го ескалирате с повече агресия 

• Изложете своята гледна точка на неутрален език, а не на 

аргументиращ тон 

• Опитайте се да намерите справедливи начини за разрешаване на 

спора, работейки заедно, за да намерите решение, което двете страни 

могат да приемат 

4. Лидерство: Вдъхновяващи и насочващи индивиди и групи 

Хората с тази компетентност са: 

• Артикулирайте и събудете ентусиазъм за споделена визия и мисия 
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• Пристъпете напред, за да поведете, както е необходимо, независимо 

от позицията 

• Насочвайте представянето на другите, като същевременно ги държите 

отговорни 

• Дайте пример 

5. Катализатор на промяната: Иницииране, насърчаване или управление на 

промяната 

В допълнение към високите нива на самочувствие с такива темпове, ефективните 

лидери на промяната имат високи нива на влияние, ангажираност, мотивация, 

инициатива и оптимизъм, както и инстинкт за организационната политика да вижда 

организациите чрез такава промяна. 

 

Как лидерските умения могат да помогнат на вашите обучаеми и защо това е 

от значение в професионалния живот? 

Ефективните инфлуенсъри имат емоционалната интелигентност, за да преценят 

как хората могат да реагират на техните идеи и да променят съответно своите 

комуникационни техники. Те могат също така активно да изслушват отговорите на 

хората и да се справят с всякакви възражения, компрометирайки и приемайки точките 

на другите, когато е необходимо. Те са в състояние да мотивират и вдъхновяват другите 

и да изграждат добри работни взаимоотношения. 

Влиянието върху уменията е много уместно, когато става въпрос за намиране на 

работа, най-влиятелни са онези, които вдъхват доверие на другите - по същество, 

убеждавайки другите, че са професионално достоверни, „познават своите неща“ и са 

надеждни. Те са настоятелни в излагането на своите точки и им е по-приятно да си 

намерят работа. 

Влиянието върху уменията също е много важно в професионалния живот. 

Овладяването на умения за ефективно въздействие или изкуството на убеждаването 

отваря врати за увеличени продажби, взаимодействие с влиятелни групи от хора и 

подобрено самочувствие, придобито чрез самоизразяване. Убеждаването е критична 

част от теорията на комуникацията. Ефективната аргументация може да доведе до 

повишения и позиции, които предлагат сила и влияние. 

Да имаш влияние на работното място има „ясна стойност“, казва Дори Кларк, 

автор на „Предприемачески ти“. „Постигате повече и напредвате в проектите, за които 

държите и за които сте отговорни“, което означава „по-вероятно е да бъдете 

забелязани, повишени и да получите повишения“ (Dorie Clark, Y. 2017. 

Предприемачески вие, монетизиране Вашият опит, създайте множество потоци от 

доходи и процъфтявайте “). Според Ник Морган „по-важно от всякога е да можете да 

командвате влияние, поради засиления натиск за постигане на резултати. Всичко се 

свежда до вашия подход ”(Ник Морган, М. 2007. Power Cues, Фината наука за водещите 

групи, убеждаването на други и максимизирането на вашето лично въздействие.) 
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Източници: 

• Ричард Нелсън Болес, 2020 г., какъв цвят е Вашият парашут? Практическо 

ръководство за ловци на работа и променящи кариерата. 

• Marc Dellaert, Serjey Davydov A., et al. „Влияние, умението за убеждаване“ 

Център за творческо лидерство, Център за творческо лидерство, ноември 2011 

г., https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2017/01/Influencing-the-skill-of- 

убеждение.pdf 

• Ребека Найт, „Как да увеличим влиянието си на работа“, Harvard Business 

Review, https://hbr.org/2018/02/how-to-increase-your-influence-at-work 

 

 

Работни планове за семинари 

Подкрепете обучаващите се да придобият лидерство и да влияят 

на уменията на другите 

 

1. Работен план „Лидерски пликове“ 
 

Цели на обучението: 

• Обучаемите ще могат да изследват ежедневните приложения на лидерските 

принципи 

• Обучаемите ще могат да превърнат абстрактните лидерски принципи в практически 

поведения на работното място. 

 

Препоръчителен размер на групата: 12 обучаеми (3-ма обучаеми x 4 екипа) 

Очаквано време: 1 час 25 минути 

Необходими материали: 

• Пет плика с принципи на лидерство. Напишете лидерски принцип отпред на всеки 

плик (Предизвикайте процеса, Вдъхновете споделена визия, Дайте възможност на 

другите да действат, Моделирайте начина, Насърчете сърцето) 

• Карти за отговор. Четири индексни карти за всеки отбор 

• Таймер 

• Свирка 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Преди да започне семинарът, ръководителят на семинара подготвя 

работните пространства, подреждайки маси в грубо кръгъл формат със 

столове около всяка маса. Лидерът разделя участниците на четири 

10 мин. 

https://hbr.org/2018/02/how-to-increase-your-influence-at-work
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отбора от по трима членове. След това лидерът информира учениците, 

преглеждайки петте принципа на лидерство. Лидерът обяснява на 

обучаващите се, че дейността изисква от тях да преведат тези принципи 

в ежедневното поведение на работното място. Лидерът дава по един 

плик с принцип на лидерство и четири индексни карти на всеки отбор. 

Стъпка 2 

Лидерът провежда първия кръг, като моли учещите да обсъдят принципа 

на лидерство върху плика, който са получили, и да идентифицира как 

този принцип може да бъде приложен към решенията и поведението на 

работното място. Ръководителят казва на членовете на екипа да напишат 

кратки изречения, описващи тези примери за кандидатстване върху 

индексна карта, обявявайки срок от 3 минути и насърчавайки екипите да 

работят бързо. Лидерът също така ще обясни, че картите за отговор на 

екипите в крайна сметка ще бъдат оценени както по отношение на броя, 

така и по качеството на примерите. 

10 мин. 

Стъпка 3 

Лидерът завършва първия кръг, след 3 минути той подава сигнал, за да 

обяви края на първия рунд. Лидерът моли всеки отбор да постави своята 

карта за отговор (индексната карта с примери за приложение) в плика и 

да го предаде незапечатан на следващия екип. Ръководителят 

инструктира екипите да не отварят плика, който получават. 

5 мин. 

Стъпка 4 

Обучаемите провеждат втория кръг, като молят екипите да преразгледат 

принципа на лидерство върху плика, който са получили, но не и да 

разгледат примерите за кандидатстване на картата за отговор вътре. 

Лидерът казва на екипите да повторят по-ранната процедура и да 

изброят примерите за приложение на този принцип на нова карта за 

отговор. След 3 минути водачът подава сигнал и моли екипите да 

поставят картата за отговор в плика и да я предадат на следващия екип. 

15 мин. 

Стъпка 5 

Лидерът провежда кръга за оценка, като казва на екипите, че не е 

необходимо да пишат повече примери за кандидатстване. Вместо това 

екипите трябва да оценят четирите карти за отговор в плика. Те правят 

това, като преглеждат отделните примери на всяка карта за отговор и 

след това сравняват общите достойнства на картите помежду си. Екипите 

имат 100 точки, които да разпределят между четирите карти за отговор, 

за да посочат относителните заслуги на всяка карта. Обявете подходящ 

срок за тази оценка. 

20 мин. 

Стъпка 6 

Лидерът представя резултатите. В края на срока лидерът проверява 

отборите, за да се увери, че са изпълнили задачата си и са записали на 

10 мин. 
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всяка карта за отговор броя на присъдените точки. Лидерът избира екип 

на случаен принцип, за да представи резултатите си от оценката, и моли 

екипа да обяви принципа на лидерство върху плика и да прочете 

примерите за кандидатстване на всяка карта, започвайки с картата, която 

е получила най-малък брой точки. Екипът трябва да премине от една 

карта към следваща във възходящ ред на броя точки. След като прочете 

и четирите карти, екипът трябва да обяви как е разпределил 100-те точки 

и да обясни накратко критериите, използвани за разпределяне на 

точките. 

Стъпка 7 

Лидерът определя победителя, като инструктира екипите да поставят 

всички карти за отговор на маса в предната част на стаята; след това 

призовава всеки отбор да събере своите карти. Лидерът моли отборите 

да съберат точките на своите карти, за да определят общия им резултат. 

Лидерът кани членовете на всеки отбор да обявят общите си резултати, 

идентифицира и поздравява отбора с най-висок резултат. 

5 мин. 

Стъпка 8 

Лидерът провежда дискусионен разбор, за да добави стойност към 

дейността. Ето някои предложени въпроси: 

• Какви са интересните модели сред примерите за 

кандидатстване? 

• Можете ли да намерите прилики между примери за 

приложение, свързани с различни принципи на лидерство? 

• Кой принцип на лидерство е най-труден за вас да излезете с 

подходящи примери за кандидатстване? Най-лесният? Защо? 

• Помислете за ситуацията на работното си място. Коя идея за 

приложение на принципа на лидерство бихте могли да приложите 

веднага? 

10 мин. 

 

Източници:  

 
Session Lab, www.sessionlab.com,  за да получите достъп до семинара, моля, 

влезте безплатно и отидете на следната връзка: 

https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-envelopes&dialog = 

метод & tab = търсене 

 

2. Работен план „Пица за лидерство“ 

 

Цели на обучението: 

http://www.sessionlab.com/
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-envelopes&dialog
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Обучаемите ще могат да разработят рамка за самооценка, за да идентифицират какви 

умения, атрибути и нагласи са важни за ефективното лидерство, и след това да оценят 

собственото си развитие и да инициират поставянето на цели. 

• Обучаемите ще могат да разсъждават върху различните измерения на това 

какви умения и нагласи са му необходими, за да бъде добър лидер. 

 

Препоръчителен размер на групата: 12 обучаеми (3-ма обучаеми x 4 екипа) 

Очаквано време: 30 минути 

Необходими материали: флипчарти, химикалки, лидерска пица (виж по-долу): 

• Integrity - Интегритет 

• Vision & Inspire - Визия и вдъхновение 

• Empathy - Емпатия 

• Value and Acknowledge people - Ценене и признаване на хората 

• Passion and Purpose - Страст и цел 

• Self-awareness - Самосъзнание 

• Self-efficiency - Самоефикасност 

• Prioritization - Приоритизиране 

 

 

 

 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Лидерът започва упражнението, като представя модела на „Пица за 

лидерство“: Това е инструмент за размисъл и самооценка, където 

10 мин. 
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обучаемите могат да мислят за най-важните умения и нагласи, които 

трябва да овладеят, за да бъдат велик лидер. 

Стъпка 2 

Лидерът представя тази версия на „Пица за лидерство“, за да 

демонстрира пример. Той определя време за участниците да 

подготвят свой собствен набор от важни лидерски умения и атрибути 

и ги помоли да нарисуват форма на пица и да етикетират филийките 

с елементите, които са изброени. 

10 мин. 

Стъпка 3 

В този момент лидерът може да помоли обучаемите да споделят 

своите рисунки с групата и да обяснят кои етикети са избрали. 

Обучаемите могат да обсъждат определени решения и да 

идентифицират общи модели в представата на групата за добър 

лидер. Лидерът моли участниците да се оценят по скала от 1 до 10 за 

всеки парче. (10 е ръбът, ако филията, 1 е сърцевината на пицата). 

Тази самооценка трябва да служи като базова линия за определяне 

на личните им цели за развитие на лидерството. Областите, в които 

учещите ги намират за по-слаби, трябва да получат по-голямо 

внимание в бъдещото си развитие. 

10 мин. 

 

Източници: 

 

Session Lab, www.sessionlab.com, за да получите достъп до семинара, моля, 

влезте безплатно и отидете на следната връзка 

https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-

pizza&dialog=method&tab = търсене 

 

 

3. Работен план за положителен работен климат 

 

Цели на обучението: 

• Обучаемите ще бъдат вдъхновени от този семинар да помислят за различните 

измерения на собствената си работоспособност, ролята им на професионалисти и 

условията им на труд. 

• Обучаемите ще могат да развият своите работни способности и личните си ресурси и 

да разберат, че развитието на всички етажи е важно през цялата работна кариера. 

Къщата за работна способност функционира добре и остава изправена, когато 

различните етажи се поддържат взаимно. 

 

Препоръчителен размер на групата: 10–20 участници 

http://www.sessionlab.com/
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-pizza&dialog
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership-pizza&dialog
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Очаквано време: 1 час 20 минути 

Необходими материали: Флип чарт, хартия с флип чарт, флумастери, шаблон на модел 

на Work Ability House, обикновени листове хартия, самозалепваща се лента и/или Blu-

tack, свободно място на стената, където могат да се поставят листове с флип чарт, камера 

за снимане на изхода на малките групи. 

 

 

 

 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 10 мин. 
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Преди да започне семинарът, ръководителят на семинара подготвя 

работните пространства за малките групи (поне 3 члена на група, поне 

3 групи) на подходящи места и за подходящия брой хора. Моделът 

Work Ability House е прикрепен към стената, а празни листове хартия А4 

са прикрепени до всеки етаж. Лидерът може също да нарисува 

илюстрация на процедурата, целите и инструкциите на семинара на 

флип чарта. Обучаемите са разделени на малки групи от минимум 

трима души. На всяка група се дава по един лист с флипчарт и 

флумастери. Чаршафите и писалките могат да бъдат разпределени на 

бюрата на малките групи преди време. 

