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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

Проектът Умения за подкрепа на мигранти (2018-1-FR01-KA202-048007) е финансиран от 

Европейската комисия като част от програмата Еразъм+, Стратегическо партньорство за 

професионално образование и обучение. Проектът е с продължителност 2 години, от септември 

2018 г. до август 2020 г. и с консорциум от седем организации: 

 ITG Conseil, Франция 

 IASIS, Гърция 

 Center for Social Innovation, Кипър 

 Mindshift Talent Advisory, Португалия 

 Фондация на бизнеса за образованието, България 

 Solidaridad Sin Fronteras, Испания 

 Bahcesehir Universitesi Foundation, Турция  

 

Вторият интелектуален продукт на проекта – Учебната програма, предоставя набор от 

обучителни ресурси (понятия, обучителни дейности, насоки и препоръки) създадени по такъв 

начин, че обучителите/консултантите да могат по-добре да подкрепят развитието на 

преносимите компетентности на мигрантите в следните области: 

а. решаване на проблеми  

б. вземане на решения 

в. работа в екип 

г. устойчивост 

д. креативност 

е. гъвкавост 
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ТЕРМИНИ ЗА СПРАВКА 

 
 
 

ЕКР 

Европейската квалификационна рамка е инструмент за превод, с помощта 
на който могат да се разберат и сравняват квалификациите от различни 
държави и от различни образователни и обучителни системи. ЕКР е 
структурирана в осем нива. 

  

ЕКР Ниво 5 
Квалификациите в ЕКР ниво 5 са създадени, за да помогнат за повишаване 
на квалификацията на вече заети лица, като им предостави по-високо ниво 
технически, преносими и/или управленски умения. 

  
Насоки Съвети, които насърчават наученото да се приложи на практика. 

  
Знания  

(ниво 5) 
Това са специализирани, фактологични и теоретични знания в дадена 
професионална или учебна сфера и осъзнатост за границите на тези знания. 

  

Резултати от 
обучението 

Резултатите от обучението представляват твърдения, които описват важно 
и съществено знание, което трябва да се усвои и което може да бъде 
надеждно демонстрирано в края на обучението. Учебните резултати в ЕКР 
са описани от гледна точка на знания, умения, отговорност и автономност.  

  
Отговорност 

и 
автономност 

(ниво 5) 

Средства за упражняване на управление и супервизия в контекста на 
работни или учебни дейности, в които съществува непредвидима промяна 
и развиване на умения за самостоятелно справяне. 

  

Умения  
(ниво 5) 

Представлява обширен набор от когнитивни и практически умения, 
необходими за разработване на креативни решения за абстрактни 
проблеми. 
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Раздел А) РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ  
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РАЗДЕЛ А РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

НАСОКИ 
Да се разбере и превърне даден проблем или контекст във възможност за 
подобряване на работните процеси. 

УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ 
6 часа ВИД ОБУЧЕНИЕ На живо 

ЦЕЛЕВА 

ГРУПА 
Обучители/Консултанти 

ПОДРАЗДЕЛ 
След завършване на този модул, обучителите и консултантите, работещи с 
мигранти ще мога да... 

АНАЛИТИЧНО 

МИСЛЕНЕ 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ 

 дефинират ясно 
проблема 

 очертават 
проблема, като го 
разделят на по-
малки и 
управляеми 
единици 

 разпознават и 
изясняват 
информация и 
идеи 

 свързват и 
преработват 
информацията с 
помощта на 
логика и 
разсъждение 

 извеждат 
заключения и 
създават план за 
действие 

 генерират и 
оценяват 
алтернативни 
решения 

 прилагат знания, 
факти и данни, за 
ефективно 
решаване на 
проблемите 

 прилагат 
вертикално 
мислене 

 използват понятия 
за активно 
слушане, работа в 
екип, 
сътрудничество, 
внимание към 
детайлите, 
поемане на 
инициатива, 
постоянство 

 вземат решение за най-
добрата алтернатива при 
даден проблем 

 поемат отговорност за 
едно решение и 
последиците от него 

 включват другите по 
подходящ начин в 
разработването на 
решения за справяне с 
нови проблеми 

 преодоляват 
препятствията 

 

 

УЧЕБЕН 

РЕСУРС 

Ключови понятия при 
решаването на 
проблеми 

Ролева игра: 
Шумната стая 

Съвети: Ефективно 
решаване на проблемите 
на работното място 

ВРЕМЕ 60 минути 90 минути 30 минути 

КРЕАТИВНО 

МИСЛЕНЕ 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ 

 разпознават 
личните 
концептуални 
блокажи 

 търсят проактивно 
възможности и 
свързване на идеи 

 организират 
алтернативи 

 прилагат 
креативно 
решаване на 
проблеми 

 изследват 
страничното и 
критично мислене 

 предефинират 
начина на 
комуникиране, с 
цел организиране, 

 насърчават 
креативността в другите 

 предлагат креативни 
решения на проблемите 

 търсят решения и 
прилагат идеите на 
практика 

 оценяват процедурите и 
резултатите 
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прилагане на ред и 
дисциплина, 
любопитство и 
непредубеденост 

УЧЕБЕН 

РЕСУРС 

Ключови понятия при 
решаване на 
проблеми 

Обучение на 
работното място: 
Шестте етапа на 
креативността 

Съвети: Ефективно 
решаване на проблеми на 
работното място 

ВРЕМЕ 60 минути 90 минути 30 минути 
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Основни понятия при решаването на проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитично мислене 

Аналитичното мислене е способността да се идентифицират и дефинират 
проблемите, да се извлече ключовата информация от наличните данни и да 
се разработят ефективни решения за съответните проблеми. 
Умение за внимателен преглед и разделяне на факти и мисли, на техните 
силни и слаби страни и развиване на способност за внимателно обмисляне, 
преценяване на нещата, решаване на проблеми, анализиране на данни и 
припомняне и използване на информация. 

Основни стъпки в 
процеса на 

решаване на 
проблеми 

1. Дефиниране на проблема 

2. Генериране на алтернативни решения 

3. Оценяване и избор на алтернативи 

4. Прилагане и проследяване на изпълнението на решението 

Брейнсторминг 
Метод, при който група хора се събират, за да предложат много нови идеи 
за възможности за развитие. 

Креативно мислене 

Способността да се разгледа дадено нещо по нов начин. Това е самата 
дефиниция на мислене извън кутията. Умението да се видят моделите, 
които не са очевидни. 
Умението да се разгледа дадено нещо по нов начин – например конфликт 
между служители, набор от данни, групов проект и др.  

Критично мислене 

Критичното мислене е способността активно и умело да се 
концептуализира, приложи, анализира, синтезира и/или оцени 
информация и да се реши как тя да бъде интерпретирана, за да се направи 
здрава преценка, като се използват различни източници на информация, 
включително собствените знания на даденото лице.  

Странично мислене 

Страничното мислене е способността да се използва въображението, за да 
се разгледа даден проблем по нов и различен начин и да се измисли 
креативно решение. Включва идеи, които е възможно да не са осъществими 
само с традиционната логика стъпка по стъпка, а по-скоро да се използват 
техники като брейнсторминг, произволни асоциации (мислене за някаква 
дума и опит тя да се използва като идея за даден проблем), провокиране на 
идеи и др. 

Проблем 
Проблемът представлява ситуация, която е неудовлетворителна и 
причинява трудности на хората. Той е въпрос, който се поставя за 
разглеждане или решаване. 

Решаване на 
проблем 

1. Акт на дефиниране на проблема, определяне на причината за проблема, 
идентифициране, приоритизиране и избиране на алтернативи за решаване 
на проблема и прилагане на дадено решение. 

Вертикално мислене 

Вертикалното мислене е метод за решаване на проблеми, който се отнася 
до начина на анализиране, преработване и използване на информацията по 
логичен, подреден (базиран на модели) или директен начин. Също така 
включва анализ на минала информация, за да се установи как ще се 
разгърне текущата ситуация. Пример за това е използването на 
последователности. 
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Ролева игра: Шумната стая 

 

Въведение Клиент пристига на рецепцията на хотел и се оплаква от шума от кръчмата точно 
под неговата/нейната стая, който му/ѝ е попречил да спи предната нощ. 
Човекът е много ядосан и оказва натиск върху рецепциониста да му предостави 
бързо решение на проблема, тъй като клиентът е резервирал стаята за още две 
вечери. Хотелът е напълно резервиран, освен това други хора чакат пред 
рецепцията за настаняване. 

Сценарий Стъпки 
1. Представяне на ситуацията, която ще се разиграва. 
2. Подготовка на хората, които ще участват в сцената. 

Обучителят предоставя описание на различните герои и техните роли. 
Полът на всеки от героите е произволен и не зависи от възложената роля.  
Обучителят предоставя достатъчно информация за нагласите, мотивацията, 
целите и всичко друго, което се смята за релевантно в ситуацията. 
По отношение на подготовката на сцената, обучителят насърчава 
участниците да използват някоя маса (ако е възможно и предвид наличните 
ресурси) или стол, които да представляват рецепцията на хотела, спрямо 
която измисленият герой 1 (рецепционистът) и измисленият герой 2 
(клиентът) се позиционират. Участниците, които са в ролята на други 
клиенти се позиционират зад герой 2 (може да се направи симулация на 
опашка от чакащи хора). Участниците могат да използват и личния си багаж, 
който да олицетворява багажа на героите, чакащи за настаняване, за да 
бъде още по-реална сцената. 
Всеки участник трябва да използва уменията си за да създаде своите 
аксесоари, сценография и т. н. 
Наблюдателите се позиционират пред сцената или около нея в полукръг, за 
да имат различна перспектива и за да си водят записки. 

3. Развиване на ролевата игра: с наличната информация участниците ще 
изиграят сцената, докато наблюдателите събират информация. 

4. За да се мотивират участниците да генерират повече алтернативи за 
справяне със ситуацията, може да се въведе техниката замръзни, която 
представлява спиране на сцената за момент и да се помолят хората, които 
не участват в сцената (наблюдателите) да я анализират и да предложат 
различни алтернативи. Някои от наблюдателите могат да заемат мястото на 
героите и да се изиграе нова сцена. 

5. Заключителна фаза: накрая обучителят ще зададе въпроси за рефлексия, за 
да се анализира сцената, проблемът и различните решения. Може да се 
използва брейнсторминг за генериране на идеи и алтернативи. 

6. Мета-когнитивна фаза: участниците ще бъдат помолени да изведат 
основните заключения и/или да направят обобщение за нещата, които са 
научили от това упражнение. 

Роли Измислен герой 1: рецепционист 
Той/тя работи в хотела след обучителен курс, който той/тя е завършил с много 
усилия и в момента се намира в изпитателен период. Той/тя има голямо 
семейство и работата е основният източник на доход, с който се издържат, за 
това той/тя се опитва да направи всичко възможно, за да запази работата си. 
Той/тя е мигрант и има добро ниво на владеене на местния език, но не го 
владее съвършено. TR
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Измислен герой 2: Много гневен клиент 
Той/тя се намира в командировка и има нужда да се наспи добре, тъй като 
работата му/ѝ изисква голямо ниво на концентрация. 
 
