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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 обучение и образование. 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  

 

Инструментариумът за мигранти е третият интелектуален продукт (IO3) по проекта и включва 

набор от насоки, препоръки, практически указания, конкретни списъци с факти. Този 

интелектуален продукт цели да помогне пряко на мигрантите в това да мислят, действат, 

отстояват правата си и ако е необходимо, да им бъде помогнато да предприемат 

коригиращи действия в отговор на ситуации на претърпяно или скрито неравенство 

(идентифициране на препятствията и трудностите, както и намирането на надеждни 

решения), да  идентифицират и развият своите преносими умения, възползвайки се от опита 

си, а също и от случаи и примери на конкретен успех. 
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

 
 
 

ЕКР 

Европейската квалификационна рамка е инструмент, структуриран в осем 
нива, с помощта на който могат да се разберат и сравнят квалификациите в 
различните държави и от различните образователни и обучителни 
системи. 

  

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 
на технически, трансверсални и/или управленски умения. 

  

Насоки Съвети, които насърчават наученото да бъде приложено 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 важни 
и съществени знания, които трябва да бъдат усвоени и които могат да 
бъдат надеждно демонстрирани 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 и справяне на другите. 

  

Умения  
(ниво 5) 

Представляват обширен набор от когнитивни и практически умения, 
необходими за разработване на креативни решения за абстрактни 
проблеми. 
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Раздел a) РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ  
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: Решаване на проблеми 
Заглавие на подраздела: Аналитично мислене 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да... 

K1. Придобият разбиране за 
това как аналитичното 
мислене може да помогне да 
се разбере даден проблем и 
да се намерят начини за 
решаването му. 

S1. Идентифицират и деконструират даден 
проблем с помощта на аналитични 
методи.  

R1. Подготвят 
самостоятелни 
упражнения и дейности за 
решаване на проблеми.  

K2.  
S2. Определят път за решаване на 
проблемите. 

R2. Споделят знанията и 
уменията придобити 
съвместно с колегите. 

ЕКР НИВО 
  

5 
  

  

Име на дейността:  РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ – ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Тип дейност: Групов уъркшоп - Казус 

Препратка: 

Проект Социални предприемачески умения за бизнес 
съветници (SESBA) Проект: http://sesbaproject.eu/en/ 

  

Продължителност: 60 минути  

Брой участници: От 5 до 15  

Описание на дейността: 
 
Стъпка 1: Дефинирайте проблема: участниците избират конкретен проблем свързан със 
социална проблематика. След това е важно да обърнат внимание на следните фактори и да 
деконструират проблема както следва: 

 Фокусирайте се върху това колко често възниква проблемът и колко сериозен е той; 
 Идентифицирайте потенциалните причини за това; 
 Идентифицирайте наличието на специфични обстоятелства оказващи влияние върху 

проблема; 
 Фокусирайте се върху времевата рамка на проблема; 
 Помислете за това как участниците реагират на проблема; 
 Задайте някои ключови въпроси, с които да помогнете да се дефинира проблемът. 

 
Стъпка 2: Разработете план за решаването му: Първо е важно да направите брейнсторминг за 
намиране на решения: слушайте за идеи от участниците, обсъдете ги и ги надградете. Всеки 
участник трябва да бъде насърчен да идентифицира колкото се може повече идеи за 
решаване на проблема. Всички идеи се обсъждат, ревизират, отхвърлят, разширяват, и т.н. в TR
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групата. Избират се предложенията, с помощта на които проблемът ще може да се разреши 
най-добре и се разглеждат по-подробно. 
Тук обучителят трябва да насърчи и стимулира аналитичното мислене на обучаемите, за да се 
достигне до добре формулирани проблеми и решения. 
Като втора стъпка, участниците биват помолени да създадат кратък план, с който да 
продължат. Това изисква аналитично и творческо мислене, за да могат да се разработят и 
идентифицират варианти, твърдост при вземането на решения и яснота за това как да се 
приложи планът по ефективен начин. 
 
Стъпка 3: Прилагане на плана: участниците са помолени да напишат на лист хартия или 
картон плана за действие, който съдържа следните раздели: 

 Проблем: 
 Пример за проблема и ефектите от него: 

o … 
o … 

 Потенциални решения на проблема:  
o … 
o … 

Стъпка 4: Оценка на решенията: участниците, с помощта на обучителя, ще трябва да оценят 
всички възможни решения. За целта е важно да се събере колкото се може повече 
информация, като имате предвид че решението не трябва да предизвиква други неочаквани 
проблеми и трябва да бъде постижимо. Процесът е следният: 1) Оценете проблема; 2) 
Съберете информация; 3) Разделете проблема на части; 4) Идентифицирайте потенциални 
решения; 5) Изберете най-доброто решение; 6) Предприемете действие; 7) Оценете 
резултатите; и 8) Тествайте и направете преглед.  

Препоръки за обучителите: 

 Помогнете на обучаемите да преценят и сравнят 
преимуществата и недостатъците на всяка опция – 
информирайте ги за решенията, последиците, 
факторите и т.н. 

 Решението трябва да може да се структурира и 
обясни добре от обучаемите. 

  

Приложение   
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: Решаване на проблеми  
Заглавие на подраздела: Аналитично мислене 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да... 

K1. Имат разширени 
познания за това как да 
използват 
инструментите за 
аналитично мислене, с 
помощта на които да 
решават проблеми.  

S1. Прилагат този инструмент, за да 
демонстрират на обучаемите как могат да се 
решават проблемите с помощта на 
структурирани методи и по групи.   

R1. Извършват тази 
дейност във всеки 
вид работно-
обучителна среда. 

K2. Разбират важността 
на изготвянето на добре 
формулирани 
инструменти. 

 

R2. Подготвят добре 
формулирани 
инструменти за 
решаване на 
проблеми, 
адаптирани към 
потребностите на 
обучаемите. 

ЕКР 
НИВО 

                    

5                     

  

Име на дейността: 
ПРОВЕРОВЪЧЕН СПИСЪК ЗА РЕШАВАНЕ НА 

ПРОБЛЕМИ 

Вид дейност: 
Самостоятелно проведено проучване/проверовъчен 

списък 

Препратка: 
Щастливият мениджър: https://the-happy-

manager.com/articles/problem-solving-activity/  

Продължителност: 45 минути  

Брой участници: От 1 до 10 

Описание на дейността: 
Този проверовъчен списък с въпроси представлява простичка, но ефективна дейност за 
решаване на проблеми. Може да се приложи директно и да се адаптира лесно към 
всякакъв вид обстоятелства. 
Използването на набор от структурирани въпроси спомага за осъществяването на по-
всеобхватен и задълбочен анализ на ситуацията или проблема. 

https://the-happy-manager.com/articles/problem-solving-activity/
https://the-happy-manager.com/articles/problem-solving-activity/
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Този инструмент използва йерархична структура от въпроси: „какво“ описва по-общо 
ситуацията или проблема, а „защо“ е несъмнено най-могъщият въпрос който можете 
да зададете. Когато питате „защо“ се изисква да вземете предвид значимостта на 
проблема и следователно естеството на вашия отговор. След това трябва да 
използвате „как“, „къде“, „кой“ и „кога“. Тези въпроси спомагат както за 
задълбочаване, така и за разширяване на анализа. 
Когато тези въпроси се комбинират с проверовъчен списък от въпроси се превръщат в 
инструмент за анализиране и решаване на проблеми и в основа за изготвяне на план 
за действие. 
Следният проверовъчен списък може да бъде показан директно на слайд или да бъде 
нарисуван на бялата дъска или на флипчарт: 
 

 
 
След това решете какви ще са последващите ви стъпки на база на откритото по време 

• Какъв е проблемът? 

• Какви са фактите? 

• Какво би се случило ако не се вземе или не се 
намери решение? 

• От какво имам нужда, за да намеря 
решение? 

КАКВО 

• Защо е възникнал проблемът? 

• Защо искам да намеря решение? 

• Защо е нужно да намеря решение или път 
напред? 

ЗАЩО 

• Как ситуацията може да бъде различна? 

• До колко релевантна е информацията, която 
събирам? 

• Как мога да разбера повече? 

• Как мога да включа подходящите хора? 

КАК 

• Къде се е породил проблемът? 

• Къде той оказва въздействие? 

• "Къде", важно ли е за проблема/решението? 
КЪДЕ 

• Кой е афектиран от проблема? 

• Кой го е грижа за тази ситуация? 

• Кой е въвлечен? Кой трябва да бъде 
въвлечен? 

• Кой трябва да бъде информиран? 

КОЙ 

• Кога възникна проблемът? 

• Кога е необходимо да действаме? 

• До кога трябва да се реши проблемът? 
КОГА 
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на анализа и обратната връзка. Завършете процеса като дефинирате действия, които 
трябва да се изпълнят под формата на обобщение или като подготовка за последваща 
среща. Уверете се, че действията са SMART – специфични, измерими, постижими, 
релевантни, времево обвързани. 

Препоръки (за обучителите): 

 Планирайте една или повече сесии с 
участниците, за да генерирате идеи за 
проблема или ситуацията. 

 Започвайки с въпросите за „какво“, обсъдете 
всички отговори и дефинирайте общо 
разбиране на ситуацията или проблема.  

 Изведете обратната връзка на флипчарт. 

 Повторете дейността за всеки от първичните 
въпроси. При по-комплексни ситуации може 
да е по-лесно да се приложи в малки групи 
или екипи. 

Приложение   
 
 

Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: Решаване на проблеми 
Заглавие на подраздела: Творческо мислене  

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да... 

K1. Научат стъпките за 
дефиниране на 
проблем 

S1. Упражнят стъпките в процеса за 
креативно решаване на проблеми 

R1. Прилагат стъпките за 
креативно решаване на 
проблеми 

  
      

K2. Научат какво е 
креативното решаване 
на проблеми 

    

   
 

  

S2.  Работят в сътрудничество и 
изслушат идеите на другите 

R2. Споделят придобитите 
знания и умения със своите 
колеги и/или обучаеми  

    

  

 

  

 

 S3. Изразяват и обясняват идеи 
 

 

  

    

  

      

ЕКР 
НИВО 

    

5     

 
 
 
 
 

Име на дейността: Креативни стъпки за решаване на       
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проблеми 

Вид дейност: Практическа дейност+ 

Препратка: 
https://www.humorthatworks.com/how-to/20-problem-solving-

activities-to-improve-creativity/ 

Продължителност:  50 - 60 минути 

Брой участници: Няма конкретен 

Описание на 
дейността: 

На база на петте стъпки за решаване на проблеми (дефиниране 
на проблема, брейнсторминг на идеи, избор на решение, 
прилагане на решението и оценка на решението), обучителите 
ще проведат игри и динамични дейности за всяка фаза от 
процеса на решаване на проблеми. За целите на 
демонстрацията ще използват един и същи пример за всяко 
упражнение. Обучителите ще насърчат участниците да 
предложат проблем, с който си имат работа или самият 
обучител може да предложи такъв. Например: лоши работни 
взаимоотношения между двама колеги или желание за смяна 
на работата.   
 
Стъпка 1 
Заглавие във вестник – Опитайте се да напишете повече за 
проблема си сякаш е заглавие във вестник. Може да пишете за 
него така сякаш проблемът все още съществува или сякаш 
проблемът е решен. За още по-креативни идеи опитайте 
заглавия от типа на таблоидите. 
 
Стъпка 2 
Първо най-глупавата идея – проведете конкурс за най-глупава 
идея първо. Обучителят трябва да насърчи всички да мислят за 
възможно най-глупавото решение на проблема. След като сте 
съставили дълъг списък с идеи, прегледайте ги отново и вижте 
кои от тях може би не са чак толкова глупави и всъщност могат 
да помогнат за решаване на проблема. 
 
Стъпка 3 
Дело за идеите – Когато не можете да постигнете съгласие за 
решението което да изберете, накарайте хората предложили 
всяка идея да я представят „в съда“. Преминете през 
встъпителни аргументи, призовете свидетели и дайте 
възможност за заключителни изявления. Нека бордът на 
директорите по проекта да избере победителят. 
 
 
Стъпка 4 

https://www.humorthatworks.com/how-to/20-problem-solving-activities-to-improve-creativity/
https://www.humorthatworks.com/how-to/20-problem-solving-activities-to-improve-creativity/
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Крайният резултат в ума – за да създадете своя план, започнете 
с това как си представяте крайния резултат в ума си и работете 
отзад напред. Установете ключовите моменти и дати в обратен 
ред, започвайки от края (оценка на проекта) и завършвайки с 
днешната дата. 
 
Стъпка 5 
„Говори се, че“ – Проведете интервю тип „какво се говори на 
улицата“ с членовете на екипа като ги попитате как са се 
чувствали по отношение на целия процес по креативното 
решаване на проблемите. 
 
Заключение – време за кръг. Обучителят пита участниците: 
Съгласни ли сте с крайния резултат от работата в екип? Смятате 
ли, че решението ви е креативно? Научихте ли стъпките за 
креативно решаване на проблеми? Смятате ли, че ще можете да 
приложите стъпките в ежедневието си? 
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: Решаване на проблеми 
Заглавие на подраздела: Аналитично мислене  

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да... 

K1. Установят приоритети си S1. Анализират информация R1. Вземат предвид причините, 
последиците и решенията на 
проблема 

    
 

K2. Рефлектират върху 
алтернативите 
 
K3. Изберат алтернативи 
 

S2. Сравнят алтернативи   
 

  

S3. Създадат план за 
действие 

R2. Вземат решения 
индивидуално и групово 

  S4. Обсъдят решенията за 
даден проблем 

  

    

     

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: Бягство от земята 

Вид дейност: Сценарий. Техника на изпълнение 

Препратка: www.chakarov.com 
Продължителност: 20 минути 

Брой участници: 3 -5 участници 

Описание на дейността: Целта на дейността е да се изследват темите 
свързани с аналитичното мислене и да се илюстрира колко важно е да 
имаме рамка, в която проблемите могат да бъдат разгледани и решени. 
 
23-ти век е и вие сте преследвани от отряд андроиди от „Федерацията 
срещу експресионизма, индивидуалността и неконформизма“ заради 
активното ви участие в безвъзмезден хедонизъм. Заради това решавате да 
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напуснете тази планета в своето космическо превозно средство и да се 
насочите към галактиката Октагон. Говори се, че тази галактика съдържа 
планети с общности и форми на живот, които наподобяват тези на Земята в 
края на 20-ти век. Решавате, че ще съберете и други съмишленици, които 
са готови да предприемат това пътуване, както и ключови ресурси от които 
се нуждаете.  
Трябва обаче да се отговори на следните въпроси:  

 Кого ще вземете със себе си и защо?  

 Какви ресурси ще ви трябват? 

 Как ще стигнете там? 

 Как ще оцелеете? 

Препоръки за обучителите: 

Насърчете участниците да обяснят своите отговори 
и разгледайте преимуществата и недостатъците на 
изборите им, за да провокирате дискусия.  

Приложение   
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: Решаване на проблеми 
Заглавие на подраздела: Креативно мислене  

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да... 

K1. Се научат как да описват 
даден проблем по креативен 
начин 

S1. Идентифицират и деконструират 
даден проблем с помощта на телесно 
изразяване 

R1. Вземат предвид 
причините, последствията и 
решенията на даден 
проблем 

    
  

K2. Разбират кои ситуации 
оказват колективно влияние 
върху хората/социалните групи 

     

  
 

  

S.2 Изразяват идеите си вербално 

R2. Вдъхват сила като 
реакция към 
несправедливи ситуации 

    

     
 

K3. Дефинират колективен 
начин за решаване на 
проблема 

S3. Работят в екип   
 

  

  R3. Вземат решения 

      

      

      

ЕКР 
НИВО 

                    

5                     

  

Име на дейността: Театър на образите 

Вид на дейността: Форум театър, сценарий. Пърформанс техника 

Препратки: https://dramaresource.com/image-theatre/  

Продължителност: 70-90 минути 

Брой участници: 10 - 15 души 

Описание на дейността: театърът на образите е пърформанс техника, основана на тема 
разкриваща ситуация на потисничество или проблем, която засяга групата (мигрантите: 
например трудност при намиране на работа), като темата се избира от групата единодушно. 
Участниците ще се научат как по креативен начин да представят ситуация на потисничество и 
как по възможно най-ефективния начин да предложат промени в социалната реалност. 
 
1. Някой от участниците ще разкаже трудно преживяване свързано с потисничество 

https://dramaresource.com/image-theatre/
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(дискриминация, трудност при намиране на работа...) и той/тя ще влезе в ролята на скулптор 
на другите участници като изобрази тази ситуация на потисничество, тоест участникът трябва 
да използва телата на другите като ги подреди и моделира, така че да извае набор от статуи, 
свързани една с друга в обща картина (дори ако това изисква движение), така че той/тя да 
онагледи пред всички реалната картина на избраната ситуация. Всичко това се случва без 
участникът да дава някаква вербална индикация, която да припокрива визуалния език.  
 
2. Скулпторът насочва всяко от движенията на статуите, така че да се изгради замръзнал образ, 
в който няма движение, сякаш е скулптурен фриз. Хората, които са в ролята на статуи не трябва 
да бъдат избирани заради ролята си в своето ежедневие, тъй като те не представляват нищо 
друго освен себе си. Това първо индивидуално представяне предоставя психологически 
(индивидуален) поглед върху потисничеството. 
 
3. Когато скулптурната група е готова, участниците ще проведат дискусия за начина, по който 
проблемът е представен: „Съгласни ли сте с начина на представяне на проблема?“ 
В началото всеки изразява своето мнение вербално, по отношение на тази първоначална 
фигура, която представя ситуацията на потискане. След това, в мълчание, всеки участник може 
частично или изцяло да модифицира статуите докато скулптурната група бъде приета от 
всички, така че тя да изобразява колективната картина по разглежданата тема. Тази групова 
репрезентация предлага социалното виждане за потисничеството и е колективен труд. 
  
4. Анализирайте причините за конфликта. Изображението трябва да демонстрира и двата 
полюса на конфликта, за да могат участниците добре да разберат какъв е произходът, така че 
да могат да предложат алтернативни решения. 
 
5. Първоначалният скулптор прави друга подредба на статуите, с предложеното от него 
идеално решение на проблема, което от своя страна разкрива идеалната картина. 
Динамичната фаза ще демонстрира как е възможно да се направи преход от колективен 
реален образ (на потисничество) към идеален образ. Всеки участник има възможност да 
предложи своя образ на преход, най-важното нещо тук е да се направи демонстрация на 
статуите без да се използват вербални насоки, след което да се направи анализ на това колко 
постижима е промяната. 

Препоръки за обучителите: 

Уверете се, че обучителят има готовност да подкрепи 
някои участници, които могат да имат емоционални 
предизвикателства свързани с представената ситуация на 
потисничество. 

Приложение   
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: Решаване на проблеми 
Заглавие на подраздела: Креативно мислене  

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат... 

K1. Да се научат как да 
организират приоритетите си 

S1. Да анализират информация R1. Да вземат предвид 
причините, последиците и 
решенията на проблема 

    
  

K2. Да разбират кои ситуации 
оказват колективно влияние на 
хората/социалните групи 

     

  
 

  
S2. Да изразяват вербално идеите 
си 

R2. Да преговарят и да си 
сътрудничат с другите 

    

   

            
K3. Да дефинират начини за 
решаване на проблема 

S3. Да работят в екип    
 

  

  
R3. Да вземат решения 
индивидуално и в група 

      

      

      

ЕКР 
НИВО 

                    

5                     

  

Име на дейността: Изгубени в морето 

Вид дейност: Сценарий. Пърформанс техника 

Препратка: 
https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-problem-

solving.htm  

Продължителност: 25-40 минути 

Брой участници: По 5 на група (поне 2 групи) 

В тази дейност участниците трябва да си представят, че са претърпели корабокрушение и се 
намират в спасителна лодка. Всеки екип разполага с 1 кутия кибритени клечки, както и 
следните предмети:  

 Мрежа против комари 

 Туба с бензин 

 Контейнер с вода 

 Огледалце за бръснене 

https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-problem-solving.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-problem-solving.htm
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 Секстант 

 Дажби при аварийни случаи 

 Морска карта 

 Надуваем пояс или възглавница 

 Въже 

 Няколко шоколадови барчета 

 Водоустойчиво покривало/платнище 

 Въдица 

 Репелент срещу акули 

 Бутилка ром 

 УКВ радио 
 
Участниците трябва да постигнат съгласие за това кои предмети са най-важни за оцеляването 
им и да ги подредят по важност. За да направят това: 
 

1. Всеки участник ще прекара самостоятелно 10 минути, за да подреди предметите по 
важност като използва таблицата за класиране на играта „Изгубени в морето“ (всеки 
участник ще получи такава, вижте по-долу).  

2. Всеки екип ще разполага с допълнителни 10 минути, в които да обсъди и вземе 
решение за групово класиране на предметите. След постигане на съгласите, 
участниците трябва да подредят предметите в третата колона от таблицата. 

3. Всяка група сравнява своите индивидуални класирания с груповите и прави оценка на 
местата където резултатите се различават и защо. Някой промени ли си мнението за 
собственото класиране по време на екипната дискусия? До каква степен хората бяха 
повлияни от груповата дискусия? 