Стъпка 2 

Ръководителят на семинара представя семинара и обяснява целите и 

процедурите му. След това лидерът чете избрания от него въпрос, като 

например „Какво прави служител, който има високо ниво на 

благосъстояние?“. Водачът дава пример за това как може да се 

извърши упражнението и чертае кола на флипчарта. Лидерът посочва 

клаксона на волана на автомобила и обяснява как може да се счита, че 

той представлява бдителността на служителя например. Водачът 

записва тази информация на чертежа. Той/тя може да покаже и 

нарисува повече от един пример, ако желае да го направи. Лидерът 

може също да мисли за характеристиките и частите на автомобила от 

собствената си гледна точка и да споделя лични примери. Броят на 

примерите трябва да бъде умерен, за да се предотврати прекомерното 

влияние на посоките на дейността в цеха. След това лидерът кани 

обучаемите да помислят върху въпроса и характеристиките на 

автомобила от гледна точка на себе си и работата си. Това помага за 

размисъл върху собствената ситуация, особено когато участниците не 

представляват една и съща работна общност. Лидерът трябва да 

напомни на обучаемите, че няма правилни или грешни отговори по 

отношение на характеристиките на теглената кола. Вместо това, 

участниците трябва да бъдат насърчавани да включват онези 

характеристики, които са важни за тях. 

20 мин. 

Стъпка 3 

Всяка малка група избира свой представител. Обучаемите могат също 

да се възползват от тази възможност да се представят на останалите 

членове на групата, ако вече не са запознати помежду си. След това 

групите започват да работят. Водачът дава на групите около 20 минути, 

за да завършат рисунката. Лидерът насърчава малките групи и 

наблюдава техния напредък. Важно е всеки обучаем да внесе поне 

една характеристика в чертежа на автомобил, произведен колективно 

от групата. Лидерът трябва да напомни на групите да гарантират, че 

20 мин. 
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всеки прави своя принос. Когато малките групи са завършили своите 

рисунки, те са прикрепени към стената. Представителите на малките 

групи се редуват, представяйки рисунката на своята група пред 

останалите групи. 

Стъпка 4 

Ръководителят представя модела на Work Ability House и обяснява 

неговите принципи на обучаемите. Характеристиките, споменати в 

чертежите, са поставени на различните етажи на Къщата за работна 

способност. Характеристиките се обсъждат един по един и тяхното 

настаняване в Къщата се решава чрез съвместно обсъждане. 

Обучаемите се канят да подчертаят това, което те считат за най-

значимите характеристики, споменати в чертежите. Лидерът трябва да 

посочи, че гледната точка на всеки е еднакво ценна и че възприятията 

могат да се различават значително при отделните индивиди, което 

означава, че характеристиките, подчертани от други обучаеми, трябва 

да бъдат третирани с отворено съзнание, дори ако въпросният човек не 

е съгласен. С появата на характеристиките лидерът ги записва на 

хартиените листове до всеки етаж. Характеристика може да се побере 

на повече от един етаж. Не всички характеристики, споменати в 

чертежите, трябва да бъдат поставени на различните етажи на къщата. 

10 мин. 

Стъпка 5 

Ако обучаемите представляват една и съща работна общност след 

поставянето на характеристиките до Къщата на трудовата способност, 

има две възможности 

• Всеки обучаем се изисква да присвои приоритети на 

характеристиките, отбелязани до етажите на къщата, като 

използва числата 1–3. Характеристиката, която се възприема 

като най-важна или най-висок приоритет за развитие, получава 

цифрата 1, следващата най-важна е цифрата 2 и т.н. На този етап 

водачът трябва да спомене, че ако обучаемите усетят, че липсва 

важна характеристика, те могат да добавят нови характеристики 

до етажите на къщата, когато определят приоритети на 

характеристиките. 

• На обучаемите се дават по три гласа, които те могат да подадат, 

като нарисуват кратки вертикални линии до характеристиките, 

които считат за най-важни или най-високите приоритети за 

развитие. Обучаемите могат да дадат и трите гласа на една 

характеристика или да разделят гласовете между множество 

характеристики. 

10 мин. 

Стъпка 6 10 мин. 
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Добре е да направите снимки на изхода за по-късна употреба. 

Обобщението на семинара е споделената гледна точка на всички 

обучаеми по отношение на трите най-важни въпроса, свързани с 

благосъстоянието на работното място, както и за потенциалните 

области на развитие. След това лидерът предоставя устно обобщение 

на характеристиките, които са получили най-много гласове, класирайки 

ги като най-висок приоритет или имащи най-голям брой вертикални 

линии до тях. Това е последвано от дискусия за това как да продължите 

от тук и какво ще се направи по тези въпроси. Дейността служи като 

буквар за колективна дискусия. Лидерът е отговорен да гарантира, че 

всеки има ясно разбиране за това какви са следващите стъпки. Ако 

дискусията по даден въпрос очевидно не е приключила, добре е да се 

споразумеете кога ще продължи. Понякога груповите дискусии могат 

да оставят мислите да кипят под повърхността. Поради тази причина би 

било добра идея да се осигури канал за обучаемите да комуникират 

своите мисли и обратна връзка след заниманието. Това може да се 

постигне чрез използване на формуляри за обратна връзка, 

разпространени в края на семинара и други подобни инструменти 

 

Източници:  

Буквар „Модел на уъркшоп за насърчаване на благосъстоянието при работа и 

трудоспособност, 2017. Салми Нина Неванперя, Хели Ханонен, Мерха Турпейнен, 

Сана Вехвиляйнен, Сирпа Луса, Ан Пунакалио, Сату Ментяри, Кирси Тимонен, 

Сузана Кемпайнен, Ева Туоминен , Jaana Laitinen. 

Финландски институт по професионално здраве - Каква е неговата 

работоспособност House, p. 14. 

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/TTL_Primer_2017_NETTI.pdf 

 

4. Работен план „Получаване на резултати чрез другите“ 

 

Цели на обучението: 

• Обучаемите ще могат да делегират и да вземат решения, тези две умения не са 

двоично нещо: или изпълнявам задача сам като ръководител на проекта, взимам 

решение, или го делегирам на член на екип. 

• Обучаемите ще могат умишлено да изберат подходящо ниво на делегиране в 

зависимост от оценяваната ситуация. Кое ниво на делегиране на обучаемите да избере 

зависи от задачата (трудността), старшинството на член на екипа и ситуацията (напр. 

Натиск във времето). 

 

Препоръчителен размер на групата: 12 обучаеми (3 обучаеми X 4 екипа) 

Очаквано време: 1 час 

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/TTL_Primer_2017_NETTI.pdf
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Необходими материали: Флипчарт с визуализация на 7 нива на делегиране, 49 карти (7 

цветни карти на комплект, 7 комплекта, вижте по-долу). 

 

 
 

 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Представете на обучаемите целта на сесията и първо им обяснете 

различните нива на делегиране: 

1 = КАЗВАНЕ на някого да изпълни задача или да вземе решение 

като мениджър, 

2 = ПРОДАВАНЕ - мениджърът взема решение и обяснява 

предимствата на членовете на екипа, 

3 = КОНСУЛТИРАНЕ - мениджърът решава какво да прави и как 

да го направи, но предварително се консултира с член на екипа, 

4 = СЪГЛАСИЕ - мениджърът и членът на екипа решават заедно, 

5 = СЪВЕТВАНЕ - члена на екипа да вземе решение, като 

предварително се консултира с мениджъра, 

6 = ЗАПИТВАНЕ - мениджърът пита, след като член на екипа е 

взел решение, 

7 = ДЕЛЕГИРАНЕ - член на екипа взема решение самостоятелно 

и не е необходимо да информира за подробностите. 

10 мин. 

Стъпка 2 

Всеки екип започва с изготвяне на списък с предварително дефинирани 

случаи или ситуации, в които обучаемите искат да създадат политика на 

делегиране, като се установи кой какво влияние има. Това може да 

варира от проектиране на проекти и пълномощия до наемане на нови 

членове на екипа. Всеки отбор играе тази игра по различен начин, така 

че лидерът може да следва някои от по-често срещаните правила, които 

30 мин. 
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споделяме тук, или да измисли свои собствени. Всичко е свързано с 

организацията и начина, по който действа всеки отбор при делегация и 

самоорганизация. Използвайте визуализация на флипчарт. 

Стъпка 3 

Групова дискусия: Обсъдете с обучаемите как се променят нивата на 

делегиране, когато мениджърът се фокусира по-скоро върху служителя 

и неговите нужди или е по-скоро ориентиран към изпълнението на 

задачата или и двете. 

20 мин. 

 

Източници: 

 

Управление 3.0: Делегиране и овластяване, семинари за лидерство и практики, 

основани от Юрген Апело https://management30.com/empower-

teams/delegation-empowerment/#7-levels-of-delegation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://management30.com/empower-teams/delegation-empowerment/#7-levels-of-delegation
https://management30.com/empower-teams/delegation-empowerment/#7-levels-of-delegation
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Подглава 6Б. Самоуправление 
 

Добре известно е, че степента, до която човек постига своите цели и успява в 

личния и професионалния си живот, в голяма степен зависи от нивото на мотивация и 

участие за поставяне на определени задачи, водещи до желаните крайни резултати. 

Намирането на мотивация, физическите и емоционални сили и волята да се ангажирате 

с тези задачи, понякога да правите компромиси и да излезете от зоната на комфорт е 

въпрос на самовлияние и процес на самоуправление. Освен това нивото на собствената 

ни убеденост относно нашата визия и действия пряко влияе върху начина, по който 

влияем на другите и ги убеждаваме да се съгласят с нас и да ни помогнат за постигането 

на нашите индивидуални или общи цели (глава 6А). Както заяви А. Мерсино (2007), ако 

не можете да управлявате себе си, не можете да управлявате и други. Следователно 

способността да обучаваме и развиваме нашите техники и способности за самовлияние 

помага да бъдем по-ефективни, увеличава нашата гъвкавост и способност да се 

адаптираме към променящата се среда, прави ни по-целенасочени и защитава нашето 

благосъстояние, тъй като не изживяваме задачите „трябва да се изпълнява” като 

неприятна тежест. 

Тази глава помага на съветниците в ПОО като Вас да научат повече за 

измерението на емоционалната интелигентност в способността да влияете на себе си. 

Първо ще проучите основите на тази способност и съответните й компетенции. След 

това ще имате достъп до два работни плана, които можете да използвате с учениците 

си, за да ги подкрепите в развиването на техните умения за самовлияние и 

самоуправление. 

 

Какво трябва да знаете за самоуправлението? 

 

Според някои теории процесът на самоуправление се разглежда като 

способността да контролираме емоциите си, така че те да не ни контролират (Мерсино, 

2007). Тази способност не се ограничава само до простото откриване на емоциите и 

сковаването им, за да се ограничат неприятните преживявания, но дори може да стигне 

по-далеч до умишлено провокиране на определени емоции (Goleman, 1998) или 

използването им, за да се постигнат конкретни цели (Mayer & Salovey, 1997). 

Способността да задържаме собствените си моментни нужди и емоции и да 

управляваме непрекъснато нашите тенденции може да помогне за преследване на по-

големи и по-важни цели в бъдеще (T. Bradberry, J. Greaves, 2005). Адел Б. Лин разглежда 

личното влияние като „способността на човека да се държи положително и да 

вдъхновява другите, както и себе си“ (А. Лин, 2008, стр. 8). Лин наблюдава личното 

влияние в две измерения: въздействие върху другите и въздействие върху себе си, 

където самовлиянието се определя от 5 ключови компетенции, които бихте могли да 

помогнете на учениците да развият: 
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● Самочувствие 

● Инициативност и отчетност 

● Ориентация към целта 

● Оптимизъм 

● Гъвкавост и адаптивност 

 

Нека да разгледаме накратко всяка от тези пет компетенции, по които можете да 

работите с учениците си: 

 

● Самочувствие, което е подходящо вярване в своите умения или способности. 

Докато развиват тази компетентност, обучаемите трябва да придобият умения за 

реална оценка на своите способности и да ги демонстрират по убедителен начин пред 

другите. По време на работата си трябва да обърнете внимание на разликата между 

увереност и арогантност. Самоувереният човек знае как да заеме позиция и да я изрази, 

без да обижда другите. Освен това можете да покажете на обучаемите значението на 

илюстрирането на техните способности с конкретни факти от тяхното минало и 

настояще. Можете да осигурите консултации и обучение по вербална и невербална 

комуникация, тъй като самочувствието много често се изразява дори неволно чрез 

специфичното използване на език, думи и език на тялото. 

● Инициатива и отчетност, които се ръководят отвътре за предприемане на 

стъпки или действия и поемане на отговорност за тези действия. Можете да се обърнете 

към тази тема с учениците си на два етапа: да обучите тяхната проактивност и сила на 

инициативата и да оцените последиците от инициативите, за да ги приемете и да 

поемете отговорността. Обучете обучаващите се как да идентифицират възможните 

области за инициативи в тяхната работна среда и им помогнете да намерят мотивация 

да вложат усилията в тези инициативи. Обърнете специално внимание на понятието 

„отчетност“, тъй като много често неприемането на отговорност след поемане на 

инициатива може да доведе до негативно поведение и разочарование. 

● Ориентация към целта, която поставя цели за себе си и живее и работи за 

постигането на тези цели. Докато практикувате целева ориентация с учениците си, 

обсъдете разликата между вътрешните и външните цели и как да ги идентифицирате. 

Наблегнете на разликата между инициатива и целева ориентация: човек може да 

генерира много инициативи, но без обща цел и ясна ориентация, докато друг човек би 

могъл да бъде много квалифициран в определянето на цели, но липсва инициатива, 

когато става въпрос за осъществяване на действия към тези цели. 

Инициативата е свързана с предприемане на действия, целенасочеността 

определя посоката на действие. Можете да осигурите консултации и да обучите 

обучаемите как да си поставят лични цели за всяка от различните им социални роли. 

Научете ги как да изграждат индивидуална система за поставяне на цели. Друг важен 

аспект, върху който трябва да се съсредоточите, е идентифицирането на конкретни 

професионални цели в съответствие с различни позиции и йерархични нива. 
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Ако искате да отидете по-далеч с тази компетентност, можете да работите върху 

способността за задаване на времева рамка за постигане на различни цели и да 

помогнете на вашите обучаеми да развият емоционални умения за справяне с 

неизпълнението на целите. 