Измислен герой 3: Някой, който чака на опашката веднага след гневния клиент 
и иска да се настани в хотела. Той/тя говори на чужд език и има проблем да се 
изрази. 
 
Измислен герой 4: Някой, който също чака на опашката и иска да се настани в 
хотела. Той/тя има нужда да остави тежкия си багаж преди да отиде на разходка 
в града. Той/тя започва да се изнервя заради времето прекарано в чакане да 
бъде обслужен/а. 
 
Измислен герой 5: участниците могат да предложат друг герой като алтернатива 
и като част от решението на проблема. 
Например, мениджър/управител на хотела. В този случай, участниците ще 
решат какви да са характеристиките на героя. 
 
Останалите участници 
Те ще действат като наблюдатели и ще си водят записки за: 

- развитието на сцената 
- елементите на проблема 
- чувства, нагласи, позиции на героите 
- вербална и невербална комуникация на героите 
- преодоляване на проблемите 
- бариери при решаването на проблема 
- решения и алтернативи предложени по време на ролевата игра 
- ако е приложимо, последици от избраните алтернативи 
- собствени наблюдения 

Рефлексивни 
въпроси 

В края на ролевата игра, обучителят ще зададе рефлексивни въпроси, с които 
да се анализира сцената, проблемът и различните предложени решения.  
Обучителите молят участниците първо да отговорят на въпросите 
самостоятелно и след това в група. 

- Какви са проблемите, които възникнаха по време на ролевата игра? 

- Какви са елементите/компонентите на проблема? 

- Какви отношения и позиции се появиха? 

- Героите усетиха ли някакъв вид дискриминация? 

- Нагласите или позициите оказаха ли влияние на проблема? Как? 

- Какви бариери е нужно да бъдат преодолени? 

- Какви са приоритетите на главния герой? 

- Какви бяха различните алтернативи генерирани по време на ролевата 
игра, за да се преодолее ситуацията? 

- Намирате ли други алтернативи/решения за решаване на проблема 
(проблемите)?   

- Какви бяха силните и слабите страни на участниците по време на 
сцената? 

Когато се работи в група могат да се използват креативни техники за решаване 
на проблемите като брейнсторминг, за да се генерират идеи и алтернативи. 



Проектът Умения за подкрепа на Мигранти е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия Съдържанието на Тематичния доклад отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи
отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия доклад

  

 

Идеите и алтернативите се записват на бялата дъска, за да бъдат анализирани 
и оценени по-късно и да се вземе групово решение за най-подходящата 
алтернатива и да се зададат следните въпроси: 

- Какви според вас са позитивните и негативните последици от 
прилагането на избраната алтернатива/и за решаване на 
проблема/ите? 

- Какви са предимствата и рисковете?  

- Какви според вас умения са необходими за ефективното решаване на 
проблемите? 

След това участниците ще бъдат помолени да изведат основните изводи и/или 
да направят обобщение на наученото от това упражнение. 
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Обучение на работното място: шестте етапа на креативността 

 

Въведение Решаването на проблеми на работното място обикновено включва 
креативност, намиране на нови начини за развиване на процес, задачи или 
създаване на бизнес идея. Творческото мислене е начин да се разгледат 
проблемите или ситуациите от нова гледна точка, като се видят моделите, 
които не са така очевидни. За тази цел е важно да се следва път, който да 
структурира процеса на творческо мислене.  

Работна задача Участниците ще действат като предприемачи в търговския сектор. Те ще 
трябва да намерят решение на проблем, като например липсата на средства, 
неадекватна услуга – при предоставяне на съоръжения, липса на знания за 
нуждите на потребителите и др., но не знаят откъде да започнат. Тези шест 
етапа на креативността ще им помогнат да дефинират процеса: 
1-Регистриране на проблема 
Участниците ще формулират проблема по структуриран начин, тоест с дума, 
фраза. След това ще трябва да решат какво искат да постигнат и да помислят 
за времевия диапазон. Това ще зависи от мащаба на плановете и 
сценариите, които искат да тестват. 
2-Подготовка 
На този етап участниците ще започнат да събират информация за проблема, 
като направят проучване за нещата, които са направени преди по темата, 
така че да могат да възприемат възможно най-много информация. Това е 
много уместно, тъй като тази информация ще се съхрани в тяхното 
подсъзнание. Тук е важно да се отдели време за обмисляне на различни 
подходи. Важно е да се отдели време за екипна работа, но също така да се 
предостави време и за индивидуален преглед на проблема. Предоставяме 
някои идеи за групови уъркшопи, чиято цел е да се засили креативният 
процес:  

- Мисловна карта: брейнсторминг или диаграма на паяк; 

- Проверовъчни списъци: защо, къде, кога, кой, какво, как; 

- Използване на странично мислене: придвижване от една позната 
идея, която се използва за решаване на проблема към създаване на 
нови идеи, които не са така очевидни; 

- Произволни асоциации с думи или изображения; 

- Смяна на перспективата: да се поставим в обувките на друг човек. 
Важно е да се продължи с генерирането на идеи, тъй като първата идея почти 
никога не е най-добрата. 
3-Инкубация 
В този етап участниците започват да преработват индивидуално своите идеи, 
започват да ги синтезират като използват въображението си и започват да 
конструират нещо ново. Важно е да се позволи на ума да се носи произволно, 
тоест участниците да не се опитват директно да намерят решение, а по-скоро 
да продължат да обмислят идеята някъде на заден план в ума си. В този етап 
някои от идеите, които пречеха на решението, може да избледнеят и да си 
отидат.  
4-Инсайт/Прозрение 
След периода на инкубация изведнъж се раждат творчески идеи. Това 
внезапно появило се решение е познато като Аха момент, който се случва 
неочаквано. Например, на даден човек е възложена задача да намери нов TR
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начин за финансиране и докато шофира към къщи или в свободното си време 
може неочаквано да му хрумне идея за това. 
5-Оценяване/Верифициране 
Решението трябва да бъде проверено с участниците или да бъде 
консултирано с колеги или супервайзъри от гледна точка на прозрението, 
което човек е получил преди да се продължи напред. Този етап изисква ниво 
на самокритичност и рефлексия. Решението може да се модифицира след 
този етап и преди да бъде разработено. 
6-Разработване 
Прилагането на идея или решение в творческия процес е моментът, в който 
мислите се превръщат във финален продукт. 
 
Съществуват три ключа за насочване на процеса на творческо мислене: 

- В кутията – това включва натрупване на знания и критично мислене 
за проблема. На база на експертизата си, новаторите могат да 
генерират много подходящи идеи, а да направят взаимовръзките на 
по-късен етап. 

- Извън кутията – това е широкообхватен и нефокусиран мисловен 
процес. Позволява на новаторите да си представят цялата вселена от 
възможности. 

- Нова кутия – след като идеите бъдат оценени, трябва да се 
синтезират като се пренаредят и реконструират чрез свързване на 
точките, след което да се доизчистят и поставят в нов контекст. 

Рефлексивни 
въпроси 

- Намирате ли за полезно използването на структуриран начин за 
създаване на иновативни решения за бизнеса? 

- Идеята, която открихте нова ли е или е идея, която е била използвана 
преди? 

- Можете ли да ни дадете пример за странично мислене? 
- Какви други методи бихте използвали за да подсилите творческия 

процес? 
- Какви умения използвахте (или смятате, че са необходими), за да 

генерирате креативни решения за проблема? 

План за действие - Как бихте приложили метода Шест етапа на креативност за вашите 
бизнес идеи? 

- Можете ли да дадете пример за начин на мислене в кутията и извън 
кутията от ежедневието ви? 
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Съвети: Ефективно решаване на проблеми на работното място 

 

Опитайте Избягвайте 

 При идентифициране на проблема/ите, 
фокусирайте се върху поведенията  

Например: Проблемът е в това, че правех 
нещата много бързо и нехайно. 

 При идентифициране на проблема, 
избягвайте да се фокусирате върху себе 
си или друг човек 

Пример: Проблемът е, че съм глупав. 

 Поставете си реалистични и постижими 
цели 

Пример: Искам да подобря скоростта си на 
писане на компютър (брой набирания на 
минута). 

 Определяне на лоши или твърде 
обширни цели 

Пример: Искам да съм щастлив. 

 Използвайте активно слушане, за да 
разберете какви са интересите на всеки 

 Недейте да игнорирате реалните 
интереси и потребности и не се 
вкопчвайте в дадено решение  

 Когато търсите алтернативни решения на 
даден проблем, запишете всички идеи 
дори и онези, които изглеждат абсурдни 
или странни 

 Недейте да бързате и да се опитвате 
веднага да намерите начини за решаване 
на проблема 

 Анализирайте алтернативите за 
решаване на проблема и се фокусирайте 
както върху позитивните, така и върху 
негативните последици  

 Когато анализирате алтернативите, не се 
фокусирайте само върху предимствата и 
преимуществата, не пропускайте и 
недостатъците и рисковете 

 Водете си записки за процеса на 
решаване на проблеми и си отбележете 
и запишете всички генерирани идеи 

 Недейте да разчитате на паметта си 

 Обстоятелствата могат да се променят, 
ето защо създайте възможности за 
оценяване на избраните алтернативи 

 Не приемайте избраната алтернатива за 
неотменима и окончателна 

 Оценете дадена творческа идея с 
другите, за да удостоверите нейния 
потенциал за решаване на проблема. 

 Не предоставяйте решение в рамките на 
5 минути – използването на аналитично и 
творческо мислене за решаване на 
проблеми отнема време 

 Използвайте структурирани инструменти 
и ресурси, за да подсилите творческия 
процес 

 Недейте да използвате първата идея, 
която ви хрумне, тъй като тя почти никога 
не е най-удачната  
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Раздел Б) ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
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РАЗДЕЛ Б ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

НАСОКИ 
Да се разбере даден проблем или контекст и да се превърне във възможност за 
подобряване на работните процеси. 

УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ 
6 часа ВИД ОБУЧЕНИЕ На живо 

ЦЕЛЕВА 

ГРУПА 
Обучители/Консултанти 

ПОДРАЗДЕЛ 
След завършване на този модул, обучителите и консултантите, работещи с 
мигранти ще могат да... 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА 

РЕШЕНИЯТА 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ 

 изброят стъпките 
в процеса на 
вземане на 
решения 

 анализират 
различните 
начини за 
вземане на 
решения 

 управляват процеса на 
вземане на решения 

ОБУЧИТЕЛНИ 

РЕСУРСИ 

Понятия: Речник на 
термините за 
вземане на решения 

Ролева игра: 
Открийте своя 
стил на вземане на 
решения 

Съвети: Какво да правим и 
какво да не правим при 
вземане на решения 

ВРЕМЕ 60 минути 90 минути 30 минути 

ДЕЙСТВИЕ С 

ОТГОВОРНОСТ 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ И АВТОНОМНОСТ 

 разграничават 
между вземане 
на решение и 
предприемане на 
действие 

 обсъждат 
етиката при 
вземане на 
решения 

 поемат отговорност за 
собствените действия и 
избори 

ОБУЧИТЕЛНИ 

РЕСУРСИ 

Понятия: Речник на 
термините за 
вземане на решения 

Обучение на 
работното място: 
Моделът PLUS 

Насоки: Какво да правим и 
какво да не правим при 
вземане на решения 

ВРЕМЕ 60 минути 90 минути 30 минути 
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Понятия: Речник на термините за вземане на решения 

Аналитично вземане 
на решения 

Лицата, които използват аналитичен стил за вземане на решения правят 
преглед на голямо количество информация преди да предприемат 
действие. Например, аналитичните лидери разчитат на преки наблюдения, 
данни и факти, с които да подкрепят решенията си. 

Поведенческо 
вземане на решения 

Лицата, които използват поведенчески стил за вземане на решения се 
опитват да се уверят, че всички работят заедно добре. Този стил на 
вземане на решения взема предвид различните гледни точки и мнения в 
процеса. 

Концептуално 
вземане на решения 

Лицата, които използват концептуален стил на вземане на решения 
насърчават креативното мислене и сътрудничество и вземат предвид 
широк спектър от различни перспективи. 

Вземане на решения 
Когнитивен психологически термин, който описва избора на вярване или 
курс на действие сред различни възможни алтернативи. 

Предизвикателства 
при вземане на 

решения 

1. Да разполагате с твърде много или недостатъчно информация 

2. Погрешно идентифициране на проблема 

3. Прекомерна самоувереност за крайния резултат 

Управление на 
процеса на вземане 

на решения 

Четири възможни начина:  
1. Изслушване на другите 

2. Провеждане на проучване 

3. Доверие в собствените инстинкти 

4. Претегляне на опциите 

Директивно вземане 
на решения 

Лицата, които използват директивен стил на вземане на решения 
обикновено преценяват плюсовете и минусите на дадена ситуация на база 
на онова, което вече знаят. Лицата използващи директивния стил са много 
рационални и имат ниско ниво на толерантност към неяснотата. 

Моделът P L U S за 
вземане на решения 

P = политики и процедури  
L = легално/законово 
U = универсално 
S = Аз-а 

Правила за етично 
вземане на решения 

1. Разпознаване на етичните проблеми 

2. Събиране на факти 

3. Оценка на алтернативните действия 

4. Вземане на решение и неговото тестване 

5. Предприемане на действие и обмисляне на резултата 

7 стъпки за вземане 
на решения 

1. Идентифициране на решението 

2. Събиране на информация 

3. Идентифициране на алтернативите 

4. Претегляне на доказателствата 

5. Избор между алтернативите 

6. Предприемане на действие 

7. Преглед на решението 
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Ролева игра: Открийте своя стил на вземане на решения 
 
 

Въведение Съвременният пазар на труда е все така изискващ като преди, което затруднява 
работодателите и служителите при вземане на ефективни и етични решения. За да 
може да насочва и/или обучава другите хора как да взимат добри решения, човек 
трябва първо да е запознат със собствения си стил на вземане на решения. 
Настоящата дейност цели да помогне на обучителите/консултантите да открият 
начина, по който самите те вземат решения и да ги подготви да насочват мигрантите 
в процеса им на вземане на решения на работното място. 

Сценарий Сценарият се развива в супермаркет в европейска столица, който се държи от 
семейство мигранти от азиатска държава и в който се продават както местни, така и 
вносни продукти. Бизнесът им е повлиян от общата финансова криза, която е 
обхванала цялата страна. В резултат на това, продажбите значително са намалели и 
на семейството се налага да работи дълги часове, за да изкара достатъчно пари, с 
които да покрива бизнес разходите си. 
През последните няколко месеца много мигранти от африкански държави са се 
преместили в квартала и посещават супермаркета. За тях обаче е трудно да общуват 
със собствениците, тъй като не говорят местния език и също така не владеят добре 
английски. Освен това, те често питат за продукти от родината им и собствениците 
са обещали да проучат възможността за внасяне на такива продукти. За да направят 
такава крачка обаче се налага да инвестират значителен капитал, а резултатите от 
това са несигурни. Необходимо е да прекарат много време в търсене на доставчици 
и преговори за закупуване на продуктите на ниска цена, както и да могат да продадат 
продуктите на конкурентни цени, за да привлекат нови клиенти. Освен това трябва 
да похарчат голяма сума пари за закупуването на нови продукти, които не е сигурно 
че ще могат да продадат. 
Има предложение да се наеме мигрант от Африка, който също така говори английски 
и целевия език и който ще може да общува с новите клиенти и дори може да 
предложи нови продукти на база на нуждите на клиентите. Това обаче ще означава, 
че собствениците на магазина ще трябва да платят една допълнителна заплата, а те 
не са сигурни че могат да си го позволят.  
Ето защо семейството решава да направи среща, в която да обсъдят и преценят 
какви са вариантите. Работата е там, че въпреки че са семейство, те имат различни 
характери, както и различни начини на мислене и вземане на решения.  
Стъпки 
1. Семейната среща започва с описание на ситуацията. Всеки член на семейството 

описва ситуацията от различна перспектива. 
2. Всеки член на семейството дава предложение на база на своя стил на вземане 

на решения. 
3. Между членовете на семейството се пораждат някои конфликти. 
4. Семейството обсъжда всички варианти и се опитва да вземе решение. 
5. Семейството успява да вземе решение, въпреки че всеки член на семейството 

има свое мнение и стил на вземане на решения.  

Роли Персонаж 1: Човекът използващ директивен стил на вземане на решения  
Този човек представя плюсовете и минусите на ситуацията на база на това което знае 
за ситуацията. Такъв човек е много рационален и има ниска поносимост към 
неяснотата и неопределеността. Решенията му по-скоро се базират на собствените 
му знания, опит, логична обосновка, отколкото на търсене на допълнителна 
информация от другите. 
Персонаж 2: Човекът използващ аналитичен стил на вземане на решения  
Този човек прави преглед на голямо количество информация преди да предприеме 
действие. Ще търси информация и ще се консултира с другите, за да потвърди или TR
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да отрече онова, което знае. Тези хора имат високо ниво на търпимост към 
неяснотата и неопределеността и са много адаптивни, но обичат да контролират 
повечето аспекти от процеса на вземане на решения. 
Персонаж 3: Човекът използващ концептуален стил на вземане на решения 
Този човек използва социален подход, който включва творческо мислене и 
сътрудничество и взема предвид широк набор от перспективи. Тези хора са 
ориентирани към постиженията и обичат да мислят в перспектива, когато вземат 
важни решения. 
Персонаж 4: Човекът използващ поведенчески стил на вземане на решения  
Този човек се опитва да направи така, че всички да работят добре заедно. 
Ориентиран е към групата и се опитва да се увери, че групата разполага с 
необходимите опциите.  

Рефлексивни 
въпроси 

- Участниците идентифицират ли се със стиловете на вземане на решения, които 
са помолени да представят? 

- Участниците само един специфичен стил на вземане на решения ли имат или 
следват различни подходи, в зависимост от ситуацията? 

- Какви са предизвикателствата при вземането на решение, което се базира на 
различните стилове на вземане на решения на различните хора?  

- Какви са преимуществата от това да се вземат предвид различните мнения? 

- До каква степен е възможно да се комбинират различните стилове на вземане 
на решения, за да се вземе ефективно и етично решение? 

- Какво е основното заключение от участието в тази ролева игра? 

- Какви умения придобиха участниците? 
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Обучение на работното място: Моделът PLUS 
 

Въведение Вземането на решения е процес, който изисква лична отговорност, както и 
следването на някои етични правила. Целта на настоящата дейност е да научи 
участниците на функционален модел за вземане на етични решения, следвайки 
определени стъпки и отговаряйки на някои много важни въпроси. 

Работна задача Участниците трябва да си представят, че са граждани на трети страни, които преди 
няколко месеца са се преместили да живея в европейски град. Понастоящем работят 
в голям магазин тип склад. Работят дълги часове и заплатите им не са 
удовлетворяващи, предвид високите разходи за живот. Оглеждайки се за по-добра 
работа, получават предложение за работа с по-висока заплата, но не са сигурни дали 
работата е подходяща за тях. Не са обсъждали възможността за повишение на 
заплатата със своя началник. Подписали са трудов договор, според който нямат 
право да работят на пълен или половин работен ден в друга компания, паралелно 
на работата им в склада. Освен това, ако планират да напуснат, трябва да 
предоставят едномесечно предизвестие на работодателя си. Тъй като не са сигурни 
за новата работа, те обмислят да започнат работа на другото място паралелно – 
вечерите и през уикендите, без договор и без осигуровки, за да могат да вземат 
подходящото решение и да изберат работата, която най-добре им пасва. 
  
Участниците трябва да вземат хипотетично решение на база на Модела PLUS (Forsey, 
2018): 
P = Политики и процедури (Това решение в синхрон ли е с политиките на 
компанията?) 
L = Легално (Това решение нарушава ли някой закон или разпоредба?) 
U = Универсално (Това решение в синхрон ли е със същностните ценности и 
културата на компанията? По какъв начин е свързано с нашите организационни 
ценности?) 
S = Аз-а (Това решение съвпада ли с моите стандарти за справедливост и честност?) 

Рефлексивни 
въпроси 

- Колко лесно или трудно е да се вземе етично решение? 

- Какво е най-важно в процеса на вземане на решения – личната етика или 
общата/социална етика? 

- На какво ни учи този казус? Често срещана ли е тази ситуация в ежедневието? 

- Как могат да се решат подобни дилеми?  

План за действие - Колко често се натъквате на подобни ситуации в ежедневието? 

- Лесно ли е да насочвате другите да вземат решения, вместо вие самите да 
вземете решение? 

- Моделът PLUS функционален ли е? Може ли да се прилага в ежедневни 
ситуации? 

- Ако вие водите тази дейност, какво бихте направили по различен начин? 
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Съвети: Какво трябва и какво не трябва да правим при вземане на решения 
 

Опитайте Избягвайте 

 Идентифицирайте, че има решение което 

трябва да се вземе. 

 Не отлагайте и не избягвайте вземането 

на решение. 

 Намерете цялата налична информация.  Недейте твърде бързо да преценявате.  

 Помислете за повече от едно възможно 

решение. 

 Не вземайте импулсивни или бързи 

решения.  

 Вземете предвид мнението на другите 

хора.  

 Не пренебрегвайте собственото си 

желание. 

 Доверете се на инстинкта си.  Недейте да вземате решение само на 

база на емоциите си. 

 Поемете отговорности за решението си.  Не обвинявайте другите хора за вашите 

избори.  