4. След това всеки прочита „правилната“ подредба, създадена от експертите от Бреговата 
охрана на САЩ (от най-важния към най-маловажния предмет): 

 Огледалце за бръснене. (Един от най-силните ви инструменти, защото можете 
да го използвате, за да подадете сигнал за локацията ви чрез отразяване на 
слънчевата светлина.) 

 Туба с бензин. (Отново от потенциално жизненоважно значение за 
сигнализиране, тъй като горивото се носи на повърхността на водата и може да 
се запали с помощта на кибритените клечки.) 

 Контейнер за вода. (От съществено значение за събиране на вода, с цел 
възстановяване на изгубените течности.) 

 Дажби при спешни ситуации. (Ценни, тъй като предоставят базово препитание.) 
 Найлоново платнище. (Може да се използва за подслон или за събиране на 

дъждовна вода.) 
 Шоколадови блокчета. (Полезен хранителен ресурс.) 
 Въдица. (Потенциално полезна, но няма гаранция, че ще можете да хванете 

риба. Може да се използва при огъване и за стълб за придържане на палатката.) 
 Въже. (Полезно за завързване на екипировка, но не е задължително 

жизненоважна за оцеляване.) 
 Надуваем пояс или възглавница. (Полезни за спасяване на живота.) 
 Репелент срещу акули. (Потенциално важен когато сте във водата.) 
 Бутилка ром. (Може да е полезна като антисептик за третиране на наранявания, 

но ако го пиете ще доведе до дехидратация.) 
 Радио. (Голяма е вероятността да сте извън всякакъв обхват.) 
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 Морска карта. (Безполезна без навигационно оборудване.) 
 Мрежа против комари. (Имайки предвид, че сте претърпели корабокрушение в 

Атлантическия океан, където няма комари, мрежата е до голяма степен 
безполезна). 

 Секстант. (Няма практическо приложение при липса на подходяща маса или 
хронометър.) 

 
 

Предмет 

Стъпка 1 Стъпка 2   Стъпка 3 Стъпка 4 Стъпка 5 

Индивидуално 

класиране 

Групово 

класиран

е 

Класиране на 
Бреговата 
охрана 

Разлика 

между 

Стъпка  

1 & 3 

Разлика 

между 

Стъпка  

2 & 3 

Мрежа против 
комари 

     

Туба с бензин 
     

Контейнер за вода 
     

Огледалце за 
бръснене 

     

Секстант 
     

Дажби при 
спешни ситуации 

     

Морска карта 
     

Надуваем пояс 
или възглавница 

     

Въже 
     

Няколко 
шоколадови 

блокчета 

     

Водоустойчиво 
платнище 

     

Въдица 
     

Репелент срещу 
акули 

     

Бутилка ром 
     

УКВ радио 
     

   
Общо Вашият 

резултат 
Екипен 

резултат 
 

Препоръки за обучителите: 

След като всички приключат упражнението, поканете 
екипите да оценят процеса и преживяването си. 
Например можете да ги попитате какви са основните 
разлики между индивидуалното, екипното и 
официалното подреждане и защо. Това ще провокира 
дискусия за това как екипите достигат до решения, което 
ще накара всеки да се замисли за уменията, които е 
необходимо да използва при бъдещи упражнения за 
решаване на проблеми. 

Приложение   
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Умения за работа с мигранти 

Заглавие на раздела: Решаване на проблеми 
Заглавие на подраздела: Креативно мислене  

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат... 

K1. Да рефлектират 
върху това как да 
решат даден 
проблем 

S1. Да използват понятието за 
креативно мислене 

R1. Да стимулират подход на 
самостоятелно учене при 
решаване на проблем 

    
  

K2. Да изберат най-
добрите опции за 
решаване на 
проблем 

     

  

 
  

S2. Да идентифицират креативните 
идеи, които идват от другите 

R2. Да се справят с настоящите 
проблеми, които оказват влияние 
на индивида 

    

    

 

 
 

 S3. Да изследват други начини за 
решаване на проблеми 

  
 

  

  
 

      

      

      

ЕКР 
НИВ
О 

                    

5                     

  

Име на дейността: Отпускане на ума, за да се достигне до решение на проблема 

Вид дейност: Самообучение. Самооценка 

Препратки: 

https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articl
eType/ArticleView/articleId/1178/categoryId/116/Boost-Creativity-Using-

the-6-Step-Problem-Solving-Technique.aspx 

Продължителност: 60 минути (в различни дни) 

Брой участници: 1-5 

Идеята за отпочиването и отпускането на ума е свързана със заглушаване на съзнателните 
мисли, за да може да се отключи силата на подсъзнателния ум при решаване на 
проблеми по креативен начин. По-долу представяме Техника за решаване на проблеми в 
6 стъпки, чиято цел е да засили креативното мислене на индивида. Дейността е 
създадена, за да помогне на ума ни да работи на максимален капацитет. 
 

https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1178/categoryId/116/Boost-Creativity-Using-the-6-Step-Problem-Solving-Technique.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1178/categoryId/116/Boost-Creativity-Using-the-6-Step-Problem-Solving-Technique.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1178/categoryId/116/Boost-Creativity-Using-the-6-Step-Problem-Solving-Technique.aspx
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Участниците трябва да помислят за някакъв социален проблем: безработица, 
предразсъдъци, проблеми с интегрирането, предубеждения и др. 
 

1. Подгответе ума 
Работете интензивно върху проблема. Съберете и обработете колкото се може повече 
информация, например от книги, статии, видеа. Скицирането и визуализирането на 
проблема може да помогне значително.  
 

2. Освободете и отпуснете 
Освободете се от всякакви усилия да мислите като направите нещо коренно различно, 
захраните ума си с разнородни идеи, които не са задължително свързани с това което 
изследвате в момента, например може да посетите музей, да потърсите в интернет 
информация по други теми, да гледате видео и т.н. 
Тази стъпка трябва да бъде дейност, която е лека. Тук не се стремите да намерите 
решение на специфичен проблем в момента. Оставете ума ви да се носи свободно и да 
създава собствени асоциации. 
 

3. Сменете перспективата от гледна точка на друг човек 
Върнете се към проблема и отново помислете за него като интегрирате новите идеи, 
които ви хрумнаха от записките ви. Това действа като подгряване за тази стъпка. 
Прехвърлете перспективата си към друг човек и вижте как този човек би подходил към 
проблема, например: политик, приятел, бащата ви/майка ви, ролеви модел (починал или 
жив).  
 

4. Играйте 
След като сте се занимавали с проблема известно време си дайте 15 минутна почивка. 
Изгледайте или прочетете нещо забавно, но не изпадайте в състояние на отлагане, много 
е важно след почивката да продължите да работите по проблема. 
 

5. Сменете перспективата от гледна точка на друга сфера/област 
Помислете за друга област и създайте асоциация между две области/сфери. За да 
направите това приложете правилото „е като“; „А е като Б“. Помислете как проблемът се 
решава във втората област и как можете да приложите това решение към своята област. 
Двете области/сфери трябва да са еквивалентни, за да може твърдението „е като“ да носи 
смисъл и да води до нови асоциации.  
Примери: 

 „Предотвратяването на какъвто и да е акт на дискриминация е като собственик на 
къща, който сключва застраховка имущество.“  

 „Създаването на обувка е като създаването на матрак.“ 
Това ще ви помогне да сравните вашия проблем с други начини за решаване на друг 
проблем.  
 

6. Упражнявайте своя мускул за генериране на идеи 
След като сте решили проблема си, недейте да чакате да се появи друг проблем, за да 
упражните отново своите креативни умения. Продължете да генерирате идеи за всичко, 
така ще упражните своята креативност и уменията си за решаване на проблеми. 
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Препоръки за обучителите: 

Целта е да останете в добра умствена форма. Както при 
мускулите, креативността се подобрява чрез тренировки. 
Окуражете участниците да се превърнат в „машина за 
идеи“ като постоянно се въвличат в креативно мислене. 

Приложение   
 
 

Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: Решаване на проблеми 
Заглавие на подраздела: Аналитично мислене  

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат... 

K1. Да избират варианти 
S1. Да анализират информация R1. Да избират какво да е 

решението на проблема 
    

  
K2. Да определят приоритетите 
си      

  
 

  

S2 Да изразяват вербално идеи 
R2. Да вземат решения 
самостоятелно и в група 

    

     
 

 S3. Да сравняват избори   
 

  

  
 

      

    
 

      

ЕКР 
НИВО 

                    

5                     

  

Име на дейността Казусът с влака 

Вид дейност Сценарий. Игрова техника 

Препратки: 
https://www.wabisabilearning.com/blog/critical-thinking-exercises-blow-students-

minds 

Продължителност: 20 минути 

Брой участници: 3 -5 участника 
Описание на дейността: Представя се етична и морална дилема, която включва етичен 
кодекс. Участниците трябва да направят избор. По време на работата в група, участниците 
могат да обсъдят и обяснят своите избори. 
 
Ситуация 1: В далечината се задава влак, а на релсите има пет човека, които са вързани за 
релсите и не могат да се движат. Влакът продължава да се приближава и ще убие 

https://www.wabisabilearning.com/blog/critical-thinking-exercises-blow-students-minds
https://www.wabisabilearning.com/blog/critical-thinking-exercises-blow-students-minds
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петимата човека. Нищо не можете да направите, за да спасите петимата човека. 
Единственото, с което разполагате е един лост.  
Ако дръпнете лоста, влакът ще бъде пренасочен към други релси, на които е вързан само 
един човек. Имате два избора: 
a) Да не направите нищо и петимата човека да умрат 
b) Да дръпнете лоста и да спасите петте човека, но да оставите един човек да умре 
 
Анализирайте ситуацията. 
Кое решение бихте избрали и защо? 
 
Разгледайте и тази сходна ситуация: 
 
Ситуация 2: По релсите се задава влак, а напред има петима човека, които са вързани за 
релсите и не могат да се движат. Влакът продължава да се движи и ще убие петимата 
човека. Но в тази ситуация вие сте застанали на един мост над релсите на влака и виждате 
как се задава влакът. 
До вас стои един мъж, който е доста едър и тежък и ако той се изправи пред идващия 
влак, влакът ще го удари и убие, но ще спре. Така че имате два избора: 
a) Да не направите нищо и петте човек да умрат. 
b) Да бутнете едрия човек от моста. Той ще умре, но ще спре влака и ще спаси петте 

човека. 
 

Анализирайте ситуацията. 
Кое решение бихте избрали и защо? 
Виждате ли прилики с предишната дилема? Сравнете изборите? 

Препоръки за обучителите: 

Насърчете участниците да обяснят своите избори и 
провокирайте дискусия. 
Поканете участниците да рефлектират върху своите 
аналитични умения.  

Приложение   
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Раздел б) ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
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Дейност 1.  

Умения за подкрепа на мигранти   
         

Заглавие на раздела: Вземане на решения 
Заглавие на подраздела: Управление на решенията      
     

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат... 

K1. Да научат какво 
представлява процесът на 
вземане на решения. 

S1. Да се научат как да идентифицират 
нуждата за вземане на решение. 

R1. Да се научат как да 
прилагат стъпките за вземане 
на решения. 

K2. Да разберат защо 
вземането на решения е 
важно в съвременния пазар 
на труда. 

S2. Да упражнят стъпките в процеса на 
вземане на решения.  

R2. Да се научат как 
ефективно да вземате 
решения. 
  

K3. Научат различните 
стъпки в процеса на 
вземане на решения. 

 
Име на дейността: Процесът на вземане на решения в 7 лесни стъпки 

Вид дейност: Насоки и препоръки 

Препратка: 

Университет Конкордия – Сейнт Поул 
(https://online.csp.edu/blog/business/decision-making-
process) 

Продължителност: 60 минути 

Брой участници: Няма специфичен брой 

Описание на дейността: Целта на тази дейност е да предостави теоретична 
основа за необходимостта и полезността от вземането 
на ефективни решения.  

Препоръки:    Тази дейност може да бъде първата дейност от 
обучението по вземане на решения.  
  

Приложение: 7-те стъпки на вземане на решения могат да се 
намерят в IO4.     
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Дейност 2. 
Умения за подкрепа на мигранти 
       

Заглавие на раздела: Вземане на решения 
Заглавие на подраздела: Управление на решенията      
     

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат ... 

K1. Да научат, че 
съществуват повече от един 
възможни начина за 
вземане на решения.  

S1. Да опитат да вземат решения като 
използват различни стилове.  

R1. Да вземат предвид 
интересите на другите хора в 
процеса на вземане на 
решение.   

K2. Да се запознаят с 
различни стилове на 
вземане на решения.  

S2. Да открият кой стил на вземане на 
решения им пасва най-добре. 

R2. Да поемат отговорност за 
решението което вземат. 

   

 
Име на дейността: Стилове на вземане на решения 

Вид дейност: Въображаем сценарий 

Препратка: 
 
 
 

Malhotra, S. (2018). 4 стила на вземане на решения: Ръководство за 
лидери. Налично на: https://study.com/academy/lesson/decision-making-
styles-directive-analytical-conceptual-and-behavioral.html 
 

Продължителност: 60 минути 

Брой участници: Няма специфичен брой 

Описание на дейността: Съвременният пазар на труда е все по-изискващ, което все повече 
затруднява способността на работодателите и служителите да вземат 
ефективни и етични решения. Целта на тази дейност е да помогне на 
обучаемите да разпознаят различните възможни начини за вземане на 
решения. Потребителите трябва да прочетат сценария и да се опитат да 
рефлектират върху собствения си стил на вземане на решения, на база 
на предоставените в края въпроси.  
 
 
Сценарий:  
 
Сценарият се развива в супермаркет в Европейска столица, който е 
собственост на семейство мигранти от азиатска държава и продава както 
местна, така и внесена продукция. Бизнесът им е повлиян от общата 
финансова криза, която засяга цялата страна. В резултат на това 
продажбите намаляват и се налага да работят повече часове, за да 
изкарат достатъчно пари, с които да покрият разходите за бизнеса. 
 
През последните няколко месеца много емигранти от африканските 
държави са се настанили да живеят в квартала. Много от тях посещават 
супермаркета. За тях обаче е трудно да общуват със собствениците, тъй 
като не говорят местния език, освен това английският им не е на добро 
ниво. Освен това емигрантите постоянно питат за продукти от родната 
им страна и собствениците на магазина обещават да проучат 
възможността за внасяне на такива продукти. За целта обаче е 
необходимо да инвестират значителен капитал, за да могат да направят 
такава крачка, а резултатите са несигурни. Необходимо е да отделят 

https://study.com/academy/lesson/decision-making-styles-directive-analytical-conceptual-and-behavioral.html
https://study.com/academy/lesson/decision-making-styles-directive-analytical-conceptual-and-behavioral.html
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много време, за да намерят доставчици и да сключат сделка за 
закупуване на продуктите на ниска цена, за да могат да ги продадат на 
конкурентни цени така че да привлекат нови клиенти. Също така е 
необходимо да похарчат значителна сума пари, за да закупят нови 
продукти, за които нямат гаранция, че ще могат да продадат.  
 
Има предложение да се наеме имигрант от Африка, който говори 
английски, както и родния език и съответно ще може да комуникира с 
новите клиенти, ще може да предлага нови продукти на база на нуждите 
на клиентите. Това обаче означава, че собствениците на магазина ще 
трябва да плащат допълнителна заплата, а те не са сигурни че биха 
могли да си го позволят.  
 
Поради всички тези обстоятелства, предстои да се проведе среща, в 
която да се обсъдят вариантите за по-нататъшни действия. Въпреки че са 
едно семейство, всеки от членовете на семейството има различен 
характер както и различен начин на мислене и вземане на решения.  
 
Стъпка 1: Семейната среща започва с описание на ситуацията. Всеки 
член на семейството описва ситуацията от различна перспектива. 
Стъпка 2: Всеки член на семейството дава предложения на база на своя 
стил на вземане на решения.  
Стъпка 3: Между членовете на семейството съществуват някои 
конфликти. 
Стъпка 4: Семейството обсъжда всички варианти и се опитва да вземе 
решение. 
Стъпка 5: Семейството успява да вземе решение въпреки факта, че всеки 
член си има собствено мнение и собствен 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 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 опциите, които са на разположение за нея. След 
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което групата обсъжда плюсовете и минусите на всеки избор. 
 
 
Рефлексивни въпроси: 
 

 Идентифицирате ли се с някой от стиловете на вземане на решения? 

 Имате ли един специфичен стил на вземане на решения или следвате 
различни подходи, в зависимост от ситуацията? 

 Какви са предизвикателствата при вземането на решение, на база на 
различните стилове на вземане на решения при 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 придобихте от научаването на различните стилове на 
вземане на решения? 

 

Препоръки:  
  

Тази дейност може да бъде втора дейност в обучението по вземане на 
решения.        

Приложение: 4-те стила на вземане на решения могат да бъдат намерени в IO4.   
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Дейност 3.  

Умения за подкрепа на мигранти   
         

Заглавие на раздела: Вземане на решения 
Заглавие на подраздела: Управление на решенията      
     

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат ... 

K1. Да научат, че процесът 
по вземане на решения е 
комплексен и се влияе от 
различни фактори.  

S1. Да се научат да идентифицират 
факторите, които оказват влияние на 
процеса на вземане на решения. 

R1. Да вземат ефективни 
решения в ежедневието.  

K2. Да разбират 
въздействието на 
личността, ценностите, и 
обществените очаквания в 
процеса на вземане на 
решения. 

S2. Да рефлектират върху собствените си 
решения и да се научат как да 
контролират... 

R2. Да бъдат ефективни в 
справянето с ежедневните 
ситуации.  

 

Име на дейността: 
Ефективно и ефикасно вземане на решения  
    

Вид дейност: Казус 

Препратка: 
 
 
 

O’Neil, E. (2016). Ефективно и ефикасно вземане на 
решения. CA Today. Налично на: 
https://www.icas.com/ca-today-news/5-decision-
making-methods. 
 

Продължителност: 60 минути 

Брой участници: Няма специфичен брой 

Описание на дейността: Поради общата финансова криза, която засяга 
повечето държави, много индивиди и семейства се 
местят в чужбина, за да намерят по-добри условия 
за работа и живот. Настоящата дейност има за цел 
да помогне на обучаемите да разберат мотивите, 
които стоят зад миграцията и факторите, които 
допринасят за решението на даден човек да 
напусне страната си. Включени са рефлексивни 
въпроси. 
 
Сценарий: 
 
Сценарият се развива в европейска държава, която 
е с едно от най-ниските нива на заетост и развитие. 
Четири членно семейство обсъжда възможността 
да се премести да работи в чужбина. Бащата и 
майката са на около 45 годишна възраст, високо 
образовани и много опитни. Бащата наскоро е 
преживял понижение на заплатата, а майката е 
била уволнена от работа преди година и не е 
успяла да си намери друга работа. Дъщерята е на 
16 г., много добра ученичка и иска да учи в 
университет. Бабата е на почти 70 годишна възраст, 
има множество здравословни проблеми и е TR
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преживяла намаление на пенсията.  
 
Стъпка 1: Семейството обсъжда текущата ситуация 
в страната.  
Стъпка 2: Всеки член на семейството изразява 
своите мисли относно преместване в чужбина.  
Стъпка 3: Всеки член подхожда към ситуацията от 
различна перспектива.  
Стъпка 4: Семейството обсъжда всички опции и се 
опитва да вземе решение. 
Стъпка 5: Семейството успява да вземе решение 
въпреки факта, че всеки член има собствено 
мнение и процес на управление на решенията. 
 
 
Роли: 
 
Герой 1. Изслушване на другите: Бащата пита за 
мнение и информация другите преди да вземе 
решение, като следва колективно обсъждане и 
демократичен подход. Това, което знае по-
специално е, че преместване в чужбина ще бъде 
по-лесно за жена му, която отчаяно иска да си 
намери работа, отколкото за майка му, която е 
възрастна и не обича промените. Въпреки това, 
използвайки този подход той ще трябва да се 
справи с риска да не стане зависим от другите при 
вземане на решение за себе си, тъй като 
единствено той има работа и заплата, въпреки 
намалението в заплащането.  
 
Герой 2. Провеждане на проучване: Майката 
следва подход базиран на данните, което означава 
намиране на колкото се може повече информация. 
Тя от много месеци търси работа както в 
собствената си държава така и в чужбина и се 
опитва да вземе предвид всички участващи 
фактори, което от своя страна ще улесни до голяма 
степен възможността за предвиждане на това как 
ще се развият нещата според взетото решение. Тя е 
наясно, че може да си намери работа с по-високо 
заплащане в чужбина, но в същото време се 
тревожи че разходите за живеене ще бъдат много 
по-високи отколкото в страната ѝ.  
 
Герой 3. Доверие в собствените инстинкти: 
Дъщерята смята, че времето е ценно и че трябва да 
вземе решение за бъдещето си „тук и сега“, 
следвайки интуитивен подход. Тя наблюдава 
родителите, роднините и приятелите как се 
оплакват от общото финансово положение, дори 
плачат от доста време насам, и знае със сигурност, 
че не иска да учи и да работи в такива условия.  
 
Герой 4. Претегляне на вариантите: Бабата е 
възрастна и изморена и не харесва идеята да 
трябва да се мести на тази възраст. Въпреки това тя 
си дава сметка, че заслужава да живее в по-добри 
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условия и медицинска грижа, а и иска най-доброто 
за децата и за внуците си. Така тя претегля какви 
биха били преимуществата на всеки възможен 
изход, докато се опитва да прецени приоритетите 
на даденото решение.  
 
