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ГРЕШКИ/НЕУСПЕХИ

ИНТЕЛИГЕНТЕН БЪРЗ НЕУСПЕХ (ИБН)

ПРОАКТИВНИ И УСТОЙЧИВИ ХОРА

Поведение                      твоите решения

ГРЕШКИ/НЕУСПЕХИ

Бърз              ускорете ученето си от неуспеха, не губете време

Неуспех            само експеримент, който ни помага да се развиваме 

ИЗГРАДЕТЕ СВОЯТА УСТОЙЧИВОСТ
Как да се учим от неуспехите и грешките си?

Проактивните хора се ръководят от
ценности. Те са внимателно обмислени,

подбрани и интернализирани. Техният
отговор на стимули е ценностен избор,

той е проактивен.

самооправдание
самозаблуда
"рационални лъжи"

Поведение                     външни условия
Реактивните хора се ръководят от
чувства, обстоятелства, условия или
обкръжението им. Техният отговор на
физически, социални или психологически
стимули е реактивен.

RESOURCES:
TAHIRSYLAJ,  S.  2012.  STIMULATING CREATIVITY AND INNOVATION THROUGH INTELLIGENT FAST FAILURE ,  IN  THINKING
SKILLS AND CREATIVITY,  7 ,  PP.  265–270.
COVEY,  S.R.  2020.  THE 7  HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLEREVISED AND UPDATED:  30TH ANNIVERSARY EDITION.

признание
корекция
научаване

2. ACCEPT THAT

FAILURES ARE PART OF

THE PAST. YOU CANNOT

CONTROL THEM

ANYMORE.

Интелигентен              научете колкото е възможно повече от провала

1.BECOME 

PROACTIVE!

3.ADOPT THE IFF

MINDSET!



Според кръговете по-долу, направете три списъка с неща, които: 
1. Обичаш да правип и за които те е грижа (страст, "храна за
душата", вярвания);
2. Умееш да правиш добре (можеш да постигнеш високи 
резултати, дори да не ти доставя удоволствие);
3. Осигуряват добро запщане според условията, в които 
искаш да живееш.

Сега помислете каква работа/кариера би могла да се свърже с
поне по едно нещо от всеки от трите списъка. Имайте предвид, че

ако успеете да свържете само два списъка (два кръга), то ще
трябва да направите компромиси по пътя: да бъдете щастливи, но

да нямате достатъчно ресурси, за да живеете живота, който искате;
да си богати, но отегчени; или пък да преследвате мечта.

ИЗБЕРИ СВОЯТА КАРИЕРА
КРАТЪК ПЪК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕЛИ

RESOURCES:
KEMP,  S IMON.  2013.  CAREER PLANNING IN 60 SECONDS,  AVAILABLE AT
HTTPS://ESKIMON.WORDPRESS.COM/2013/08/17/CAREER-PLANNING- IN-60-SECONDS/
COLLINS,  JAMES.  2001.  FROM GOOD TO GREAT.  WHY SOME COMPANIES MAKE THE LEAP. . .  AND OTHERS DON'T.

КАКВО

ОБИЧАШ

В КАКВО

СИ ДОБЪР

КАКВО

ПЛАЩА

СМЕТКИТЕ

Печеливш и
щастлив Богат, но

отегчен
Са
мо

 

ед
на

ме
чт
а

 Щастлив,
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https://eskimon.wordpress.com/2013/08/17/career-planning-in-60-seconds/
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Ориентация към услугата

 КОГНИТИВНА ЕМПАТИЯ
Разбиране какво мислят другите

CENTRO DE LIDERAZGO CREATIVO.  (2020) .  LA IMPORTANCIA DE LA EMPATÍA EN EL LUGAR DE TRABAJO DE
HTTPS://WWW.CCL.ORG/ARTICLES/LEADING-EFFECTIVELY-ARTICLES/EMPATHY- IN-THE-WORKPLACE-A-
TOOL-FOR-EFFECTIVE-LEADERSHIP/
LYNN,  A.  (2008) .  LA ENTREVISTA DE EQ:  ENCONTRAR EMPLEADOS CON ALTA INTELIGENCIAEMOCIONAL.
AMACOM.

ЕМОЦИОНАЛНА ЕМПАТИЯ
Споделяне на чувствата на друг човек

СЪЧУВСТВЕНА ЕМПАТИЯ
Загриженост за другите

ОСНОВНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЕМПАТИЯ

ВИДОВЕ ЕМПАТИЯ

ПОЛЗИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ

КАК МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ПО-ЕМПАТИЧНИ НА РАБОТА?