 Оценете резултатите от решението си.  Не забравяйте въздействието, което 

вашето решение има върху другите хора.  

 Следвайте своята лична етика.   Не забравяйте съществуващите закони и 

разпоредби. 

 

TR
A

N
S
V

E
R

S
A

L 
P

R
O

J
E
C

T 
F
O

R
 M

IG
R

A
N

TS
 



Проектът Умения за подкрепа на Мигранти е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия Съдържанието на Тематичния доклад отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи
отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия доклад

  

 

 
 

Раздел В) РАБОТА В ЕКИП
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РАЗДЕЛ В РАБОТА В ЕКИП 

НАСОКИ 
Да разбираме и действаме в екип и среда на сътрудничество, като вземаме 
предвид новите форми на бизнес. 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 6 часа ВИД ОБУЧЕНИЕ На живо 
ЦЕЛЕВА 

ГРУПА 
Обучители/Консултанти 

ПОДРАЗДЕЛ 
След завършване на този модул, обучителите и консултантите, работещи с 
мигранти ще могат да... 

ВИТУРАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ 

 рефлектират 
върху начините 
за виртуално 
сътрудничество 
и ефективна 
комуникация 

 описват 
виртуални 
медийни 
ресурси, които 
насърчават 
процеса на 
виртуално 
сътрудничество 

 изследват 
подходящи техники 
и методи, които 
фасилитират 
процеса на 
сътрудничество 
чрез виртуалните 
среди 

 действат в синхрон с 
нуждите на другите, за 
да се постигне успех във 
виртуалното 
сътрудничество  

ОБУЧИТЕЛНИ 

РЕСУРСИ 

Понятия: Речник на 
термините за 
екипна работа 

Ролева игра: Силата 
на стереотипите във 
виртуалните ресурси 

Съвети: Постигане на 
успех във виртуалното 
сътрудничество и 
нетуъркинг 

ВРЕМЕ 30 минути 90 минути 60 минути 

НЕТУЪРКИНГ 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ И 

АВТОНОМНОСТ 

 разпознават 
важността и 
смисъла на 
нетуъркинга в 
ежедневието 

 рефлектират 
върху това как 
техниките за 
нетуъркинг 
предоставят 
възможност на 
членовете на 
екипа да се 
опознаят, да се 
чувстват 
комфортно и да 
се себеизразят 

 използват техники 
за нетуъркинг, за да 
се свържат с 
другите и да ги 
накарат да се 
чувстват по-
комфортно при 
изразяване на 
своите чувства 
 

 свържат с другите и 
насърчат екипната 
комуникация и 
споделяне на мнения и 
чувства 



Проектът Умения за подкрепа на Мигранти е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия Съдържанието на Тематичния доклад отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи
отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия доклад

  

 

ОБУЧИТЕЛНИ 

РЕСУРСИ 

Понятия: Речник на 
термините за 
екипна работа 

Обучение на 
работното място: 
(не)успешни екипи 

Съвети: Постигане на 
успех във виртуалното 
сътрудничество и 
нетуъркинг 

ВРЕМЕ 30 минути 90 минути 60 минути 
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Понятия: Речник на термините за екипна работа  
 
 

Процес на 
комуникация 

Комуникацията е термин, при който ние споделяме или обменяме информация 
чрез говор, писане или чрез използване на друг начин за общуване. Когато двама 
или повече души се намират на едно място и са осъзнати за присъствието един на 
друг, тогава протича комуникация и обсъждане. 

Знаци в 
комуникацията 

Знаците в комуникацията могат да бъдат думи и образи или поведения, както и 
ментални понятия като метафори или уравнения, които представят и други 
перспективи. Тези знаци могат да се изразят чрез вербална и невербална 
комуникация като употребата на езика в различни контексти.  

Сътрудничество 
Сътрудничеството е понятие, което включва индивиди, които работят заедно за 
споделена цел, за да постигнат дадена облага и ефективна координация между 
членовете на екипа.  

Мрежа за 
сътрудничество 

Определението за мрежа за сътрудничество се фокусира върху структурата, 
поведението и развиващата се динамика на мрежите от автономни субекти или 
индивиди, които си сътрудничат за по-успешно постигане на общи и изпълними 
цели. 

Нетуъркинг 
Целта на нетуъркинга е да се развият професионални или социални контакти чрез 
взаимодействие с другите.  

Невербална 
комуникация 

Невербалното общуване е споделянето на информация в контекста на дискусия 
чрез използване на нелингвистични елементи. Най-често се използват знаци от 
езика на тялото, като форма на общуване за предаване на послания на другите без 
използване на думи или говорно-писмена комуникация.  

Теория за 
социалната мрежа 

Целта на Теорията за социалната мрежа е да насърчи социалните взаимоотношения 
от гледна точка на предаване на информация, оказване на лично или медийно 
въздействие и допускане на поведенческа промяна.  

Изграждане на 
екип 

Изграждането на екип (тиймбилдинг) е процесът на превръщане на една група в 
сплотен екип. Екипът представлява група от хора, които са организирани да работят 
заедно, взаимозависимо и в сътрудничество, за да посрещнат нуждите на своите 
клиенти чрез постигане на целите си. Основната цел е да се насърчи ефективната 
комуникация и сътрудничество между членовете на групата.  

Умения за работа в 
екип 

Най-важните умения, които е необходимо да се приложат в груповата динамика 
са: 
- умения за организиране и планиране, за да се организират задачите, които е 
необходимо да се приложат в групова среда 
- вземане на решения, за да се намерят най-ефективните решения, които са 
ориентирани към групата 
- решаване на проблеми чрез общо съгласие между всички членове на екипа 
- умения за общуване, за да се постигне ефективно сътрудничество и комуникация 
между членовете на екипа  
- умения за убеждаване и оказване на влияние сред членовете на екипа за 
позитивно въздействие помежду им 
- умения за даване на обратна връзка с цел оценяване на груповите решения 
- решаване на конфликти, за да се подсигури баланс между членовете на екипа 

Вербална 
комуникация 

Вербалното общуване представлява споделяне на информация с други хора, чрез 
използване на думи и вербалните елементи на комуникацията, за да могат хората 
да се изразят по ясен и разбираем начин пред останалите (които са в ролята на 
събеседници). Този вид комуникация може да се случи под формата на разговор 
или писмено.  

Виртуално 
сътрудничество  

Виртуалното сътрудничество представлява метод на сътрудничество между 
членовете на виртуален екип, който се осъществява чрез технологично 
подпомогната комуникация. 

Умения за 
виртуално 

сътрудничество 

Специални умения за сътрудничество, които се прилагат чрез технологични 
средства, за да се улесни виртуалната комуникация и сътрудничество в социалните, 
бизнес и лични взаимоотношения.  TR
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Ролева игра: Силата на стереотипите във виртуалните ресурси 
 

Въведение Целта е да се насърчи виртуалното общуване между членовете на екипа, за 
да се разбере смисъла на това да си част от екип и как различните роли в 
екипа могат да окажат влияние върху цялостната комуникация между 
членовете чрез използване на медийно-виртуални ресурси.  
Тази ролева игра предоставя възможност на участниците да разпознаят 
своите собствени тактики и механизми, които използва в процеса на 
общуване с помощта на симулация на виртуален контекст, в който всички 
членове на екипа е необходимо да си сътрудничат, за да установят своите 
виртуални правила на общуване. 

Сценарий Стъпки 
1. Използвайте столове и помолете участниците да седнат в кръг с гръб 

един към друг, без да имат визуален контакт помежду си. След това 
обучителят ще предостави темата за дискусия – колко важно е да се 
изградят правила за виртуално общуване, след което ще помоли 
участниците да започнат да правят виртуална симулация, в която не 
използват виртуални източници, но правят симулация на виртуална 
процедура. Целта е участниците да се подготвят за ролите за ефективна 
виртуална комуникация. Макар при използването на виртуалните 
ресурси да имаме личен контакт с очите на другите, в този случай 
дейността мотивира участниците да се опитат да комуникират и да 
създадат техни собствени правила в среда на дискусия, без да имат 
контакт един с друг. По този начин, създаваме условие, което макар и 
метафорично, отразява процедурата при общуване във виртуална среда.  

2. Екипът разполага с 15 минути за дискусия. Дайте им следното условие: 
По време на дискусията ще трябва да подготвите правилата за ефективна 
виртуална комуникация. Дайте на екипа химикалки и листа А4 и НЕ ИМ 
давайте никакви други инструкции. Целта тук е да намерят свой собствен 
стил на общуване и да създадат свои правила, които да оказват най-
позитивно въздействие и да улесняват решаването на проблеми и 
екипното сътрудничество между участниците. Също така, като резултат 
от своята дискусия, участниците ще трябва да създадат списък със свои 
Правила за виртуално общуване и да го представят на обучителя.  

3. След като изтекат 15-те минути, участниците трябва да си променят 
позицията на седене като обърнат столовете си така, че всеки да може да 
вижда всички останали членове на екипа. След това помолете 
участниците да представят своите Правила за виртуално общуване, на 
база на общото съгласие, което са постигнали при обсъждането им в 
групата.  

4. Дискусия за обратна връзка: 
- По какъв начин тази дейност стимулира процеса на виртуална 
комуникация? 
- Осъзнахте ли грешките, които допуснахте по време на разговора и какво 
предлагате, за да се избегнат тези комуникационни грешки, които 
създават трудности в процеса? 
- Как могат тези правила да се приложат в професионален контекст? 
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Роли Всеки участник, трябва да има една специфична роля в потока на дискусията. 
След постигане на съгласие между всички членове на екипа, един участник 
ще събере всички записки, за да създаде Правила за виртуално общуване.  
Така от всяка група зависи какви роли ще бъдат дадени на участниците и как 
тези роли ще допринесат за изготвянето на тези правила. 

Рефлексивни 
въпроси 

- Разбрахте ли Вашата роля?  

- Смятате ли, че Вашето участие оказва влияние на потока на дискусията? 

- Как бяхте третирани от останалите? 

- По какъв начин другите ви оказаха влияние? 

- Смятате ли, че бихте могли да приложите тази техника в професионален 
контекст? 
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Обучение на работното място: (не)успешни екипи  
 

Въведение Целта е да се насърчи сътрудничество и комуникация между членовете на 
екипа, за да се обогатят уменията им за нетуъркинг. 

Работна задача Стъпки 
1. Разделете членовете на 2 екипа. 
2. Прочетете първия казус, който представя характеристиките на успешен 

екип и въздействието, което той оказва върху процеса на нетуъркинг: 
Членовете на екипа почувстваха, че имат отговорност 
към другите членове на екипа и че успехът на проекта 
зависи от приноса на всеки член на екипа. Членовете на 
екипа винаги с готовност помагаха на своите колеги, 
когато имаха затруднения. Екипът с готовност и 
проактивност правеше брейнсторминг за проблемите на 
отделните членове на екипа и предлагаше помощ при 
нужда. 