 
Рефлексивни въпроси: 
 

 Били сте в сходна житейска ситуация? 

 Съществува ли един възможен начин за вземане 
на решение при такива обстоятелства?  

 Такова колективно решение ще бъде ли 
повлияно от други фактори, например пол? 

Препоръки:    Тази дейност може да бъде трета по ред.  

Приложение: Насоките за ефективно и ефикасно вземане на 
решения могат да бъдат намерени в IO4.  
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Дейност 4.  

Умения за подкрепа на мигранти   
         

Заглавие на раздела: Вземане на решения 
Заглавие на подраздела: Управление на решенията      
     

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат ... 

K1. Да се поучат от опита 
на всеки от участниците. 

S1. Да идентифицират позитивните и 
негативните резултати на дадено 
решение.  

R1. Да поемат отговорност за 
негативните последици от 
своите решения.  

K2. Да разберат, че всяко 
решение може да има 
както позитивни, така и 
негативни резултати.  

S2. Да вземат предвид възможните 
негативни последици преди да вземат 
дадено решение. 

R2. Да демонстрират 
емпатия към хора, които са 
взели грешни решения. 

 
Име на дейността: Споделяне на преживявания 

Вид дейност: Разказване на история 

Препратки: - 

Продължителност: 60 минути 

Брой участници: Не е уточнен 

Описание на дейността: След запознаване със стъпките и стиловете за 
вземане на решения и след придобиване на 
умения за ефективно и ефикасно вземане на 
решения, обучаемите ще бъдат по-склонни да 
споделят своите житейски преживявания. Всеки от 
тях може да разкаже кратка история на приятелите 
си за решение, което са взели в живота си, което е 
имало позитивен и/или негативен резултат. 
Приятелите им трябва да слушат внимателно и да 
предоставят обратна връзка. Този процес на 
себерефлексия ще послужи като източник на 
обмяна на насоки и препоръки за вземане на 
решения отговорно и ефективно.  

Препоръки:    Тази дейност може да бъде приключващия раздел 
на първия подраздел. 

Приложение: - 
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Дейност 5.  
Умения за подкрепа на мигранти   
         

Заглавие на раздела: Вземане на решения 
Заглавие на подраздела: Отговорно действие        
   

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат ... 

K1. Да научат, че 
събирането на достатъчно 
информация е от 
същностно значение преди 
да се вземе решение.  

S2. Да идентифицират всички възможни 
предизвикателства преди да вземат 
решение. 

R1. Да дефинират даден 
проблем преди да вземат 
решение. 

K2. Да разбират, че 
процесът на вземане на 
решения може да е 
предизвикателен, но също 
така е много 
възнаграждаващ. 

S2. Да се справят с трудностите, които 
могат да възникнат в процеса на вземане 
на решения. 

R2. Да имат увереност в 
процеса на вземане на 
решения. 

 

Име на дейността: 
Справяне с предизвикателствата в процеса на вземане 
на решения 

Вид дейност: Сравняване и съпоставяне 

Препратки: 
 

Университет Конкордия, Сейнт Поул, 
https://online.csp.edu/blog/business/decision-making-
process 

Продължителност: 60 минути 

Брой участници: Не е уточнен 

Описание на дейността: Процесът на вземане на решения може да бъде доста 
предизвикателен тъй като е индивидуален процес, 
който може да бъде повлиян от множество фактори, 
както вътрешни така и външни. Важен външен фактор 
е наличната информация, която обаче може да бъде 
повлияна от личното търсене и оценка на отделния 
индивид. Дейността включва 2 сходни казуса, които 
обучаемите трябва да сравнят и съпоставят, за да 
разберат колко важно е да се разполага с адекватна 
информация, за да се вземе ефективно решение. 
 
 
Вариант 1: 
 
ИТ компания е изправена пред финансови проблеми в 
своята държава, особено след въведените промени в 
данъчната система. Поради тази причина, 
собственикът обмисля възможността за прехвърляне 
на компанията в чужбина. 
 
Рефлексивни въпроси: 
 

 Възможно ли е да се вземе ефективно решение 
при гореизброените факти? 

 Предоставената горе информация адекватна ли е, 
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за да се вземе решение? 

 Смятате ли, че информацията може е 
недостатъчна, за да се вземе решение? 

 Какво решение бихте взели на база на посочените 
горе факти? 

 
 
Вариант 2: 
 
ИТ компания е изправена пред финансови проблеми в 
своята държава, особено след въведените промени в 
данъчната система. Собственикът е наложил 
намаляването на заплатите на много от служителите, а 
от други е помолил да работят извънредни часове, но 
това отношение оказва влияние на работното 
представяне на служителите и удовлетвореността от 
работата. Много от служителите изпитват 
емоционален стрес и физическо прегаряне и 
разпространяват негативни слухове по отношение на 
компанията. Поради тази причина работодателят 
обмисля да прехвърли компанията в чужбина, в 
държава с по-добре устроена данъчна система. Едно 
от основните предложения е да се отиде в държава 
където ИТ не са добре развити и няма много ИТ 
компании на пазара, така че конкуренцията ще бъде 
значително по-слаба. Въпреки това, разходите за 
живеене са по-високи, което ще наложи собственикът 
да плаща по-големи сметки (например за 
електричество), и ще се наложи да дава на 
служителите си по-високи заплати или да им 
предложи конкурентен пакет за преместване. Освен 
това, пазарът в тази държава може да не е подготвен 
за оперирането на такава голяма компания, така че 
това е рисковано решение. Въпреки това обаче, 
официалният език на тази държава е същият като в 
държавата на работодателя, което ще улесни нещата 
по отношение на комуникацията, подбора на 
персонал и цялостното функциониране. Някои от 
служителите дори имат роднини в съответната 
държава, така че възможността да се преместят по-
близо до тях може да е допълнителен стимул. Въпреки 
този факт, бюрокрацията в потенциалната нова 
държава е тежка и може да отнеме месеци 
компанията да се премести там и да започне да 
оперира. Въпреки това тази страна се счита за добър 
вариант тъй като има сходна култура и начин на живот 
и служителите ще могат лесно да се адаптират. 
Въпреки сходната култура, за някои от служителите ще 
бъде трудно да се преместят, поради семейни или 
други задължения. 
 
Рефлексивни въпроси: 
 

 Възможно ли е да се вземе ефективни решение 
предвид гореизброените факти? 

 Посочената информация адекватна ли е, за да се 
вземе решение? 

 Смятате ли, че информацията е твърде много, за да 
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може човек да се справи с нея? 

 Какво решение бихте взели на база на посочените 
горе факти? 

 

Препоръки:    Тази дейност би могла да бъде първа във втория 
подраздел.   

Приложение: Потенциалните предизвикателства в процеса на 
вземане на решения могат да бъдат намерени в IO4.  

 
 
Дейност 6.  

Умения за подкрепа на мигранти 
         

Заглавие на раздела: Вземане на решения 
Заглавие на подраздела: Отговорно действие        
   

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат ... 

K1. Да се запознаят с 
правилата за етично 
вземане на решения. 

S1. Да проучат дали дадено решение 
включва избор между „добра“ и „ лоша“ 
алтернатива. 

R1. Да си признаят, че 
решението е било грешно 
или не е сработило както се е 
очаквало. 

K2. Да разберат, че 
решенията имат 
краткосрочни и 
дългосрочни последици. 

S2. Да изберат „най-доброто“ възможно 
решение измежду много други. 

R2. Да поемат пълна 
отговорност за решението си 
и последиците от него. 

 
Име на дейността: Етично вземане на решения 

Вид дейност: Насоки и препоръки 

Препратки: 
 
 
 
 
 

Velasquez, M., Moberg, D., Meyer, M.J., et al. (2009). 
Рамка за етичен начин на вземане на решения. 
Markkula Center for Applied Ethics at Santa Clara 
University. Може да намерите тук: 
https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-
decision-making/a-framework-for-ethical-decision-
making/  
 

Продължителност: 60 минути 

Брой участници: Не е уточнен  

Описание на дейността: Обучаемите ще се запознаят с етични правила, които 
трябва да се следват преди да се вземе решение. 
След това ще бъдат помолени да мислят за 
решението, което скоро ще трябва да вземат и ще 
им бъдат предоставени насоки под формата на 
въпроси:  

 Кой вариант ще доведе до най-доброто и ще 
причини най-малко вреда? (Утилитарен 
подход) 

 Кой вариант уважава до най-голяма степен 
правата на всички заинтересовани страни? 
(Подходът на правото) 

 Кой вариант третира хората равноправно? 
(Справедливият подход) 

 Кой вариант най-добре служи на общността 

https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/a-framework-for-ethical-decision-making/
https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/a-framework-for-ethical-decision-making/
https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/a-framework-for-ethical-decision-making/
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като цяло, не само на отделни членове? 
(Подходът на общото благо) 

 Кой вариант ме води към това да се държа 
като човека, който бих искал да бъда? 
(Подходът на добродетелта) 
 

След като помислят за това, те ще споделят своите 
мисли и потенциални решения в обща дискусия със 
своите приятели или семейство. 

Препоръки:    Тази дейности може да бъде втора в този подраздел.  

Приложение: Рамката за етично вземане на решения може да 
бъде намерена в IO4. 

 
 
 

Activity 7.  
Умения за подкрепа на мигранти   
         

Заглавие на раздела: Вземане на решения 
Заглавие на подраздела: Отговорно действие        
   

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат ... 

K1. Да научат модела PLUS 
за вземане на решения. 

S1. Да упражнят своите умения за 
вземане на решения. 

R1. Да избират между лесно 
решение и етично решение. 

K2. Да разберат 
полезността от 
внимателното планиране 
на процеса на вземане на 
решения. 

S2. Да приложат модела PLUS във 
всекидневните житейски ситуации. 

R2. Да се вдъхновят взаимно 
за вземане на етично 
решение. 

 
Име на дейността: Моделът PLUS за вземане на решения 

Вид дейност: Работна задача 

Препратки: 
 
 

Forsey, C. (2018). How to Practice Ethical Decision Making 
at Work. Може да бъде намерено тук: 
https://blog.hubspot.com/marketing/ethical-decision-
making 
 

Продължителност: 60 минути 

Брой участници: Не е уточнен 

Описание на дейността: Вземането на решения е процес, който изисква лична 
отговорност, както и следването на някои етични 
правила. Целта на дейността е да запознае 
участниците с функционален модел за вземане на 
решения, следвайки конкретни стъпки и отговаряйки 
на някои важни въпроси. 
 
Работна задача: 
 
Участниците трябва да си представят, че са граждани 
на трети страни, които преди няколко месеца са се 
преместили да живеят в европейски град. 
Понастоящем работят в голям магазин тип склад. 
Работят дълги часове и заплатите им не са 

https://blog.hubspot.com/marketing/ethical-decision-making
https://blog.hubspot.com/marketing/ethical-decision-making
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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 често срещате подобни ситуации в 
ежедневието си? 

 По-лесно ли ви е да насочвате другите как да 
вземат решения, вместо самите вие да го правите? 

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

 

Препоръки:    Тази дейност може да се проведе индивидуално или 
групово. 

Приложение: Моделът PLUS за вземане на решения може да бъде 
намерен в IO4.  
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Дейност 8.  
Умения за подкрепа на мигранти   
         

Заглавие на разделa: Вземане на решения 
Заглавие на подразделa: Отговорно действие        
   

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат ... 

K1. Да обобщят знанията, 
които са придобили в този 
раздел. 

S1. Да прилагат придобитите знания в 
ежедневието. 

R1. Да разпознават приноса 
на другите в своя процес на 
вземане на решения. 

K2. Да разбират 
комплексността и 
важността на процеса на 
вземане на решения. 

S2. Да задават добър пример за етично 
вземане на решения. 

R2. Да разработят личен 
„комплект“ от умения за 
вземане на решения. 

 
Име на дейността: Себерефлексия и заключение 

Вид дейност: Насоки и препоръки 

Препратки: - 

Продължителност: 60 минути 

Брой участници: Не е уточнен 

Описание на дейността: При приключване на раздела, обучаемите ще 
бъдат помолени да рефлектират върху знанията, 
уменията и компетентностите, които са придобили 
и взаимно да се вдъхновят в това да изградят 
своето бъдеще на база на етични, ефективни и 
ефикасни решения. 

Препоръки:    Тази дейност трябва да бъде последна. 

Приложение: - 
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на разделa: Работа в екип 
Заглавие на подразделa: Нетуъркинг - Дейност 1 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТ 

В края на този раздел обучаемите ще могат... 

K1. Да придобият знания 
относно методите, които могат 
да се използват индивидуално 
или в група. Тези методи целят 
да насърчат самоосъзнатостта, 
по-доброто разбиране на себе 
си и на това как човек може да 
се държи в различните 
контексти.  

S1. Да прилагат този метод/техника в личния 
или професионалния живот на мигрантите. 

 R1. Да демонстрират 
тази дейност в други 
целеви групи и да 
направят опит да се 
интегрира в други 
ежедневни условия, за 
да се подобрят 
уменията за общуване 
на отделните индивиди 
и да се види как тези 
умения могат да бъдат 
приложени в групов 
контекст. 

 
     

  

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: Изрази себе си 

Вид дейност: 

Самостоятелна дейност, която може да се използва индивидуално, за да 
могат бенефициентите по-добре и по-задълбочено да опознаят своите 

потребности и мисли. Този вид въпроси могат да бъдат практични и полезни 
в груповата работа и да послужат за отправна точка по време на дискусия и 

като игра за стопяване на ледовете при група от участници, които не се 
познават. 

Продължителност: 20- 30 минути 

Брой участници: Самостоятелна дейност 

Описание на дейността:  
Стъпка 1: Вземете лист хартия и химикалка и отговорете на следните въпроси: 
- Ако можехте да премахнете едно нещо от дневната си рутина, какво би било то и защо? 
- Кой е най-добрият подарък, който някой ви е подарявал някога? 
- Кое е първото нещо, за което си мислите когато се събудите сутрин? 
- Ако можехте да посетите което и да е място на света къде бихте отишли и защо? 
- Ако имахте един свободен час допълнително време как бихте го използвали? 
- Кое е нещото, което можете да правите по-добре от всеки друг, когото познавате?  TR
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Стъпка 2: Сега премислете отново отговорите които дадохте в предходната стъпка като добавите 
следната променлива: „Какво бихте отговорили ако трябваше да обсъдите тези въпроси с друг 
човек, когото не познавате?“ Ако е необходимо нещо да промените, направете го и запишете 
отговорите отново.  
След като прегледате отговорите си, помислете за следните въпроси: 
- Какво променихте и защо? 
- Смятате ли, че променяте начина си на държане когато си имате работа с хора, които не 
познавате? 
- Отговорите които дадохте вас и вашите мисли ли олицетворяват или нещо което не сте, но 
просто го изразявате за да направите добро впечатление на своя събеседник? 
- Когато сте в екип какво променяте в начина по който сътрудничите с другите?  
 

Препоръки за обучителите 

В групова среда лице в лице: 

- Обучителят може да използва тази дейност за по-
малки групи или събития, тъй като наличието на 
прекалено много хора може да затрудни нещата! 

- Обучителят може да започне като даде на 
присъстващите грешни табели с имена и да ги 
помоли да намерят човека, който носи тяхното 
име.  

(Тук обучителите трябва да използват листа А4, на които 
са написани имената на участниците). Когато всеки 
участник намери правилния човек, трябва да отговори на 
3 въпроса, за да си получи табелата със своето име и така 
дейността продължава докато всеки се сдобие с 
правилната табела с име. (Трите въпроса могат да бъдат 
отворени въпроси, които участникът избира да зададе 
или обучителят може да използва 3-те въпроса по-горе. 

- За Стъпка 1 – според описанието на дейността 
обучителят може да добави още въпроси. 

Приложение 

Теоретичната основа за ползите от техниките за нетуъркинг и важността на 
това да изразяване себе си, за да сме по-активни в социалния живот, могат 

да бъдат намерени в IO4. 
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: Работа в екип 
Заглавие на подраздела: Нетуъркинг - Дейност 2 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

 
K1. Познания за 
техниките, които 
подобряват екипното 
сътрудничество и 
комуникацията между 
членовете на групата. 

S1. Прилагане на тези умения в работна 
среда и ежедневни условия за 
педагогически и занимателни цели. 

R1. Интегриране на тази 
техника и в други условия с 
други целеви групи. 

  

     

  

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: „Dixit игра за разказване на истории“ 

Вид дейност: Дейност свързана с разказване на история 

Продължителност: 40 минути 

Брой участници: Самостоятелна дейност 

Описание на дейността:  
За тази дейност трябва да използвате играта Dixit. 
Стъпка 1: Оставете различни видове карти Dixit на земята, обиколете ги и изберете две 
карти които според вас най-добре ви олицетворяват като личност. 
Стъпка 2: Сега се опитайте да създадете история като използвате тези две карти Dixit, в 
която да опишете своите ценности, вярвания, кои сте като личност. Тази история може да 
бъде дадено преживяване или даден спомен, с които асоциирате тези две карти.  
Стъпка 3: Моля следвайте горните инструкции, за да създадете своя история: 
- може да я напишете на хартия или да я запишете, но е важно да я има някъде 
разпечатана, за да може да се прегледа; 
- бъдете кохерентни; 
- важно е да има начало и край; 
- измислете заглавие;  
- важно е да използвате и двете карти Dixit в една обща история.  
 
Стъпка 4: Прегледате историята и се опитайте да я споделите с някой друг. Може да 
използвате играта Dixit и с други, за да обмените лични истории и преживявания. TR
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Препоръки за обучителите 

Обучителите могат да използват тази дейност по време на 
екипна сесия като следват следната инструкция: 
- Оставете различни видове карти Dixit на земята и 
помолете участниците да се разходят около тях и да 
изберат две карти, които според тях ги представят най-
добре като личности. 
- Всеки член на екипа трябва да покаже на останалите 
избраните карти и той/тя трябва да обясни своя избор с 
няколко думи. 
- За частта с дебрифинг, обучителят може да попита:  
Q1: Трудно ли е да се създаде история като се сравнява 
креативността с личните перспективи? 
Q2: Как беше сътрудничеството помежду ви? 
Q3: Намерихте ли общи или различни елементи с 
членовете на екипа ви? 

Приложение 

Теоретичната основа за ползите от техниките за нетуъркинг и 
важността да можем да се изразяваме, за да бъдем по-активни в 

социалния си живот, са налични в IO4.  
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздел: Работа в екип 
Заглавие на подраздел: Виртуално сътрудничество - Дейност 1 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат... 

  
K1. Да придобият знания за 
значението и важността на 
виртуалното сътрудничество. 
 

 S1. Да използват ползите от виртуалното 
сътрудничество и интегрират в ежедневната си 
работа и житейски условия. 

 R1. Да демонстрират 
тази дейност заедно с 
другите, като екипна 
дейност.  

  
 

     

  

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: „Какво е виртуалното сътрудничество?“ 

Вид дейност: 
Самостоятелна дейност за въвеждане и повишаване на осъзнатостта по 

темата за виртуалното сътрудничество. 

Продължителност: 30-40 минути 

Брой участници: Самостоятелна дейност 

Описание на дейността: 
 
Стъпка 1: Отделете си две минути да помислите за това какво е виртуалното сътрудничество? 
Познавате ли различни видове виртуално сътрудничество?  
Стъпка 2: Сега отворете виртуален ресурс, който познавате, който се използва за насърчаване на 
виртуалното сътрудничество (например Skype). Отделете си 5 минути да изследвате настройките 
му, как работи, какви са ползите му или евентуално недостатъците на този ресурс.  
Стъпка 3: На лист хартия напишете преимуществата, недостатъците и ползите от виртуалното 
сътрудничество. 
Стъпка 4: На този етап, когато сте приключили със записките си проверете колкото елемента от 
следните сте включили в раздела със силните страни на виртуалното сътрудничество? 
Подчертайте сходните изречения, които вече сте включили в записките си.   
- Елиминира бариерата свързано с разстоянието, при фасилитиране на процеса на 
сътрудничество в професионалния или личния живот. 
- Виртуалното сътрудничество подобрява екипните умения, лоялността и „близостта“ на 
членовете на екипа, тъй като те трябва да положат усилия, за да останат в контакт. 
- Виртуалното сътрудничество спестява време.  TR
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- Виртуалното сътрудничество е икономически изгодно.  
- Можете да имате личен или професионален контакт с другите като поддържате и създавате 
взаимоотношения на доверие.  
- Виртуалното сътрудничество изисква непосредственост и надеждност между отделните 
индивиди, които си сътрудничат едни с други чрез виртуални ресурси, за да подсигурят 
ефективността и валидността на резултатите.  
Стъпка 5: Можете да проверите следният линк за повишаване на осъзнатостта ви по 
отношение на важността и ролята на виртуалните ресурси в процеса на сътрудничество: 
https://www.youtube.com/watch?v=pwlBAfwG0zE  
 

Препоръки за обучителите: 

В тази дейност обучителите могат да помолят екипите да 
обсъдят преимуществата и недостатъците на процеса на 
виртуално сътрудничество. Участниците могат да 
използват флипчарт, маркери или химикалки, за да 
опишат мислите или мненията си, както и за да обменят 
своите гледни точки с членовете на други екипи. Целта е 
участниците да се информират за полезността на процеса 
на виртуалната комуникация и как виртуалните ресурси 
могат да фасилитират изискванията на личния и 
професионалния живот на индивидите. 

