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Цели на обучението

Добре дошли в модула за разрешаване на конфликти! Той ще ви предложи необходимите знания и 

информация, за да разпознаете и след това да управлявате конфликтни ситуации, като ви представи 

някои примери от реалния живот и ви предостави необходимите умения за справяне с тях.Всеки 

модул започва от теорията и преминава към практиката и включва 2 учебни дейности. Включва и 

препоръки за управление на различните нива на конфликти. 

Целите на обучението в този модул са насочени към това да:

- разберете и съпоставите конфликта с неговите нива (индивидуален, групов, организационен).

- разпознаете процеса на управление на конфликти (спрете и помислете; пренасочете конфликта; 

проучете; намерете решения) и неговите стилове (избягване, сътрудничество, компромис, 

приспособяване, съревнование).

- оценявате и избирате умения за разрешаване на конфликти (емпатия, посредничество, 

асертивност, активно слушане, подпомагане и др



Дейност за самооценка

Какво е конфликти и начините за тяхното разрешаване 

Раздел 1 Разбиране на конфликта и неговите нива 

Раздел 2 Стилове за управление на конфликти 

Раздел 3 Решаване на конфликти
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Предварителен
тест

Отговорете на всяка серия от два въпроса с отговор който според вас е най-подходящ.

1. Често променям задачите върху които работите и опитвате други. 
2. Започна ли да правя нещо не спирам, докато на го приключа. .
-----------------------------------
3. Интересува ме повече бъдещето, отколкото миналото.
4. Фокусиран съм върху сегашния си живот.
-----------------------------------
5. Мисля, че групите са по-ефективни, отколкото личностите..
6. Смятам, че отделните хора могат да бъдат по-продуктивни от групите. 
-----------------------------------
7. Харесва ми да общувам с другите .
8. Предпочитам да оставам сам. .
-----------------------------------
9. Не обичам да имам крайни срокове.
10. Крайните срокове са важни за мен .
-----------------------------------
11. Новите идеи трябва да се популяризират, без да бъдат тествани .
12. Новите идеи трябва да бъдат тествани, преди да бъдат използвани .

Ако отговорите ви са повече нечетни, вие сте гъвкав човек, мечтател, с иновативно 
мислене, ориентиран към идеи.
Ако имате повече четни отговори, вие сте по-структуриран човек, прагматичен, с 
мислене, ориентирано към резултатите. . 



Синоними и антоними на конфликт 

СИНОНИМИ за конфликт АНТОНИМИ за конфликт

различие, не съгласие, нарушение, 

вариации, кавга, сблъсък, борба, спор, 

конкуренция, несъответствие, намеса, 

дисхармония, несъгласие, 

противопоставяне, с рогата напредр 

срещу вятъра

мир, примирие, споразумение, 

спокойствие, хармония, капитулация, 

съгласие, съгласие, стабилност 



Какво е конфликт и разрешаване на конфликт

● Същността на конфликта изглежда е несъгласие, различие в мненията, противоречие или

несъвместимост. Конфликтът е труден за дефиниране, тъй като се среща в много различни

условия.

● Така че КОНФЛИКТЪТ се отнася до всяка ситуация, в която има несъвместими цели, познания или

емоции в рамките на или между индивиди или групи, които водят до противопоставяне или

антагонистично взаимодействие. Конфликтът може да продължи дни, седмици, месеци или

години. Съществува, когато едно лице има нужда от друго и тази нужда не е удовлетворено.

● РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТ започва оттук, като се изразява потребността и се установява дали

тя може или не може да бъде удовлетворена. Ако да, ще имате решение на конфликта; в противен

случай ще трябва да преговаряте или да управлявате конфликта. Избягвайте опасностите, които

крие конфликтът! Не се страхувайте и/или не бъдете агресивни, стресирани или ядосани. Ако

конфликтът е труден за разрешаване, може да се нуждаете от помощ, като привлечете неутрална

трета страна, която да ви помогне да посредничите в спора.



Изгледайте видеоклипа, за да разберете по-добре какво е конфликт и 
разрешаване на конфликти 

http://www.youtube.com/watch?v=KY5TWVz5ZDU


Теория за кривата на конфликта - етапи 

● Латентният конфликт е ситуация, която крие потенциален конфликт.
● Възникващият конфликт е ситуация, при която потенциалният конфликт се 

превръща в действителен конфликт.
● Ескалация на конфликта е ситуация, при която конфликтът се увеличава много с 

течение на времето. Може да сте в открит конфликт с някой друг или да 
изпаднете в силно несъгласие. Чувствате се ядосани, развълнувани, стресирани 
и т.н.

● Увреждане означава, че от напрежението, породено от конфликта, са 
пострадали страните, участващи в конфликта.