3. Прочетете втория казус, който представя характеристиките на неуспешен 
екип и въздействието, което той оказва върху процеса на нетуъркинг: 

Двама членове от екипа бяха изключително 
съревнователни, което пречеше на развитието на 
синергия в екипа. Те бяха силно фокусирани върху 
собствените си задачи и не се интересуваха да помогнат 
на другите членове на екипа при наличието на проблеми. 
Ако някой от екипа не се представяше добре, отношението 
към това беше, че трябва да се приложи оценяване тип от 
колега към колега, вместо да се направи опит да се 
подкрепи и помогне на този индивид. Това доведе до липса 
на екипно единство и сътрудничество, чувство на 
безсилие, което накрая доведе до разпадане на екипа. 

4. Дайте на всеки екип 15 минути, в които да извършат следните задачи: 
Обсъдете и запишете на лист А3/флипчарт характеристиките на всеки от 
двата екипа (негативните и позитивните страни). Продължете с успешния 
казус, като добавите колко важен е нетуъркинга сред членовете на екипа, за 
да се постигне ефективна комуникация. В случая на неуспешния казус, 
продължете историята като добавите информация свързана с това как един 
неуспешен екип е резултат от лош нетуъркинг или лоша комуникация между 
членовете му.  
5. Всеки екип трябва да представи резултатите от груповата си дискусия, за 

да се разграничи успешният от неуспешния екип и важността на 
нетуъркинга в груповия контекст. 

Рефлексивни 
въпроси 

- Кои са основните разлики между успешния и неуспешния екип и какво 
въздействие оказват те върху процеса на нетуъркинг? 

- По какъв начин нетуъркинга може да стимулира комуникацията в екипа 
и сътрудничеството между членовете му? 

- В кои случаи прилагането на нетуъркинг в професионален контекст може 
да окаже позитивно въздействие? 
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План за действие - От опита който имате, смятате ли че нетуъркинга може да работи 
ефективно за решаване на проблеми при различни условия?  

- Можете ли да ни дадете пример за социален нетуъркинг, който оказва 
влияние на живота ви по позитивен или негативен начин? 

- Каква е ролята на нетуъркинга в професионалния и в личния ви живот? 
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Съвети: Постигане на успех във виртуалното сътрудничество и нетуъркинга 
 

Опитайте Избягвайте 

 За да обогатите виртуалното общуване 
или уменията за нетуъркинг, опитайте се 
да бъдете честни и открити, за да 
изградите атмосфера на доверие.  

 За да обогатите виртуалното общуване 
или уменията за нетуъркинг, не 
забравяйте да използвате вербални и 
виртуални знаци, тъй като това може да 
породи неразбирателства. 

 Използвайте визуални и вербални знаци, 
за да бъдете по ясни и разбираеми за 
другите. 

 Избягвайте езика на тялото и лицеви 
изражения, които изразяват негативни 
емоции.  

 Опитайте се да задавате въпроси и 
насърчете всички да направят същото, за 
да стане ясно, че всички имате общо 
разбиране за нещата.  

 Едно от предложенията е да не държите в 
ума си въпроси или притеснения, които не 
са много ясни.   

 Опитайте се да дадете възможност на 
другите да се изразят, да изразят своите 
мисли и притеснения.  

 Избягвайте да прекъсвате другите, докато 
говорят или да поставяте под съмнение 
онова, което казват. 

 Важно е да водите записки по време на 
дискусии, за да можете да си припомните 
нещата, които сте обсъждали.  

 Избягвайте да сте критични към 
изискванията и перспективите на 
бенефициентите.   

 Бъдете отворени да слушате и научавате 
повече неща от другите. Опитвайте се да 
приемете и оцените тяхната перспектива.   

 Избягвайте да се занимавате с каквото и 
който и да е друг, докато другите ви 
говорят, тъй като могат да решат, че не ги 
слушате. 

 Опитайте се да включите всички членове 
на екипа ви при вземане на важно 
решение, което би облагодетелствало 
всички ви. 

 Не предприемайте инициативи или 
решения без одобрението на другите. 

 Опитайте се да подходите към другите 
като споделите мнения и чувства, за да 
създадете връзка с тях. 

 Избягвайте да сте изолирани и 
недостъпни за другите, тъй като по този 
начин е по-трудно да се изградят 
взаимоотношения на доверие. 
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Раздел Г) УСТОЙЧИВОСТ
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РАЗДЕЛ Д УСТОЙЧИВОСТ 

НАСОКИ 
Да се разбере устойчивостта и да се организира подкрепа за себе си, колегите 
и/или бизнеса 

УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ 
6 часа ВИД ОБУЧЕНИЕ На живо 

ЦЕЛЕВА 

ГРУПА 
Обучители/Консултанти 

ПОДРАЗДЕЛ 
След завършване на този модул, обучителите и консултантите, работещи с 
мигранти, ще могат да ... 

ГЪВКАВОСТ И 

АДАПТИВНОСТ 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТ И АВТОНОМНОСТ 

 разпознават 
моделите на 
индивидуални и 
организационни 
промени 

 описват личните 
нагласи към 
промяната 

 обсъждат 
важността на 
гъвкавостта и 
адаптивността при 
промени 

 идентифицират и 
приложат начини 
да бъдат по-
гъвкави и 
адаптивни 

 се справят с промените 
 се справят с процеса на 

промяна 

ОБУЧИТЕЛНИ 

РЕСУРСИ 

Понятия: Речник на 
термините за 
устойчивостта 

Ролева игра: Справяне 
с промените 

Съвети за справяне с 
промените и стреса 

ВРЕМЕ 30 минути 90 минути 60 минути 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА СТРЕСА 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ И АВТОНОМНОСТ 

 си припомнят 
психосоциалните 
рискове, които 
водят до стрес 

 изброят 
принципите и 
техниките за 
регулиране на 
стреса на 
работното място 

 обсъдят важността 
на регулирането на 
стреса за постигане 
на устойчивост на 
работното място 

 прилагат принципи 
и техники за 
регулиране на 
стреса на 
работното място 

 предвидят лични 
стратегии за справяне 
със стреса на работното 
място 

ОБУЧИТЕЛНИ 

РЕСУРСИ 

Понятия: Речник на 
термините за 
устойчивостта 

Обучение на 
работното място: 
Натоварен ден 

Съвети за справяне с 
промените и стреса 

ВРЕМЕ 30 минути 90 минути 60 минути 
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Понятия: Речник на термините за устойчивостта 
     

Устойчивост 

Устойчивостта представлява способността на човек да реагира на напрежението и на 
изискванията на ежедневието. Определенията в речника включват понятия като 
гъвкавост, издръжливост, сила, скорост на възстановяване и енергия. Накратко, 
устойчивостта влияе на способността ни да си стъпим на краката. Устойчивостта е 
способност, която се придобива в практически ситуации и ни позволява да се 
възстановим бързо при тежка ситуация, да развием уменията си, да се свържем с 
другите и да открием потока в работата. Установяването на обща дефиниция за 
устойчивост дава възможност на индивидите и екипите да изградят общ поглед и, при 
необходимост, да активират съответна реакция. 

Гъвкавост 

Гъвкавостта е свързана с промените, които служителите и работодателят правят по 
отношение на кога, къде и как даден човек ще работи, с цел по-добро удовлетворяване 
на индивидуалните и бизнес потребности. Гъвкавостта позволява да бъдат посрещнати 
както индивидуалните, така и бизнес нуждите, като се направят промени във времето 
(кога), локацията (къде) и начина (как), по който работят служителите. Гъвкавостта 
трябва да бъде взаимно полезна – както за работодателите, така и за служителите и да 
води до по-добри резултати. 

Адаптивност 

Адаптивността представлява способността да се промениш или промениш, за да се 
нагодиш към новата среда. Когато става дума за работното място, означава човек да 
бъде отворен за нови идеи или промени, да може да работи самостоятелно или в екип, 
да изпълнява задачи, които не са предвидени за сам човек. 

Промяна vs 
Преход  

Промяната: случай или обстоятелство 
Нещо ново започва, докато същевременно нещо старо приключва в даден момент във 
времето. 

- нов лидер  

- подобрен процес или продукт  

- различни клиенти 
Преходът: процес  
Психологическо преориентиране, през което хората преминават за определен период 
от време, за да постигнат промяна.  

- личен/вътрешен опит  

- може да отнеме повече време и да бъде по-труден от промяната  

Управление на 
промяната  

Управлението на промяната е термин, който се използва, за да се опише промяната 
както на индивидуално, така и на организационно ниво. Управлението на промяната 
представлява координиране на структурен период на преход от ситуация А към 
ситуация Б, за да се постигне дългосрочна промяна в дадена организация. (BNET бизнес 
речник) 
Управлението на промяната също така е дисциплината, която ръководи начина, по 
който подготвяме и подкрепяме индивидите, за да могат успешно да приемат 
промяната. 

Отношения със 
служителите 

Общуването между ръководството и служителите по отношение на решения, 
оплаквания, конфликти, решаване на проблеми, съюзи и други теми свързани с 
колективното договаряне, касаещи работното място. 

Организационно 
поведение 

Действия и нагласи на индивидите и групите една към друга и към организацията 
като цяло и съответното въздействие върху функционирането и представянето на 
организацията. 

Организационна 
култура 

Характеристики на бизнес средата на работното място, които се наблюдават от 
служителите и оказват силно влияние върху действията и работното им представяне. 
Също така се нарича корпоративен климат.  

Ценностна 
система 

Кохерентна съвкупност от ценности, приети и/или развити от човек, организация или 
общество като стандарт, който определя и насочва поведението във всички ситуации. 

Работно 
поведение 

Модел на действия и взаимодействия на членовете на дадена организация, който 
директно или индиректно влияе върху ефектиновността ѝ. 
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Стрес 

Нормален и естествен защитен механизъм на тялото. Съпътства индивида през целия 
му живот и не е нещо, което трябва да се избягва. Стресът е неспецифична реакция на 
тялото към всеки натиск, оказан от заобикалящата среда. Причините за стреса, 
независимо дали са приятни или неприятни, се наричат стресори. Единственото важно 
нещо за тялото е интензитетът на тези стресори. 

Стрес на 
работното място 

(1) Като причина: ментална, физическа или социална сила или напрежение, което 
поставя реални или въображаеми изисквания върху тялото, емоциите, ума или друго и 
което води до срив (когато надхвърли капацитета на индивида за справяне със стреса). 
(2) Като ефект: физиологичен ефект, който се поражда в организма в резултат на опита 
му да се справи (нарича се адаптивна реакция) с изисванията създадени от стресорите. 

Психосоциални 
рискове 

Свързани са с негативни психологически, физически и социални последици, които са 
причинени от неблагоприятна организация или управление на работата и 
неблагоприятен социален контекст на работното място. 

Управление на 
стреса 

Управлението на стреса включва техники, предназначени да снабдят човека с 
ефективни механизми за справяне с психологическия стрес. 