Приложение 
Теоретичната основа на виртуалното сътрудничество може да бъде 

намерена в IO4.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pwlBAfwG0zE
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Умения за подкрепа на мигранти 
Заглавие на раздела: Работа в екип 
Заглавие на подраздела: Нетуъркинг - Дейност 3 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

 
K1. Придобиване на 
знания за 
определението на 
понятието нетуъркинг и 
сходни понятия като  
“schmoozing” (бъбрене, 
клюкарене и т.н.).   

S1. Възползвайте се от “schmoozing”, за да 
направите нетуъркинга по-практичен и 
привлекателен за другите.  

R1. Опитайте се да 
обясните и споделите 
значението на 
“schmoozing” с 
другите, за да 
фасилитирате процеса 
на нетуъркинг. 

  
     

  

      
ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: “Schmoozing”  

Вид дейност: 

Самостоятелна дейност, чиято цел е да демонстрира на 
участниците полезна информация относно определения и термини 

за нетуъркинга, като например “schmoozing”.   

Продължителност: 20 минути 

Препратки:  https://www.communityinclusion.org/pdf/networkingmanual_F.pdf  

Брой участници: Самостоятелна дейност 

Описание на дейността:  
Стъпка 1: Прочетете следния текст, който описва понятието “schmoozing”, което се 
използва в нетуъркинга и отговорете на последващите въпроси:  
„Да направиш нетуъркинга част от ежедневието си включва „бъбрене“ (schmoozing). 
„Schmoozing“ е непринуден разговор, който често има елементи на клюкарене, 
любезничене, ласкателство. Въвличането на хора и разширяването на мрежата включва 
способността да се разговаря с хората, но по-важното, способността да си ефективен 
сладкодумец. Някои хора са родени за социализиране, докато на други им е по-трудно да 
бъдат отворени. Развиването на социална мрежа изисква от индивида да може да 
подходи към хората и да разговаря с тях. Могат да се развият умения за водене на 
социално желателен разговор.“ 
 
Стъпка 2: Сега можете да отговорите на следните въпроси:  
Какви неща бихме могли да кажем на хората, за да започнем приятелски разговор? 
(запишете отговора си) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Верните отговори/предложения са: 
• Започнете с поздрав и усмивка 
• Коментирайте дадена дейност TR
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https://www.communityinclusion.org/pdf/networkingmanual_F.pdf
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• Направете комплимент на човека 
 
Как можете да разберете дали даден човек не се интересува от разговор? (запишете 
отговора си) 
 

 
Верните отговори/предложения са:  
• Не поддържа визуален контакт 
• Не се усмихва 
• Изглежда зает 
 
Какви приятелски начини съществуват за приключване на разговора? (запишете отговора 
си) 
______________________________________________________________________________ 
 
Верните отговори/предложения са:  
• „Беше ми много приятно да се запознаем“ 
• „До скоро“ 
• „Ще се видим скоро“ 
 
Текстът и въпросите/отговорите са взети от: 
https://www.communityinclusion.org/pdf/networkingmanual_F.pdf (стр. 140) 
 

Препоръки за обучителите: 

За използването на тази дейност в групова среда, 
обучителите могат:  
- да използват следния текст без да обясняват какво 
означава понятието “schmoozing”; 
- да разделят членовете по екипи, в зависимост от броя 
участници; 
- да ги помолят да помислят относно информацията 
свързана с “schmoozing” и да я надградят, за да се 
създаде определение на термина.  
- след това обучителите могат да помолят всеки екип да 
напише на лист А4 (или на флипчарт, с химикалка, 
маркери и т.н.) някои основни правила за процеса на 
нетуъркинг, включително за термина “schmoozing”. 
 

Приложение Теориите свързани с понятията за нетуъркинг са налични в IO4.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.communityinclusion.org/pdf/networkingmanual_F.pdf
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Умения за работа с мигранти 

Заглавие на раздела: Работа в екип 
Заглавие на подраздела: Нетуъркинг - Дейност 4 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

 

Знания за основните 
правила при 
нетуъркинг. 

Прилагане на тези умения в личните контакти, 
за да се подобрят уменията за нетуъркинг.  

Демонстриране на тези 
правила за нетуъркинг 
в друг вид контексти, 
за да се подобри 
процеса на 
комуникация. 

   

 
  

   

  

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: „Тестване на уменията ми за нетуъркинг“  

Вид дейност: 

Самостоятелна дейност за оценка на уменията за нетуъркинг чрез 
научаване на основни правила за нетуъркинг, които могат да се 

приложат във всеки контекст.  

Продължителност: 20 -30 минути 

Брой участници: 1 човек 

Препратки: 

Изреченията (в описанието на дейността-стъпка 1) са взети от: 
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=test-your-

networking-skills  

Описание на дейността:  
Стъпка 1: Време е да тествате своите умения за нетуъркинг като прочетете и попитате 
следните въпроси, които представляват основни правила за създаване на собствена 
(лична или бизнес) мрежа.  

 Въпрос (Q) 1: Какво правите след като установите общи интереси със събеседника 
си и смятате, че бихте искали да прекарате повече време в разговори с този човек? 

 Отговор (A) 1:  

 

 Q2: На база на опита Ви, какви са характеристиките на човек, който умее добре да 
води разговори? 

 A2:_____________________________________________________________________
_________________________ 

 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=test-your-networking-skills
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=test-your-networking-skills
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 Q3: Как се държите ако докато завързвате социални контакти някои се прикрепя 
към Вас и започва да Ви следва навсякъде? 

 A3:_____________________________________________________________________
_________________________ 

 

 Q4: Как трябва да започнете разговор с някой, който изпълнява нетуъркинг 
функция? 

 A4:_____________________________________________________________________
_________________________ 

 
Стъпка 2: Сега можете да прочетете правилните отговори и да ги сравните с Вашите: 

 A1: След като се установили общите интереси и смятате, че бихте искали да 
прекарате повече време да говорите с този човек, трябва да си уговорите време за 
среща или молите човека да Ви даде визитката си и разрешение да му се обадите 
след няколко дни. 

 A2: Хората, които умеят най-добре да водят разговори са тези, които могат да 
задават интересни въпроси на другите, като възнамеряват да говорят възможно 
най-малко и умеят да въвличат другите в разговор. 

 A3: Ако сте в процеса на нетуъркинг и някой се закача за Вас и започва да Ви следва 
навсякъде, трябва да се извините, като дадете индикация, че имате да свършите 
нещо важно.  

 A4: Трябва да започнете разговор с човек, който изпълнява нетуъркинг функция 
като му зададете небрежни въпроси свързани със спорта, времето, общи интереси, 
домашни любимци и др.  

Препоръки за обучителите: 

Обучителите могат да приложат тази дейност в групов 
контекст като създадат 4 групи – по една за всеки въпрос, 
и помолят всеки екип да създаде презентация за своето 
понятие. Така участниците могат по-добре да разберат и 
обогатят правилата за нетуъркинг. 

Приложение 
Повече информация за правилата за нетуъркинг можете да 

намерите в IO4.   
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздел: Работа в екип 
Заглавие на подраздел: Виртуално сътрудничество - Дейност 2 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

 
Придобиване на знания за 
правилата на виртуално 
общуване, с помощта на 
които може да се създаде 
успешно виртуално 
представяне. 

Прилагане на тези правила за виртуално 
общуване по време на виртуална 
презентация, за да се подсигури вниманието 
и интереса на участниците.  

Демонстриране на тези 
тайни правила и на 
другите, които биха 
използвали всякакъв вид 
ресурси за виртуално 
общуване. 

  

     

  

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: „Вярно или грешно“ 

Вид дейност: 
Самостоятелна дейност за засилване на компетентностите на мигрантите, по 
отношение на важността и полезността на ресурсите за виртуално общуване. 

Продължителност: 20-30 минути 

Брой участници: 1 човек 

Описание на дейността:  
Стъпка 1: Оценете следните изречения с В, ако вярвате че са верни и с Г ако вярвате, че са 
грешни.  
 
S (изречение) 1: Изпратете имейл на участниците предварително с подробности за това, което 
очаквате от тях. ___ 
S2: Планирайте важните виртуални презентации по-рано през деня, защото енергията ви ще е 
по-висока. ___ 
S3: Влезте в ролята на „презентатор“ и напишете сценарий, който да се използва когато правите 
виртуално представяне.___ 
S4: Във виртуалната презентация използвайте подробна информация, за да изясните целите на 
вашето представяне. ___ 
S5: В началото на виртуалната връзка, използвайте ясна програма за нещата, които планирате да 
говорите.___ 
S6: Не използвайте примери и истории от реалния живот, защото те могат да се отклонят от 
ключовите въпроси на дискусията.___ 
S7: Не използвайте ангажиращ или висок глас, тъй като това може да се сметне за грубост и 
арогантност.___ 
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S8: Погрижете се когато показвате лицето си. Уверете се, че то не е в сянка.___ 
 
Стъпка 2: Проверете верните отговори: 
S (изречение) 1: Изпратете имейл на участниците предварително, с подробности за това какво 
очаквате от тях. _В__ 
S2: Планирайте важните виртуални презентации по-рано през деня, защото енергията ви ще е 
по-висока. _В__ 
S3: Влезте в ролята на „презентатор“ и напишете сценарий, който да се използва когато правите 
виртуално представяне._Г__ 
S4: Във виртуалната презентация използвайте подробна информация, за да изясните целите на 
вашето представяне. _Г__ 
S5: В началото на виртуалната връзка, използвайте ясна програма за нещата, които планирате да 
говорите._В__ 
S6: Не използвайте примери и истории от реалния живот, защото те могат да се отклонят от 
ключовите въпроси на дискусията._Г__ 
S7: Не използвайте ангажиращ или висок глас, тъй като това може да се сметне за грубост и 
арогантност._Г__ 
S8: Погрижете се когато показвате лицето си. Уверете се, че то не е в сянка._В__ 
 
Стъпка 3: Сега можете да прочетете следната статия „12 ключови насоки за провеждане на 
страхотни виртуални презентации” (линк тук: https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-

great-virtual-presentations), за да придобиете ясна представа за тайните на успешното виртуално 
свързване)  
 

Препоръки за обучителите: 

Обучителите могат да използват следния линк: 
https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-great-
virtual-presentations също за групова дискусия, когато се 
провежда на живо. 

Приложение 
Можете да намерите повече информация за правилата на виртуалното 

общуване в IO4.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-great-virtual-presentations
https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-great-virtual-presentations
https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-great-virtual-presentations
https://blog.speak-first.com/12-keys-to-delivering-great-virtual-presentations
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздел: Работа в екип 
Заглавие на подраздел: Виртуално сътрудничество - Дейност 3 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

 

Придобиване на знания за 
етапите на успешната 
виртуална среща.  

Прилагане на тези етапи в реален контекст 
по време на среща или виртуална връзка с 
други.  

Демонстриране на тези 
етапи на другите, с цел 
подобряване на процеса 
на дискусия по време на 
онлайн среща, с помощта 
на виртуални ресурси. 

 
     

  

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: „Подреждане на изреченията“  

Вид дейност: 
Самостоятелна дейност, чиято цел е да информира индивидите за етапите 

на виртуалната  връзка (или етапите на виртуално общуване) 

Продължителност: 20-30 минути 

Препратки:  
Информацията за дейността е взета от: https://www.cbsnews.com/news/3-

stages-of-successful-virtual-meetings/  

Брой участници: 1 човек 

Описание на дейността:  
Стъпка 1: Следните изречения описват по възможно най-ясния и разбираем начин процесът на 
виртуално общуване преди, по време на и след срещата. Прочетете следните изречения и ги 
подредете в правилната последователност.  
- Проверете в екипа ви какво е сработило и какво не е, за да се уверите, че следващия път 
условията ще бъдат по-добри.  
- Поставете си цел и изгответе план/програма. 
- Обобщете последващите стъпки.  
- Привлечете правилните участници. 
- Уговорете следващата среща. 
- Тествайте виртуалните си ресурси, за да се уверите че работят подобаващо.  
- Водете си записки. 
- Придържайте се към първоначалния план/програма. 
 
Стъпка 2: Правилната подредба на изреченията е: 

https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-virtual-meetings/
https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-virtual-meetings/
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1. Поставете си цел и изгответе план/програма. 
2. Привлечете правилните участници. 
3. Тествайте виртуалните си ресурси, за да се уверите че работят подобаващо. 
4. Придържайте се към първоначалния план/програма. 
5. Водете си записки. 
6. Обобщете последващите стъпки. 
7. Уговорете следващата среща.  
8. Проверете в екипа ви какво е сработило и какво не е, за да се уверите, че следващия път 
условията ще бъдат по-добри. 
 
Стъпка 3: За повече информация можете да проверите следния линк: 
https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-virtual-meetings/  

Препоръки за обучителите: 

Обучителите могат да използват следната статия (линк тук:  
https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-
virtual-meetings/ ) за групова дискусия, с помощта на която 
да се изяснят етапите на виртуалната комуникация. 

Приложение Теоретичната основа за тази дейност е налична в Интелектуален продукт 4. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-virtual-meetings/
https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-virtual-meetings/
https://www.cbsnews.com/news/3-stages-of-successful-virtual-meetings/
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздел: Работа в екип 
Заглавие на подраздел: Виртуално сътрудничество - Дейност 4 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

 

Придобиване на знания за 
основните виртуални 
инструменти. 

Прилагане на тези инструменти към 
изискванията на ежедневието.   

Демонстриране на тези 
инструменти на другите, за 
да се информират за 
виртуалните ресурси и как 
те могат да се приложат в 
други контексти. 

 
     

  

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: „Ресурси за виртуално общуване“  

Вид дейност: 

Самостоятелна дейност, чиято цел е да информира индивида за ресурсите 
и инструментите за виртуално сътрудничество, които могат да се приложат 

в работна среда или за лична употреба.  

Продължителност: 20-30 минути 

Препратки:  

Информацията за дейността е взета от: 
https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-tools-for-virtual-

teams 

Брой участници: 1 човек 

Описание на дейността:  
Стъпка 1: Моля подчертайте, кой от следните ресурси за виртуална комуникация познавате? 
Teamwork Projects 
Basecamp 3 
Google Docs 
Slack 
Trello 
Wrike 
Redbooth 
ProofHub 
Flow 
Quip 
Glip 
Azendoo  
Стъпка 2: Сега подчертайте кои от следните ресурси за виртуална комуникация използвате в 
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ежедневието си или в работа? 
Teamwork Projects 
Basecamp 3 
Google Docs 
Slack 
Trello 
Wrike 
Redbooth 
ProofHub 
Flow 
Quip 
Glip 
Azendoo 
 
Стъпка 3: Използвайте следния линк: https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-
tools-for-virtual-teams, където можете да се научите как да използвате всички тези ресурси, с 
помощта на информативни учебни видеа, които обясняват всеки ресурс по отделно. След това 
изберете ресурсът, който най-добре ви пасва и го използвайте в ежедневието си или в работен 
контекст.  

Препоръки за обучителите: 

Обучителите могат да използват предоставеният тук линк:  
https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-
tools-for-virtual-teams за групова дискусия или за 
демонстриране на наличните и ефективни 
инструменти/ресурси пред екипа, за лична или 
професионална употреба.  
-Линкът може да се добави като допълнителна 
информация в края на всяка дейност, която е свързана с 
виртуално сътрудничество, за да се предоставят на 
участниците виртуални инструменти, които могат да бъдат 
приложени към всекидневните изисквания. 

Приложение 
  

https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-tools-for-virtual-teams
https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-tools-for-virtual-teams
https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-tools-for-virtual-teams
https://www.clariantcreative.com/blog/online-collaboration-tools-for-virtual-teams
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздел: Устойчивост 
Заглавие на подраздел: Гъвкавост и адаптивност към промените 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат 

K1. Да познават 
собствените си нагласи и 
стратегии за справяне с 
промените 

S1. Да се справят със ситуации на 
промяна 

R1. Нагласа за справяне 
с промените 

S2. Да идентифицират уменията си за 
адаптиране и гъвкавост при бързо-
променящи се работни условия. 

  

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: Какво се е случило с консултанта 

Вид дейност: 

Групово упражнение, в което целта е да се наблюдава 
работното изпълнение на задачи при необичайна и 

внезапна промяна на ситуацията 

Препратки: http://possibilitychange.com/managing-change/ 

Продължителност: 

Между 1,5 и 2 часа, в зависимост от отсъствието на 
консултанта от помещението. 

1 час наблюдение на работните задачи  
30 -60 минути групова дискусия 

Брой участници: Малки групи (до 10-15 души) 

Описание на дейността: за този инструмент са необходими специфични условия на използване 
и специална оборудване. Добре е да се използва когато участниците преминават двудневно 
обучение, за да може да се приложи на втория ден от обучението, или когато участниците са 
преминали вече през една или повече дейности. За целите на това упражнение е добре да се 
осигури камера в помещението, за да се проведе сесията, както и да има допълнително 
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помещение, от което да се наблюдава случващото се в първото помещение.  
 
Стъпка 1. В началото участниците започват с традиционната обучителна сесия, в която 
фасилитаторът обявява целта на днешната среща и обяснява, че ще се разглежда определена 
тема. Ако участниците и фасилитаторът не се познават един друг, се представят, след което 
преподавателят им дава материали с ясните инструкции, че те ще бъдат използвани активно по 
време на сесията. В този момент сътрудник на консултанта прекъсва урока, прошепва нещо на 
консултант, което променя изражението на лицето му. Консултантът казва на участниците, че 
трябва спешни да излезе за малко, заради някакъв спешен проблем. Другите обаче трябва да 
останат и да го изчакат да се върне, а междувременно те е необходимо сами да започнат 
сесията по най-добрия начин. Консултантът обяснява, че всички цели и материали за днешната 
тема се намират в техните файлове/материали. Той/тя не знае колко дълго ще му отнеме да се 
върне, но когато той/тя се върне би искал да завари всички в помещението. 
Всеки предмет може да бъде избран когато се прилага този подход с участниците. Всеки 
фасилитатор може да избере тема, която е подходяща за контекста на групата и да разработи 
подходящите помощни материали, които да позволят на участниците да работят 
самостоятелно, но да е необходима дискусия и работа в екип с останалите. 
 
Стъпка 2. Консултантът излиза от стаята, но всъщност влиза с съседната стая, откъдето може да 
наблюдава реакциите и поведението на участниците на предварително монтирана камера, 
която има звуков сигнал в съседната стая. Това позволява на консултант да наблюдава как 
участниците се справят с промяната. Той може да се върне във всеки един момент, ако прецени 
че ситуацията се развива неблагоприятно, но препоръчителното време, през което да отсъства 
е поне 1 час. 
 
Стъпка 3. Когато фасилитаторът се върне след отсъствието си е важно да се започне дискусия. 
Той обявява, че напускането е било част от упражнението. Дискусията е насочена към това как 
участниците са се държали и как са се чувствали когато фасилитаторът е излязъл и т.н. 
Обсъждат се важни наблюдения както и начинът, по който участниците се държат по принцип в 
бързо променящи се ситуации, как реагират на промените. Прави се връзка между начина на 
реагиране в тази ситуация и в живота като цяло. Фасилитаторът насочва всеки участник да 
рефлектира и да оцени собствените си умения, свързани с гъвкавостта и адаптивността при 
ситуация на промяна.  

Препоръки за обучителите: 

Това упражнение е подходящо за по-опитни 
фасилитатори, които могат да са по-гъвкави както по 
време на упражнение, така и по време на дискусията, 

така че да се извлече възможно най-много полезна 
информация за начините на справяне при бързо 

променящи се ситуации. 

Приложение   
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздел: Устойчивост 
Заглавие на подраздел: Гъвкавост и адаптивност към промените 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на раздела обучаемите ще могат да 

K1. Придобият представа за 
собствените си нагласи и 
стратегии за справяне с 
промяната 

S1. Идентифицират и приложат начини 
за по-голяма гъвкавост и адаптивност 

R1. Развият способност 
за справяме с процеса 
на промяната 

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: Персонален план за адаптиране на работното място 

Вид дейност: 

 
Индивидуално упражнение, което може да се приложи и 

в групов контекст 

Препратки: 
https://www.libertystaffing.ca/blog/how-to-adapt-to-a-new-

office-environment 

Продължителност: 60 мин 

Брой участници: Няма ограничение 

Описание на дейността:  
Стъпка 1. Обучителят въвежда участниците в упражнението като им предлага да мислят или да 
обсъдят по групи следните въпроси: 
• Какви бяха първите ви впечатления при започване на последната ви работа?  
• Кое ви притеснява/ше най-много? 
• Разполагате ли/Разполагахте ли с цялата необходима информация за вашите отговорности и 
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задължения, за организация, нейните правила и процедури и за екипа?  
• Имате ли/Имахте ли ментор и знаехте ли към кого да адресирате въпросите си? Ако не, как 
реагирахте на това? 
• Кои са специфичните „проблеми“, с които се сблъсквате? / Кои бяха специфичните 
„проблеми“, с които се сблъсквахте?  
• Какви са специфичните стъпки и действия, които е необходимо да поемете/можете да 
поемете, за да можете по-бързо да се адаптирате към новото работно място?/ Какви бяха 
специфичните стъпки и действия, които беше необходимо да поемете/които можехте да 
поемете, за да се адаптирате по-бързо към новото работно място?  
• Кои са основните ви ресурси, които ви помагат да се адаптирате по-лесно? (хора, знания, 
умения, качества) / Кои бяха основните ви ресурси, които ви помагаха да се адаптирате по-
лесно? (хора, знания, умения, качества)  
 
Стъпка 2. След дискусията или след индивидуалните отговори на въпросите описани по-горе, 
участниците ще получат формуляр (вижте в приложение), в който трябва да разработят 
персонален план за адаптиране към работното място. 