● Оптимизъм, който има тенденция да гледа към светлата страна на нещата и да 

се надява на най-доброто. Ако искате да работите върху тази компетентност с вашите 

обучаеми, започнете от идентифицирането на тяхното ниво на оптимизъм/песимизъм 

относно конкретни ситуации от техния опит или поставянето им в хипотетични ситуации. 

След това можете да обучавате учениците си как да възприемат трудностите като 

предизвикателни възможности и да намират енергия или желание да поемат трудни 

задачи. Научете ги как да се справят с предизвикателства с позитивно настроение и 

добър морал и да приемат неуспеха като шанс за подобрение и стъпка по-близо до 

успеха. 

● Гъвкавост и приспособимост, което е способността да се адаптирате към 

нуждите на другите или ситуациите според случая. Вашата мисия за учене и обучение, 

когато работите върху развитието на тези компетенции с вашите обучаеми, е да им 

помогнете да оценят и повишат своята гъвкавост при мислене, вземане на решения и 

поведение, за да могат да реагират на постоянно променящите се условия, ситуации, 

хора и технологии в тяхната работна среда. Особено днес, когато цифровите технологии 

и роботизацията засягат все повече и повече всички производствени процеси, 

способността да се освободим от миналото и да се подготвим за бъдещето е от 

решаващо значение, когато става въпрос за интеграция на труда. „Адаптирането към 

технологиите, новите пазари, глобални влияния, сливания и придобивания, нови 

системи, нови шефове, ново строително пространство и дори виртуално пространство 

упражняват нашата гъвкавост.“ (Лин, 2008). Гъвкавостта и адаптивността също са тясно 

свързани с работните умения на екипа на обучаемите, тъй като това е свързано със 

способността да се пренареждат и приспособяват към другите. Можете да напътствате 

учениците си да упражняват своята съпричастност и способността си да дават и приемат 

взаимодействие с другите. Научете обучаемите за относителното измерение на 

„успешното поведение“. Успешното поведение в една ситуация може да доведе до 

провал в друга среда. Можете да обучите обучаемите се в способността да разбират 

околната среда и след това да коригират поведението си, за да получат желания 

резултат. 

 

 

Как влиянието върху себе си може да помогне на обучаващите се и 

защо е от значение в професионалния живот? 

 

Разбирането и обучението на техните умения за самовлияние може да 

подпомогне обучаемите по следните начини: 
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● Повишаването на тяхното самочувствие ще помогне на учещите Ви да поемат 

повече рискове, да преодолеят предизвикателствата, да се насочат към по-добри 

възможности за работа, да растат и да успеят да поемат трудни задачи. 

● Разбирането на измеренията на самочувствието ще позволи на обучаемите да 

демонстрират увереност на работното място, като избягват риска да бъдат арогантни и 

да обидят другите; 

● Увеличаването на способността им да предприемат инициативи ще направи 

учениците Ви по-активни в търсенето на възможности за работа и ще им позволи да 

бъдат по-независими и да се представят по-добре на работното си място, като са 

източници на идеи за подобрение за техните екипи и организации; 

● Знанието как да си поставяте цели ще даде по-добра ориентация в процеса на 

търсене на работа на Вашите обучаеми и ще им помогне да оценят своите приоритети 

както в личните, така и в професионалните си реализации; 

● Самочувствието и оптимизмът ще повишат мотивацията на Вашите обучаеми и 

ще облекчат процеса на трудова интеграция; 

● Развивайки техния оптимизъм и умения да виждат възможности във всяка 

предизвикателна ситуация, ще подобрите постоянството и ефективното решаване на 

проблемите на Вашите ученици и ще осигурите добро здраве и дори дълъг живот и 

свобода от травмиране; 

● Гъвкавостта и адаптивността ще подобрят професионалния успех и 

популярност на Вашите обучаеми и ще увеличат шансовете им за намиране на работа и 

приспособяване към нейните изисквания. 

 

В следващия раздел ще представим подробно плановете за семинари, които 

можете да използвате с учениците си, за да ги подкрепите да оценят реално и да 

подобрят уменията си за самовъздействие. Съществуват обаче множество дейности и 

ресурси, които можете да използвате, за да подпомогнете учениците си в този учебен 

процес, като тестове за личност, дейности за саморефлексия и анализ, визуални методи, 

инструменти за планиране и т.н. 

 

Източници: 

● Mersino, Anthony C. 2007. Емоционална интелигентност за ръководителите на 

проекти: уменията на хората, от които се нуждаете, за да постигнете 

изключителни резултати. 

● Даниел Гоулман, 1998. Работа с емоционална интелигентност. Книги за баня. 

● Mayer & Salovey, 1997. „Какво е емоционална интелигентност?“, P. Salovey & D. 

Sluyter (Eds). 

● Травис Брадбъри и Джийн Грийвс, 2005. Бърза книга за емоционалната 

интелигентност: всичко, което трябва да знаете, за да задействате своя 

еквалайзер. 
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● Лин, А. Б. 2005. Разликата в EQ: мощна програма за задействане на 

емоционалния интелект. 

● Лин, А. Б. 2008. Интервюто за EQ: Намиране на служители с висока 

емоционална интелигентност. 

 

 

Работни планове за семинари 

Подкрепете обучаващите се да придобият умения за 

самоуправление 
 

1. Работен план „Действайте сякаш…“ 

 

Цели на обучението: 

● Обучаемият ще разбере как да възприеме поведение, с което може да различава 

емоционално състояние. В резултат на това емоционалното състояние на обучаемия ще 

бъде повлияно от възприетото поведение. 

● Обучаемите ще тренират следните способности: излизане от зоната си на комфорт, 

съобразяване с външни обстоятелства освен собствените си нужди и воля, 

самочувствие, инициативност, целенасоченост, оптимизъм, гъвкавост. 

 

Препоръчителен размер на групата: 5 до 15 обучаеми 

Очаквано време: 60 мин 

Необходими материали: голямо пространство, така че всички участници да могат да 

образуват кръг; музика, за да можете да възпроизвеждате музика на заден план. 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Започнете с представянето на техниката „действай сякаш“ като един 

от най-мощните инструменти, използвани от когнитивно-

поведенческата терапия, както и в актьорските практики и обучения. 

Действайки така, сякаш може да помогне на обучаемите да работят 

чрез навици и модели, които им пречат да постигнат желаните цели. 

Това е изключително полезен инструмент за промяна на мисли, 

убеждения и нагласи, 

 

Техниката е известна още в народите като „фалшифицирайте я, 

докато успеете“ и можете да илюстрирате презентацията си с 

примера на „Вълкът от Уолстрийт“: „Действайте сякаш! Действайте 

така, сякаш сте богат човек, вече сте богат и тогава със сигурност ще 

5 мин. 
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станете богати. Действайте така, сякаш имате ненадминато доверие и 

тогава хората със сигурност ще имат доверие във Вас. Действайте 

така, сякаш имате несравним опит и тогава хората ще следват съвета 

Ви. И действайте така, сякаш вече постигате огромен успех и  където 

и да съм днес - ще станете успешен.“ - Джордан Белфорт, „Вълкът от 

Уолстрийт“. 

 

Действайки сякаш е много мощен инструмент, който просто се състои 

в поведение, мислене и чувство, сякаш вече имаме нещо, което 

искаме, или че нещо, което искаме да се случи, вече се случва в 

живота ни или че вече знаем как да направим нещо, което наистина 

искаме да направим. 

 

Накратко помолете учениците си да обмислят това и да споделят своя 

опит, в случай че вече са използвали подобен подход в процеса на 

търсене на работа. 

Стъпка 2 

Поставете динамична музика като фон. 

Помолете учениците си да образуват кръг. 

След това възложете на всеки от тях роля. Например: 

„Действайте така, сякаш се страхувате от тъмнината.“ 

„Действайте така, сякаш сте милионер.“ 

„Действайте така, сякаш подозирате съпруга си в изневяра.“ 

„Действайте така, сякаш сте носител на Оскар.“ 

„Дръжте се така, сякаш току-що сте повишени за главен 

изпълнителен директор на компанията.“ 

 

Сега помолете всеки участник да отиде един по един в центъра на 

кръга и да се държи според определената роля. Участниците могат да 

взаимодействат с останалата част от групата или да действат 

индивидуално. Всяко „представление“ трябва да продължи не повече 

от 2 минути. 

 

Когато всички са участвали, помолете групата да сподели съвсем 

накратко какво е било трудно за тях и как са се чувствали по време на 

упражнението. 

20 мин. 

Стъпка 3 

Сега помолете всеки участник да идентифицира автоматичната мисъл 

или дисфункционално убеждение, което се издига по пътя му към 

желаната позиция. 

 

20 мин. 
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Помолете ги също да идентифицират всички неща, които биха 

направили, ако вярват в точно обратното на тази мисъл. 

 

Сега ги помолете да отидат отново един по един в центъра и да 

илюстрират тези противоположни мисли с едно твърдение. 

 

Когато всички са участвали, помолете групата да сподели съвсем 

накратко какво е било трудно за тях и как са се чувствали по време на 

упражнението. 

Стъпка 4 

Обсъдете и размислете по-подробно  за двете упражнения с групата 

обучаеми. Поканете всеки участник да сравни двете преживявания и 

да обясни как се е чувствал преди, по време и след упражнението. 

Помолете участниците да дадат обратна информация за 

изпълненията на останалите и да сравнят достоверността на 

изпълненията в двете упражнения. 

 

Можете да им зададете допълнителни въпроси като: 

- Какво би ви спряло да се държите „като че ли“ в реална 

ситуация? 

- Какви биха могли да бъдат последиците за Вас и за 

останалите? 

- Как планирате да преодолеете трудностите, които сте 

изпитвали по време на упражнението? 

- Научихте ли нещо ново за себе си? 

10 мин. 

Стъпка 5 

Посъветвайте учениците си да продължават да повтарят ежедневно 

изпълненото поведение поне един месец и да наблюдават ефекта. 

Става ли по-лесно? Оказва ли влияние върху ежедневието им? и т.н. 

Кажете им да помислят за други поведения, които биха искали да 

променят и да повторят упражнението с тези други примери. 

5 мин. 

 

Това упражнение е вдъхновено от A.B. Lynn, The EQ Difference, 2005, стр. 220 и 

практиките за когнитивна поведенческа терапия. 

 

2. Работен план „Но нямах предвид ...“  

 

Цели на обучението: 

● Чрез това упражнение учениците Ви ще видят как да мислят за резултата от 

поведението си, а не за намерението на поведението си. 
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● Упражнението трябва да помогне за подобряване на тяхната съпричастност и 

способността им да разрешават конфликти. Те ще развият способността да виждат 

поведението си от гледната точка на другия човек. 

● Това би помогнало на обучаемия да повлияе по-лесно на своите действия, за да 

постигне по-добри резултати. 

 

Препоръчителен размер на групата: 10 до 20 обучаеми 

Очаквано време: 50 минути 

Необходими материали: хартия, химикал, работен лист за намерения, както е показано 

по-долу. 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Говорете с обучаемите за думата „намерение“. Помолете ги да 

споделят своите идеи за значението на думата намерение. Обяснете, 

че нашите намерения не са видими за хората, с които общуваме. 

Единственият начин намерението да стане видимо е чрез поведение и 

думи. Дайте няколко лични примера за това, когато намерението и 

поведението са подравнени и грешно подравнени. 

5 мин. 

Стъпка 2 

1. Дайте на всеки обучаван работен лист. 

2. Помолете ги да помислят за инцидент, при който 

намеренията им не съвпадат с думите или поведението им. 

3. Помолете ги да попълнят работния лист. 

15 мин. 

Стъпка 3: 

След като всеки обучаем попълни работния лист, поканете ги да 

представят своите казуси един по един. 

 

Използвайте случая, за да обсъдите с групата всеки случай и да ги 

поканите да обмислят подробно своите мнения и чувства относно 

споменатите ситуации. 

 

Можете да използвате следните въпроси в подкрепа на динамиката на 

дискусията: 

 

● Каква е ползата от размишляването в случаи, когато нашето 

намерение не е имало желания резултат? 

● Как можем да използваме тази информация, за да подобрим 

взаимодействието си с другите? 

20 мин. 
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● Защо е важно да помислите за алтернативен начин на 

поведение? (Като мислим за алтернативен начин, по който 

бихме могли да се държим, ние се подготвяме и практикуваме, 

за да сме по-добре подготвени за следващия повод.) 

● Какво можем да направим след факта? (Разговорът за 

ситуацията с другата страна винаги се препоръчва, за да можем 

да подобрим атмосферата. Това също така Ви дава възможност 

да се извините и да разберете напълно перспективата на 

другия.) 

 

Внимание: Уверете се, че по време на упражнението обучаемите не 

обвиняват другия, като казват неща като: „Не сте разбрали правилно“ 

или „Много сте чувствителни“ или „Не сте ме послушали“. Целта на 

това упражнение е да помогне на участниците да проучат тяхното 

поведение и как това поведение е могло да бъде променено, за да се 

постигне по-добър резултат. 

Стъпка 4 

В края на упражнението можете да зададете следните въпроси: 

● „Как се чувствахте по време на упражнението?“ 

● „Научихте ли нещо ново за себе си?“ 

● „Как бихте искали да използвате това, което обсъдихме днес, 

при вашето ежедневно търсене на работа, реализация или 

постигане на цел?“ 

10 мин. 

 

 

Работен лист за намерения 

 

Казах или 
направих ... Имах 
предвид ... 
Резултатът ... 
Можех да кажа / 
направя ... 

Казах или 
направих ... Имах 
предвид ... 
Резултатът ... 
Можех да кажа / 
направя ... 

Казах или 
направих ... Имах 
предвид ... 
Резултатът ... 
Можех да кажа / 
направя ... 

Казах или 
направих ... Имах 
предвид ... 
Резултатът ... 
Можех да кажа / 
направя ... 