Организационни 
стратегии за 

управление на 
стреса 

Включват техники и програми, които се използват от организациите за намаляване на 
нивата на стрес за групи от служители или за организацията като цяло. Те включват: 
откриване и премахване на работните условия, които причиняват стрес и намаляване 
на негативното им влияние, както и адаптиране на промените в работната среда така, 
че по-добре да паснат на индивидуалните характеристики на служителите. 

Индивидуални 
стратегии за 

управление на 
стреса 

Поведенчески или когнитивни усилия, направени в опит за управление на вътрешните 
изисквания и конфликти, които са преминали отвъд обичайните механизми за 
справяне и ресурси на индивида. 

Професионално 
прегаряне 
(бърнаут) 

Усещане за физическо и емоционално изтощение, причинено от стреса от работа с хора 
при трудни или изискващи условия. Прегарянето е последвано от признаци като 
хронична умора, лесно избухване, подозрителност, предразположеност към настинки, 
главоболия и трески. 
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Ролева игра: Справяне с промените 
 

Въведение Целта на тази ролева игра е да повиши нивото на осъзнатост за промените, които 
оказват влияние върху психосоциалната работна среда. Дейността също така ще 
предостави на участниците възможност да рефлектират върху това как човек може 
да се справи с промените/проблемите по конструктивен начин чрез интерактивен 
театър. 

Сценарий Мениджър на екип наема двама нови служители, без да информира останалите 
служители от екипа. Тази промяна кара хората в екипа да се чувстват несигурни. 
Служителите, които работят в компанията от по-дълго време чувстват, че позициите 
им са застрашени, а по-новите служители вярват, че поради тази промяна в 
структурата другите членове на екипа се държат зле към тях, което създава 
конфликти. Започват да изплуват стари неразбирателства и деления в работната 
група. 
  
Стъпки 
1. От групата се избират хора, които да представляват описаните по-долу роли. 

Важно е да се изберат хора с разнообразен опит и произход (ако е възможно). 
Подготвя се сцена за ролевото разиграване и място за публиката. 
2. Актьорите разиграват пред останалите участници от групата сцена, в която 
отиват на работа и откриват, че имат нови колеги. По-възрастните служители 
започват да обсъждат помежду си, че компанията най-вероятно иска да ги 
замени, но може да е по-добре да махнат някой от по-новите служители, тъй 
като те нямат толкова опит все още и съответно не си вършат добре работата. 
След това се разиграва още една сцена между двама от по-новите служители, 
които обсъждат новонаетите служители в екипа и обсъждат ситуации, в които са 
усетили че техният мениджър няма особено позитивно отношение към тях и 
последващите от това конфликти. Те смятат, че причината за това е промяната в 
състава на екипа.  

3. Следващата сцена е между по-новите и по-старите служителите, които обсъждат 
обща задача, върху която работят (например участие в голям форум, проектна 
задача и т. н., в зависимост от бизнес сектора на компанията, който участниците 
са решили да изберат, за да разиграят ролите си). По време на конфликта те 
започват да обсъждат стари ситуации, в които всеки е допуснал някакви грешки, 
не е изпълнил даден срок, пропуснал е нещо важно и т. н. (Тук актьорите 
импровизират със ситуациите, които са близки до ситуации от реалната им 
работна среда). 

4. Когато приключи ролевото разиграване, публиката рефлектира върху онова, 
което е забелязала, обсъжда какво е причинило конфликта и предлага 
алтернативни начини на поведение, дава предложения за решаване на 
конфликта и алтернативни резултати от ситуацията. 

5. Актьорите отново изиграват ситуацията, като променят сценария на база на 
предложенията от публиката, които изглеждат най-адекватни за всички. 
Възможно е някои хора от публиката да се включат като участници на сцената в 
ролята на конформисти. 

Роли Майкъл 
По-старши служител в екипа, с над 15 години работен опит в компанията. 
Участвал е в много критични ситуации от развитието на компанията и се 
възприема като един от хората, допринесли за успешното реализиране на 
много от проектите в компанията. Въпреки това обаче, той се чувства ощетен, 
тъй като не е получил никакво кариерно развитие в йерархията и често 
изразява своето недоволство пред колегата си Петър. Когато разбира за 
новоназначените служители, недоволството му нараства още повече. TR
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Петър 
Също по-старши служител, който си върши работата, но никога не прави 
нищо повече от необходимото. Цялостното му отношение е, че всеки нов 
служител означава повече работа за него, тъй като смята че по-младите 
колеги нямат опит и съответно работата пада на плещите на по-старите 
служителите. Това, заедно с факта, че не иска да прави повече от 
необходимото, го изнервя неимоверно много, когато разбира за 
новонаетите служители и ескалира до конфликт с един от по-младите колеги. 
Ан 
Тя работи в компанията от 1 година. Било ѝ е трудно да намери работа, тъй 
като не знае добре езика. Тя е много протективна по отношение на работата 
си. След като разбира за новонаетите служители, споделя на своя приятелка 
и колега, че вчера мениджърът ѝ се е държал по много студен начин към нея 
и дори не я е поздравил сутринта.  
Сюзън 
Тя работи в компанията от година и половина. Нравът ѝ е нервен и става 
раздразнителна, когато колегите ѝ не спазват сроковете за изпълнение на 
работата. Тя влиза в конфликт с Петър, който смята че тя не си върши добре 
работата и че делегира работата си на други. Тя от своя страна е груба с него, 
казвайки му, че тя винаги трябва да го чака да си приключи задачите, при 
положение че има срокове, които трябва да се спразват. 
Франк (Мениджър): 
Той не харесва конфликтите и в повечето ситуации предпочита да си мълчи, 
вместо да говори с подчинените си. Когато има промени, чака до последния 
възможен момент, за да информира служителите си за тях или просто не го 
прави, а оставя служителите си сами да се информират.  

Релфексивни 
въпроси 

След първото разиграване на историята, могат да се използват следните 
въпроси за дискусия: 

- Какво според вас създава конфликтите в екипа? 

- Какви алтернативни начини на реагиране бихте предложили? 

- Как бихте реагирали, ако на вас ви се случи подобна ситуация? 
В края на ролевата игра, фасилитаторът може да обсъди с участниците 
следните въпроси: 

- Идентифицирахте ли се с някой от героите в ролевата игра?  

- Как реагирате обикновено, когато нещо се промени в работната 
среда? 

- Смятате ли, че имате гъвкавост и адаптивност на работното място? 
Към какво ви е лесно да се адаптирате и към какво ви е трудно? 
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Обучение на работното място: Натоварен ден 

 

 

 

Въведение Целта на това упражнение е да провокира дискусия относно стреса на 
работното място, как да го разпознаваме, какви техники и стратегии можем 
да използваме, за да го преодолеем. Участниците ще могат да приложат 
знанията и уменията, които са усвоили от казуса в реална работна ситуация.  

Работна задача Стъпки 
1. Раздайте на всеки участник копие от сценария на упражнението и ги 

помолете да се запознаят с него: 
Един от служителите ви се нуждае от помощ за проект, 
който трябва скоро да се предаде. Вие имате и друг служител, 
който ви моли за менторство. А утре ви предстои важна 
среща на тримесечието с Борда на директорите. Членовете 
на борда ще пристигнат тази вечер и вие трябва да ги 
вземете от летището и да ги заведете на вечеря. В 
допълнение, сутринта имате да подготвите няколко важни 
презентации за срещата на борда. Чувствате се тревожни, 
напрегнати и ви е трудно да се концентрирате и да свършите 
нещата. Чувствате се разкъсани в много посоки и много 
стресирани! 

2. Помолете участниците да прегледат ситуацията от гледна точка на: 

- мениджъра 

- служителите, които искат помощ 

- борда на директорите 
3. Помолете участниците да си представят и да споделят как те биха се 

чувствали, ако бяха в ролята на мениджъра. 
4. Обсъдете с цялата група предложените по-долу въпроси, ако сте в ролята 

на мениджъра. 

Рефлексивни 
въпроси 

- Какви признаци на стрес демонстрирате? 

- Какви техники за управление на стреса бихте могли да използвате, за да 
се успокоите?  

- Как се справяте с наличието на множество задачи едновременно? Как 
приоритизирате и как решавате кое е важно? 

- Как могат да ви помогнат вашите служители? 

План за действие - Имали ли сте някога стресова ситуация на работното място? Можете ли 
да ни разкажете за нея? 

- От нещата, които научихте в това упражнение, какво бихте могли да 
използвате/приложите, когато си имате работа със стресова ситуация на 
работното място? 

- Според вас какво е необходимо да направите, за да не се озовете в 
стресова ситуация на работното място? 
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Съвети за справяне с промените и стреса 

 
Опитайте Избягвайте 

 Когато се случва промяна, фокусирайте се 
върху ползите и подобренията, които тя 
може да донесе в личния и 
професионалния ви живот. 

 Недейте да навлизате надълбоко в 
негативни предсказания и необоснована 
съпротива към стреса.  

 Анализирайте процеса на промяна, 
произхода му, прогреса и посоките и ги 
съотнесете към личните си ценности, 
нагласи и вярвания, за да вземете мъдри и 
дългосрочни решения за участието ви в 
промяната.  

 Не позволявайте на важните цели, 
ценности, вярвания и нужди да избледнеят 
ако промяната е такава, че изисква 
прекалено големи компромиси. 

 Погледнете назад към собствения си живот 
и/или прочетете за преживяванията на 
други хора в периоди на промяна и 
почерпете вдъхновение и идеи, за да 
знаете как да извлечете най-доброто от 
тези периоди на предизвикателства. 

 Не се срамувайте и не се страхувайте да 
поискате подкрепа, за да преодолеете 
промените, които този процес носи. 

 Когато стресът се превърне в част от живота 
ви, направете всички необходими усилия, 
за да анализирате автентичните причини 
довели до него и смело ги адресирайте с 
конкретни действия. Никой не може по-
добре да ви даде вътрешен мир и сила, за 
да преодолеете и да се справите със стреса, 
отколкото самите вие. 

 Недейте да оставате в дадена ситуация на 
всяка цена! Понякога най-добрият и най-
смелият начин да се справите с промяната 
и със стресовата ситуация е да излезете от 
нея, ако тя изисква по-големи компромиси, 
отколкото са допустими. 

 Погрижете се добре за себе си в ситуации 
на промяна и стрес, за да можете след това 
да направите най-доброто за да 
управлявате тези процеси! Дори в 
самолетите при даването на инструкциите 
за безопасност се казва, че в случаите на 
загуба на налягане в кабината, първо 
трябва да се погрижите за себе си и едва 
след това да помогнете на другите, дори и 
те да са деца. 

 Не се страхувайте да излезете извън зоната 
си на комфорт. Може да откриете, че извън 
нея се намира точно онова, което винаги 
сте търсили. 
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Раздел Д) КРЕАТИВНОСТ
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Раздел Д КРЕАТИВНОСТ 

НАСОКИ 
Основната цел на този раздел е да се придобие разбиране за понятието 
креативност и как мигрантите могат да подсилят своето любопитство и 
иновативност.  

УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ 
6 часа ВИД ОБУЧЕНИЕ На живо 

ЦЕЛЕВА 

ГРУПА 
Обучители/Консултанти 

ПОДРАЗДЕЛ 
След завършване на този модул обучителите и консултантите, работещи с 
мигранти ще могат да... 

ЛЮБОПИТСТВО 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТ И 

АВТОНОМНОСТ 

 дават 
определение за 
любопитството 

 разпознават 
основните 
понятия, 
свързани с 
любопитството 

 възпроизвеждат 
различни 
модели, 
свързани с 
любопитството 

 анализират начини 
за подсилване на 
любопитството  

 обсъждат влиянието 
на заобикалящата 
среда върху 
креативността 

 обсъждат различни 
начини за 
насърчаване на 
любопитството 

 засилват 
любопитството 

 допринасят за 
генериране на идеи  

ОБУЧИТЕЛНИ 

РЕСУРСИ 

Понятия: Речник на 
термините 
свързани с 
креативността 

Обучение на работното 
място: 30 кръга 

Съвети за креативност 

ВРЕМЕ 60 минути 60 минути 60 минути 

ИНОВАТИВНОСТ 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТ И 

АВТОНОМНОСТ 

 дават 
определение за 
иновативността 

 правят връзка 
между 
индивидуалната 
иновативност и 
иновациите на 
организациите 

 описват видовете 
иновативност 

 прилагат умения за 
новаторство в реална 
житейска среда 

 идентифицират 
препятствия и 
проблеми в процеса 
на новаторство 

 обсъждат разликите 
между реализацията 
и творческите идеи 

 насърчават умения за 

новаторство 

индивидуално или в 

група 

 действат с етична 

отговорност по време 

на процеса на 

новаторство 

 
 
 

ОБУЧИТЕЛНИ 

РЕСУРСИ 

Понятия: Речник на 
термините 
свързани с 
креативността 

Обучение на работното място: Как да изкарваме 
пари? 

ВРЕМЕ 60 минути  120 минути 
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Понятия: Речник на термините свързани с креативността 

 

Креативност 
Способност да се възприема светът по нов начин; актът на превръщане 
на нови и въображаеми идеи в реалност.  

Любопитство 
Разпознаване, преследване и желание да се изследват нови, 
несигурни, комплексни и неясни събития.  

Иновация 
Въвеждането на нещо ново; разработване и внедряване на нова идея, 
метод, процес, продукт, услуга.  

Генериране на 
идея 

Процесът на създаване на нови идеи.   

Промотиране на 
идея 

Създаване на коалиции, намиране на спонсори, ангажиране в социални 
дейности за иновативни актове.  

Реализиране на 
идея  

Разработване на модел или прототип на иновацията, превръщане на 
идеята в осезаем продукт или услуга.  

Депривация на 
чувствителността 

Опит да се решат проблемите и да се намерят начини за преодоляване 
на пропуските в знанията. 
 

Толерантност към 
стрес 

Готовност да се приемат съмненията, объркването, тревожността и 
другите форми на дистрес, които произтичат от изследването на нови, 
неочаквани, комплексни, мистериозни или неясни събития. 

Социално 
любопитство 

Желание да се разбере какво мислят и правят другите хора, чрез 
наблюдение, говорене или слушане на разговорите им. 

Търсене на тръпка 
Желанието да се вземат физически, социални и финансови рискове, за 
да се придобият разнообразни, комплексни и интензивни 
преживявания. 

Радикални 
иновации 

Вид иновации, които са нови за света/организацията, съществуващи 
продукти и услуги, които биват значително трансформирани.  

Инкрементална 
иновация 

Промяна, удължаване или рафиниране на съществуващи продукти и 
услуги. 
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    Обучение на работното място: 30 кръга 

Въведение Този уъркшоп има за цел да подсили генерирането на идеи при хората. 
Генерирането на идеи е една от първите стъпки за разгръщане и проявление 
на любопитството и иновативността.  

Работна задача Стъпки 
1. Раздайте на всеки участник листовете с дейността (по-долу). 
2. Обяснете целта на упражнение и как генерирането на идеи е свързано с 

любопитството и иновациите. 
3. Помолете всеки участник да превърне всеки празен кръг в нещо, което 

му е познато (часовник, лице, топка и т. н.).  
4. След като участниците приключат с изрисуването на своите кръгове, 

помолете ги да сравнят своите кръгове с тези на другите участници. 
Обсъдете потока на попълване на кръговете. В повечето случаи хората не 
могат да попълнят всичките 30 кръга. Проверете колко кръга са 
завършени и колко остават.  

5. Обсъдете с групата техните кръгове и какво е било преживяването им, 
докато са попълвали кръговете.  

 

 
 

 

Рефлексивни 
въпроси 

- Каква е историята на вашите кръгове? Сходни ли са (например различни 
видове топки) или са независими (лице, бисквита, земя и т. н.)? 

- Вашите кръгове нарушават ли правилата или ги свързват (като например 
да имате един голям кръг)?  

- Какъв вид проблеми срещнахте?  
- Защо според вас избрахте точно тези предмети да нарисувате?  TR
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  Обучение на работното място: Как да изкарваме пари? 
 
 

Въведение Целта е да се използват любопитството и уменията за иновативност в реална 
житейска среда.  

Работна задача Стъпки 
1. Раздайте на всеки участник по 5 евро в плик (ако групата е голяма, 

обучителят може да формира групи с по 3-5 участника всяка). 
2. Обяснете очакванията и целта на упражнението. Целта в това 

упражнение е да се изкарат колкото се може повече пари за два часа, 
като се използват само предоставените в плика пари. Участниците трябва 
да използват своята креативност, за да увеличат сумата пари. Също така, 
трябва да демонстрират предприемачество.  

3. След два часа всички членове на групата трябва да подготвят 
представяне за това какви начини са използвали, за да изкарат пари. 
Очаква се и да обсъдят наличието на етични дилеми.  

Бележка: Ако обучителите не желаят да раздават истински парични 
банкноти, могат да използват 10 кламера или 10 лепящи листчета, вместо 
парите.  

Рефлексивни 
въпроси 

- Как направихте своя план за действие? 
- Получихте ли подкрепа от другите? 
- На какъв тип проблеми и препятствия се натъкнахте? 
- Сблъскахте ли се с някаква етична дилема?  
- С първата идея, която ви хрумна ли започнахте?  
- Ако имахте повече време, какво щяхте да направите различно?  
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.   Съвети за креативност 
 

 
Опитайте Избягвайте 

 Бъдете постоянно любопитни.  Не критикувайте първоначалните си идеи.  

 Вярвайте и се доверявайте на себе си.  Не чакайте перфектната идея. Действайте. 

 Направете проучване, задавайте въпроси 
– отворени.  

 Не бъдете сами по време на процеса, 
хората могат да ви дадат нови идеи и 
прозрения.  

 Излезте извън зоната си на комфорт.  Не бъдете мързеливи, проучванията и 
знанията са важни за креативните идеи. 

 Водете си дневник на вдъхновенията, ще 
ви помогне да визуализирате идеите си. 

 Не спорете с хората, опитайте се да 
разберете обратната им връзка.  

 Физическите упражнения стимулират 
творческото мислене.  

 Не бъдете прекалено критични.  

 Слушайте и обръщайте внимание на 
другите.  

 Не бъдете конформисти, всеки и всяка 
ситуация са различни. 
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Раздел Е) ГЪВКАВОСТ
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РАЗДЕЛ Е ГЪВКАВОСТ 

НАСОКИ 
Да се разбере гъвкавостта, иновативния дух и мобилността на работното 
място 

УЧЕБНИ 

ЧАСОВЕ 
6 часа ВИД ОБУЧЕНИЕ На живо 

ЦЕЛЕВА 

ГРУПА 
Обучители/Консултанти 

ПОДРАЗДЕЛ 
След завършване на този модул, обучителите и консултантите, работещи с 
мигранти ще мога да... 

ПРОАКТИВНОСТ 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТ И 

АВТОНОМНОСТ 

 описват лесно 
ситуацията 

 разпознават 
ефективните 
промени или 
различните 
подходи към 
дадена ситуация 

 свързват 
проактивната 
гъвкавост и новите 
начини на 
работа/управление 

 изброят 
причините, поради 
които гъвкавостта 
е толкова важна на 
работното място в 
днешно време 

 идентифицират 
начини да бъдат 
по-проактивни в 
работата 

 използват понятия 
за активно 
управление, 
изграждане на 
екип, адаптивност, 
емпатия, 
самоанализ, 
вземане на 
решения в 
различни 
ситуации 

 генерират и 
оценяват 
различните 
перспективи и 
сценарии 

 демонстрират 
инициативност 

 бъдат отговорни за 
адаптирането на 
екипите в работния 
процес 

 преодоляват ситуации 
и хипотези 

 вземат решение за 
най-добрите 
алтернативи в дадена 
ситуация, включително 
анализ на промените 

ОБУЧИТЕЛНИ 

РЕСУРСИ 

Обучение на работното място: Прекалена 
проактивност 

Ролева игра: Хайде да 
създадем нова компания  

ВРЕМЕ 90 минути 90 минути 

МОБИЛНОСТ 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТ И 

АВТОНОМНОСТ 

 разпознават 
собствените 
концептуални 
блокажи 

 изброяват 
преимуществата на 
мобилността за 
кариерното 
развитие 

 рефлектират върху 
кариерната 
мобилност като 
професионално 
решение 

 проучват нови 
алтернативи 

 анализират 
преносимите 
компетентности, 
необходими за 
глобалната 
мобилност 

 предефинират 
целите 

 генерират 
стратегии  

 оценяват ситуацията и 
прилагат целите в 
действие 

 търсят най-добрите 
решения, включително 
извън настоящата 
среда 

 поемат отговорност за 
собственото си учене 
през целия живот и 
надграждане на 
уменията 
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ОБУЧИТЕЛНИ 

РЕСУРСИ 

Обучение на 
работното място: 
Мобилност в 
страната домакин 

Обучение на 
работното място: 
Мобилност извън 
страната домакин 

Съвети: Какво да се прави 
и какво да не се прави по 
отношение на 
гъвкавостта  

ВРЕМЕ 60 минути 90 минути 30 минути 
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Обучение на работното място: Прекалена проактивност 
 
 

Въведение Работещите в реална ситуация е необходимо да се адаптират възможно най-
бързо, за да успеят да поддържат продуктивността си и да отговорят на 
изискванията на работното място.  
Това е не само понятие, но и реалност, в която на работещите се налага да 
взаимодействат в различни ситуации (активно управление, изграждане на 
екипи, адаптивност, емпатия, самоанализ, вземане на решения в различни 
ситуации), обстоятелства и пространства. В този контекст, мениджърите и 
работещите е необходимо да създадат една постоянна адаптивност, 
наречена гъвкавост. 
Настоящата дейност показва ограниченията, с които се сблъскват 
работещите при прекалена интерактивност или проактивност. Дейността 
демонстрира как прекалената проактивност в професионалния живот може 
да доведе до негативно въздействие върху здравето и благосъстоянието на 
работещите. Например: прегаряне, провал, напразно инвестирана енергия и 
др.  