Стъпка 3. Участниците имат възможност да обсъдят с обучителя личните си планове за 
адаптация и да получат подкрепа ако имат затруднения при попълване на някои от полетата. 

Препоръки за обучителите: 

 
Това упражнение е подходящо за хора, които току що са 

започнали нова работа или за тези, на които им предстои 
смяна на работата. Въпросите в стъпка 1 ще бъдат 

зададени независимо от ситуацията. В първия случай, ще 
бъдат взети предвид впечатленията, нуждите и 

трудностите, които участниците споделят по отношение 
на новата си работа. Ако им предстои смяна на работата, 

участниците ще разработят план за адаптация към 
работното място базиран на личния им опит при 

последната смяна на работа. 

Приложение   
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздел: Устойчивост 
Заглавие на подраздел: Гъвкавост и адаптивност към промяната 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K1. Придобият знания за 
личните нагласи към 
промяната (ценности, 
вярвания, страхове, и др.) 

S1. Идентифицират и приложат начини 
за придобиване на по-голяма гъвкавост 
и адаптивност 

R1. Придобият 
способност за справяне 
с процеса на промяна 

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: Професионални ценности  

Вид дейност: Упражнение за себерефлексия  

Препратка: 
https://www.linkedin.com/pulse/matching-personal-values-organizational-

what-theory-ian-boreham/  

Продължителност: 30 минути 

Брой участници: Няма ограничение 

Описание на дейността: 
 
Стъпка 1: Първо, молите групата да изброят 12-те неща, които най-много ценят в работата си – 
това може да включва всичко от самата работа, колегите, офис пространствотоe – окуражете ги 
да бъдат възможно най-всеобхватни, но също така да изберат най-важните фактори. За 

https://www.linkedin.com/pulse/matching-personal-values-organizational-what-theory-ian-boreham/
https://www.linkedin.com/pulse/matching-personal-values-organizational-what-theory-ian-boreham/
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удобство могат да използват списъка с ценности в приложението.  
 
Стъпка 2. След като приключат ги помолете да приоритизират нещата, които им носят 
удовлетворение в работата в три групи – „Важни“ (това са важни неща но ако ги няма, няма да 
предизвикат прекалено големи трудности), ‚Много важни“ (една стъпка нагоре по скалата) и 
„Критично важни“ (неща, без които работата би била ужасна). Списъците се изобразяват в 
концентричен кръг, който молите участниците да нарисуват, като поставят факторите от 
„Критично значение“ в центъра на кръга.  
 
Стъпка 3. Помолете всички участници (или някои от тях) да споделят на глас 12-те най-важни 
фактора на работното място за всеки от тях и по какъв начин са ги подредили. Обсъдете 
различията в изборите на различните хора и какви са причините за тях.  
 
Стъпка 4. Работете индивидуално с някои от участниците или с цялата група заедно, за да 
обсъдите към коя липса на ценности могат да проявят гъвкавост и адаптивност. Можете да 
използвате следните въпроси като насоки: 
- С кои от заявените от Вас ценности можете да направите компромис и с кои не можете? От 
какво зависи?  
- Има ли ценности които са важни за Вас, но можете да проявите гъвкавост в случай, че това не 
са ценности на компанията за която работите? Опишете как си представяте, че можете да 
проявите гъвкавост по отношение на тези ценности? 
- Към кои работни условия, различни от тези, които сте описали в раздела „Критично важни“ 
бихте могли да се адаптирате? При какви обстоятелства? Как би изглеждало това?  
- До какви изводи стигнахте в края на упражнението? 

Препоръки за обучителите: 

Обучителят представя на участниците идеята, че има 
ценности и работни условия при които човек може да 
бъде гъвкав и други, при които е трудно да направи 

компромис. Важно е да се проведе дискусия по такъв 
начин, че в края на упражнението 

участникът/участниците да придобият повече осъзнатост 
за условията към които могат да се адаптират, 

независимо от факта, че не съответстват на личните им 
ценности, съответно това са условията които те биха 

търсили във всяко работно място. 

Приложение   
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: 
Заглавие на подраздела: 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K1. Придобият знания за 
собствените си реакции към 
промяната 

S1. Идентифицират уменията за справяне в 
ситуации на промяна 

R1. Управляват своята 
съпротива към промяната 

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: „Кръстосайте ръцете си“ 

Вид дейност: 

Дейност за разчупване на ледовете, насочена към това да помогне на 
участниците/служителите да се справят с естествената за хора съпротива 

към промяната, да постави под въпрос защо хората се страхуват от 
промяната и да насърчи формирането на по-продуктивна нагласа към 

промяната. 

Препратки:   

Продължителност: 10 минути 

Брой участници: Няма ограничение 

Описание на дейността: 
Стъпка 1.  Помолете обучаемите да кръстосат ръце. Когато се почувстват комфортно ги 
помолете да си кръстосат ръцете в другата посока. След като го направят ги попитайте защо 
втория опит може да им се е сторил по-некомфортен, въпреки че действието е едно и също.  
 
Стъпка 2. Насочете разговора към конкретни промени, които се случват или са се случили в 
организациите, в които участниците работят. Изследвайте колко е сложно да кръстосате ръце в 
различна позиция и как по същия начин е сложно човек да се справя с промяната. Проявете 
разбиране към това, че необходимите промени могат първоначално да са некомфортни.  

Препоръки за обучители: 

Това упражнение е подходящо за започване на 
обучителната сесия, за да въведе участниците в темата за 

справяне с промяната. Може също така да се използва 
при преход от теоретична към практическа част или за 

ободряване/раздвижване на участниците. 

Приложение   
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: 
Залгавие на подраздела: 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K1. Придобият представа за 
собствените си реакции и 
нагласи към промяната 

S1. Приложат начини за проява на по-
голяма гъвкавост и адаптивност 

R1. Развият способност за 
справяне а процеса на 
промяна 

      

      

ЕКРИ НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: Мога да създам компания 

Вид дейност: Групово упражнение за загрявка 

Препратки:   

Продължителност: 30 минути 

Брой участници: Минимум 8 участника 

Описание на дейността: 
Стъпка 1. Разделете участниците на групи и ги накарайте да измислят идея за компания, която 
се занимава с произвеждане на захарни изделия за котки или с бутилки за вода за кучета. 
Възложете специфични работни функции на членовете на всяка група, като например дизайн, 
маркетинг, дистрибуция и т.н. Накарайте всяка „мини компания“ да си сътрудничи и да 
подготви представяне на своя продукт и бизнес план. 
 
Стъпка 2. След 10 минути променете динамиката на групата като преместите участниците от 
една група в друга, като промените спецификациите за финалната презентация и като 
споделите важна информация само с един член от всяка група. 
 
Стъпка 3. В зависимост от това с колко време разполага обучителят, той може да повтори 
промените или да ги разпредели между групите. След като изтече времето за изпълнение, 
обучителят може да помоли всяка една от групите да представи своите идеи и ако е подходящо 
за целта може да се избере победител.  
 
Стъпка 4. След като приключи упражнението, проведете дискусия за това как екипите са успели 
да се адаптират към  промените и какви ползи са извлекли от новите членове или новите 
спецификации. Не забравяйте да разберете как са успели да го направят. 
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Препоръки за обучителите: 

Идеята на това упражнение е да провокира участниците 
да проявят своята гъвкавост. Може да се използва, за да 

се въведат участниците в темата за справяне с промяната.  
Обучителят може да даде насоки идеите на компанията 

да бъдат базирани на бизнес сектора, в който работят 
участниците. 

Дискусията може да се базира на предишния опит, който 
участниците имат за справяне с промените. 

Приложение   
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Умения за работа с мигранти 

Заглавие на раздела: Устойчивост 
Заглавие на подраздела: Управление на стреса на работното място 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел  обучаемите ще могат да 

K1. Придобият представа за 
собствените стратегии за 
справяне със стресови 
ситуации 

S1. Прилагат различни видове стратегии за 
справяне със стресови ситуации, 
включително ситуации на работното място 

R1. Развият лични 
стратегии за справяне при 
стрес на работното място 

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: „Рецепта за стрес“ 

Вид дейност: Упражнение за саморефлексия 

Препратки:   

Продължителност: 30 минути 

Брой участници: Няма ограничение 

Описание на дейността: 
 
Стъпка 1. Раздайте на участниците работният материал „Стратегии за справяне“ (вижте в 
Приложение) и помолете всеки един от тях самостоятелно да отговори на всеки въпрос. Дайте 
им насоки, че могат да използват информацията за различните видове стратегии за справяне. 

Стъпка 2. Помолете участниците да споделят в групата какви нездравословни стратегии за 
справяне са открили, че използват и какви са последиците от това? 

Стъпка 3. Продължете дискусията като обсъдите дали са намерили възможност да променят 
стресовите ситуации и какво би им помогнало да могат да го направят? Кои са здравословните 
стратегии, които използват или биха могли да използват, за да могат по-добре да се справят с 
такива ситуации и от какви ресурси се нуждаят за целта? Могат ли да споделят за бариерите, 
които им пречат да използват здравословни стратегии за справяне със стресови ситуации? 
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Препоръки за обучителите: 

Целта на това упражнение е да помогне на участниците 
да съберат информация за личните стратегии, които 

използват за справяне със стресови ситуации. С помощта 
на групата ще могат да обогатят знанията си за начините 

по които хората се справяте с различни стресови 
ситуации и ще станат по-осъзнати, че другите хора също 

„се борят“ с някои нездравословни стратегии за 
справяне.  

Ако фасилитаторът прецени за удачно може да добави 
някои допълнителни въпроси за груповата дискусия.  

Приложение 
Вижте Лист 2 
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: Устойчивост 
Заглавие на подраздела: Управление на стреса на работното място 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K1. Придобият знания за 
източниците на стрес 

S1. Разпознават колко важно е умението за 
регулиране на стреса 

R1. Развият лични 
стратегии за реагиране 
при наличие на стрес на 
работното място  

      

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: Жонглиране с балони 

Вид дейност: 

Подгряващо упражнение за подготовка за темата 
свързана с управление на треса. Упражнението 

демонстрира колко лесно можем да се претоварим и 
колко лесно може да се натрупа стрес. 

Препратки:   

Продължителност: 30 мин 

Брой участници: Групи от всякакъв размер, особено големи групи 

Описание на дейността: Това упражнение се състои от две части, всяка от които съдържа 
няколко стъпки.  
 
Част I. 
Стъпка 1. Фасилитаторът може да започне като поговори за източниците на стрес или 
претоварване ИЛИ може просто да се впусне в това упражнение, за да подгрее хората и да ги 
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накара да се включат и да участват още в началото на уъркшопа.  
Стъпка 2. Фасилитаторът разделя участниците на групи от 3-5 човека (може да е на случаен 
принцип, няма значение) и раздава балони и химикалки, така че всяка група да разполага с по 
един балон и една химикалка. 
Стъпка 3. Фасилитаторът предоставя на групите само няколко минути, в които да напишат 
своите източници на стрес или претоварване върху балона. Допълнителна опция тук е 
фасилитаторът да предложи балонът да се пусне да се предава в групата, така че всеки да може 
да напише по нещо преди да го предаде нататък, за да се подсигури всеки от групата да има 
възможност да бъде чут. 
Стъпка 4. Когато изтече времето обучителят моли по един представител на всяка група да 
прочете на глас нещата написани на балона на съответната група. Насока: докато участниците 
четат е добре обучителят да ги записва на дъската, флипчарта или слайда. Това помага на 
участниците да се почувстват валидирани и помага да се уловят повторяемите модели или общи 
проблеми/теми. 
Стъпка 5. След като всички групи са прочели написаното на балоните, обсъдете общите теми. 
Какво забелязват участниците в списъка със стресови и претоварващи фактори? Какво ги 
изненадва, че присъства в този списък? Какво липсва от списъка? 
 
Част II.  
Стъпка 6. Фасилитаторът моли 3 доброволеца да дойдат пред групата, всеки със стрес балона на 
своята група 
Стъпка 7. Един доброволец започва като изстреля във въздуха и се опита да държи балона във 
въздуха. Обучителят дава на доброволеца още един балон и го моли да поддържа двата балона 
във въздуха. Накрая, обучителят дава на участника трети балон, който да поддържа във въздуха. 
След като приключат с дейността, фасилитаторът задава следния въпрос на участника: „Какво 
забеляза в това упражнение?“, „Какво беше усещането?“. Обучителят пита групата: „Какво 
забелязахте в ролята си на наблюдатели?“ 
Стъпка 8. Обучителят поканва втория доброволец да опита първо с един балон, след това с два 
и след това с три. ТОЗИ ПЪТ, фасилитаторът специално моли другите доброволци да помогнат и 
те за поддържането на балоните във въздуха. След това пита: „Как беше за теб да получиш 
помощ?“, „Какво беше ЧУВСТВОТО да получиш помощ?“, и накрая пита групата: „Какво 
забелязахте в ролята на наблюдатели?“  
Стъпка 9. Обучителят рефлектира заедно с групата за това какво са научили от това упражнение 
за стреса, претоварването, жонглирането с много неща наведнъж, получаване и искане на 
помощ. 
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Препоръки за обучителя: 

Ако фасилитаторът иска да спести време може да 
прескочи частта с писането върху балоните и да премине 

директно към Част 2 – упражнението за жонглиране с 
балони, за да се демонстрира претоварването и стреса. 

Ако фасилитаторът иска да се фокусира върху 
приоритизирането като начин за справяне със стреса при 

жонглиране на балоните, той/тя може вместо това да 
даде на доброволеца 3 балона, всеки от които 

представлява различен приоритет от списъка им със 
задачи и може да помоли доброволеца на жонглира с тях 

като преди, но да попита след това какво участникът е 
научил относно приоритизирането.  

 
 

Необходими материали: балони, химикалки с които да се 
пише на балоните (да не са с остър връх, да са такива, с 

които може да се пише върху балона, а не да се пробие!) 

Приложение   

 
 

Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: Устойчивост 
Заглавие на подраздела: Управление на стреса на работното място 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K1. Придобият представа за 
техниките за предотвратяване 
на стреса 

S1. Прилагат принципи и техники за 
предотвратяване на стреса на работното 
място 

R1. Прилагат лични 
стратегии за превенция 
на стреса на работното 
място 

      

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: „Предотвратяване на стреса“ 

Вид дейност: 

Упражнение за себерефлексия, в което се разпознава 
ролята, която приоритизирането играе за 

предотвратяване на стреса на работното място 

Препратки: https://www.joinforge.com/tree-of-time-management/ 

Продължителност: 30 мин 

Брой участници: Групи от всякакъв размер 

Описание на дейността: 
 
Стъпка 1. Фасилитаторът въвежда понятието за управление на стреса пред участниците. С 

https://www.joinforge.com/tree-of-time-management/
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помощта на метода брейнсторминг, генерира идеи и стратегии, които участниците споделят за 
предотвратяване и управление на стреса. Ако идеята за приоритизиране като възможност за 
предотвратяване на стреса на работното място бъде изведена по време на брейнсторминга, то 
тогава фасилитаторът я доразвива в следващите стъпки. Но ако тази идея не се появи, 
фасилитаторът я въвежда като тема на следващото упражнение.  
 
Стъпка 2. Фасилитаторът дава на участниците „Дървото на приоритетите“ (вижте в 
Приложението), за да им помогне да направят своите приоритети. Той/тя ги моли да използват 
списък със задачи, които са свързани с работната им среда (например, такъв списък може да 
включва задачи като: зареждане на лавиците с продукти, отговаряне на запитвания от клиенти, 
поздравяване на клиентите, и др.). Обучителят моли участниците да подредят по приоритет 
всяка задача, на база на: 
• Огън: високо ниво на спешност/високо ниво на важност 
• Земя: високо ниво на спешност/ниско ниво на важност 
• Вода: високо ниво на важност/ниско ниво на спешност 
• Вятър: ниско ниво на спешност/ниско ниво на важност 
 
Стъпка 3. Фасилитаторът приканва участниците да споделят за своето Дърво на приоритетите. 
Той/тя сравнява как всеки човек е отговорил на задачите. Това демонстрира различните 
приоритети, които хората имат на работното място. Например за един служител отговарянето на 
запитване от клиент може да е по-важно от зареждането на лавиците със стока, докато за друг 
почистването на лавиците може да е по-важно от поздравяването на клиента.  
 
Стъпка 4. Фасилитаторът приканва участниците в кой квадрант имат най-голям брой задачи. 
Провежда се дискусия за задачите с висок приоритет и дали ако повечето задачи са спешни това 
не води до повишаване на стреса на работното място. В резултат на това се търсят начини как 
броят на тези задачи да бъде намален. 

Препоръки за обучителите: 

Това упражнение помага да се разбере къде участниците 
фокусират вниманието си в момента и кои са областите, 

които би трябвало да приоритизират по-добре.  
Фасилитаторът може да поговори за идеята на Стивън 

Кови за приоритизирането на задачите и как това може 
да помогне за намаляване на стреса. Могат да се добавят 

допълнителни въпроси за групова дискусия. 

Приложение 

• Огън: високо ниво на спешност/високо ниво на важност 
• Земя: високо ниво на спешност/ниско ниво на важност 
• Вода: високо ниво на важност/ниско ниво на спешност 
• Вятър: ниско ниво на спешност/ниско ниво на важност 
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: Устойчивост 
Заглавие на подраздела: Управление на стреса на работното място 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K1. Разпознават причините, 
които водят до стрес на 
работното място. 

S1. Разпознават колко важно е да се 
регулира стреса на работното място 

R1. Да разработят и 
приложат лични 
стратегии за реагиране 
при стрес на работното 
място 

K2. Придобият знания за 
техниките за регулиране на 
стреса на работното място 

S2. Прилагат някои методи и техники за 
регулиране на стреса на работното място 

  

      

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: "Resilience man" ООД 

Вид дейност: Ролева игра 

Препратки:   

Продължителност:  2 часа 

Брой участници: 6 – 10 участника 

Описание на дейността: 
Стъпка 1. Водещият представя на участниците ролевата игра, като им разказва малко повече за 
компанията, чиито служители те ще трябва да представляват по време на ролевата игра.  
 
Компанията „Resilienceman“ ООД е семеен бизнес, който оперира в текстилния сектор. 
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Компанията произвежда мъжко облекло от по-спортно до по-официално облекло. 
Понастоящем компанията разполага със 37 служители. Девет от тях са квалифицирани 
служители („бели якички“ – главен изпълнителен директор, старши вицепрезидент, 
маркетинг мениджър, мениджър по качеството, мениджър производство, и четирима 
дизайнера), а останалите служители работят в производството. Финансовото 
администриране на компанията, поддръжката на материалната база и ремонтите са 
възложени на външни изпълнители. Компанията е създадена през 1960. Основателят ѝ 
възнамерява да се пенсионира, следователно компанията е изправена пред промяна в 
генерацията, която ще управлява компанията. Синът на собственика ще поеме 
управлението в ролята на собственик и главен изпълнителен директор.  
 
През последните няколко месеца става ясно, че много от служителите на компанията 
страдат от стрес, свързан с работата. Главният изпълнителен директор на компанията е 
обсъдил проблема с външен експерт, но решава на този етап да се опита да реши 
проблемите свързани със стреса в компанията  без външна помощ. Ето защо той решава да 
формира работна група от служителите в компанията. Целта на работната група е да 
идентифицира причините за стреса на работното място, да оцени значимостта на тези 
фактори и да разработи план за действие за справяне със ситуацията. За постигане на 
тази цел, работната група разполага с инструментите получени от външния експерт по 
темата.“ 
 
Стъпка 2. Обучителят раздава ролите (вижте приложение 2) и дава на участниците работна 
задача – да идентифицират причините за стреса в работата и да оценят значимостта на тези 
причини, както и да решат какви действия да се предприемат и да се изготви план за действие, 
за отстраняване на ситуацията. Участниците ще получат всички необходими инструменти за 
целта на ролевата игра: сценарий, ролеви задачи, свързани със стреса опасности, предвиждане 
на опасности свързани със стреса, инструкции за брейнсторминг и приоритизиране, и план за 
действие. Участниците ще използват всички инструменти един след друг както са описани: 
 
Играта приключва след като всички задачи бъдат изпълнени.  
 
Стъпка 3. След като всички задачи се изпълнят, фасилитаторът моли участниците да споделят 
резултатите от съвместната си работа.  
Дискусията изследва въпросите свързани с личните преживявания на участниците, знанията и 
опита, който са придобили. Въпросите могат да бъдат като следните: 
- Как участвахте в ролевата игра? Успяхте ли да предоставите всичките си предложения и 
коментари или не? Каква беше причината? 
-  Как се чувствахте в ролята, която изпълнявате? Открихте ли нещо сходно между ролята си и 
реалната ситуация на работното Ви място? 
- Какво научихте за управлението на стреса?  
- Как бихте могли да използвате този опит в реални житейски ситуации? 