 
Пример: „Не 
мислех, че е голяма 
работа.“ 
 

 
Пример: „Не 
мислех, че е голяма 
работа.“ 

 
Пример: „Не 
мислех, че е голяма 
работа.“ 

 
Пример: „Не 
мислех, че е голяма 
работа.“ 
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Това упражнение е вдъхновено от A.B. Лин, Дейности за бърза емоционална 

интелигентност за заети мениджъри, 2007, стр. 108). 

 

3. Работен план за поставяне на цели 

 

Цели на обучението: 

● Накарайте обучаемите да разберат важността на всяка от техните социални роли и да 

дефинират цели за всяка роля. 

● Разберете значението на баланса при постигането на всяка свързана с ролята цел. 

● Научете как да задавате SMART цели. 

 

Препоръчителен размер на групата: 15 до 25 обучаеми 

Очаквано време: 60 мин 

Необходими материали: хартия, химикал, работен лист за цели, както е показано по-

долу. 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1: 

Започнете, като представите на учениците си концепцията за 4 

идентичности, както е показано на снимката: 

                                                

             

 
                                                           

 

Програмираната идентичност е свързана с това как нашите родители, 

приятели, колеги, мениджъри и т.н. очакват от нас да растем и да се 

развиваме в нашите лични и професионални роли. Тя е силно свързана 

с очакванията на обществото, в което живеем. 

10 мин. 

Програмирана 

идентичност 

Създадена 

идентичност 

Отразена 

идентичност 

Запомнена 

идентичност 

ДРУГИТЕ АЗ 

БЪДЕЩЕ 

МИНАЛО 
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Отразената идентичност е начина, по който тези други (родители, 

приятели и т.н.) ни виждат въз основа на нашето реално поведение и 

постижения. 

 

Запомнената идентичност представлява нашето лично мнение за нас 

самите и за нашите постижения, основани на миналия ни опит. Важно е 

да се отбележи, че ако сме били добри в танците преди 10 години и не 

сме танцували оттогава, може да сме загубили тези умения. Все едно, че 

не знаехме как да пишем есета преди 5 години, но през последния 

месец отидохме в клас по есе, сега имаме по-добри умения за писане. 

Важно е да оценим нашата идентичност в настоящия момент! 

 

Създадената идентичност е мястото, където бихме искали да отидем. 

Това е свързано с най-добрата интерпретация на самите нас в бъдеще, 

каквато желаем. Това е идентичността, която трябва да се има предвид 

при определяне на бъдещи цели. 

Стъпка 2 

Сега помолете учениците си да идентифицират 4 социални роли, които 

имат в момента. 

 

Първата роля винаги трябва да бъде „Аз“. Помолете ги да помислят 

какви са техните отговорности, желания, очаквания по отношение на 

личните нужди и желания. Тогава те могат да добавят „семейна роля“ 

(сестра, майка, син и т.н.) и „професионална роля“ (мениджър, касиер, 

медицинска сестра и др.), „Специфична роля в социалната група“ 

(приятел, член на спортен екип, театър член на класа и т.н.) и така 

нататък ... 

5 мин. 

Стъпка 3 

Представете концепцията за цел „SMART“ /„УМНО“/: 

S - целта трябва да бъде конкретна 

М - целта трябва да бъде измерима 

A - целта трябва да бъде постижима 

R - целта трябва да има отношение към конкретна лична роля 

Т - целта трябва да бъде ограничена във времева рамка. 

5 мин. 

Стъпка 4 

Сега помолете учениците си да използват Работния лист за целите 

(първите 2 колони) и да идентифицират цел за всяка от 4-те роли, които 

са дефинирали преди това. 

Дайте им следните насоки: 

1. Помислете за създадената си идентичност. Например бих 

искал да говоря испански. 

10 мин. 
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2. Помислете за целите, които са свързани с тази идентичност в 

момента. Например: Работя с много испанци и овладяването на 

езика би ми помогнало в работата. 

3. Формулирайте тези цели по много специфичен и измерим 

начин. Например: Овладейте испански език на ниво C2. 

4. Оценете дали тази цел е постижима? Много добре ли сте в 

изучаването на езици? Имате ли необходимото време, което да 

отделите? и т.н. 

5. Задайте времева рамка, в която искате да постигнете тази цел. 

Например: След 10 месеца да овладеете испански език на ниво 

C2. 

Стъпка 5 

След като дефинирате целите, поканете всеки учащ да ги представи и 

обсъдете резултатите и мислите, и чувствата, които участникът е 

изпитвал по време на упражнението. 

Какви бяха трудностите, които срещнаха? 

15 мин. 

Стъпка 6 

Помолете учениците си да помислят кои са задачите, които трябва да 

изпълнят, за да се доближат до дефинираните цели и в какъв ред да 

изпълняват тези задачи? 

Обсъдете важността на определянето на приоритети. Приоритизирането 

е силата да се каже „Да“ на важните задачи и „Не“ на по-малко важните. 

Помолете ги да попълнят последните две колони на работния лист за 

целите. 

10 мин. 

Стъпка 7 

За да завършите упражнението, можете да обсъдите с обучаемите 

цялостното преживяване и да ги попитате дали са открили нещо ново за 

себе си и как ще използват техниката SMART в процеса на търсене на 

работа. 

5 мин. 

 

Работен лист за цели 

Ролеви задачи  Цел  Цел през 
следващата 
седмица  

Задачи през 
следващия месец 

Пример: 

магистърска степен 

Завърши моя 

магистърски курс 

Прочетете първите 

две глави от книгата 

„Икономика“ 

Прочетете 5 глави от 

икономическата 

книга. 

 

Това упражнение е вдъхновено от книгата на Шон Кови „7-те навика на 

високоефективните тийнейджъри“. 



105 
 

Глава 7 

Управление на професионални и 

лични цели 
 

Тъй като едно от основните измерения на емоционалната интелигентност, 

овладяването на целите и визията помага на обучаемите да открият повече за себе си и 

да намерят работа или да следват кариерния път, който съответства на техните 

ценности, интереси, умения, харесвания, мотивация, силни страни и др. Защо целта е 

важна? Ричард Н. Болес, автор на бестселъра „Какъв цвят е вашият парашут?“ - един от 

най-добрите ръководства за кариера през последните четири-пет десетилетия има най-

добрия отговор, който отлично описва настоящото положение на пазара на труда и на 

тези, които търсят първата си работа или промяната в кариерата си: да намерят 

мечтаната си работа, не успяват не защото им липсва достатъчно информация за пазара 

на труда, а защото им липсва достатъчно информация за себе си.“ (2012, Kindle edition, 

Loc. 3352). 

Тази глава помага на съветниците в ПОО като вас да научат повече за 

измерението на емоционалната интелигентност при овладяването на целта и визията. 

Първо ще проучите основите на тази способност и съответните й компетенции. След 

това ще имате достъп до два плана за работилница, които можете да използвате с 

учениците си, за да ги подкрепите в намирането на целта им, определянето на техните 

ценности и планирането да предприемат действия за професионалните си цели. 

 

Какво трябва да знаете за овладяването на целта и 

визията? 
Адел Б. Лин смята овладяването на целта и визията като една от основните 

области на емоционалната интелигентност, тъй като е „и причината, поради която се 

стремим към емоционална интелигентност, и двигателят, който ни държи закотвени“ 

(2005, стр. 42). По този начин тя го определя като „способността да се внесе автентичност 

в живота на човек и да се изживеят неговите намерения и ценности“. (Lynn, 2008, стр. 

129). Тази способност ни помага да управляваме нашите емоции и взаимоотношения с 

другите. В актуализирания модел на способност за емоционална интелигентност на 

Mayer, Caruso & Salovey (2016), тази способност може да бъде идентифицирана в 

четвъртия клон - Управление на емоциите, в следните области на разсъждение: 

„Оценете стратегиите за поддържане, намаляване или засилване на емоционалната 

отговор”, съответно „Ефективно управлявайте собствените си емоции, за да постигнете 

желания резултат ”(стр. 294). 
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За да подпомогнете успешно обучаващите се, трябва да се запознаете с 

компетенциите, които те трябва да придобият, за да постигнат овладяването на целта и 

визията. Според Lynn (2008) има три основни компетенции. По този начин Вашите 

обучаеми трябва да могат да: 

1. Разбират тяхната житейска цел и ценности; 

2. Предприемат действия за постигане на тази цел; 

3. Постигнат автентичност в своя професионален живот. 

Нека разгледаме накратко всяка от тези три компетенции, които вашите 

обучаеми трябва да развият: 

1. Разбирайки целта и ценностите си, обучаемите трябва да се научат как да 

откриват и разбират себе си, като идентифицират и дефинират ясно своите ценности, 

интереси, мотивации, умения, таланти, силни страни и т.н. По този начин, Вашите 

консултантски и обучителни услуги трябва да ги насочват в този процес на обучение, 

като същевременно ги подкрепя да разберат как ясната цел им помага да получат 

работата, която винаги са искали. 

Досега може да се запитате каква е целта. Смятаме, че най-добрият отговор на 

Вашия въпрос е този, даден от Матю Кели в книгата си „Мениджърът на мечтите“: 

„Целта на човек е да стане най-добрата версия на себе си“ (2007, стр. 21). Помогнете на 

учениците да открият коя е най-добрата им версия, в която искат да се развият. Също 

така ги научете, че това не е процес за решаване на проблеми, а учебен, който се случва 

на етапи, изследвайки и преживявайки живота (Bolles, 2017). 

2. Вашите обучаеми също трябва да знаят, че не е достатъчно да открият тяхната 

цел и ценности, да подобрят своята емоционална интелигентност и трудов живот. Те 

също така трябва да могат да предприемат действия, за да постигнат целта си и да 

реализират своите ценности. Бихте могли да им помогнете да определят какви действия 

трябва да предприемат и какво ги мотивира да предприемат тези действия. Те също 

трябва да научат специфични техники за постигане на своите цели и мечти и за 

мобилизиране на енергията си за това. Те трябва да използват самоконтрол, 

дисциплина, правилно калибриране на емоциите и изграждане на добри 

взаимоотношения с другите. И накрая, те трябва да могат да идентифицират апатия и 

негативизъм, породени от липсата на връзка между тяхната работа и тяхната цел и 

ценности. 

3. И накрая, Вашите обучаеми трябва да се научат как да станат автентични и 

прозрачни. Като съветник на ПОО, вие трябва да ги насочвате към разбиране и 

привеждане в съответствие на техните мотиви, действия, намерения, ценности и цели. 

Привеждането в съответствие на всичко това помага на обучаемите да живеят в 

професионален живот с по-малко конфликти и разочарования и по-полезни и надеждни 

отношения. Обучаемите трябва да се научат как да идентифицират негативните емоции 

от противоречащи си ценности или цели, да управляват емоциите и да възприемат нов 

подход в своя професионален живот. И накрая, те трябва да научат, че в отношенията 

автентичността просто означава да се спазват ангажиментите и обещанията. 



107 
 

 

Как овладяването на целта и визията може да помогне на 

обучаващите се и защо е уместно в професионалния живот? 
Изследвайки предимствата от овладяването на целта и визията, както Lynn (2005, 

2008) ги представя, ние научаваме, че тези умения за разбиране на собствените цели и 

ценности, предприемане на действия спрямо тях за постигане на автентичен живот 

могат да подпомогнат Вашите обучаеми, както следва: 

● Идентифицирането на целта и ценностите помагат на обучаемите да си 

намерят работа, която да ги удовлетворява и да живеят с по-малко 

разочарования, стрес или други негативни емоции. Както Кларк, Остервалдер 

и Пинеър (2012) казват: „Мечтаните работни места се създават по-често, 

отколкото се намират (...) създаването на едно изисква силно самопознание“ 

(стр. 84). 

● Познаването на тяхната цел улеснява много обучаемите да определят какви 

емоционални реакции трябва да служат на тази цел и кои емоционални 

реакции ще я саботират. По този начин те могат ефективно да управляват 

емоциите си, за да постигнат конкретна цел за себе си. 

● Приближавайки трудовия живот чрез по-голяма цел, обучаемите ще имат по-

добро разбиране къде да сложат енергията си и ще губят по-малко време и 

ресурси за негативни моменти и емоции. 

● Ясната цел и ценности също помагат на процеса на вземане на решения, когато 

обучаемите са изправени пред труден избор в работата или живота. 

● Целта поддържа всеки мотивиран и ангажиран в работата, работата и живота 

си. 

● Когато предприемат действия към целта си, обучаемите придобиват усещане 

за самоконтрол, овластяване и щастие. 

● Когато се опитват да приведат в съответствие мотиви, действия, намерения, 

ценности и цели, обучаемите няма да се стремят да се впишат в организации, 

които са против техните ценности или цели и да намерят по-добра работа за 

себе си. 

● Автентичността им помага да постигнат високо ниво на доверие и уважение 

сред своите екипи и да подобрят своите работни взаимоотношения. 

В следващия раздел ще представим подробно два работни плана, които можете 

да използвате с учениците си, за да ги подкрепите да идентифицират тяхната цел и да 

направят планове за предприемане на действия спрямо тяхната цел и ценности. Можете 

обаче да използвате множество дейности и ресурси, за да подпомогнете своите 

обучаеми в този процес на обучение за себе си, като тестове за личност, саморефлексия 

и дейности за анализ, визуални методи, инструменти за планиране и др. Много от тях 

са налични в споменатите източници в това кратко въведение. 
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емоционална интелигентност. 
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емоционалната интелигентност: принципи и актуализации. Преглед на 

емоциите. Кн. 8, No 4, стр. 290-300. 

 

Работни планове за семинари 

Подкрепете учениците си, за да придобият владеене на целта и 

визията 
 

1. Работен план с множество роли 
 

Цели на обучението: 

● Обучаемите ще могат да се дефинират, разбирайки техните ценности, по начин, който 

да помогне за напредъка на техния професионален живот; 

● Обучаемите ще могат да идентифицират кариера/работа, които да съответстват на 

техните ценности, интереси, мотивация или харесвания. 