● Деескалацията или преговорите са ситуация, при която напрежението 
намалява, при която спорът се превръща в отражение на различни потребности 
или гледни точки.

● Уреждането на конфликта е ситуация, при която интересите в конфликта се 
разпределят и може да се намери компромис.

● Разрешаването на конфликта/постконфликтът е ситуация, при която се постига 
споразумение между двама или повече души, които са били в несъгласие. 
Мирното решение урежда спор, който е породил напрежение и стрес .



Теория за кривата на конфликта - етапи (продължителност)
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Раздел 1 Разбиране на конфликта и неговите нива

Тема 1 Индивидуален конфликт

Тема 2 Групов конфликт

Тема 3 Организационен конфликт

Дейност 1.1 Целта оправдава средствата 

Дейност 1.2 Разпознаване на нивата на конфликт 

Разрешаване на конфликти



Тема 1: Индивидуален конфликт

Индивидуалният конфликт се отнася до междуличностна несъвместимост
или различно възприятие, като например различие в мненията и/или
несъвместимост във взаимодействието с другите.

Вътрешноиндивидуалният конфликт е свързан с целта, която човек
иска да постигне, и е от психологическо естество.Дилемата, която поставя
вътрешният конфликт, обикновено е някакъв етичен или емоционален
въпрос. Индикатори за вътрешен конфликт биха били колебанията на героя
или самозадаването на въпроси от типа "какво направих погрешно?".
Вътрешният конфликт може да бъде и проблем, свързан с вземането на
решение.

Междуиндивидуалният конфликт е свързан със съревнованието между
хората за постигане на позиция, повишение или ресурси. Вие и брат ви сте в
конфликт, за да разделите семейното наследство, защото мястото, където
живеете, е собственост на брат ви. Мястото ви се нуждае от ремонт. Питате
поне един, преди да го напуснете, но той не е съгласен.



Лични препоръки: да...

Приемате предложения и забележки от другите

Приемате лични предизвикателства

Бъдете наясно със самочувствието си

Осъзнавате емоциите и чувствата си. Се вслушвате в личните си 
нужди

Общувате чрез контакт с очите и жестове

Използвате тих тон, не повишавайте тон. Бъдете търпеливи и 
спокойни

Формулирате «лични-изявления". Имате ключа към решението! 



Тема 2: Групов конфликт

Груповият конфликт се отнася до борбата между различни групи.

Вътрешногруповият конфликт е свързан с конфликтите, произтичащи от
взаимодействието между групите, отделите, секциите, звената и т.н..

Искате да кандидатствате за публична финансова помощ, тъй като
никой в семейството ви не работи. Не знаете как да го направите.
Искате информация от различни служби и те не са много наясно какво
трябва да се направи.

Междугруповият конфликт е свързано с конфликт между някои или всички
членове на групата и обикновено се отразява на работата на групата, тъй като
ценностите, нагласите или интересите на членовете на екипа могат да се
разминават.

Всеки ден следобед пускате силна музика и съседът ви се оплаква от нея. Той
се е обадил в полицията и това е породило конфликт.



Препоръки към групата: да...

Избягвате предизвикателни или провокативни думи

С чувство за хумор

Останете балансирани 

Опитате се да съпреживеете с другите

Оценете стресовите ситуации

Бъдете готови да прощавате и да забравяте

Търсите компромис и избягвайте провокации



Тема 3: Организационен конфликт
Организационният конфликт или известен още като конфликт на работното място, се отнася до състоянието на 
несъгласие или неразбиране, произтичащо от действителните или възприеманите различни нужди, убеждения, ресурси 
и взаимоотношения между членовете на организацията. На работното място, винаги когато две или повече лица си 
взаимодействат, конфликтът възниква, когато мненията по отношение на някоя задача или решение са в 
противоречие.

Вътрешноорганизационният конфликт е свързан с конфликта между различните нива на организацията 
(хоризонтален е конфликтът между служителите или отделите на едно и също ниво в йерархията; вертикален е 
конфликтът между служителя и работодателя или друго лице на по-високо ниво в йерархията на организацията).

Вие смятате, че поне 3 почивки на ден ви правят по-продуктивни, докато работодателят ви смята, че това ви 
прави по-малко продуктивни. По време на работната смяна сте претърпели злополука, защото сте били уморени, 
а работодателят е притеснен за вашето положение и за последиците за предприятието. 

Междуорганизационният конфликт е свързана с конфликта между различните организации. Съществуват различни 
видове от този тип: конфликт между организации със сходни цели, регулиран от организационни правила, и конфликт 
между организации и правителствени/административни органи, регулиран от държавни закони.. 