Реагирайте със състрадание!

Покажете искрен интерес към колегите си!

Развийте умения за слушане!

Отдайте цялото си внимание!

Помислете за гледната точка на другите!

Уважително слушане

Усещане за въздействието върху другите

Да бъдеш активен слушател

Формиране на доверие и внимателни
връзки с колегите

Високи мотивационни нива

Повишена производителност

https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/empathy-in-the-workplace-a-tool-for-effective-leadership/


Основни техники

Активно слушане

Необходими умения

Правилно Погрешно

Не мислете за нищо
друго, докато
събеседникът говори

Не мислете какво да
кажете по -нататък

Не съдете какво казва
другият

Не слушайте с
конкретна цел

Не предвиждайте
мислите на другия
човек

Не се разсейвайте

Обърнете внимание на
казаното

Реагирайте по подходящ
начин - бъдете отворени,
откровени, уважителни

Чувствайте се комфортно
с тишината

Покажете, че слушате - насърчете говорещия да
продължи
Дайте обратна връзка - задавайте въпроси,
разбирайте правилно
Отложете преценката - позволете на оратора да
завърши изказването си
Насърчете другия човек да предложи идеи и
решения, преди да дадете вашите
Повторете ключовите моменти, които сте чули, и
попитайте дали са точни

Визуализирайте
казаното

 Поддържайте
зрителен контакт

Задържане на оценката

Отразяване

Уточняване

Обобщанате

Споделяне

https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/coaching-others-use-active-listening-skills/



УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТАУПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТА

ВКЛЮЧЕНИ АСПЕКТИ

ПРЕГОВОРИ

диалогични умения
комуникационни умения
умения за разрешаване
на проблеми

Меките умения, които всеки
трябва да притежава, за да
улесни решаването на
конфликти, са:

МЕКИ

Управление на конфликта

Това означава да отстояваме
позициите си, без да се налагаме наддругите хора. Ако си представимлиния, където в едната крайност епасивност, а в другата е агресия,асертивността е поставена точно всредата. Това включва да знаете какда се изразявате, посочвайки
нуждите и емоциите на другите безда оценявате, съдите или проявяватеагресия. Да, защото ако наистинаискаме да разберем себе си, отсъществено значение е да се научимда защитаваме най-напред нашатагледна точка пред тази на
останалите, вместо да хвърлямеобвинения. Това включва и
способността ни да казваме „Не!“ и дапоставяме граници, но винаги суважение към другите хора.

Съвети за справяне с управлението на конфликта: 
Ясно дефинирайте целите си: Преди дискусията се уверете, че сте наясно какво искате, както
и точката си на „приемане“ (минималният резултат, който сте готови да приемете).
Вижте ситуацията от всяка гледна точка: Опитайте се да разберете нуждите и основните
притеснения на другите хора, като им кажете и вашите.
Определете най -доброто време за провеждане на дискусията: Искате да разполагате с
достатъчно време за дискусията и да я проведете, когато всички страни са спокойни.
Слушайте, слушайте и пак слушайте: Прекарайте повече време в това да слушане, отколкото
в говорене по време на дискусията.
Поискайте, това което желаете: Не се страхувайте да обясните вашите нужди и това, което
бихте искали да видите като резултат, но го направете спокойно и с неконфронтационен тон
на гласа.
Намерете креативно решение: Мислете, че и двете страни могат да спечелят, а не че някой
трябва да стане победител, а другият губещ. Няма нищо лошо в съвместната работа за
определяне на творчески начини за постигане на желанията и на двете страни.

„Empatheia“ на гръцки означава „усети

вътре в себе си“, но също и „да
възприемеш субективното
преживяване на другия“. При
управлението на конфликти и двата

аспекта са много важни. Вниманието,

което обръщаме на себе си, ни

успокоява и ни позволява лесно и по-

пълноценно да приемем другите хора.

В същото време, ако искаме да се

научим да управляваме конфликтите,

пред които сме изправени, не бива да

забравяме и другите гледни точки,

затова е важно да умеем да слушаме и

да приемаме различни гледни точки,

емоции и потребности.