 

Препоръчителен размер на групата: 10 до 20 обучаеми 

Очаквано време: 60 минути (1 час) 

Необходими материали: големи лепкави бележки или цветни листове хартия A4/A5, 

химикалки, маркери 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Въведете упражнението, като представите на участниците мнението 

на Ричард Н. Болес относно „търсенето на работа“ (вж. по-горе): 

„Повечето ловци на работа, които не успеят да намерят мечтаната си 

работа, се провалят не защото им липсва информация за пазара на 

труда, а защото им липсва информация за себе си ”. Идеята е да се 

покаже на обучаващите се, че през повечето време не става въпрос 

5 мин. 
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за работните места, които им се предлагат, а за научаването на 

повече за това кои са те, какво могат да правят, каква е тяхната 

добавена стойност и какво те биха искали за себе си в този живот. 

 

Помолете обучаемите да обмислят това и да споделят в цялата група 

своите идеи или опит, които биха могли да имат, които биха могли 

да бъдат свързани с този подход към пазара на труда. 

Стъпка 2 

Кажете на обучаемите, че ги запознавате с мощен и бърз инструмент, 

разработен от Ричард Н. Болес, наречен „Кой съм аз?“. Този 

инструмент им помага да разкрият множеството роли, с които в 

момента се идентифицират и да определят ежедневните неща, 

които обикновено ги карат да се чувстват развълнувани, изпълнени, 

полезни, доволни и т.н. 

 

Помолете всеки обучаван да вземе десет големи лепкави бележки 

или десет празни листа цветна хартия. В горната част на всеки лист 

хартия те трябва да запишат въпроса: „Кой съм аз?“ 

 

Всеки учащ отговаря на въпроса „Кой съм аз?“ с цел идентифициране 

на десет подходящи роли, които в момента съществуват в личния или 

професионалния му живот, като студент, син/дъщеря, говорител, 

писател, инженер и т.н. 

 

Обучаемите размишляват и отговарят, като пишат или нарисуват 

всяка роля на различен лист хартия или лепенка. 

5 мин. 

Стъпка 3 

Поканете обучаемите да формират двойки и да си помагат взаимно 

да анализират ролите. Обучаемите трябва да питат и обсъждат всяка 

роля: 

1) защо са избрали тази роля и защо е важна за тях; 

2) това, което ги вълнува / прави щастливи / им носи радост 

от тази роля. 

 

Например, за „говорител“, един човек може да се радва на 

вниманието, признанието, изнасянето на мощни или мотивационни 

речи, работа в мрежа; докато за „писател“ един човек може да се 

радва на възможността за себеизразяване, творческа работа, 

обществено признание и т.н. 

 

20 мин. 
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Обучаемите ще обмислят и обсъждат по двойки и след това ще 

запишат своите отговори за двата въпроса под всяка от десетте роли. 

Стъпка 4 

По двойки помолете учениците да си помагат да определят 

приоритетите на ролите, като обсъждат и решават кои роли са по-

важни за тях. Най-важните роли трябва да останат на върха, докато 

по-малко важните роли ще отидат в долната част на купчината 

листове/лепенки. 

 

Учещите се канят да визуализират ролите и приоритетите в живота 

си и да обмислят нещата, които са написали под всяка роля, за да 

идентифицират общите знаменатели в тези десет отговора. 

 

Например, използвайки примерите по-горе за „писател“ и 

„говорител“, общият знаменател би бил „разпознаването“. 

Обучаемите ще запишат общите знаменатели на отделен лист. 

 

Обяснете на обучаемите как тези знаменатели, които непрекъснато 

се повтарят в своите най-подходящи професионални или лични 

роли, представляват техните основни ценности, харесвания, 

интереси и мотивации. Как те ги накараха да избират тези роли или 

да се наслаждават на тези роли по начина, по който го описваха. 

20 мин. 

Стъпка 5 

Помолете някои обучаеми да споделят резултатите си и „аха“ 

моментите, които са имали в упражнението, с цялата група. 

Обсъдете заедно с обучаемите резултатите, които са получили. 

Обяснете им, че тези общи знаменатели са техните отправни точки 

за търсенето на мечтана работа или конкретна кариерна пътека, 

защото това са нещата, които им носят вълнение, радост, 

удовлетворение, щастие и т.н. 

 

Можете също така да зададете някои последващи въпроси или да 

разширите дейността с повече моменти за размисъл и дискусия, 

започвайки от тези въпроси: 

- Какви работни места според Вас трябва да търсите сами сега, след 

като знаете какво Ви кара да се чувствате щастливи или 

развълнувани? 

- Как бихте се рекламирали, как бихте изградили Вашата марка (във 

Вашите автобиографии или акаунти в социалните медии) сега, след 

като знаете Вашите най-важни професионални роли и 

професионални очаквания, ценности, харесвания, интереси? 

10 мин. 
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Този план на семинара е вдъхновен от упражнението „Множество роли“ от: 

Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. Метод от една 

страница за преоткриване на вашата кариера, стр. 93-95. 

 

2. Работен план за личен бизнес модел Canvas 

Цели на обучението: 

● Обучаемите ще могат да визуализират стойността, която могат да предоставят на 

всеки работодател или собствен бизнес. 

● Обучаемите ще изяснят какви действия трябва да предприемат, за да постигнат 

професионалните си цели. 

 

Препоръчителен размер на групата: 10 до 20 обучаеми 

Очаквано време: 100 минути (приблизително 1,5 часа) 

Необходими материали: лепкави бележки, хартиени листове за флипчарт, маркери, 

химикалки 

Стъпки в семинара: 

 

СТЪПКИ ВРЕМЕ 

Стъпка 1 

Представете по-точно целта на сесията на обучаващите се, за да им 

помогнете да проектират своя професионален бизнес модел за 

изкарване на прехраната, като същевременно преценят кои са те, 

какво притежават и какво биха искали да правят. 

 

Помолете учениците да изградят визуален модел за това кои са те, 

какво искат, какво биха искали да правят и каква е тяхната визия за тях 

самите. Те трябва да мислят, че техният бъдещ работодател или 

настоящ работодател ги моли да се представят с помощта на такъв 

визуален модел, изграден върху един лист хартия за флипчарт. 

Помолете ги да си представят как биха структурирали тази 

презентация, как биха я направили по-визуална и каква информация 

биха включили. 

 

След като приключат, помолете някои от тях да представят своите 

модели пред групата и да обсъдят някои прилики или разлики между 

тях. 

30 мин. 

Стъпка 2 

Кажете на обучаемите, че такъв визуален модел за представяне на 

тяхната професионална визия вече съществува и той е създаден, за да 

45 мин. 
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подкрепи хората, които искат да започнат или да променят кариерата 

си. Представете им Платното на личния бизнес модел, разработено от 

Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur (2012), като инструмент за анализ и 

планиране за визуализиране на техния професионален път. 

Присъединете се безплатно към общността Business Model You и 

можете да изтеглите платното на тази връзка: 

https://community.businessmodelyou.com/. 

 

Обяснете платното, като въведете всеки от следните блокове с 

конкретни примери (можете да изградите тези конкретни примери от 

Вашата собствена професионална кариера или от определени 

професии, които смятате за подходящи за обучаемите): 

1.Ключови ресурси - кой сте и какво имате (обучаемите трябва 

да идентифицират своите най-силни интереси, способности, 

умения, личност, знания, опит, работа в мрежа, активи и т.н.); 

2. Ключови дейности - това, което правите (ключовите дейности 

се управляват от ключови ресурси, които са критични задачи, 

които обучаемите биха могли да изпълнят за конкретни 

клиенти; те също трябва да включват най-важните дейности, 

които отличават техните професии от другите, подобно на 

уникална продажба); 

3. Клиенти - на кого помагате (обучаемите трябва да помислят 

кои биха били организациите или хората, които биха платили 

за ключовите им дейности; кои биха могли да бъдат тези 

компании/хора, които се интересуват от дейностите, 

ресурсите, ценностите, които могат да предложат); 

4. Предоставената стойност - как помагате на клиентите 

(обучаемите трябва да мислят за ползите, които техните 

клиенти биха могли да получат от техните ключови 

дейности); 

5. Канали - как те познават/как доставяш (обучаемите трябва да 

помислят как клиентите, които са дефинирали в блок 3. ще 

открият, ще ги изберат измежду другите и как биха могли да 

се възползват от стойностите, идентифицирани в блок 4.); 

6. Взаимоотношения с клиенти - как си взаимодействате 

(обучаемите трябва да помислят как биха искали да 

обслужват своите клиенти - лично, лице в лице, онлайн, чрез 

преживявания „без ръце“ и т.н.); 

7. Ключови партньори - които ви помагат (обучаемите трябва да 

мислят за своите поддръжници, ментори, треньори, 

съветници или други лица, които биха могли да им помогнат 

https://community.businessmodelyou.com/
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с мотивация, съвети, възможности за растеж, препоръки, 

допълнителни ресурси и т.н.); 

8. Приходи и ползи - какво получавате (обучаемите трябва да 

помислят какъв вид доходи и обезщетения за работа биха 

искали, включително неизмерими ползи, като 

удовлетворение, признание, щастие, участие в общност и 

т.н.); 

9. Разходи - какво давате (обучаемите трябва да помислят за 

„разходите“, които са готови да направят за новия си 

професионален план или новата работа, която искат, като 

време, енергия, стрес, пари за пътуване до работното място, 

обучение, устройства, дрехи и т.н.). 

 

Помолете участниците да се върнат към собствените си визуални 

модели, разработени в Стъпка 1, да прехвърлят информация от там и 

да добавят повече информация за себе си в този нов визуален 

инструмент - Платното на личния бизнес модел. 

Стъпка 3 

Разделете учениците на двойки и ги помолете да си представят 

Платното на личния бизнес модел, което са направили за себе си. Те 

трябва да водят размишляващи дискусии за своите модели, да си 

задават въпроси, да дават обратна връзка и, ако е необходимо, да ви 

включват, за да им помогнете да разберат по-добре всички блокове на 

платното и как биха могли да служат на своя общ професионален 

модел. 

15 мин. 

Стъпка 4 

И накрая, обсъдете в голямата група как този визуален модел им е 

помогнал да разсъждават и да планират какво трябва да получат от 

настоящата или бъдещата си кариера. Поканете обучаемите да 

споделят: 

- уроците, които са научили в процеса; 

- какво са открили за себе си; 

- кои са областите, които не са разглеждали досега, чрез други 

подобни процеси; 

- как биха използвали платното в бъдеще. 

10 мин. 

 

Този план за обучение е вдъхновен от Платното на личния бизнес модел, 

разработено и представено в Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model 

You. Метод от една страница за преоткриване на вашата кариера, стр. 93-95. 

Научете бързо как да попълните платното за личен бизнес модел, като гледате 

това видео, подготвено от главния автор на книгата Business Model You. Метод от една 
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страница за преоткриване на вашата кариера: Тим Кларк, Как да начертаете диаграмата 

на личния си бизнес модел на бързия начин. 

 

Платното за личен бизнес модел, адаптирано от Business Model You. Метод от 

една страница за преоткриване на вашата кариера. 
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Глава 8 

Разбиране на EILM теста за емоционална 

интелигентност 
 

Какво трябва да знаете за емоционалната интелигентност и как 

тя може да бъде измерена? 
 

Емоциите ни съпътстват в почти всеки момент от нашето ежедневие. Можем да 

почувстваме щастие в момента на закупуване на нова кола (стресът от използването й и 

... изплащането на заема ще се почувства по-късно). Можем да се разстроим от 

компютър, който е замръзнал или се е забавил в най-малко подходящия момент. Често 

сме трогнати от книгата, която четем. Най-значими обаче са емоциите, предизвикани от 

хората, с които взаимодействаме в ежедневието си. Нещо повече, тези взаимодействия 

създават взаимни чувства на разбиране или отблъскване в зависимост от настоящата 

ситуация или настроение - наше или тяхно. Много зависи и от типа отношения с други 

хора. Независимо дали ги смятаме за надеждни и приятелски настроени, или хитри и 

злонамерени и какви са истинските им намерения. Това води до различни емоции, 

които изпитваме, и до различни емоционални реакции на другите. В резултат на това се 

създава плеяда от личностни черти и опитности, придобити по време на живота. 

Качеството на тези съзвездия дава възможност за установяване на успешни 

взаимоотношения и за решаване на проблеми или да доведат до провал и социална 

изолация. Един от важните фактори, осигуряващи успеха е емоционалната 

интелигентност. Също така трябва да се има предвид, че: 

 

 

 

 

 

Експертите определят емоционалната интелигентност като набор от способности 

(Salovey и Mayer, 1989-1990), качества или компетенции (Goleman, 1997) или 

емоционални и социални знания и умения (Bar-On, 2000), които ни позволяват 

ефективно да се справим с изискванията на околната среда и да предприема ефективни 

действия в сложни ежедневни ситуации. И все пак трябва да се поддържа баланс между 

емоции и разсъждения, за да направим нашите действия плодотворни. Когнитивните 

процеси дават възможност да разпознаваме, контролираме и съзнателно управляваме 

Нуждаем се от емоционална интелигентност, за да регулираме 

социалните взаимодействия (а не за себе си), следователно тя е 

най-важният адаптационен фактор на човешката дейност. 
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нашите собствени емоции, както и тези на другите. В същото време емоциите оказват 

влияние върху поддържането на подходящо ниво на активно участие. 

Атрактивността на EI моделите отразява тяхната теоретично-практическа 

полезност. Аргументира се, че нашите познания и осъзнаване на емоционалната 

интелигентност ни позволяват да решаваме много проблеми, да предприемаме 

превантивни мерки за защита на физическото и психическото здраве и да действаме 

ефективно в училищата, бизнеса и организациите (Seligman and Csikszentmihalyi, 2000). 

 

Структура на емоционалната интелигентност 

Концепцията за емоционална интелигентност привлече внимание благодарение 

на публикациите на Питър Салви и Джон Д. Майер (1990) и Даниел Гоулман (1995). 