Препоръки за обучителите 

Фасилитаторът наблюдава изпълнението на ролевата 
игра и посочва интересни моменти и поведения, които 

могат да се използват във финалната дискусия.  
По време на дискусията могат да се използват 

допълнителни въпроси. 

Приложение Вижте предоставените работни листа 
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Раздел д) КРЕАТИВНОСТ
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Умения за подкрепа на мигранти   
         

Заглавие на раздел: Креативност 
Заглавие на подраздел: Любопитство        
  

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да... 

Рефлектират върху връзката 
между креативността и 
любопитството 

n/a n/a 

ЕКР ниво 5 

 
Име на дейността: Изследване на връзката между креативността и любопитството 

Вид дейност: Казус / Самостоятелно учене 

Препратки: 

Адаптирано от: 
www.psychologytoday.com/us/blog/our-innovating-minds/201707/creativity-whats-
curiosity-got-do-it 
www.huffpost.com/entry/why-curiosity-is-the-key_b_10764428 

Продължителност: 1ч 

Брой участници: Самостоятелна дейност 

Описание на 
дейността: 

Изпълнявайки тази дейност ще можете да рефлектирате върху връзката между 
креативността и любопитството. 
 

 
Въведение 
Любопитството може и да уби котката, но със сигурност до голяма степен 
захранва креативността в нас. Всъщност се оказва, че любопитството е също 
толкова важно колкото интелигентността когато става дума за това да можем да 
навигираме и да се справяме във все по-сложно устроения свят, в който живеем. 
 
Може би за това авторката Елизабет Гилбърт, която е написала една чудесна 
книга за креативността, наречена „Магията да твориш“ (да не говорим за 
световно известния бестселър „Яж, моли се и обичай“), казва че да следваме 
любопитството си вместо страстта си е истинския ключ към това да имаме 
интересен и креативен живот. Този подход води към креативност защото ни 
позволява да се отпуснем в несигурността с позитивна нагласа – релаксирайки и 
отваряйки ума си за нови идеи, умения и начини за решаване на проблемите. 
 
Както Алберт Айнщайн е казал: „Аз нямам специален талант. Аз съм само 
страстно любопитен.“ 
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http://www.psychologytoday.com/us/blog/our-innovating-minds/201707/creativity-whats-curiosity-got-do-it
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https://www.huffpost.com/entry/why-curiosity-is-the-key_b_10764428
https://www.huffpost.com/entry/why-curiosity-is-the-key_b_10764428
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Развиването на любопитството се случва по същия начин както се изгражда което 
и да е друго умение или навик – изисква се повторяема практика. Този инстинкт 
ни е бил заложен естествено когато сме били деца, когато любопитството е 
преминавало през цялото ни тяло и с вълнение сме се впускали в нови 
преживявания. С възрастта обаче често губим това усещане за новост и 
изследване. Стремим се към сигурност, надеждност, и към простичък начин, по 
който да осмислим случващото се в света. Ироничното е, че точно когато станем 
възрастни мозъкът ни вече се е развил достатъчно, за да може да преработи 
новите неща, които сме открили и да ги превърне в конкретни идеи и стратегии. 
 
За да запалим нови нива на креативност вече като възрастни, е необходимо да се 
свържем отново с нашето детско любопитство. Необходимо е да наблюдаваме, 
изследваме, задаваме въпроси и отново да се впуснем в неизвестното. 
Отварянето на умовете ни по този начин, ще ни помогне да процъфтяваме в 
текущите си работни места и да подсигуряваме нови възможности. 
Любопитството е една от топ чертите, които работодателите търсят когато вземат 
решение за наемане на нов човек, тъй като тя е ключов индикатор за други 
чудесни качества на работното място като емпатия, креативност, иновативност и 
способността за бързо учене. 
 
Въпроси за рефлексия 

1) Какъв вид източници на информация трябва да изследвате по-
пълноценно преди да се впуснете във фазата на генериране на идеи за 
вашите творчески начинания?  

2) Позволявате ли на своето любопитство достатъчно любопитство? 
3)  Блокирате ли любопитството си прекалено много или прекалено скоро? 
4) Или ако използваме друга метафора: Давате ли на юздите на своето 

любопитство „креативния тласък“ от който се нуждае? 
5) Вижте отново снимката отгоре в началото на тази дейност. Помислете за 

въпросителния поглед на котката, за наклонената на една страна глава и 
вниманието насочено към нещо извън снимката. Котката не се 
интересува толкова от дома-кутия, а се интересува от нещо повече. Кое е 
това „нещо повече“, което трябва да изследвате с внимание? 

 
Анализирайте отговорите на тези въпроси и рефлектирайте върху това къде е 
необходимо да се подобрите по отношение на любопитството си. 
 

Препоръки за 
обучителите – O4:
  
  

Този казус може да се използва при обучение лице в лице, и след индивидуална 
резолюция, след това участниците могат да обсъдят резултатите по двойки и 
когато са готови да представят заключенията пред по-голямата група. 
    

Приложение: n/a          
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Умения за подкрепа на мигранти   
         

Заглавие на раздела: Креативност 
Заглавие на подраздела: Любопитство        
  

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да ... 

n/a n/a Засилване на отношение на 
любопитство 

ЕКР ниво 5 

 
Име на дейността: Как да развиете любопитство 

Вид дейност: Насоки/Самостоятелно учене 

Препратки: 

Адаптирано от: 
https://www.quarterlife.co/home/cultivating-curiosity-how-to-get-it-back-if-youve-
lost-it 
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/11/15/five-ways-to-
cultivate-curiosity-and-tap-into-your-creativity/#6e130cc51fd6 

Продължителност: 1ч 

Брой участници: Самостоятелно упражнение  

Описание на 
дейността: 

След изпълнение на тази дейност ще можете да култивирате своето любопитство. 
 
Въведение 
Къде отиде нашето любопитство? 
Животът е натоварен и времето все не стига, но култивирането на повече 
любопитство в живота ви е важно за личностното израстване и за да можете да 
учите през целия живот. По пътя може да намерите нова страст или интерес. Ето 
няколко начина да събудите отново тази искра: 
 

Четете Четенето на нов жанр ще ви запознае с нови стилове 
на писане, идеи, преживявания, знания и 
перспективи.  
Четенето разширява вашата перспектива, създава 
емпатия и разпалва нови идеи.  
Изберете нов жанр, попитайте приятел за препоръки 
и включете в ежедневието си време за четене. 
Започнете с 10 минути на ден. 

Питайте  Попитайте хората около себе си какви ги интересува – ще 
откриете някои наистина интересни теми. 
Изградете си навик да разбирате защо правите нещо преди 
да го направите и се уверете, че другите около вас правят 
същото.  
Изградете си практика да задавате уточняващи въпроси ако 
имате дори и най-малкото съмнение че вие и човека с 
когото общувате нямате съгласие независимо каква е 
причината.  

Отпразнувайте 
„провала“ 

Да бъдеш любопитен води до опитването на нови неща, 
което е свързано с поемане на рискове. Понякога нещата 
няма да сработват и това е ок. Когато провалите се наказват 
или се определят като нещо негативно, това може да 
попречи на мотивацията да опиташ отново. Като 
използвате начин на мислене насочен към растеж и 
развитие, отпразнувайте всички преживявания – 

https://www.quarterlife.co/home/cultivating-curiosity-how-to-get-it-back-if-youve-lost-it
https://www.quarterlife.co/home/cultivating-curiosity-how-to-get-it-back-if-youve-lost-it
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/11/15/five-ways-to-cultivate-curiosity-and-tap-into-your-creativity/#6e130cc51fd6
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/11/15/five-ways-to-cultivate-curiosity-and-tap-into-your-creativity/#6e130cc51fd6
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позитивните (традиционно „победа“ или „успех“) и 
негативните (традиционно „провал“ или „загуба“) като 
преживявания на учене, в които вашето любопитство ви е 
донесло нови преживявания и опит по пътя.  

Дайте си време Тенденцията да работите бързо и да случвате нещата може 
да е чудесна в някои случаи, но ужасна в други. Забавете 
темпото, започнете да си планирате отрязъци от време, в 
които просто да мислите за решения и използвайте 
любопитството си да гледате на нещата от нови ъгли и 
ментално да си разиграете множество потенциални 
решения. 
Докато този начин на мислене може би е по-лесен за някои 
хора, отколкото за други, това е нещо към което всички 
трябва да се стремим да отделяме време.  

Разчупете 
рутината 

Ако се поставите в нова среда, това може да ви помогне да 
се отворите към нови гледки, звуци, миризми, 
преживявания и открития. 
Тръгнете нанякъде без посока и сами намерете пътя. 
Тръгнете за работа по нов път или закусете в ново 
предградие. 
Мозъците ни са се развили по такъв начин, че веднъж щом 
нещо стане познато и го чувстваме безопасно започваме да 
не го вземаме предвид (иначе щяхме да сме в състояние на 
информационно претоварване), така че в обичайната 
рутина мозъкът ни може активно да блокира стимулите. 
Когато разчупим рутината започваме да забелязваме нови 
неща тъй като действаме по-малко на автопилот, сме по-
присъстващи и осъзнати. 

 

Препоръки за 
обучителите: 
   

Тази дейност може да се изпълнява като групова динамика, в екипи от по двама, 
всеки взема по една насока, рефлектира върху нея, след което я споделя с 
останалата част от групата.     

Приложение: n/a 
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Умения за подкрепа на мигранти 
         

Заглавие на раздела: Креативност 
Заглавие на подраздела: Любопитство        
  

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да ... 

n/a Идентифицират начини за култивиране 
на любопитството и ще могат да се 
свързват с креативността 

n/a 

ЕКР ниво 5 

 
Име на дейността: SCAMPER търсене 

Вид дейност: Насочвано въображение/Самостоятелно учене 

Препратки: 

Адаптирано от: 
www.psychologytoday.com/us/blog/our-innovating-minds/201707/creativity-whats-
curiosity-got-do-it 
www.huffpost.com/entry/why-curiosity-is-the-key_b_10764428 

Продължителност: 1ч 

Брой участници: Индивидуално 

Описание на 
дейността: 

След завършване на тази дейност ще можете да изследвате и надградите своето 
любопитство. 
 
Въведение 
Техниката „SCAMPER“ използва набор от насочващи, генериращи идеите въпроси, 
чиято цел е да предложи допълнение или модификация на нещо, което вече 
съществува. Техниката е отличена като учебен инструмент, който насърчава 
осъзнатостта, подтика, плавността, гъвкавостта, оригиналността и любопитството. 
SCAMPER предоставя инструмент тип „изваден от задния джоб“, тоест 
непланиран метод за развиване на подходящи въпроси по импровизиран начин. 
Съкращението SCAMPER стои за следните промени: 
 
 S = Заместване – идва с друга тема, която е еквивалентна на настоящата 
 C = Комбиниране – добавя информация към оригиналната тема 
 A = Адаптиране (например промяна, смяна на функция, използване на част на 

друг елемент) 
 M = Модифициране (например увеличаване или намаляване на мащаба, 

смяна на формата, модифициране на атрибутите) 
 P = Използване в други приложения (например да се идентифицират 

възможните сценарии и ситуации, в които тази тема може да се използва) 
 E = Елиминиране (например премахване на елементи, опростяване, 

редуциране до същностната функционалност) 
 R = Преобръщане (например обръщане отвътре навън или отгоре надолу) 

Препоръки за 
обучителите: 

Тази дейност може да се използва като групова динамика – по двама или повече.
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Приложение: SCAMPER търсене 
Потърсете и локализирайте следното: 
 

SCAMPER Типични въпроси Първо 
решение 

Друго 
решение 

S Заместване Нещо, което може да 
служи като заместител 
на нещо друго 

  

C Комбиниране Нещо, което е било 
комбинирано с нова 
цел 

  

A Адаптиране Нещо, което е било 
комбинирано с нова 
цел 

  

M Модифициране Нещо, което е било 
адаптирано за употреба 

  

P Прилагане по 
друг начин 

Нещо, което е било 
модифицирано от 
природата 

  

E Елиминиране Нещо, което е било 
използвано не по 
предназначение 

  

R Преобръщане Какво може да се 
създаде като се обърне 
с главата надолу, 
наобратно или отвътре 
навън?  

  

 
Анализирайте първите си отговори на тези въпроси. След което дайте друго 
решение на същите въпроси. След това рефлектирайте къде имате нужда да 
подобрите своето любопитство и креативност. 
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.    
Умения за подкрепа на мигранти   
         

Заглавие на раздел: Креативност 
Заглавие на подраздел: Иновативност        
  

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да ... 

Рефлектират върху връзката 
между иновативността и 
креативността 

n/a n/a 

ЕКР ниво 5 

 
Име на дейността: Иновативност-креативност: специална връзка 

Вид дейност: Казус / Самостоятелно учене 

Препратки: 

Адаптирано от: 
https://keydifferences.com/difference-between-creativity-and-innovation.html 
https://www.techbullion.com/how-are-creativity-and-innovation-related/ 

Продължителност: 1ч 

Брой участници: Индивидуално 

Описание на 
дейността: 

След завършване на тази дейност, ще можете да рефлектирате върху връзката 
между креативността и любопитството и какви са основните различия. 
 
Въведение 
Макар и различни, когато поставим заедно креативността и иновативността, 
може да се породи нов свят. Така че, нека рефлектираме по малко за всяко по 
отделно: 

- Креативността е способността на човек да генерира нови идеи, 
алтернативни решения и възможности по уникален и различен начин, 
способността да измисли нещо непредсказуемо, оригинално и уникално, 
Трябва да бъде експресивно, вълнуващо и въображаемо.  

Хората често свързва креативността с хората на изкуството. 
Истината е, че креативността е мощта, която всички 
човешки същества притежават в себе си. Всеки път когато 
успеем да намерим връзка между привидно несвързани 
неща и да използваме тази връзка, за да създадем нещо 
ново, това е креативност. Не е генетичен аспект, но може 
да се развие ако някой постоянно учи и разбира нещата 
чрез рядко и ексклузивно възприятие. 

- Иновативността, от друга страна, е прилагането на по-добри решения, 
които посрещат новите изисквания или новите идеи, които създават 
добавена стойност за бизнес организацията, правителството и 
обществото. По-добрият и по-интелигентният начин да се прави нещо е 
иновация, както и прилагането на вече съществуващи пазарни нужди, 
които никой все още не е реализирал. Това може да се изразява във 
въвеждане на нова: а) технология; б) продуктова линия или сегмент; в) 
начин на производство или просто подобрение във вече съществуващ 
продукт.  

Тясно свързана е с креативността, например прилагането на 
креативни идеи в действие е иновативност, чиито 
последици се предполага да са позитивни. 

Има два типа иновативност: еволюционна и революционна. 
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http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/centros-participacion-e-integracion-inmigrantes
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/centros-participacion-e-integracion-inmigrantes
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Да обобщим, можем да сравним и двете: 

 Креативност Иновативност 

Значение Създаването на нови 
идеи, въображение и 

възможности 

Въвеждането на нещо 
ново и ефективно на 

пазара 

Процес Творчески Продуктов 

Количествено 
измерим 

Не Да 

Свързан с Мислене на нещо ново Въвеждане на нещо 
ново 

Разход на пари Не Да 

Риск Не Да 

 
Въпроси за рефлексия 

6) В какви ситуации или контекст се чувства особено иновативен?  
7) Рефлектирайте и се опитайте да идентифицирате какви са 

обстоятелствата (възможно най-детайлно), които засилват уменията ви за 
иновативност.  

8) Колко често си давате възможност да правите нещо различно на 
работното място?  

9) Кога за последно се опитахте да бъдете иновативни?  
10) Ако сте се отказали да бъдете иновативни, опитайте се да 

идентифицирате защо се е случило това и какво можете да направите, за 
да го преодолеете.  

 
Анализирайте отговорите на въпросите си и рефлектирайте какво можете да 
направите, за да работите върху умението си за иновативност, а именно какво ви 
спира да бъдете по-иновативни. 

Препоръки за 
обучителите – O4:
  
  

Този казус може да се използва в обучение лице в лице, и след индивидуална 
резолюция. Участниците могат да споделят своите собствени гледни точки, след 
което в група да се опитат да идентифицират основните заключения, в частност 
често срещани обстоятелства, които засилват иновативната нагласа и причините, 
поради които хората престават да имат иновативна нагласа. 

Приложение: n/a        
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Умения за подкрепа на мигранти   
         

Заглавие на раздела: Креативност 
Заглавие на подраздела: Иновативност        
  

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще мога да ... 

n/a n/a Упражнят иновативността 

ЕКР ниво 5 

 
Име на дейността: Внасяне на иновациите в живота 

Вид дейност: Насоки / Самостоятелно учене 

Препратки: 

Адаптирано от: 
https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-
dayno-matter-how-boring-your-job-title 

Продължителност: 1ч 

Брой участници: Индивидуално 

Описание на 
дейността: 

След завършване на тази дейност, ще можете да внесете иновативност на 
работното си място всеки ден.  
 
Въведение 

Съществуват някои насоки и трикове, които всеки може да прилага, за да 
поддържа мускулите свързани с иновативността силни и в готовност. И 
както при всяка мускулна група, колкото повече я упражнявате, толкова 
по-силна, по-добра и по-непобедима става. Не забравяйте, че когато вие 
сте иновативни, действията ви има вероятност да вдъхновят и другите да 
се присъединят.  

Ето някои неща, които можете да направите на работното си място, за да 
можете по-лесно да проявяват своята иновативност. Тези неща може да 
изглеждат тривиални, но приложени заедно, те ви помагат да видите 
света по нов начин. В това се изразява иновативността – да можеш да 
видиш възможност, там където никой друг не може. 
 
 Намерете съмишленик 
Иновациите рядко се случват във вакуум. Изберете колега, с когото се 
чувствате комфортно и се насърчавайте взаимно. Насърчете него или нея 
да продължава да опитва нови неща, било то ново място за обяд, 
представянето на идея по нетрадиционен начин, споделяне на статии, 
които вдъхновяват, или просто правенето на старомодния брейнсторминг. 
По-добре е и е по-лесно заедно. 
 
 Обърнете своите предположения 
Всички ние има неща, които правим със затворени очи. Това е едно от 
нещата, които ни прави много добри в работата си, но също така може да 
е и нещото, което ни заслепява за възможностите. В рамките на деня, 
идентифицирайте всички задачи, които извършвате без да мислите. 
Отделете си време да поговорите как бихте могли да ги направите по по-

https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-dayno-matter-how-boring-your-job-title
https://www.themuse.com/advice/10-ways-you-can-innovate-at-work-every-single-dayno-matter-how-boring-your-job-title
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различен начин. Понякога това няма да сработи (автоматичната проверка 
на правописа може би винаги ще си остане най-добрият начин за 
проверка на написаното от вас за грешки). Все пак, често ще ви отведе и 
помогне да намерите нов начин на правене на старите неща. 
 
 Съживете го 
Спрете да говорите и започнете да изграждате! Приложете мислите си в 
думи, думите си в картини, и картините си в прототипи. Когато хората 
могат да видят идеята ви, по-малко вероятно е да я забравят и много по-
вероятно е да я вземат на сериозно и да се ангажират в нейното развитие 
и подобрение. Дори една недобра рисунка е по-добра от липсата на 
такава. 
 
 Забранявайте неща 
Макар, че може да звучи контра интуитивно, наличието на ограничения и 
параметри всъщност вдъхновява иновативността като ви кара да мислите 
динамично и креативно. Направете си експеримент, в който забранявате 
неща и изследвате последствията от това. Забранете думи, забранете 
ресурси, забранете основния си целеви пазар, забранете 
комуникационните си инструменти по подразбиране, и наблюдавайте как 
се отключва вашата креативност. Често, идеите на които се спирате ще 
бъдат някакви размити версии на първоначалните ви предложения, но 
целта на това упражнение е да провокира нови мисли за това как можете 
да направите същите стари неща по различен начин. 
 
 Запитайте се „Какво би направил моят герой?“ 
Когато сте зациклили в някакъв проблем и не можете да се придвижите 
напред, призовете тежката артилерия. Дръжте под ръка списък с някои от 
любимите ви креативни сили. И когато се появи някакъв проблем се 
консултирайте със списъка си и се запитайте какво те биха направили, за 
да решат проблема. Например как Уили Уонка би се справил с 
предизвикателство свързано с пакетиране на продукти, как Коко Шанел 
би се справила с комуникационен проблем, или как Салвадор Дали би се 
обрисувал оптимизирането на верига за доставки. Всички тези примери 
могат да бъдат много просветителни. 
 
Задачата 
След като прочетете тези насоки, рефлектирайте кои от тях вече използвате в 
живота си и кои не. След това, като имате предвид целта на дейността (да 
придобиете по-иновативна нагласа в работата си) начертайте си план за действие 
като използвате някои от тези техники. 

Препоръки за 
обучителите – O4:
  
  

Тази дейност може да се използва в обучение лице в лице и след индивидуално 
изпълнение, участниците могат да споделят с групата своите гледни точки – кое 
за всеки един от участниците е по-предизвикателство когато става дума за 
използване на иновативна нагласа.  