Работна задача Това упражнение се прави в малки групи, но може също така да се направи 
като самостоятелна дейност като се използва концепцията от SWOT 
упражнението.  
Стъпки 
1. Обучителят създава SWOT матрица на бялата дъска или на отделен лист 

хартия и моли участниците да изброят:  
- предимствата от това да си проактивен (силни страни) за себе си 
- предимствата от това да си проактивен (възможности) за околната 

среда 
2. След като са готови, попитайте групата обратното, какъв може да бъде 

проблемът, който тази проактивност може да предизвика:  
- недостатъци от това да бъдеш проактивен (слаби страни) за себе си  
- недостатъци от това да бъдеш проактивен (заплахи) за околната 

среда 
3. При работа в групата се опитайте да опишете четирите ситуации по 

отношение на гъвкавостта. Опитайте се да разберете кога проблемите, 
свързани с прекалената проактивност, могат да бъдат проблематични и 
кога обратното – те са нещо добро за вас и за организацията. 

4. (По желание): опитайте се да намерите някакви решения или по-добра 
нагласа към описаните проблеми: 
- анализирайте ситуациите 
- определете различни подходи, свързани със ситуацията 
- избройте нови начини на работа/управление 
- анализирайте как и защо гъвкавостта се е превърнала в нещо много 

важно на работното място в днешно време 

Рефлексивни 
въпроси 

- Само една специфична гледна точка ли имат участниците относно 
проактивността или следват различни подходи в зависимост от 
ситуацията? 
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- Попадали ли са някога в такъв вид ситуации? 
- Какво направихте или какво трябваше да направите? 
- Какви са предизвикателствата от това да сте проактивни?  
- Какво е основното заключение от участието ви в ролевата игра? 
- Кои умения придобиха участниците? 

 

План за действие - Колко често се натъквате на подобни ситуации в ежедневието? 
- По-лесно ли е да насочвате другите как да действат с ангажираност, като 

се грижат за личното, но и за груповото благосъстояние? 
- Моделът функционален ли е? Може ли да се прилага в ежедневни 

ситуации? 
- Ако вие водехте тази дейност, какво бихте направили по различен начин? 
- Как бихте използвали проактивността с грижа и осъзнатост за себе си? 
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Ролева игра: Хайде да създадем нова компания 
 
 

Въведение Целта е да се демонстрира как гъвкавостта може да породи позитивна 
промяна, която да бъде стимул за участниците да бъдат по-проактивни. Един 
от най-добрите начини за проактивност е създаването на работно място или 
предприятие. 

Сценарий Участниците ще тестват своите креативни идеи не колективно, а в групи по 
двама. 
Ситуацията е следната: мигрант идва в обучителния център, за да представи 
проект за създаване на компания. 
Вторият герой ще бъде обучител, който участва в обмен от въпроси и 
отговори, за да се гарантира реалистичността на проекта. 
Въпросите трябва да бъдат: 
- Какъв вид бизнес смятате да създадете? 
- Познавате ли пазара? 
- Имате ли опит в него? 
- Имате ли подкрепата на семейството си? 
- Какъв ще е позитивният ефект върху живота ви? 
- До каква степен бихте адаптирали вашия продукт/услуга към страната? 
- Осъзнавате ли, че клиентите биха очаквали от вас да се адаптирате 

спрямо техните нужди? 
- До каква степен бихте могли да се адаптирате, за да сте успешни? 
Обучителят ще направи всички възможно, за да убеди мигранта в ползите от 
създаването на собствена фирма (по-голяма свобода, по-голяма 
автономност и по-голяма отговорност). Той ще подчертае и необходимостта 
от адаптиране към пазара и към клиентите, когато става дума за понятието 
гъвкавост. 

Роли Кажете на участниците (обучители, консултанти, социални работници...) да 
се разделят на групи по двама души. 
Във всяка двойка единият играе ролята на мигрант, а другият на 
придружаващия обучител. Мигрантът представя бизнес проект. Обучителят 
го обсъжда с него и му задава въпроси за бизнес проекта, нивото на 
изпълнимост и приложимост, както и активните стъпки, които мигрантът ще 
трябва да предприеме. 
Всяка двойка пише кратко резюме на въпросите, които са зададени и на 
които е отговорено, след което се подготвя да ги представи пред голяма 
група. 
Всяка двойка представя своя проект и основните зададени въпроси. 

Рефлексивни 
въпроси 

- Кои бяха основните въпроси, които другите ви зададоха? 
- По време на разиграването спомена ли се за понятието усет за 

инициативност? 
- Как и кога усета за инициативност играе ключова роля за постигане на 

успех? 
- До колко сте подготвени да адаптирате проекта си? 
- Опишете как трябва да преодолеете ситуациите и хипотезите? 
- Решете коя е най-добрата алтернатива в дадена ситуация, включително 

анализ на промяната. TR
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Обучение на работното място: Мобилност в страната домакин 
 
 

Въведение Пазарът на труда в национален контекст може да е доста динамичен, което 
налага необходимостта хората постоянно да се адаптират към изискванията 
му. Веднъж щом се реши въпросът с легалния статус на мигрантите, те трябва 
да решат на кое работно място да работят или къде да живеят. 
Възможностите за мобилност могат да се анализират в 3 посоки: от гледна 
точка на позиция, на област или сектор и географско положение, също така 
наречени вертикална, хоризонтална или географска мобилност. 
- вертикалната мобилност се случва при промяна в позицията/категорията 

нагоре или надолу в йерархията 
- хоризонталната мобилност се отнася до промените в работната позиция 

в различните сектори на икономическа дейност. 
- географската мобилност се отнася до промени в местожителството или 

местоработата. 
Това означава, че дори любимият им град да е Х, мигрантите трябва да 
обмислят да се преместят там, където пазарът на труда е по-адаптиран към 
техните умения и компетентности. 
Тази ролева игра адресира осъзнатостта за тези възможности за мобилност 
и цели да помогне на обучителите да се справят по-добре с ориентацията на 
мигрантите. 

Работна задача Стъпки 
1. Кажете на участниците да се разделят на групи по четирима. 
2. В групите се фокусирайте върху даден проект за мобилност: 

- Установете какъв е проектът: къде, за какво, кога, как. 
- Като вземете предвид горната информация, опитайте се да 

установите пътна карта, като идентифицирате препоръчителния тип 
мобилност. 

- Избройте всички изисквания. 

Рефлексивни 
въпроси 

- Някога попадали ли сте в такъв вид ситуации? 
- Замисляли ли сте се, че мобилността може да бъде от една сфера на 

дейност към друга? 
- Бихте ли се преместили в друг град? Ако да, какви предизвикателства 

виждате в това? Също така какви предимства виждате в това? 
- Какво правите или какво трябваше да направите? 

План за действие - Какво научихте? 
- Какво би било най-важно за вашия план за действие в тази ситуация? 
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Обучение на работното място: Мобилност извън страната домакин 

 
 

Въведение Целта на тази дейност е да повиши осъзнатостта за факта, че икономиката в 
Европа е глобална. Придвижването в Европейския съюз или дори извън него 
е възможност само ако мигрантите имат разрешение за това. Веднъж щом 
решат да напуснат страната домакин, ще имат нужда от помощта на 
експерти, които да им предоставят информация за пътната карта, която може 
да включва контакт с посолства и миграционни служби. 

Работна задача Стъпки 
1. Кажете на участниците да се разделят помежду си в групи по четирима. 
2. Напишете на различни листове наименования на ситуации и помолете 

групите да си изберат сценарий (те не знаят какво е написано на листа, 
който са си изтеглили). 

3. Помолете участниците да прегледат ситуацията от гледна точка на: 
- своите родители 
- своите деца (ако е приложимо) 
- своите роднини (може да са приятели) 

4. Помолете участниците да си представят и да споделят как биха се 
чувствали, ако бяха в дадената роля. 

5. Обсъдете с цялата група предложените по-долу въпроси. Могат да се 
разиграят различни сценарии: 
- една от групите може да реши да отиде в държава със същия език 
- друга група може да реши да отиде в държава с нов език, но с 

роднини, които вече живеят там 
- друга група може да реши да се завърне в страната, от която са дошли 
- последната група може да реши да отиде в напълно непозната 

държава 
6. Задайте параметрите на проекта: къде, за какво, кога, как. 
7. Избройте преимуществата и неудобствата за всяка от ситуациите. 
8. Избройте всички изисквания (списък със задачи за изпълнение). 
9. В края на играта всяка група ще предостави обратна връзка на 

останалите. Обучителите ще могат да обобщят и да създадат глобална 
картина на груповата ситуация. 

Рефлексивни 
въпроси 

- Попадали ли сте някога в такава ситуация? 

- Замисляли ли сте се, че мобилността може да не е възможна, поради 

статута на мигранта? 

- Бихте ли напуснали наистина страната домакин за по-добра ситуация? 

Ако да, какви потенциални проблеми виждате в това? Какви 

преимущества виждате също така? 

- Бихте ли се адаптирали към тази ситуация, бихте ли взели предвид 

гледната точка на семейството ви? 

План за действие - Какво би било най-важното нещо за вашия план за действие в такава 
ситуация? 

- Идентифицирахте ли се с някой от героите от ролевата игра?  
- Как реагирате обикновено, когато нещо в заобикалящата среда се 

промени? TR
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- Смятате ли, че сте достатъчно гъвкави и адаптивни? Към какво ви е лесно 
да се адаптирате и към какво трудно? 

- Какво според вас трябва да направите, за да не попадате в такава 
ситуация? 
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Съвети: Какво да се прави или да не се прави по отношение на гъвкавостта 

Опитайте Избягвайте 

 Бъдете осъзнати за ситуацията на 
мигрантите (личната и работната, дори 
ситуацията им в страната, в която живеят). 

 Избягвайте страха, въздържането и 
колебанието. 

 Адаптирайте се към заобикалящата 
среда. 

 Избягвайте да сте прекалено теоретични.  

 Развийте компетентността емпатия.  Не приемайте нещата твърде лично.  

 Вярвайте в себе си.  Не гледайте на ситуациите като на 
дефинитивни и статични. 

 Развийте своя вътрешен баланс.  Не пилейте цялата си енергия. 

 Бъдете проактивни.  Не бъдете прекалено проактивни. 

 Развийте способност за адаптация.  Недейте да вземате решения само на база 
емоции. 

 Развийте способност да работите с хора от 
различни среди. 

 Недейте да съдите прекалено 
прибързано. 

 Следвайте собствения си инстинкт.  Не се затваряйте към външната среда. 
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