Психоеволюционната теория за емоциите на Робърт Плучик (1980) е по-малко известна. 

Въпреки че не е създател на идеята за емоционална интелигентност, подходът му към 

сложността на емоциите ще бъде от полза за нашите съображения. Salovey и Mayer 

представляват консервативен подход и го третират като отделен феномен. Те 

подчертават ролята на когнитивните процеси и определят емоционалната 

интелигентност като набор от способности за когнитивно обработване на емоционална 

информация (носена или свързана с емоции) и по-специално за разпознаване и 

регулиране на собствените и чуждите емоции и използването им за насочване на 

мисленето и действията . От друга страна, Големан приема по-еклектичен подход и 

свързва емоционалната интелигентност със социалната интелигентност. Той също така 

набляга на индивидуалните различия по отношение на компонентите на ЕИ, като 

обхвата на възприятие, обработка и регулиране и използване на емоционална 

информация. Той твърди, че интелигентността, постоянството, решителността и визията, 

традиционно идентифицирани с лидерски способности, са важни показатели за успех. 

Но той посочва, че реалната ефективност, особено в професиите, свързани с 

управлението на работата на други хора, се определя от високото ниво на емоционална 

интелигентност. 

 

Модел на четири клона на емоционалната интелигентност на Питър Майер и Джон Д. 

Саловей 

Моделът включва следните клонове: 

1. Способността да се възприемат точно емоциите както в себе си, така и в 

другите. 

2. Способността да се използват емоции за улесняване на мисленето. 

3. Способността да се разбират емоциите, емоционалния език и сигналите, 

предадени от емоциите. 

4. Способността да се управляват емоциите за постигане на конкретни цели. 

 

Тези четири клона са изобразени в графична форма от Марина Фиори (Fiori и 

Vesely-Maillefer, 2017) и могат да бъдат намерени на 
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https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2 #citeas. Ние обаче 

предлагаме малко по-различна схема, базирана на статията на Mayer (2004), която 

отчита спецификата на подреждането на идентифицираните фактори. Схемата е 

представена на фигура 1. 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Четирите клона на емоционалната интелигентност. 

 

Възприемане на емоциите. Това е основен адаптивен компонент на нашето 

биологично оборудване. Той ни дава възможност да изразяваме и разпознаваме 

емоционални състояния и е ключов елемент на социалната комуникация. Неговата 

биологична основа ни позволява да използваме този вид знания за емоциите 

интуитивно, несъзнателно, но като цяло правилно. Засяга главно основни емоции, като 

радост, гняв, тъга или страх. Способността да изразяваме и възприемаме тези емоции 

се осигурява от по-старите лимбични структури на нашия мозък. И все пак в хода на 

еволюцията работата на лимбичната система на човека започва да се контролира от 

новата кора, което прави възможно когнитивната оценка на събитията, които се случват 

в света. Той е свързан не само с висшите психични процеси, но и с контрола на емоциите 

и поведението, които в значителна степен зависят от работата на фронталните дялове. 

По този начин се е развила способността за изразяване, преживяване и разпознаване на 

емоции. 

Емоционално улесняване на мисленето. Майер и Саловей заявяват, че това 

също е основно ниво. Те твърдят, че обработката на емоционална информация в 

когнитивната система насочва и насърчава мисленето. С други думи, „емоционалният 

принос“ може да подпомага мисловните процеси, да насочва вниманието към важна 

информация и да насърчава конкретни проблемни подходи. Това може също да улесни 

развитието на творческото мислене. 

Разбиране на емоциите. Това е способност да третирате емоциите като 

специфичен комуникационен код. Например изживяването на щастие може да бъде 

съобщение, показващо желание за поддържане на контакт с другите, докато гневът или 

страхът могат да съдържат информация за възможни защитни стратегии: агресия или 

бягство. По този начин разбирането на емоциите означава да можете да маркирате 

емоциите и да разпознавате отношенията между тях, както и да разбирате сложни 

чувства. (Mayer, 2004, стр. 5). Авторите смятат, че е от решаващо значение за EI. 

Емоционално управление. Това е способност да наблюдавате съзнателно 

емоциите, касаещи себе си и другите. Това означава рефлективна регулация на 

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА 

ЕМОЦИИТЕ 
ЕМОЦИОНАЛНО 

УЛЕСНЯВАНЕ НА 
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емоциите, контролиране на тях и преценка на тяхната информативност и полезност. С 

други думи, това е способност за самоконтрол и за ефективно осъществяване на 

собствените и други цели в различни социални условия. 

 

Според Mayer, Caruso и Salovey (2004, стр. 210), емоционално интелигентните 

хора имат следните характеристики: 

• Те могат да възприемат емоциите по-добре от другите, да ги използват в 

мисленето, да разбират значението им и да ги управляват. Решаването на 

проблеми вероятно изисква по-малко когнитивни усилия у тях. 

• Те постигат по-високи резултати при вербални, социални и други тестове за 

интелигентност, особено ако имат по-високи резултати в клона на EI за 

разбиране на емоциите. 

• Те са склонни да бъдат по-отворени и приятелски настроени от другите. 

• Те са по-склонни да вършат работа, която изисква социално взаимодействие, 

като преподаване и консултиране. 

• Те са по-малко склонни да участват в разрушително, негативно поведение като 

пушене, прекомерно пиене, наркотици, злоупотреба или насилствени епизоди 

с други. 

• Те се чувстват обвързани със семейството и дома си и установяват положителни 

резултати в социалните взаимодействия, особено ако постигнат високи 

резултати в частта от теста за управление на емоциите. 

• Те са по-мотивирани и способни да постигнат целите си и да изпълнят мисията 

си. 

• Работата по модела EI все още продължава. След близо 20 години Mayer и 

съавтори (2016) проведоха преглед, идентифицирайки 25 умения, които 

съставляват структурата на EI. Въпреки това, четирите фактора, 

идентифицирани в оригиналната версия, все още се третират от авторите като 

основни характеристики на EI. 

 

Моделът на Даниел Гоулман 

Моделът на Mayer, Caruso и Salovey се превърна във вдъхновение за интереса на 

Goleman към емоционалната интелигентност. Големан обаче се интересуваше 

предимно от прагматичния аспект на ЕИ, така че той се фокусира върху тези измерения 

на емоционалната интелигентност, които могат да бъдат полезни в условията на работа. 

Той твърди, че все още съществува пропаст между ума и сърцето, или по-технически, 

между познанието и емоциите (Goleman, 2001, стр. 13). Той определя емоционалната 

интелигентност като способността да разпознаваме собствените си чувства и чувствата 

на другите, да мотивираме себе си и да управляваме ефективно емоциите в себе си и 

другите. Докато емоционалната и социална компетентност е научен капацитет, основан 

на емоционална интелигентност, който допринася за ефективно представяне в работата 

(http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf). 

http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf
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Основните фактори на модела на Големан включват: 

1. Самосъзнание - способността да разпознава емоциите, да разбира 

обичайните емоционални реакции, въздействието на емоционалните 

състояния върху поведението и представянето; 

2. Управление на собствените емоции - способността да се концентрирате и да 

мислите ясно, дори когато изпитвате силни емоции, поемате отговорност за 

себе си и вземате решения, за които не съжалявате по-късно; 

3. Самомотивация - способността за постигане на цели, инициатива и 

постоянство, когато се сблъскате с трудности или неуспехи; 

4. Емпатия - способността да чувствате, разбирате и реагирате на 

емоционалните състояния на други хора; 

5. Социални умения - способността да управляваш и вдъхновяваш другите, като 

влияеш на техните емоции. 

В по-късната си работа Goleman (2001) идентифицира четири основни области на 

EI: самосъзнание, самоуправление, социално осъзнаване и управление на 

взаимоотношенията, които включват общо 12 компетенции, които влияят на 

производителността: 

• Самосъзнание, т.е. разпознаване и разбиране на собствените емоции. Той е 

свързан с (1) емоционално самосъзнание; 

• Самоуправлението или ефективното управление на собствените емоции 

включва такива компетенции като (2) емоционален самоконтрол, (3) 

ориентация към представянето, (4) положителна перспектива и (5) 

адаптивност; 

• Социално осъзнаване, свързано с разпознаване и разбиране на емоциите на 

другите, свързано с такива компетенции като (6) съпричастност и (7) 

организационна осведоменост; 

• Управление на отношенията, което включва използване на осъзнаване на 

собствените емоции, за да се повиши ефективността в общуването с другите. 

Този фактор включва такива компетенции като (8) въздействие върху другите, 

(9) коучинг и менторство, (10) управление на конфликти, (11) вдъхновяващо 

лидерство и (12) работа в екип. 

Компетентността, спомената по-горе, е представена на фигура 2. 
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Фигура 2. Графичният модел на емоционални компетентности според Големан. 

 

Моделът на емоционално социално разследване (ESI) 

Моделът предполага, че емоционалната и социалната компетентност са 

взаимосвързани и двете влияят на нашето поведение. Той включва пет основни фактора 

(Bar-On, 1997, 2007, стр. 4) са: 

1. Вътреличностни умения, които включват: 

а. Самочувствие, т.е. правилно възприемане, разбиране и приемане на себе 

си. 

б. Емоционално самосъзнание - осъзнаване на емоциите и чувствата и 

разбирането им. 

в. Асертивност - способността да изразявате чувствата си по ефективен и 

градивен начин. 

г. Независимост - способността да поддържате независимост и да се 

дистанцирате от емоциите на другите. 

д. Самоизпълнение - да можете да постигнете личните си цели и да 

актуализирате потенциала си. 

2. Междуличностни умения: 

а. Емпатия - осъзнаване и разбиране на чувствата на другите, 

б. Социална отговорност - способността да се идентифицирате със своята 

социална група и да си сътрудничите с другите, 
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в. Междуличностни отношения - способността да се свързвате правилно с 

другите и да установявате задоволителни отношения. 

3. Управление на стреса: 

а. Устойчивост на стрес, свързана със способността за ефективно и 

конструктивно управление на емоциите. 

б. Импулсен контрол, ефективен контрол на емоциите и въздържане от 

непосредствени реакции на емоционални стимули. 

4. Адаптивност: 

а. Да можете да оцените обективно Вашите чувства и мислене във връзка с 

това, което Ви заобикаля. 

б. Ти. 

в. Способността да адаптирате чувствата и начина си на мислене към нови 

ситуации. 

г. Решаване на лични и междуличностни проблеми. 

5. Общо настроение: 

а. Оптимизъм, позитивно отношение и възприемане на светлата страна на 

живота. 

б. Щастие, чувство на удовлетворение от себе си, другите и живота като цяло. 

Структурата на EI може да бъде представена по следния начин (вж. Фигура 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3. Структура на EI според Bar-On (след Bar-On, 2007, стр. 4) 

 

Bar-On (2007) характеризира хората, които са емоционално и социално 

интелигентни, като способни да разбират и изразяват себе си, да разбират чувствата и 

нуждите на другите и да се отнасят правилно към тях и да се справят ефективно с 

изискванията на ежедневието. Емоционалната интелигентност означава също 

способността да се установят и поддържат, конструктивни и взаимно възнаграждаващи 

взаимоотношения и да се посрещне предизвикателството на самоусъвършенстването и 
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управлението на личните промени, за да се повиши собствената ефективност при 

справяне със ситуации, изискващи решаване на междуличностни проблеми по 

реалистичен и гъвкав начин (Bar-On, 2006, стр. 1). 

 

Психоеволюционната теория на емоциите на Робърт Плучик 

Концепцията за емоциите на Плучик (1962, 1980а) се основава на 10 постулата: 

1. Концепцията за емоция се прилага за всички нива на еволюция и за всички 

животни, включително хората. 

2. Емоциите се формират в процеса на еволюция и се развиват като различни 

форми на изразяване при различните видове. 

3. Емоциите имаха адаптивна роля, помагайки на организмите да се справят с 

ключовите проблеми за оцеляване на околната среда. 

4. Въпреки различните форми на емоционално изразяване при различните 

видове, има някои общи елементи или прототипи, които могат да бъдат 

идентифицирани. 

5. Има малък брой основни, първични или първообрази емоции. 

6. Всички останали емоции са смесени или производни състояния, т.е. 

възникват като комбинации, смеси или съединения на първични емоции. 

7. Първичните емоции са хипотетични конструкции или идеализирани 

състояния, чиито свойства и характеристики могат да бъдат изведени само от 

различни видове доказателства. 

8. Първичните емоции могат да бъдат разбрани от гледна точка на полярни 

противоположни двойки. 

9. Всички емоции се различават по степента си на сходство. 

10. Всяка емоция може да достигне различна степен на интензивност или нива 

на възбуда. 

 

Фигура 3. Структурата на EI според Bar-On (след Bar-On, 2007, стр. 4) 

Bar-On (2007) характеризира хората, които са емоционално и социално интелигентни 

като способни да разбират и изразяват себе си, да разбират чувствата и нуждите на 

другите и да се отнасят правилно към тях и ефективно да се справят с изискванията на 

ежедневието. Емоционалната интелигентност означава също способността да се 

установяват и поддържат, конструктивни и взаимно възнаграждаващи отношения и да 

се отговори на предизвикателството за самоусъвършенстване и управление на личната 

промяна с цел повишаване на собствената ефективност за справяне със ситуации, 

изискващи решаване на междуличностни проблеми по реалистичен и гъвкав начин (Bar-

On, 2006, стр. 1). 

Психоеволюционната теория на емоциите на Робърт Плучик 

Концепцията за емоциите на Плучик (1962, 1980а) се основава на 10 постулата: 

1. Понятието емоция се прилага за всички нива на еволюция и всички животни, 

включително хората. 



123 
 

2. Емоциите се формират в процеса на еволюция и се развиват като различни 

форми на изразяване при различните видове. 

3. Емоциите имат адаптивна роля, като помагат на организмите да се справят с 

ключови проблеми за оцеляването на околната среда. 