Приложение: n/a       
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Умения за подкрепа на мигранти   
         

Заглавие на раздела: Креативност 
Заглавие на подраздела: Иновативност         

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да ... 

n/a Създадат иновативна мисловна нагласа n/a 

ЕКР ниво 5 

 
Име на дейността: Сториборд, креативна техника  

Вид дейност: Създаване на сториборд/Самостоятелно учене 

Препратки: 
Адаптирано от: 
https://blog.hubspot.com/marketing/creative-exercises-better-than-brainstorming 

Продължителност: 1ч 

Брой участници: Индивидуално 

Описание на 
дейността: 

С помощта на тази дейност ще можете да изследвате един креативен инструмент, 
който би ви помогнал да решите проблемите по иновативен начин. 
 
Въведение 
Ако се опитвате да създадете процес, използването на сториборд може да ви 
бъде от помощ като ви помогне да видите къде вашето колективно разбиране на 
даден проблем подкрепя или е в конфликт с предложеното решение и къде е 
необходимо да се приложи повече мисъл и проучване.  
Разработвайки визуална история под формата на наратив, чрез която да 
изследвате проблема, ще можете да видите как идеите си взаимодействат и се 
свързват, за да формират решение. 
Лепящите листчета са вашите приятели. Отделете си няколко минути да си 
запишете идеите. Не е необходимо да са завършени мисли – когато физически 
напишете и залепите цитати, картинки, информация и други подобни, това ви 
помага да видите нови взаимовръзки между различните компоненти. 
След като разполагате с такава група от лепящи листчета от които да започнете 
работа, започнете да ги подреждате върху дъската под формата на прогресия – 
първо това, след това другото. Организирането на идеите ви под формата на 
поредица ще ви помогне да видите новите връзки и да елиминирате излишния 
материал, който не подкрепя крайната ви цел.. 
 
Задачата 
Идентифицирайте проблем (може да е по-обикновен проблем в работата или в 
друг контекст) и с помощта на този инструмент се опитайте да създадете процес, 
който според вас ще ви помогне да решите проблема по иновативен начин. 

Препоръки за 
обучителите – O4:
  
  

Тази дейност може да се използва в обучение лице в лице и след самостоятелно 
изпълнение участниците могат да споделят с групата трудностите, които са имали 
и стратегиите, които са използвали. 

Приложение n/a        

 
 

 
 
 
 

https://blog.hubspot.com/marketing/creative-exercises-better-than-brainstorming
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: 5 Гъвкавост 
Заглавие на подраздела: Проактивност 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K3. Свързват 
проактивната гъвкавост 
с нови начини на 
работа/управление 

S3. Генерират и оценят различни 
перспективи и сценарии 

R3. Преодолеят 
ситуации и хипотези 

  

  R4. Вземат решение за 
най-добрата 
алтернатива в дадена 
ситуация, включваща 
анализ на промените 

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: 3 стола на рефлексия 

Вид дейност: 
Тази дейност е ролева игра, която може да се приложи в 

група от минимум 3 души, не се изисква модериране 

Препратки:   

Продължителност: 10 до 30 мин 

Брой участници: от 3 нагоре 

Методът на 3-те стола: на „мечтателя“, на „реалиста“ и на „критика“. Първо помолете 
участникът да напише на лист хартия иновативна идея или мечта, която ще се обсъжда 
в групата. 
 
Стъпка 1: Поставете три стола един до друг, всеки от които предоставя различна 
перспектива.  
- Стол 1 - на мечтателя  
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- Стол 2 – на реалиста  
- Стол 3 – на критика 
 
Всеки участник се изрежда да седне на всеки един от столовете и оценява 
предложената идея с обективност и реализъм.  
 
Разпределяне: 
Можете да организирате тази дейност в 3 фази, за да дадете на всяка идея равен шанс.  

- Участниците първо сядат в стола на „мечтателя“. Идеята се подава на 
участниците, за да регистрират всички позитивни мисли, които произлизат от 
нея. Когато се изчерпат позитивните мисли, се преместваме към стол две.  

- Участниците сядат в стола на реалиста, откъдето да зададат практически 
въпроси за: бюджета, фазите на постижение, изпълнимост... 

- Най-накрая, участниците сядат в стола на критика, който анализира фактите 
обективно и анализира рисковете без да се интересува от друго. 
 
В заключение, групата решава дали да запази идеята и да я приложи, или да 
вземе предвид нова идея.  

 
Преимущество: Тази техника помага да се избегне осъждане или натиск.  
Всяка идея се анализира до край. Всяка идея има шанса да бъде избрана, резултатът от 
брейнсторминга е неутрален, благодарение на колективното рефлектиране. 
Дискусията е по-открита, тъй като всеки играе роля, отколкото всеки е да „сам за 
себе си“. 

Препоръки за обучителите: 

Това упражнение е подходящо при 
добре функциониращи обучителни 

сесии и групи. Може да се използва и в 
самото начало за разчупване на 

ледовете, за да помогне на участниците 
да се отпуснат да говорят свободно и 
без оценка по темата за промяната. 

Може да се използва и за да се помогне 
на участниците да се слушат по-добре. 

Приложение   
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: 5 Гъвкавост 
Заглавие на подраздела: Проактивност 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K1. Описват ситуацията лесно 
S1. Идентифицират начини да бъдат по-
проактивни в работата 

R1. Изразят усещане за 
инициативност 

      

ЕКР 
НИВО 

                    

5                     

  

Име на дейността: Сутрешната страница 

Вид дейност: Дейност за рефлексия, което да се направи вкъщи, след което да се обсъди с групата 

Препратки:   

Продължителност: 20 мин всяка сутрин, плюс дискусия в групата 

Брой участници: Няма максимален или минимален брой 

Описание на дейността: 
 
Първото становище, което всички експерти защитават когато се говори за вдъхновението и сътворяването 
е свързано с това, че всичко което предстои да бъде създадено вече съществува. За да успеем да 
надскочим тази „идея“, единственото което можем да направим е да развием възприемчивост и 
отвореност към онова което би могло да се създаде или разработи (иновативност, но също така и 
обикновената промяна в ежедневието...).  
 
Стъпка 1: за да се направи това, се провежда упражнение, в което всяка сутрин веднага щом се събудите, 
започвате да пишете няколко страници или думи за всичко което ви минава през главата.  
 
Стъпка 2: вземете най-красивата си тетрадка, планирайте си 20 минути време и си позволете да бъдете 
завладени от идеите и мислите, които следват от тях. Не се опитвайте да пишете нещо структурирано или 
интересно. Пишете просто и най-важното, продължавайте докато страницата ви се запълни. Дори в 
началото да имате усещане, че пишете банални неща, след няколко дни тези повърхностни и банални 
мисли ще отстъпят място на по-дълбоко вдъхновение и креативността ви ще може най-накрая да се 
самоизрази свободно. 
 
Стъпка 3: помолете „обучаемите“ да ви дадат обратна връзка за това преживяване и се опитайте 
съвместно с тях или в рамките на групата да проверите дали тези „идеи“ могат да бъдат приложени в 
действие, от гледна точка на нови работни възможности или поле на дейност (има се предвид създаване 
на компания например). 
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Препоръки за обучителите: 

Стъпка 4: Дебрифинг: Обучителите трябва да попитат:  

- Трудно ли се разработва идея когато се сравнява креативността и 
личната перспектива? 

- Как това упражнение може да се използва в ежедневието? 

- Открихте ли общи или различни елементи с членовете на вашия 
екип? 

Приложение:   
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Умения за подкрепа на мигранти 
 
Заглавие на раздела: 5 Гъвкавост 
Заглавие на подраздела: Проактивност 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K2. Разпознават ефективните 
промени или различните 
подходи касаещи дадена 
ситуация 

S2. Използват понятия за 
активно управление, 
изграждане на екип, 
адаптивност, емпатия, 
самоанализ, вземане на 
решения в дадена ситуация 

R2. Бъдат отговорни за 
адаптирането на екипите в 
рамките на работния 
процес 

  

  R4. Вземат решение за най-
добрата алтернатива в 
дадена ситуация, което 
включва анализ на 
промените 

     

ЕКР НИВО                     

                   5                     

  

Име на дейността: Оглеждане на заобикалящата ме среда 

Вид дейност: 

Дейност за групова дискусия, която насърчава 
споделянето на ценности, възприятия и лични 

перспективи между членовете на екипа.  

Препратки:   

Продължителност: от 20 до 60 мин 

Брой участници: Поне трима участника 

Описание на дейността: предоставяне на тема за дискусия, като например „Идеалната 
работа за теб“  
 
Описание на дейността: 
 
Стъпка 1: Вземайки темата за идеалната работа, разпределете членовете на екипа на 
малки групи,  
Стъпка 2: Помолете ги да наблюдават средата навън  
Стъпка 3: Помолете ги да опишат какво виждат от гледна точка на възможностите за 
работа и различните перспективи.  
Може да бъдат хората, които виждат, заобикалящите сгради или общата заобикаляща 
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среда. 
 
Дайте им 20-30 минути да опишат тези неща на флипчарт или на лист хартия.  
 
Стъпка 3: След което ги помолете да представят готовите си флипчарт листа пред 
останалите екипи. 
 
Алтернатива е да помолите всеки обучаеми самостоятелно да се разходи из града за 
един или два часа и да направи същото упражнение.  
Погледнете през прозореца, какво виждате? Опишете го бързо по десет различни 
начина! Дървото? Зелено, високо, разцъфнало, грубо, красиво, клатещо се – 
накарайте креативността да потече като накарате мозъка си да произведе няколко 
описателни думи. 

Препоръки за обучителите: 

Стъпка 4: Дебрифинг: Обучителите трябва да попитат: 
- Кое ви се стори най-интересно докато споделяхте и 
изразявахте своите мисли относно идеалната за вас 
работа?  
- Какво научихте от заобикалящата ви среда?  
- Открихте ли сходни елементи с вашите 
събеседници?  
- Смятате ли, че разполагате с нова перспектива/и? 

Приложение:   
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: 5 Гъвкавост 
Заглавие на подраздела: Проактивност 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K2. Разпознават ефективните 
промени или различните 
подходи по отношение на 
дадена ситуация 

S2. Използват понятията 
свързани с активно 
управление, изграждане 
на екип, адаптивност, 
емпатия, самоанализ, 
вземане на решения в 
дадена ситуация 

R2. Се адаптират към дадена ситуация 

K3. Намират връзката между 
проактивната адаптивност и 
новите начини на 
работа/управление 

S3. Генерират и оценяват 
различните перспективи и 
сценарии 

R3. Преодоляват ситуации и хипотези 

      

      

ЕКР НИВО                     

5                     

  

Име на дейността: „Мислене извън кутията“ 

Вид дейност: Тази дейност се използва за разчупване на ледовете  

Препратки:   

Продължителност: 5 до 10 мин 

Брой участници: от 1 

Описание на дейността: 
 
Целта на тази задача е да се свържат 9-те точки като се използват четири прави линии или по-
малко, без да се вдига химикалката и без да се преминава през едно и също място повече от 
веднъж. 
 
Стъпка 1: помолете участника(участниците) да нарисуват на 3 реда по 3 точки  
Стъпка 2: кажете на участниците да свържат всички 9 точки като използват 4 прави линии или по-
малко без да вдигат химикалката и без да пресичат една и съща линия повече от веднъж 
Стъпка 3: дайте на участниците между 5-10 минути, кажете им, че ако е необходимо могат да 
започнат от началото колкото пъти се наложи 

Препоръки за 
обучителите: 

Решението можете да намерите в приложението. Целта на това упражнение 
е да помогне на обучаемите да мислят извън кутията, което означава да 

мислят извън ограниченията предоставени от заобикалящата среда, 
културата или собствените бариери… линиите или точките не са бариери, те 

са просто точки и линии. 

Приложение   

Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: 5 Гъвкавост 
Заглавие на подраздела: Мобилност 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K1. Се доверяват на 
другите и да се 
адаптират към 
променящата се 
среда 

S2. Анализират трансверсалните 
компетентности, които са 
необходими в условията на 
глобална мобилност 

R1. Оценявате ситуацията и прилагат целите 
в конкретни действия 

  

S4. Генерират стратегии R2. Търсят най-добрите решения, 
включително извън настоящата среда 

    R3. Преодоляват ситуации и хипотези 

     

      
ЕКР 
НИВО 

                  

5                   

  

Име на дейността: Минно поле 

Вид дейност: 

Тази дейност е игрова активност, в която хората трябва да се адаптират към друг 
начин на мислене, като част от гъвкавостта. Това е упражнение за изграждане на 

екип. 

Препратки:   

Продължителност: 45 до 60 мин 

Брой участници: От 6 човека и един модератор 

Описание на дейността: 
 
2. „Минно поле“: упражнение, в което един участник трябва да се довери на друг, че ще го преведе 
през минно поле. Упражнение за изграждане на екип, което демонстрира, че при екипната работа е 
много важно да има взаимно доверие и че в работния екип ролите могат постоянно да се променят.  
 
Предметите за минното поле могат да са най-разнообразни – от големи предмети като столове до 
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малки предмети като бобени чувалчета или с каквото друго разполагате. 

Цел: с помощта на един ментор да се насочва даден участник, който е с вързани очи, да премине през 
минно поле. 
 
Стъпка 1: Обучителят трябва да разпръсне различни предмети (с каквото разполага) По площта на 
провеждане на играта.  
Стъпка 2: Създайте два екипа и обяснете правилата; необходимо е да се прекоси минното поле със 
завързани очи като прекосяващият разчита на своя екип. По един човек от всеки екип преминава през 
минното поле редувайки се. Преминаващите ще бъдат насочвани през „астероидното поле“, така че да 
не се блъснат в някой от предметите, докато слушат командите само на своя „ментор“. Теоретично, 
тези които дават указания могат да използват само думите: напред, назад, наляво, надясно и стоп. Ако 
участникът, който е с вързани очи премине през някой от предметите, този който го води изпълнява 
бързо фитнес упражнение, след което си сменят ролите и започват отначало, но можем да проявим 
гъвкавост по тази точка.  
Стъпка 3: дебрифинг с играчите (Това е игра, в която човек има възможност да види как дадена задача 
може да се реши с помощта на цяла група непознати. Формирането на система е една от най-важните 
стъпки при гъвкавостта. След приключване на процеса е полезно да се обсъдят стратегиите, които 
участниците са използвали и кои нагласи са им помогнали да успеят или са им попречили.) 
 
Продължение (вариант 1)  
Създайте две отделни групи от участниците и кажете на всяка група да заемат местата си от всяка 
страна на терена. Завързвате очите на едната група и казвате на другата група да направлява тази, 
която е с вързани очи, като им дава устни указания да преминат през минното поле без да 
настъпят/докоснат което и да е препятствие. Групите разполагат с ограничено време, за да постигнат 
целта и „всеки“ да може да мине. Групата, която насочва другите трябва да стои по местата си, те не 
могат да доближават другата група, нито да прекосяват терена.  

Препоръки за 
обучителите: 

Подсигурете безопасността на участниците като помолите участниците да действат 
бавно и внимателно. 

Приложение   



Проектът „Умения за подкрепа на мигранти“, 2018-1-FR01-KA202-048007 е финансиран с подкрепата на 

Европейската комисия. Съдържанието на инструментариума за мигранти отразява единствено възгледите на 

автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в 

настоящия доклад. 

96 

  

 

 

Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: 5 Гъвкавост 
Заглавие на подраздела: Мобилност 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K1. Разпознават личните 
мисловни блокажи 

S1. Изследват нови 
алтернативи 

R1. Оценят ситуацията и да 
приложат съответните цели 
в действия 

K2. Опишат добавената 
стройност на мобилността в 
рамките на кариерното 
развитие 

S2. Анализират 
трансверсалните 
компетентности за глобална 
мобилност 

R2. Потърсят най-добрите 
решения извън настоящата 
среда 

 
K3. Рефлектират върху 
кариерната мобилност като 
професионално решение 

S3. Дефинират наново целите 
R3. Преодолеят ситуации и 
хипотези 

  

S4. Генерират стратегии  R4. Потърсят най-добрите 
решения включително извън 
настоящата среда 

     

ЕКР НИВО             

5             

  

Име на дейността: Всички в една лодка 

Вид дейност: 
Дейност за рефлексия, която да помогне на участниците 

да предвидят различните фази на мобилността 

Препратки:   

Продължителност: от 30 до 45 минути 

Брой участници: Минимум един, но може да се организира като ролева игра. 

Описание на дейността: 
 
Стъпка 1: помолете участниците да изберат кой член на екипажа най-близко отразява техния 
начин на мислене по отношение на разглежданата тема.  
Стъпка 2: помолете участниците да обяснят своя избор като използват изображението, което 
най-добре отразява онова което чувстват, така споделянето се обогатява.  
Стъпка 3: помолете участниците да идентифицират основните трудности, които трябва да 
преодолеят, за да достигнат острова, основните препятствия, успеха. Тук могат да работят на 
базата на “пътна карта“. Какво трябва да направя, за да постигна целта си. Да мислят за 
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мобилността от гледна точка на кариерното развитие.  
Стъпка 4: с помощта на лепящи листчета, да се разгледа темата по общи показатели 
(мотивация, страх, мечти, цели, минало, бъдеще).  
Стъпка 5: дебрифинг сесия 
 
Алтернатива: това упражнение може да се направи и вкъщи, вие давате картата, вие 
задавате същите въпроси и вие предоставяте документа със 6-те елемента, които молите 
участника да използва. Ако се прави вкъщи, упражнението би отнело около 30-45 минути. 
Можете да организирате дебрифинга в следващата сесия. 
 

Приложение / вижте приложения документ 

Препоръки за обучителите: 

Използвайки метафора за лодката, ще поведете участниците на 
едно пътешествие, като им помогнете да изразят емоциите си, 
да се пренесат в бъдещето, да работят в екип и да изградят 
пътна карта. Използването на изображения е особено 
интересно за свободната реч и за развиването на креативност. 

Приложение:   
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Умения за подкрепа на мигранти 

Заглавие на раздела: 5 Гъвкавост 
Заглавие на подраздела: Проактивност 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ ОТГОВОРНОСТИ 

В края на този раздел обучаемите ще могат да 

K3. Рефлектират върху 
кариерната мобилност 
като професионално 
решение 

S3. Предефинират целите 
R3. Преодолеят 
ситуации и 
хипотези 

  

    

     
ЕКР НИВО                   

5                 

  

Име на дейността: Всички в една лодка 

Вид дейност: 
Дейност, чрез която участниците имат възможност да изразят своята 

креативност, мечти и цели 

Препратки:   

Продължителност: от 1 до 2 часа 

Брой участници: 
Индивидуално упражнение / може да се направи и в група по време 

на час 

Описание на дейността: 
 
Стъпка 1: Фасилитаторът обяснява на участниците, че паспортът е символ свързан с 
пътуване, който представлява еволюцията на всеки човек в житейския му път. Той раздава 
материалът за изготвяне на бъдещия паспорт. Той обяснява на участниците как да 
попълнят заглавията. 
Стъпка 2: участникът рисува (или залепя снимка) и описва своите „физически 
характеристики“.  
Стъпка 3: участникът представя, например „Какво знам да правя“, „Любимия ми десерт“, 
„Любимата ми игра“, „Моята мечта“... / Тези общи теми могат да бъдат заменени с „Моето 
мото“, „Моите качества“, „Моите умения“, „Моите силни страни“, „Какво бих искал да 
науча?“, „Какво бих искал да подобря?“... 
==> Стъпка 2 и 3 може да се направи вкъщи (за домашно) 
Стъпка 4: Участниците представят една от брошурите на паспорта. В края на представянето, 
двама по двама участниците си разказват един на друг за някой от елементите на своя 
паспорт. След това представят паспорта на събеседника си пред голямата група. 
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Препоръки за обучителите 

Фасилитаторът пита участниците за фазата на 
творчество: дали им е харесала, дали са се 
сблъскали с някакви трудности, пита ги дали им е 
било лесно да говорят позитивни или негативни 
неща за себе си. 
Той поканва всеки участник да сподели някакъв 
аспект, който е открил у другия и му е оставил 
отпечатък. Поканва участника да обясни защо. Това 
насърчава участниците да задават въпроси, да търсят 
да научат повече, за да разберат повече за себе си... 

Приложение   
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настоящия доклад. 
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      IO3- Баланс на компетентностите  
 

      ЗАЩО СЕ НАЛАГА ДА СИ НАПРАВЯ ПРФЕСИОНАЛЕН БАЛАНС?  

  

Независимо, че това упражнение може 

да ви се стори излишно или досадно, 

силно ви препоръчваме да го 

направите. Разбира се, това ще изисква 

малко време в началото, но ви молим 

да го приемете като еднократна 

инвестиция... Ще ви помогне да видите 

себе си ясно, по-добре да опишете 

своите професионални умения, да 

идентифицирате мотивиращите ви 

фактори, да разберете своите избори...  

Също така ще ви помогне да избегнете 

множество грешки, като например да 

изпратите автобиографията си 

напосоки. Ще ви помогне ясно да 

решите към кого да адресирате 

автобиографията си. Ако насочите 

автобиографията си към подходящия 

човек, имате по-добър шанс да 

достигнете целта си... 

 

Преглед на миналото, анализ на 

настоящето, но преди всичко конструиране 

на бъдещето.  

Определете един специалист по проекта, 

който ще стимулира вашите умения, 

вашите ценности, вашите очаквания, но 

също така ще вземе предвид реалността на 

пазара, сектора, околната среда ... 
 