Етимология: 
От латински negotiationem (номинативен
negotiatio) „бизнес, трафик“, съществително
име за действие от минало причастие с
корен negotiari „продължавам бизнес,
правя бизнес, действам като банкер„ от
negotium “бизнес, заетост, професия,
дейност (публична или частна)"

Преговорите са стратегическа
дискусия, която се стреми да
разреши даден проблем по
начин, който и двете страни
намират за приемлив.
Процесът продължава до
постигане на съгласие между
двете страни. 

ЕМПАТИЯ

УМЕНИЯ

АСЕРТИВНОСТ

(НА РАБОТНОТО МЯСТО)

&

ДА НЕ
Слушане: добрият работник трябва да знае

как да изслушва всички страни, участващи в

конфликта, като дава възможност на всеки да

изкаже своята версия;
Срещи на екипа: разрушителният конфликт

винаги трябва да се избягва. Ако има

напрежение в рамките на работещ екип, е

най-добре да се разговаря заедно, да се

потърсят възможни печеливши решения.

Безпристрастност: добрият работник се

опитва да посредничи между
противоположните страни и да отдели

необходимото време за размисъл, преди да

вземе каквото и да е решение. Никога не

трябва да се поддаваме на предразсъдъци, а

да разчитаме само на обективни истини,

разграничавайки личностите от самия

проблема.



 ЦЕЛ + МЕТОД + РОЛИ +
ЛИДЕРСТВО + 

 КОМУНИКАЦИЯ +
НАСТРОЕНИЕ + РАЗВИТИЕ

=
 

      team building
 

работейки заедно за
създаването или

постигането на обща цел 

Комуникиране на
визия;
Изяснява очаквания;
Вдъхновява и
мотивира;
Служи за пример;
Представлява
екипът.

Лидер:

 

предаване на
информация и
емоции

очаквано
поведение;
свързано със
"заеманата
позиция";
познато и
възприето

отдаване на
подкрепа и

топлина
нашите умения се

развиват
успоредно с тези

на групата

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/achieve


Управление на
конфликти - Преговори

и разрешаване на
разногласия

Влияние над другите
как да постигнем умения за

въздействие

Комуникация,
изпращаща ясни и

убедителни съобщения

Лидерство: Вдъхновение
и ориентир за отделни

хора и групи
 
 

 Катализатор на промяната: 
Иницииране, насърчаване или

управление на промяната
 



Значение на уменията
за въздействие

ефективните влиятелни
личности притежават

емоционалната
интелигентност да

предвидят как хората
биха регирали на техните

идеи и да променят
техниката си на

комуникация според това.

уменията за
въздействие са

изключително важни,
когато си търсим работа.

Онези, които са най-
влиятелни, са тези,
които провокират

увереност сред другите.

Овладяването на
ефективни умения за

въздействие отваря врати
за увеличаване на

продажбите,
взаимодействие с

влиятелни групи хора и
подобряване на

самочувствието, придобито
чрез самоизразяване.

 



Как самовлиянието може
да ви помогне в

професионалния живот?

Поемане на повече рискове
Преодоляване на
предизвикателства
Насочване към по-добри
възможности за работа
Израстване
Справяне с трудни задачи

Демонстриране на
увереност на работното
място, избягвайки риска
от арогантно поведение и
обида към другите.

По-голяма активност в
търсенето на
възможности за работа
 По-голяма независимост
и по-добро представяне
на работното място

По-добра ориентация в
процеса на търсене на
работа
По-добра оценка на
приоритетите както в
личен, така и в
професионален план

Самочувствие и оптимизъм
Повишена мотивация и
улеснена трудова
интеграция

Подобрено постоянство и
ефективно решаване на
проблеми
По-добро здраве и
свобода от травми



ЛИЧНО

САМОВНУШЕНИЕ
 ВЛИЯНИЕ

САМОУВЕРЕНОСТ

ИНИЦИАТИВА  И
ОТГОВОРНОСТ

ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ

ГЪВКАВОСТ  И
АДАПТИВНОСТ

ОПТИМИЗЪМ

реалистична оценка на нашите способности
разлика между увереност и арогантност
илюстриране на способностите с конкретни
факти от миналото и настоящето.