4. Въпреки различните форми на емоционално изразяване при различните 

видове, има някои общи елементи или прототипни модели, които могат да 

бъдат идентифицирани. 

5. Има малък брой основни, първични или прототипни емоции. 

6. Всички други емоции са смесени или производни състояния, тоест възникват 

като комбинации, смеси или съединения на първични емоции. 

7. Първичните емоции са хипотетични конструкции или идеализирани 

състояния, чиито свойства и характеристики могат да бъдат изведени само от 

различни видове доказателства. 

8. Първичните емоции могат да бъдат разбрани от гледна точка на полярни 

противоположни двойки. 

9. Всички емоции се различават по степента на сходство. 

10. Всяка емоция може да достигне различна степен на интензивност или нива 

на възбуда. 

Plutchik (1980a) описва осем основни емоции: гняв, страх, тъга, отвращение, 

изненада, очакване, доверие и радост. И той ги подреди по такъв начин, че ги обедини 

в опозиция, две по две, както е показано на фигура 4. 

 

 

РАДОСТ                                                                                                                         ТЪГА 
ПРИЕМАНЕ                                                                                                                    ОТВРАЩЕНИЕ 

ГНЯВ                                                                                                                              СТРАХ 
ОЧАКВАНЕ                                                                                                                   ИЗНЕНАДА 

 

Фигура 4. Противопоставяне на основни емоции според Плучик. 

 

Тъй като интензивността на емоциите може да варира, те също могат да бъдат 

описани в континуум, започвайки от много силни емоции до емоционални състояния, 

както е представено на фигура 5. 
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Фигура 5. Класиране на емоциите от най-неотложните до видни емоционални 

състояния. 

ВЪЗХИЩЕНИЕ ДОВЕРИЕ ПРИЕМАНЕ

УЖАС СТРАХ ОПАСЕНИЕ

ИЗУМЛЕНИЕ ИЗНЕНАДА ОБЪРКВАНЕ

СКРЪБ ТЪГА ПОСТОЯНСТВО

ОТВРАЩЕНИЕ ПОГНУСА ОТЕКЧЕНИЕ

ЯРОСТ ГНЯВ ДОСАДА

БДИТЕЛНОСТ ОЧАКВАНЕ ИНТЕРЕС

ЕКСТАЗ РАДОСТ СПОКОЙСТВИЕ
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Както е представено в таблица 1, всяка от тези емоции предизвиква адаптивни 

реакции (виж таблицата Например, страхът може да предизвика реакция на борба или 

бягство. Плучик заключава, че тези емоции са толкова важни, колкото ДНК, сърцето или 

белите дробове, "в борбата за оцеляване" (1980, стр. 145). 

 

Адаптивно поведение  Емоция 
Защита Поведението, което 

възниква в отговор на 
болка или причина за 
нещастие. 

Страх, ужас 

Разрушаване „Поведение, 
предназначено да 
разруши бариера, която 
предотвратява 
задоволяването на важна 
нужда“ /1984, с. 202/ 

Яд, ярост 

Възпроизвеждане Всяко поведение, свързано 
със сексуална активност, 
включително „тенденции 
за подход и поддържане 
на контакт“ / 1984, с. 202 / 

Радост, екстаз 

Реинтеграция Поведение, което е в 
отговор на загуба на нещо 
приятно. 

Тъга, мъка 

Включване Приемане на стимул. Приемане, доверие 

Отхвърляне Премахването на нещо, 
което е прието, но се 
оказва вредно. 

Отвращение, погнуса 

Проучване Поведението, проявяващо 
се, когато организмите 
изследват или проучват 
средата си. 

Очакване, надежда 

Ориентация Краткият отговор - спиране 
или замръзване - когато се 
срещне нов стимул, който 
все още не е класифициран 
като полезен или вреден. 

Изненада, учудване 

 

Таблица. 1. Адаптивно поведение, предизвикано от емоции. 

Адаптиран от https://iep.utm.edu/emotion/#SH2b 

 

Всичките три теории, описани в този раздел, показват, че (1) няма единно 

определение за емоционална интелигентност, (2) структурата на емоциите е 

https://iep.utm.edu/emotion/#SH2b
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изключително сложна, (3) има различни начини за оценка на емоциите и изследване на 

емоционалната интелигентност, които ще обсъдим в следващия раздел. 

 

Имате ли нужда от друг тест за измерване на емоционалната ви 

интелигентност? Разбиране на теста EILM за емоционална 

интелигентност 
 

Правилно създадената теория трябва да бъде проверима. Гореспоменатите 

изследователи също са разработили инструменти (тестове), за да проверят направените 

предположения за същността и структурата на ЕИ. Създаването им отне много години и 

самите инструменти бяха обект на множество ревизии. 

Тестът за емоционална интелигентност на Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT ™) се 

използва за измерване на уменията, съдържащи четири основни фактора, 

идентифицирани от авторите в модела EI Mayer и Salvey. Тестът се състои от 141 

обективни, безлични въпроса. Администрирането му отнема около 30-45 минути. Той е 

предназначен да изследва хора на възраст над 17 години. Сценариите на тестовите 

задачи се основават на ежедневни житейски ситуации. Целта е да се оценят преките 

способности, свързани с ЕИ, и както посочват авторите, тестът не използва субективна 

оценка на респондентите, позовавайки се на техните емоционални умения - с други 

думи, тестът не съдържа въпроси, свързани със самочувствието на анкетираните. 

Подходът, основан на резултатите, прави теста MSCEIT идеален в ситуации, когато 

участниците може да искат да създадат положително впечатление. Инструментът се 

препоръчва като подходящ за всички видове корпоративни, образователни, 

изследователски и терапевтични среди. След попълване на теста, участникът се 

информира за общия резултат (Total EIQ), резултатите в два родителски домейна и 

подчинените им четири фактора. Това са: 1/ Експериментална емоционална 

интелигентност (сензорна), включваща (а) Възприемане на емоциите и (б) Улесняване 

на мисленето и 2/ Стратегическа емоционална интелигентност (Практически умения), 

състояща се от (в) Разбиране на емоциите и (г) Управление на емоциите (Mayer, Salovey 

и Caruso, 2002). Докладът, генериран под формата на диаграми, предоставя 

информация за резултата и съдържа конкретни предложения за това как участниците 

могат да допълнят или използват своите умения за емоционална интелигентност. 

Инвентаризацията за емоционална и социална компетентност (ESCI), създадена 

от Даниел Големан, Ричард Бояцис и Хей Груп, се рекламира като инструмент, 

позволяващ пълна оценка (360o) на емоционалната и социална компетентност на 

мениджърския персонал. Той е предназначен да подпомага мениджърите и 

професионалистите в създаването на конкурентно предимство на техните организации 

чрез увеличаване на производителността, иновациите и работата в екип, осигурявайки 

ефективно използване на времето и ресурсите и изграждане на мотивация и доверие. 

Времето за попълване на теста е около 30-45 минути. Понастоящем инструментът се 
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състои от 4 основни фактора, обхващащи общо 12 основни компетенции, които са ключ 

към повишаване на ефективността на работата, особено на ръководни длъжности. По-

ранна версия, Инвентаризация на емоционалната компетентност - ECI, включва 18 

ключови компетентности, описани, използвани в ESCI, имаше още: точна самооценка, 

самочувствие, прозрачност, инициативност, ориентация към услугата и катализатор на 

промяната. Текущата версия на инвентаризацията включва общо 64 въпроса. Началото 

на работата по модела на Големан и инструмент датира от 1973 г., така че е почти 

половин век (точно 47 години) напреднали изследвания и промяна! По-подробна 

информация читателят може да намери на 

http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf . 

Оценката на резултатите има за цел да помогне да се определят силните страни 

на изследваните хора, да се разпознае колко последователни са те в своите действия и 

да се определят какви действия могат да бъдат предприети за подобряване на тяхната 

ефикасност. Целта на доклада, генериран след проучването, е да предостави на 

участника обратна връзка и да му помогне да формулира мнение за неговата важност и 

практически последици (което се свежда до това участникът да осъзнае типичното 

поведение). Изследваният получава информация за общия резултат и поотделно за 

четирите компетенции. 

Понастоящем инвентаризацията на емоционалните коефициенти (EQ) се 

предлага в две версии: 

Q-i 2.0 и EQ-360. И двата се основават на Bar-On модела на емоционална и 

социална интелигентност. Версията EQ-i 2.0 е резултат от ревизия на инструмента EQ-i 

от автора през 2011 г. Авторът посочва, че процесът на ревизия все още не е завършен, 

тъй като са необходими повече проучвания за валидиране, което вероятно ще отнеме 

много години. 

И двете версии са самоописани инструменти, т.е. изискват самооценка на 

факторите, свързани с ЕИ, идентифицирани от автора от изследваното лице. Версията 

EQ 360 позволява да се събира по-задълбочена информация, тъй като информацията се 

предоставя и от хора, работещи с оценяваното лице (наблюдатели). Основата за 

оценката е сравнение на резултатите от самоописанието с тези на наблюдателите. И 

двете оценки предоставят 11 оценки на обща скала от пет основни фактора (вътрешно-

, междуличностни умения, управление на стреса, адаптивност и общо настроение), 

както и 15 елементарни фактора. Общо EQ-i ™ включва 133 въпроса. Тестът отнема 

около 30 минути и е предназначен да изследва хора над 17-годишна възраст. 

Получените резултати позволяват да се генерира коефициент на емоционална 

интелигентност. И както в случая с класическите тестове за интелигентност, суровите 

резултати се преобразуват в стандартни оценки със средно 100 точки и стандартно 

отклонение от 15 точки. Средните и над средните резултати на EQ-i ™ показват, че 

изследваното лице е ефективно в емоционално и социално функциониране. С други 

думи, това означава, че такъв човек е емоционално и социално интелигентен. Колкото 

по-висок е резултатът, толкова по-положителни са прогнозите за ефективността при 

http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf
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задоволяване на нуждите и натиска на околната среда. От друга страна, ниският 

резултат предполага невъзможност за ефективно функциониране и възможна поява на 

емоционални, социални и/или поведенчески проблеми. Значително намалените 

резултати показват възможността за сериозни затруднения при справянето с 

ежедневието, особено ако се отнасят до фактори като толерантност към стреса, контрол 

на импулсите, социална отговорност, тестване на реалността и решаване на проблеми. 

(https://www.reuvenbaron.org/wp/description-of-the-eq-i-eq-360-and-eq-iyv/). 

 

Интелигентност или компетенции? Тестове или въпросници? 
Дори кратък анализ на разгледаните по-горе теории показва, че авторите 

предлагат различни дефиниции на ЕИ и провеждат проучвания върху него по различен 

начин. Всички те обаче са съгласни, че основно за емоционалната интелигентност е 

способността да се разбират, идентифицират и изразяват емоции. Липсата на тази 

способност може да доведе до алекситимия (на латински - алекситимия, древногръцки 

- λεξις, θυμος, а - префикс за отричане, лексика - дума, тимос - емоция) - сериозно 

разстройство, което води до сериозни затруднения при установяването на социални 

взаимодействия. Данни показват, че засяга около 13% от общото население и че е по-

често при мъжете (9-17%), отколкото при жените (5-10%) (Patwardhan et al., 2019; 

Salminen, Saarijärvi, Aärelä, Toikka , Kauhanen, 1999). Повечето от нас нямат такива 

сериозни проблеми, но нашите компетенции могат да варират в зависимост от 

темперамента, общата чувствителност, както и от предишния ни опит. 

Следователно Mayer (2004) предполага, че може да е от полза да се разграничи 

течната емоционална интелигентност (определена от биологичен, генетичен фактор и 

свързана със скоростта и качеството на невронното предаване) и кристализираната 

интелигентност (в зависимост от обучението, опита и уменията), което е случаят с 

общата интелигентност (Cattell, 1963). От тази гледна точка течната интелигентност е 

свързана със способността да се възприеме или спре емоционален отговор (контрол на 

импулсивността), докато нюансираните отговори, които могат да бъдат свързани със 

социо-културните очаквания, наред с други, са част от кристализираната 

интелигентност. За съжаление, подобно разграничение не е полезно при избора на 

инструменти за оценка на EI. Повечето от инструментите, както вече посочихме в този 

преглед, се основават на самоописанието (как някой си мисли, че реагира) или 

проверяват компетенциите, свързани преди всичко с кристализирания аспект на ЕИ. 

Така че можете да рискувате с твърдение, че докато не бъдат разработени задачите, 

които точно и надеждно оценяват течния аспект, е трудно да се говори за реално 

тестване на EI. 

Със сигурност инструментите, описани по-горе, са проверени за тяхната 

надеждност и валидност от техните автори. И все пак те не са общодостъпни и поради 

това възможността за използването им е свързана с необходимостта от заплащане на 

подходящи такси. На уебсайта можете да намерите и редица инструменти за оценка на 

https://www.reuvenbaron.org/wp/description-of-the-eq-i-eq-360-and-eq-iyv/
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ЕИ, препоръчани от Консорциума за изследване на емоционалния интелект в 

организациите (CREIO) http://www.eiconsortium.org/measures/eqi.html: 

• Инвентаризация на емоционалните и социалните компетенции (ESCI) 

• Тест за емоционална компетентност в Женева (CREO) 

• Инвентаризация на емоционалния интелект на Генос (Генос ЕИ) 

• Профил на емоционалната компетентност (PEC) 

• Schutte Self Report EI Test (SSEIT) 

• Въпросник за емоционална интелигентност (TEIQue) 

• Профил на емоционалната интелигентност на работната група (WEIP) 

Тези мерки обаче не са достъпни или могат да бъдат получени само за 

изследвания. Съществуват и някои популярни въпросници и скали, но не е сигурно дали 

отговарят на критериите, необходими за надеждни тестове. От друга страна, повечето 

от наличните мерки за ЕИ имат един основен недостатък. Те отнемат много време и 

включват десетки (понякога над 100 въпроса). Разбира се, от методологична гледна 

точка това е тяхното предимство, тъй като колкото повече въпроси задавате, толкова по-

точно можете да проверите какво се изследва. Въпреки това живеем във времена на 

„постоянна липса на време“. Съвременните технологии трябва да ни подкрепят в по-

бързото и все по-ефективно изпълнение на задачите ни. Тестовете за EI тестване се 

създават най-често, защото има търсене на тях. Те се използват от работодателите с 

желание да подпомагат развитието на компетентностите на служителите. Те не могат да 

бъдат твърде дълги, защото респондентите се обезсърчават. Най-важното обаче е, че те 

трябва да бъдат използваеми. Изследването на емоционалната интелигентност има 

смисъл само ако резултатът може да се използва в ежедневната практика. Не е 

достатъчно да се оцени нивото на EI, но трябва да даде възможност за отговор на 

въпроса: какво може да се направи с него? Това от своя страна често изисква 

разработването на инструмент, посветен на конкретна цел. 