Извършването на проверка на 

компетентностите ще ви даде възможност 

да действате вместо да реагирате, да 

бъдете проактивни и да рефлектирате от 

гледна точка на добавената стойност... 
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ЛИЧНОСТНИ 

ЧЕРТИ 

I ВИЖДАМ 
СЕБЕ СИ 

X МЕ 
ВИЖДА 

Y МЕ 
ВИЖД
А 

Z МЕ 
ВИЖДА 

суров     

амбициозен     

тревожен     

спокоен     

войнствен     

доверчив     

съвестен     

циничен     

   находчив     

всеотдаен     

Дисциплинира
н 

    

дискретен     

динамичен     

ефективен     

емоционален     

енергичен     

уравновесен     

надежден     

нетърпелив     

 

ЛИЧНОСТНИ 

ЧЕРТИ 

I ВИЖДАМ 
СЕБЕ СИ 

X МЕ 
ВИЖД
А 

Y МЕ 
ВИЖД
А 

Z МЕ 
ВИЖДА 

въвлечен     

импулсивен     

инициативност 
(поемане) 

    

интроверт     

Самоусъвър-
шенстване 

    

методичен     

упорит     

оптимистичен     

търпелив     

перфекционист     

постоянен     

позитивен     

бърз     

реалистичен     

разумен     

внимателен     

спонтанен     

преценяващ     

 

КОЙ СИ ТИ? 

Предоставяме ви списък с описания на черти на личността, в които можете да 
разпознаете себе си. Проверете с един „х“, след това помолете някой когото 
познавате да попълни графата за вас (описвайки ви). Може да бъде един или 
няколко човека от вашето семейство и/или колеги. 

 

 

5-те ключови думи, които 
характеризират кой сте: 

Възможни несъответствия между  

вашите възприятия и тези на другите: 

Според вас, това е така, 
защото: 

1. ……………………………….…............... …………………………………........………. ………………........…………………………. 

2. …..…………………………………........... ………………………………………........…. …………………........………………………. 

3. ………..…………………………..…........ ………………………………………........…. …………………........………………………. 

4. ………..…………………………...........… ………………………………………........…. …………………........………………………. 

5. ………..…………………………..…......... ………………………………………........…. …………………........………………………. 

  



 

 

ВСЕКИ ИМА СВОЙ ВИД ИНТЕЛИГЕНТНОСТ? 
 

Със сигурност, но се опитайте да опишете своят с предоставените 

тук описания. Както направихме преди, попитайте своя антураж. 

 
3-те ключови думи, 
които ви 
характеризират са: 

 
1. ……………………………….…....... 

 
2. …..………………………………….. 

 
3. ………..…………………………..… 

 

 
Възможни различия 
между вашето 
възприятие и това на 
другите: 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
Според вас, това е 
така защото: 

 

…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 

Целта на този балансиран анализ е да оцените себе си, без да сте прекалено 

скромни или горди. Балансът тук е валиден единствено ако отговорите искрено. 
 
 
 

ЧЕРТИ НА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА 

АЗ ВИЖДАМ 
СЕБЕ СИ 

X МЕ 
ВИЖДА 

И МЕ 
ВИЖДА 

Z МЕ ВИЖДА 

аналитичен     

лесно учещ     

с добра памет     

умен     

последователен     

внимателен     

креативен     

критичен     

с богато въображение     

интуитивен     

бавен     

методичен     

нюансиран     

обективен     

организиран     

ориентиран към детайлите     

планиращ     

   прецизен     

убеден в преценката си     

синтетичен     

     

     



 

 

МОЕТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИТЕ 
 
 

Какъв е стилът ми на взаимодействие с другите? Как разбирате, че сте включени в 

компанията? Както преди, изберете от предоставените долу характеристики: 

 

5-те ключови думи за вас са: 
 

1. ……………………………….…....... 

 
2. …..………………………………….. 

 
3. ………..…………………………..… 

 
4. ……………………………….…....... 

 
5. …..………………………………….. 

 
 
 
 

Възможни 
разминавания между 
вас и другите: 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 

 
Как могат да се 
балансират тези 
различия? 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

 
…………………………………………. 

МОЕТО ПОВЕДЕНИЕ АЗ ВИЖДАМ 
СЕБЕ СИ 

X МЕ 
ВИЖДА 

И МЕ 
ВИЖДА 

Z МЕ ВИЖДА 

дружелюбен     

амбициозен     

приятелски настроен     

учтив     

автономен     

авторитарен     

разговорлив     

сърдечен     

ясен от гледна точка на 
указанията 

    

комуникира добре     

съревнователен     

установява лесно контакт     

сътрудничи     

надежден     

дипломатичен     

дистанциран     

незачитащ     

изслушващ     

емоционален     

гъвкав     

искрен     

щедър     

на свободна практика     

лоялен     

техник     

лидер     

мотивира добре     

мърляв     

отворен за дискусия     

участващ     

упорит     

убедителен     

придирчив     

пунктуален     

отживял     

уважителен/йерархичен     

отговорен     

потаен     

чувствителен към хумор     

тих     

общителен     

податлив     

емоционално стабилен     

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Представата, която имате за себе си 

съвпада ли с представата, която другите 

имат за вас? Ако да, то най-вероятно се 

чувствате достатъчно добре в кожата си, а в живота си 

сте значително балансирани. Ако не, запитайте се 

каква може да е причината за тези разминавания. 

 

 
 

 

ПРОБЛЕМИ, КОИТО СРЕЩАМ В  ВЪЗМОЖЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, 

РАБОТАТА СИ:  ЗА ДА ПРОМЕНЯ ТОВА: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

КАКВО СТЕ НАУЧИЛИ ДО СЕГА? 

Прегледайте миналия си професионален опит  

Дори и да сте много млад, със 

сигурност имате такова. Със 

сигурност сте изпълнявали някои 

„дребни работи“ по време на 

празниците или под формата на стаж: 

използвайте този опит максимално. Първо 

този опит ще ви разкрие повече за вашето 

любопитство, находчивост, гъвкавост и 

отворено съзнание. След това ще ви покаже 

какво сте реализирали, научили, 

осъществили. Опишете работния си опит 

 
МОИТЕ КАЧЕСТВА И МОИТЕ СИЛНИ СТРАНИ СА СЛЕДНИТЕ: 



 

 

използвайки следния формат: 

 
КОМПАНИЯ 
(ИМЕ, 
МЕСТОПОЛО
-ЖЕНИЕ, 

СЕКТОР) 

ДЕЙНОСТ ОСНОВНИ ЦЕЛИ ОТГОВОРНОСТИ ДОКЛАД ЗА 
ОПИТА ИЛИ 
СТАЖА 

КАКВО НАУЧИХТЕ 
ЗА СЕБЕ СИ 

КАКВИ СА 
ВАШИТЕ 
ПОСТИЖЕНИЯ? 

       

       

Стажовете, дори и опитът 

придобит вкъщи са от същностно 

значение за начинаещите, тъй 

като те представляват вратата към 

активния живот. Ако трябва да 

избират между двама млади 

човека, които току що завършват 

университета, специалистите по 

подбор на персонал ще 

предпочетат този, който е 

изкарал стажове, защото ще 

може да приложи този опит в 

компанията... 

Сега можете да продължите със 

задълбочен анализ на всяка от 

позициите. Със сигурност сте 

постигнали неща, с които се 

гордеете, или защото са били 

трудни, или защото вие сте се 

справили изключително добре, 

използвали се иновативност и т.н. 

Потърсете още няколко (3 до 8 на 

позиция и в зависимост от 

продължителността). 

 

Опишете ги детайлно както следва: 

Моята функция: 
................................................................................
................  

В (компания): 
................................................................................
.................... 

 

Проблем или начална ситуация (обяснете 
контекста на вашата намеса, наличните 
трудности, целите за постигане): 

................................................................................

................................................................................

... 

................................................................................

................................................................................

... 
 

 
Предприетите от вас действия (самостоятелно 
или като екип; вашите лични отговорности): 
................................................................................
................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
....... 
Постижения или резултати (опишете ги в 
количествени измерения):  
.........................................................................................
........................................................................................
... 
.........................................................................................
........................................................................................
... 
Качества, които сте използвали при тези 
обстоятелства (4 или 5 ключови думи): 
................................................................................
................................................................................
... 
.........................................................................................
........................................................................................
... 
 

 Сега би било полезно да видите какво значимо 
сте постигнали в личния си живот. 

 
Образование, семейство, спорт, свободно 



 

 

време, социален живот... 

 Какво мислите? 

 Изберете тези, които биха 

могли да бъдат 

използвани в 

професионален контекст. 

Както преди, следваме 

подобен план:  

o Отправна точка 

o Споделени 

преживявания  

o Постигнати 

резултати  

o Демонстрирани 

качества 

 

  

 

АНАЛИЗ НА ВАШАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ИЛИ ЛИЧНА РЕАЛИЗАЦИЯ: 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИТЕ КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ НА ВАШИЯ УСПЕХ. 
Изгответе следната таблица: 
 

ВИД СИТУАЦИЯ/ПРОБЛЕМ КЪДЕТО СТ 
ЕПОСТИГНАЛИ УСПЕХ 

КАКВО НАПРАВИХТЕ, ЗА ДА 
ПРОМЕНИТЕ НЕЩАТА? 

КАКВИ КАЧЕСТВА ИЗПОЗЛВАХТЕ? 

   

   

   

 

.....  



 

 

   КАКВО НАПРАВИХТЕ? 

Това произлиза логично от вашите предпочитания, мотивиращи фактори и определят вашите  

интереси. 

НАПРАВЕТЕ ПРЕГЛЕД НА СВОИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ 
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА СРЕДА, КОЯТО ИСКАТЕ ИЛИ ХАРЕСВАТЕ (ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ЗА ВАС ОТГОВОР) 

Мултинационална компания n да n не 

Голяма швейцарска компания (над 250 души) n да n не 

Малък или среден швейцарски бизнес (от 10 до 250 души) n да n не 

Малко предприятие (до 10 души) n да n не 

Функция на специалист  n да n не 

Функция на асистент n да n не 

Позиция на самостоятелен консултант n да n не 

(силен) сектор на растеж n да n не 

Традиционен сектор n да n не 

Други особености: ............................................................................................................ n да n не 

 
 

СЕКТОРИ ПО ДЕЙНОСТ, КОИТО ПРЕДПОЧИТАТЕ ИЛИ ПОЗНАВАТЕ (ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПРАВИЛНАТА КУТИЯ) 

n природа и околна среда n изкуство и култура n инженерство и компютърни науки 

n хранителната индустрия n туризъм и хотелиерство n природни науки  

n текстил и облекло n консултантски, одит и експертни 
услуги 

n хуманитарни науки 

n застраховане n социална дейност, образование, 
здравеопазване 

n банки и финансови институции 

n сгради, благоустройство, недвижими 
имоти 

n търговия, продажби, дистрибуция n комуникации, публичност, свободно 
време 

n промишленост и технически занаяти n транспорт и безопасност n внос - износ 

 

ПОЗИЦИЯТА НА КОЯТО СТЕ В МОМЕНТА ИЛИ БИХТЕ ИСКАЛИ ДА БЪДЕТЕ (ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПРАВИЛНАТА КУТИЯ) 

n организация и методи n връзки с обществеността  n маркетинг 

n производство n след-продажбени услуги n човешки ресурси 

n техническа n поддръжка и безопасност n счетоводство 

n логистика n продажби n международни отношения  

n правна n финанси n компютри 

n одит n търговия n реклама 

n проучвания и развитие n администрация n управление 



 

 

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ОБИЧАТЕ ИЛИ ВИ ДОСТАВЯТ УДОВОЛСТВИЕ 

Изберете от предоставените долу глаголи, които най-много ви привличат; 
Заградете ги, след което проверете главния глаголи, веднага щом заградите някой от глаголите. 

n НАБЛЮДАВАМ възприемам - предполагам - чувствам - тествам - изследвам - измервам 

n АНАЛИЗИРАМ сравнявам – съотнасям - разграничавам – правя извод - претеглям - оценявам 

n ИНТЕРПРЕТИРАМ обяснявам - дефинирам - разбирам - описвам - представлявам 

n РАЗРЕШАВАМ намирам решение - подобрявам - критикувам - пренасочвам - изравнявам - 
настройвам 

n СИСТЕМАТИЗИРАМ организирам - координирам - контролирам - коригирам – разработвам 
процедури 

n ПЛАНИРАМ планирам – създавам стратегии – поставям цели – разработвам програми 

n АМИНИДСТРИРАМ Управлявам  – делегирам  – супервизирам  – ръководя  – изготвям бюджет 

n ВОДЯ ЕКИП задвижвам - маневрирам - налагам - манипулирам - съветвам 

n СЪЗДАВАМ ИНОВАЦИЯ измислям - създавам – адаптирам - разработвам 

n ПРЕДСТАВЯМ СЕ визуализирам – концептуализирам – представяме се  

n СИНТЕЗИРАМ събирам и комбинирам по оригинален начин – катализирам  

n СЪЗДАВАМ рисувам – пиша – извайвам – давам оригинална интерпретация 

n ПОДКРЕПЯМ помагам – отворен съм и внимателен към другите - информирам 

n РАЗБИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ДРУГИТЕ слушам – поставям се на мястото на другия – вдъхвам увереност – давам 
полезен съвет 

n ПРЕЗЕНТИРАМ пиша – говоря - комуникирам 

n УБЕЖДАВАМ убеждавам - преподавам – вдъхновявам – оказвам влияние - мотивирам 

n АРБИТРИРАМ съгласувам – договарям – намесвам се – уреждам диспут 

n ПОДРЕЖДАМ подреждам - разпределям - изчислявам - класифицирам 

n ПРАВЯ построявам - правя - сглобявам - правя 

n СТАРТИРАМ НЕЩА адаптирам - регулирам - приключвам – опитвам - нагласявам 

n СВЪРШВАМ РАБОТА справям се – използвам - контролирам 

n ПОДДЪРЖАМ поправям – възстановявам - реновирам 

n СЛУЖА грижа се – помагам – предлагам услугите си 

n ИГРАЯ РОЛЯ импровизирам – танцувам – плувам – участвам в шоу 

n ПРОУЧВАМ уча – откривам – пътувам – търся - намирам 

n ИЗПРАВЯМ СЕ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО   поемам рискове – постигам представяне – състезавам се 

n БИВАМ РАЗПОЗНАТ   бивам приет – дава ми се комплимент – успявам в социален план – увеличавам      

  престижа си 

 

Напишете лично обобщение на вашите предпочитания:  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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ПРЕГЛЕДАЙТЕ НЕЩАТА, КОИТО ВИ МОТИВИРАТ 

Искате да си изкарвате прехраната като всички останали, но все пак... 

 
КАКВО ОЗНАЧАВА РАБОТАТА ЗА ВАС? (ПРОВЕРЕТЕ КОЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС) 

n Начин на упражняване на отговорност n Начин да изкарвам много пари 

n Лична ангажираност n Начин да се издържам (семейството си) 

n Инвестиция  n Ограничение 

n Как да се подготвим за бъдещето n Сигурност 

n Начин да ценя себе си  n Необходимост 

n Инструмент за социален напредък n Друго: ......................................................................... 

 
КАКВО БИХТЕ ПРИЕЛИ? (ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ОТГОВОР) 

Чести пътувания n да n не 

Далечни пътувания n да n не 

Нерегламентиран работен график n да n не  

Нерегламентирани работни дни n да n не 

Измерими в цифри цели, които да се постигнат n да n не 

Заплата базирана на комисионни n да n не 

Фиксирана заплата - комисионна n да n не 

Участие в социални дейности/социални задължения n да n не 

Друго: ....................................................................................................................................... n да n не 

 
ДЕФИНИРАЙТЕ СВОИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПРАВИЛНИТЕ ЗА ВАС ОТГОВОРИ) 

n Висока заплата n По-голяма автономност 

n Справедливо заплащане n Разнообразни задачи 

n Приятна работна среда n Пътуване в Европа 

n Атрактивни социални придобивки n Пътуване в чужбина 

n Възможности за повишение n Работа с ясни, измерими цели 

n Възможности за продължаващо учене n Отношения с висшестоящите 

n Важни отговорности n Разнообразна работа 

n Регулярен график n Спокойна и постоянна работа 

n Индивидуален график n Стресираща работа 

n Работа в екип n Друго: .............................................................................. 

 
Напишете лично обобщение на своите предпочитания: 
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РЕЗЮМЕ НА ВАШИЯ БАЛАНСЕН ЛИСТ 

 
ПОПЪЛНЕТЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КОЛОНИ: 

ВАШЕТО КАЧЕСТВО 

 
.......................................................... 
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ВАШИТЕ КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ 
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ВАШИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ 
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.......................................................... 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТОЗИ БАЛАНСЕН ЛИСТ ЗА СМООЦЕНКА 
 

- Да ви опознаем по-добре 

- Да се дефинират между 3-4 ключови умения, които би 
характеризират; 

- Да се открия кои са факторите, които ви 
мотивират 

- Да имате осъзнатост за дейностите, които ви 
интересуват 

- Да определим типа бизнес и типа сектор, в 
който бихте искали да се интегрирате.  

Тези отговори ви позволяват да: 
- Удостоверите и засилите определени аргументи, които 

можете да използвате в CV-то си или в мотивационното си 
писмо; 

- Придобиете по-добра представа за проекта ви от гледна 
точка на вида роля, която желаете и търсите.



 

 

 

Как е по-добре да се направи това упражнение – самостоятелно или с 

помощта на специалист? 

 

Двата подхода не са взаимоизключващи се, а по-скоро допълващи се.  

 

Самостоятелната диагностика не е очевидна; изисква воля, търпение, постоянство, 

искреност, една определена дистанция, за да можеш да дадеш преценка на самия 

себе си.  

 

Когато се изпълнява с помощта на специалисти отнема повече време (обикновено 

продължава няколко седмици), по-скъпо е (тъй като трябва да заплатите за 

консултантски сесии). Анализът обаче е по-задълбочен. 
 

Консултантите, обикновено психолози или бизнес обучители, ви помагат да видите 

цялата информация, която си давате за самите себе си в цялостност, като един 

пъзел за редене. Те успяват да начертаят една обща линия (да видят 

взаимовръзките) между личния ви живот, професионалния, базовото ви обучение, 

професионалното ви обучение, социалния ви живот, основните ви интереси, 

ценностите ви, мотивиращите фактори и личността ви.  

Първо, те анализират вашата кандидатура и целта зад нея: 

 Бихте ли искали да преразгледате къде бихте могли да отидете когато се 

намирате във фазата на преход в живота си – между училище и пазара на 

труда, между две работни места? 

 Бихте ли искали да имате контакт с пазара на труда, с определена индустрия, 

специфична професия? Това ще намерите в балансния си лист. 

 Имате ли нужда да откриете какви са вашите качества и умения, онези които 

можете да прехвърлите от една сфера в друга, така че да намерите нова ниша, 

нова професионална цел? Това ще бъде адресирано в частта свързана с 

уменията от балансния би лист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Умения за подкрепа на мигранти 
Инструментариум за мигранти 
 
Имайте предвид  
 
1- Уменията, които са включени в този Инструментариум са важни за 
адаптацията на мигрантите към бизнес реалността в сегашната им страна. Всички 
те са важни, но на базата на уменията на обучаемите, обучителите може да се 
наложи да се фокусират на някое умение повече, отколкото на друго. Затова е 
важно да се познават способностите и интересите на обучаемите.  
 
2- По време на обученията е важно да се води групата по интерактивен начин 
и всички да се включат в упражненията. По време на обучението за обучители 
трябва да се дадат съвети за ефективно водене на групата.  

 
3- На обучаемите трябва да се дават специфични примери как преносимите 
умения ще са полезни за бъдещето им. Важно е да се подчертае, че преносимите 
умения могат да се подобряват чрез обучения и прилагане в практиката.  

 
4- Важно е да се обясняват целите на упражненията и каква е връзката им с 
придобиване на съответните умения.  

 
5- За работещите с мигранти е важно да разбират концепциите за 
разнообразие. Мигрантите могат да реагират по различен начин на 
упражненията. Обучителите трябва да са готови за това. Повече информация: 
https://www.youtube.com/watch?v=LqP6iU3g2eE 
 
6- Повече информация за уменията за решаване на проблеми 
https://www.youtube.com/watch?v=ftgtzFaHFGE и 
https://www.youtube.com/watch?v=6_LX9mo0Thw 
 
7- Повече информация за уменията за вземане на решения 
https://www.youtube.com/watch?v=2tCYy66CyuQ&t=246s и 
https://www.youtube.com/watch?v=-Lg7G8TMe_A&t=85s 
 
8- За усъвършенстване на уменията за работа в екип можете да се възползвате 
от курс „Разбиране на видовете личности в работата” от Udemy или да изгледате 
https://www.youtube.com/watch?v=hHIikHJV9fI&t=125s 

 
9- Повече информация за уменията за издръжливост 
https://positivepsychology.com/resilience-training-build-resilient-individuals-groups/ 

 
10- Повече информация за уменията за креативност 
https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM или проверете курс “31 Creativity 
Exercises: Spark Creative Thinking Workshop” от Udemy.  

 
11- Повече информация за уменията за гъвкавост 
https://www.youtube.com/watch?v=28xEyGdQ3EM и 
https://www.youtube.com/watch?v=yv-QiSvuLLM 
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