трениране на проактивността и инициативността
оценка на последствията от инициативите
идентифициране на възможни области за инициативи
в работната среда
намерене на мотивация за полагане на усилия
мислене за отговорността

разлика между вътрешни и външни цели
разлика между инициатива и целеустременост
задаване на лични цели за различни социални роли
изграждане на индивидуална система за целеполагане
идентифициране на конкретни професионални цели
задаване на времева рамка за постигане на целите
справяне с непостигането на целите

идентифициране на нивото на оптимизъм/песимизъм
възприемане на трудностите като предизвикателни
възможности
посрещане на предизвикателствата с положително
настроение и ентусиазъм
приемане на провала като шанс за подобрение

повишаване на гъвкавостта в мисленето, вземането на решения и поведението
възможност за реакция при постоянно променящи се условия
възможност за освобождаване от миналото и подготовка за бъдещето
възможност за пренареждане на приоритети и приспособяват към другите
разбиране на относителното измерение на "успешното поведение“
Възможност за разбиране на средата и последваща корекция на поведението

"Самовнушението разглежда като способност да контролираме
емоциите си, така че те да не ни контролират". А. Мерсино

Мерсино, Антъни К. 2007 г. "Емоционална интелигентност за ръководители на проекти: уменията на хората,
от които се нуждаете, за да постигнете изключителни резултати."
Даниел Голман, 1998 г. "Работа с емоционална интелигентност. Батнални книги."
Травис Брадбъри и Джийн Грийвс, 2005 г. "Книгата за бърза емоционална интелигентност: всичко, което
трябва да знаете, за да задействате своя EQ."
Лин, А. Б. 2005 г. Разликата в EQ: "Мощна програма за задействане на емоционалната интелигентност."
Лин, A. B. 2008. Интервюто EQ: "Намиране на служители с висока емоционална интелигентност."

БИБЛИОГРАФИЯ

Самовнушението се определя
от 5 ключови компетенции



Склонни сме да 
идентифицираме емоциите 
на другите по изражението 
на лицето им. Знаем, че някой е 
щастлив, когато го видим да се усмихва,
или ядосан, когато го видим да се мръщи. Как можем да
определим това въз основа само на визуални сигнали?

ЕМОЦИИ

ТЕОРИЯ НА ПОЛ ЕКМАНС ЗАТЕОРИЯ НА ПОЛ ЕКМАНС ЗА

6 ОСНОВНИ ЕМОЦИИ6 ОСНОВНИ ЕМОЦИИ

Бързи насоки 
към основните 

Състояние,

характеризиращо се
с чувство на скръб,

разочарование,

безнадеждност

Първична емоция,
важна за

оцеляването, която
предизвиква реакция
на борба или бягство

Състояние, водещо
до чувство на
разочарование,

враждебност,
раздразнение

Положително или
отрицателно

кратко състояние,

последвано от
нещо неочаквано

Състояние, което
предизвиква чувства

на радост,
удовлетворение и
удовлетворение

Емоция, която води
до усещане за
отблъскване

ТЪГА

ЩАСТИЕ

ОТВРАЩЕНИЕ

СТРАХ

ГНЯВ
ИЗНЕНАДА

Източник:
 www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/

ЧАСТ 1

ЕМОЦИИТЕ
променят н

ачина, по който виждаме

света и как интерпрети
раме

действията на другите.

Пол Екман
Разкритите емоции: Разпознава

не на лица и чувства за

подобряван
е на комуникаци

ята и емоционалн
ия живот



РАЗЛИКИ МЕЖДУ

БАЗОВИ И СЛОЖНИ

ЕМОЦИИ

Based on:

www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions

универсално разпознаваемиуниверсално разпознаваеми

изградени от множество емоцииизградени от множество емоции

автоматична реакцияавтоматична реакция
не могат да се деконструиратне могат да се деконструират

трудно разпознаваемитрудно разпознаваеми
изисква обработкаизисква обработка



ТЪГА
ГНЯВ/

ПОГНУСА

КРАТКО

РЪКОВОДСТВО ЗА

БАЗОВИТЕ ЕМОЦИИ

ТЕОРИЯ ЗА 4 БАЗОВИ ЕМОЦИИ НА ИНСТИТИТА ПО 

НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА УНИВЕРСИТЕТА В ГЛАСГОУ

 Други теории за
базовите
емоции

Based on:

 www.online.uwa.edu/infographics/basic-emotions/

Колелото на емоциите на

Робърт Плучик

се състои от 8 основни емоции и
показва различни отношения
между тях

СТРАХ/
ИЗНЕНАДА

ЧАСТ II

ЩАСТИЕ

щастие

доверие

страх

изненада

тъга

очакване

погнуса

гняв