Следователно нашата работа има за цел да даде възможност на хората, които 

навлизат на пазара на труда, или тези, които възнамеряват да променят съвременната 

си работа, да подобрят своите „меки умения“ по време на цикъла на обучение. Освен 

това предлаганият инструмент трябва да подпомага професионалните съветници в 

тяхната работа. Следователно въпросникът е изграден по такъв начин, че да измерва 

емоционалните компетентности и да дава възможност за разработване на цялостна 

програма за обучение. Нещо повече, ние се опитахме да го направим кратък, така че 

администрирането му да не отнема много време. Друга съществена особеност е 

възможността за многократно използване на въпросника, за да се контролира 

напредъкът в компетенциите по ЕИ, придобити по време на обучителните сесии. 

Профилите, генерирани след последователното попълване на въпросника, могат да 

служат като показатели за напредъка, постигнат от тестваното лице. 

Всеизвестен факт е, че овладяването на съответните квалификации, свързани с 

работата, е много по-лесно от обучението на компетентности на служителите, 

улесняващо социалната адаптация или повишаваща ефективността на 

http://www.eiconsortium.org/measures/eqi.html
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междуличностните отношения. С други думи, по-лесно е да се обучават и налагат 

работниците на това, което те трябва да правят, отколкото как трябва да го правят, 

особено ако този начин е свързан със сферата на социалното взаимодействие. 

Емоционалните компетенции са особено важни (полезни) в сложни ситуации като 

разрешаване на конфликти, преговори, сътрудничество на група хора (например по 

време на проекта) и в контакти с различни възрастови групи и с различен жизнен опит 

или от различни култури. 

 

Структурата на WECQ 
Въпросникът отчита предложенията на Salvey и Mayer, Goleman, Bar-On и Plutchik. 

Временно приехме оригиналната дефиниция на Mayer, Caruso & Salovey, 1999, стр. 267), 

която гласи: 

Емоционалната интелигентност се отнася до способността да разпознава 

значението на емоцията и техните взаимоотношения и да разсъждава и решава 

проблеми въз основа на тях. Емоционалната интелигентност участва в 

способността да възприема емоциите, да асимилира чувства, свързани с емоциите, 

да разбира информацията за тези емоции и да ги управлява 

Това определение ни вдъхнови в опитите ни да уточним какво възнамеряваме 

да измерим и как да го направим. И все пак - както споменахме по-рано - ние се 

концентрирахме върху емоционалните компетенции. Ето защо ние възприехме 

представената по-горе концепция за емоционална интелигентност, обаче, с определени 

редувания. Целяхме да направим възможно оценяването на основните компоненти на 

ЕИ, тоест компетентностите и вече придобити умения, които могат да бъдат подобрени 

с подходящо обучение. Освен това се стремим да направим инструмент, който ще даде 

възможност за оценка на чертите, полезни при работа условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емоционалните компетенции са способността, придобита през 

целия живот, да разбирате собствените и чуждите емоции, да ги 

идентифицирате въз основа на невербална комуникация, изразена 

чрез мимики и жестове, и да решавате проблемни ситуации чрез 

управлението на вашите собствени и други емоции, въздържайки 

се от импулсивни реакции, контролиране на емоциите и 

приспособяването им към ситуацията и чувствителността на 

другите. 
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 Ето защо ние предлагаме следната дефиниция на EI, която лежи в основата на 

създаването на въпросника за емоционални компетенции на работното място (WECQ). 

WECQ се състои от 22 елемента, групирани в 5 групи за оценка на две области: 

(A) фактори, свързани със самоописанието (Как оценявам своите умения, свързани с 

областите на EI) и (Б) фактори, свързани с компетенциите на EI, свързани с работата. По 

този начин можем едновременно да научим как индивидът възприема и оценява 

своите умения, свързани с емоционалните компетентности, и да го проверяваме, като 

използваме задачи, които изискват прилагането на тези умения в конкретни ситуации. 

Взети са под внимание три нива на гореспоменатите умения: ниско, средно и високо в 

съответствие с резултатите, получени от участник. Фактори A и B са изобразени на 

фигура 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6. Графично представяне на фактори А и Б. 

 

 Надеждността на теста е задоволителна, тъй като коефициентът α-Cronbach 

за всички 22 елемента = 0,632, за елементи за самооценка (Q_1 - Q_27) = 0,602 и за 

елементи за компетентност (Q_33 - Q_45) = 0,463. Стойността на детерминантата е 0,015, 

мярката за адекватност на избора на проби KMO = 0,740, а получената стойност на теста 

за баричност на сферичност е приблизителна χ2 = 1156,356, p <0,001. Матрицата 
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съдържа значими коефициенти на корелация и 5-те разграничени фактора обясняват 

46,42% от дисперсиите на променливите. 

  

Инструкция за участниците 

Отговорите, които давате, ще ви помогнат да определите силните си страни и да 

определите дали и в каква област е възможно да подобрите онези умения, които са 

свързани с междуличностните отношения. Те също така ще ви помогнат да откриете 

вида дейност, която най-добре отговаря на вас и вашия характер. Следователно 

честността е важна. Обучението, в което ще участвате, ще ви позволи да се 

усъвършенствате. Така ще можете да използвате повторно този инструмент, за да 

сравните нивото на вашите компетенции преди и след обучението. 

 

Съвети за обучители 

Въпросник за емоционални компетентности на работното място (WECQ) е 

инструмент, който се използва в програма за обучение, която има за цел да подобри 

емоционалните компетенции на хората, които навлизат на пазара на труда или искат да 

се справят с нови предизвикателства, да се докажат на ново място или позиция и да се 

стремят да променят съществуващите си професионални квалификации, особено за да 

подобрят своите социални и емоционални компетенции. 

И обучителят, и участниците в програмата трябва да научат дефинициите на 

емоционалната интелигентност и да прочетат информация за избрани концепции, които 

са в основата на съществуващите тестове за емоционална интелигентност, включени в 

тази глава на ръководството. Това ще им позволи да разберат по-добре същността на 

„емоционално интелигентните“ поведения, които са в основата на взаимодействията и 

са свързани с вземането на решения в социални ситуации. Трябва да се има предвид, че 

участниците могат да се стремят да подобрят своите социално-емоционални 

компетенции, не само защото това са изискванията на работата, която искат да 

предприемат, но и да променят значително качеството на своя живот и в други 

измерения. 

 

Как да използвате инструмента 

По време на обучението трябва да вземете предвид предишния опит и умения 

на хората, с които ще работите. Следователно: 

1. Преди да започнете обучението, тествайте инструмента върху себе си, за да 

имате общ преглед на въпросите, пред които са изправени участниците. Това 

ще ви позволи да обсъдите не само резултатите, генерирани официално, в 

резултат на попълването на теста, но и да решите конкретни проблеми. 

2. Прочетете теоретичната част на тази глава, за да дефинирате правилно 

понятията за емоционална интелигентност и емоционална компетентност. 

3. Обърнете внимание на въпроси, които може да са от особено значение за 

хората, които ще обучавате. 
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4. Преди да започнете обучение или цикъл на обучение, определете най-

важните въпроси, които искате да обсъдите с клиентите си преди и след теста. 

5. Не забравяйте също така да насърчавате участниците да задават въпроси, 

които могат да възникнат, след като завършат теста и научат резултатите. 

Направете домашните си, преди да обучавате другите! 

 

Етап I. Преди започване на теста 

Обяснете какво е емоционална компетентност, защо е важна в професионалния 

живот и в извънпрофесионалните социални взаимодействия. За тази цел можете да 

използвате въведението, приложено към теста: 

• Емоционалната компетентност е способността на човека през целия живот да 

разбира своите и чуждите емоции, да ги идентифицира въз основа на невербална 

комуникация, изразена чрез мимики и жестове, и да решава проблемни ситуации, като 

управлява емоциите на себе си и другите, въздържайки се от импулсивни реакции, 

контролирайки емоциите и адаптирайки ги към ситуацията и чувствителността на 

другите. 

• За да научим как човек възприема и оценява своите умения, свързани с 

емоционалната компетентност, ние разграничихме: 

А) фактори, свързани със самоописанието (как оценявам уменията си) в области: 

✓ Разпознаване и разбиране на собствените и чуждите емоции; 

✓ Емоционална чувствителност и контрол на емоциите; 

✓ Емоционална откритост и личностни предпочитания от естеството на 

работата. 

Б) фактори, свързани с професионалната компетентност на ЕИ в области: 

✓ Умения за оценка и вземане на решения в проблемни ситуации; 

✓ Съпричастност и генериране на решения в междуличностни ситуации. 

• Емоционалната компетентност може да бъде повишена, независимо на колко 

години сме и какво ни се е случило в живота. Няма горна граница на определението „да 

си емоционално годен“. 

 

II етап. Попълване на въпросника 

Насърчете участниците да приемат задачата сериозно. 

 

III етап. Тълкуване на резултатите 

След попълване на въпросника резултатите ще бъдат генерирани. Участникът в 

обучението ще получи информация в следната форма: 

 

  

 

 



134 
 

РЕЗЮМЕ 

НИВО ГЛОБАЛНО TSD/ОСО TC/ОК ФАКТОР 
I 

ФАКТОР 
II 

ФАКТОР 
III 

ФАКТОР 
IV 

ФАКТОР 
V 

ВИСОКО         

СРЕДНО         

НИСКО         

 

ФАКТОР I - ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗБИРАНЕТО НА ЕДНИ И ДРУГИ ЕМОЦИИ 

ФАКТОР II - ЕМОЦИОНАЛНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И КОНТРОЛ НА ЕМОЦИИТЕ 

ФАКТОР III - ЕМОЦИОНАЛНА ОТКРИТОСТ И ЛИЧНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ КЪМ ЕСТЕСТВОТО НА РАБОТАТА 

ФАКТОР IV - УМЕНИЯ ЗА ОЦЕНКА И РЕШЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИЧНИ СИТУАЦИИ 

ФАКТОР V - ЕМПАТИЯ И ГЕНЕРИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ В МЕЖДУЛИЧНОСТНИ СИТУАЦИИ 

TSD/ОСО - ОБЩО САМООПИСАНИЕ 

TC/ОК - ОБЩИ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 В лявата част на таблицата има колона, указваща нивото на завършеност на 

задачата. В горния ред има полета, в които се показва общият резултат, резултатите в 

две области, разграничени във въпросника: самоописание (TSD/ОСО - как човек вижда 

и оценява своите компетенции - това е субективната част на въпросника) и 

компетентности (ТС/ОК - в тази част резултатът от самоописанието се проверява чрез 

определяне на начина, по който лицето се справя с решаването на конкретни задачи). 

Следващите колони се отнасят до петте основни фактора, идентифицирани във 

въпросника. Нивото на резултатите, получени от изследваното лице в определена 

колона, ще бъде подчертано в зелено. Участникът има възможност да научи за 

качествената интерпретация на неговия или нейния резултат след натискане на едно от 

зелените полета. 

 

Етап IV. Дискусия 

След попълване на въпросника, попитайте участниците: 

1. Доволни ли са от резултата? 

2. Очакваха ли такъв резултат? 

3. Кои въпроси са били най-обезпокоителни за тях и защо? 

4. Какви нови неща са научили за себе си от получените резултати? 

Позовавайки се на конкретни резултати, насърчавайте участниците да отговарят на 

въпроси: 

5. Как могат да се опитат сами да променят своите емоционални и социални 

компетенции? 

6. Какви са очакванията им от обучителя? Каква помощ очакват? 

Насърчете участниците да си поставят собствени цели: 

1. Какви компетенции искат да променят? Подобряване? 

2. С какво искат да започнат промяната: кратък списък с приоритети (1, 2, 3)? 

3. Какви са притесненията им? Какви трудности очакват? 

4. Какви начини виждат да се справят с тези проблеми? 
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Коментари за провеждането на обучението 

1. Погрижете се за собствените си емоционални и социални компетенции, за да дадете 

добър пример за участниците. 

2. Опитайте се да създадете приятелска атмосфера. Насърчавайте хората да задават 

въпроси, да се включват и да представят примери. Опитайте се да се уверите, че 

участниците стигат до собствените си заключения. Не давайте намеци, а насочвайте 

начина им на мислене. 

3. Установете добър, положителен контакт с участниците. Опитайте се да запомните 

имената на всички участници. 

4. Говорете на изчерпателен език. 

5. Обърнете внимание на езика на тялото. Ако забележите признаци на скука или умора, 

опитайте се да включите участниците, като им задавате въпроси. Не забравяйте, че Вие 

носите отговорност за интереса и участието на Вашата аудитория. 

6. Покажете ентусиазъм и се уверете, че той е предаден на участниците. Хвалете ги за 

тяхната ангажираност и оценявайте усилията им. 

7. Винаги започвайте с обсъждане на силните качества, преди да се опитате да 

направите промени в поведението и реакциите на участниците. 

8. Уведомете участника, че НЕУСПЕХЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗХОДНА ТОЧКА ЗА УСПЕХ! 
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