Държавата определя минимална заплата от Х евро, а предприятието, в което работите, ви плаща по-малко от 
тази сума. Искате да достигнете поне минималната работна заплата, но работодателят ви не е съгласен. Един 
ден финансовата полиция проверява дали предприятието ви спазва всички правила и открива, че получавате по-
малко от предвиденото в закона. Те налагат глоба на работодателя ви и той повишава заплащането ви след 
това. 



Препоръки към организациите: да...

Бъдете честни

Организира на моменти конфронтацията лице в лицеs

Дава и получава обратна връзка от и за работата на екипа

Оценява представянето въз основа на усилията на екипа

Опита да открие решението, което работи най-добре за повече 
организации

Се вслушва в нуждите на организацията



Конфликт

Индивидуално ниво Организационно ниво

Между 
организационен 
конфликт

Вътрешноорганизацио
нен  конфликт

Междуличностен 
конфликт

Вътрешно 
индивидуален 

конфликт

Групово ниво

Междугрупов 
конфликт

Вътрешногрупов 
конфликт

Нива на конфликта 



Дейност 1.1. Целта оправдава средствата

Досега успяхте да проучите значението на конфликта, неговите нива и 
ескалацията/деескалацията/решаването му. Ако искате да разрешите даден конфликт, първо трябва да 
можете да го разпознаете. Нека да видим как възприемате конфликта. Живеете в жилище на втория етаж 
на една сграда заедно със семейството си. На първия етаж има съсед, който всеки ден крещи заради 
болки, причинени от увреждане. Вие не можете да спите добре, a работите всеки ден. Много сте 
раздразнени и звъните доста ядосано, за да помолите да спре да крещи. Съседът се извинява, но не казва 
кой и защо крещи. Не се замисляте за ситуацията и потребностите на другия човек и за това как 
поведението на другия е свързано с него. Ситуацията се влошава и цялото ви семейство е притеснено. 
Свързвате се отново със съседа, който не отговаря. Започвате да говорите лоши неща за това семейство с 
други съседи и се създава напрежение. След много оплаквания един ден съседът ви казва да влезете и 
сами да проверите кой крещи и защо. Тя ви разказва цялата им история и вие сте шокирани. Наистина 
съжалявате за реакцията си и за поведението си, но в същото време сте много уморени, защото не можете 
да си починете.
Обмислете следните точки:
Как бихте се чувствали, ако това бяхте вие? Как според вас той/тя разбира конфликта? Какви 

според вас са неговите/нейните нужди? Какви впечатления според вас получава той/тя, когато го/я 
съдите?
Какво бихте искали да се случи? Какво мислите, че той/тя би искал/а да се случи? Бихте ли го 
избегнали в бъдеще?



Дейност 1.2. Разпознаване на нивата на конфликт

a. Претърпях инцидент по време на работната си смяна, 
защото бях уморен от твърде многото часове работа

b. Не поддържам никакви отношения със съседите си, 
защото са шумни

c. Всички служители в нашият отдел получават по-малко, 
отколкото би трябвало. Няма да работим 2 дни, ще 
направим стачка и да защитим правата си..

d. Трябва да поговоря с дъщеря ми, защото учителят й ми 
каза, че не иска да си пише домашните..

e. Нямам пари, защото не работя, затова ще кандидатствам 
за финансова помощ от държавата.

f. Не ходя на плаж, защото не умея да плувам, но дъщеря 
ми никога не е ходила там..

g. Трябва да издържам семейството си, което живее в 
провинцията, но нямам кола и няма автобуси, с които да 
отида дотам. Те си мислят, че не ме е грижа за тях.

1. Вътрешно индивидуален конфликт

2. Междуиндивидуален конфликт

3. Вътрешно групов конфликт

4. Междугрупов конфликт

5. Inter organisational conflict

6. Intra organisational conflict



Unit 2 Conflict management styles

Topic 1 Recognize what and when to use them

Topic 2 Conflict styles and their representative animals

Activity 2.1 Conflict-management style survey

Activity 2.2 What conflict animal are you?

Conflict resolution



Topic 1: Recognize what and when to use them

Avoiding means that you want to evade an issue. When to use it >>> when there is no

chance of getting what you want.

Accommodating means that you will satisfy someone else needs rather than yours. When to

use it >>> When for you it doesn’t matter whether your position or someone’s else position is

satisfied.

Competing means that you will satisfy your needs and ignore others’ needs. When to use it

>>> When quick and decisive action is needed.

Compromising means that everybody’s needs are satisfied. When to use it >>> When two

opponents with equal power perception of a sell out are strongly committed to mutually

exclusive goals.

Collaborating means that the needs of the people involved in the conflict are taken into

consideration. When to use it >>> When there is a need to merge insights from people of

different perspectives on a problem.



Голям проблем
Борба
Ниска ориентация към 
взаимоотношенията
Съревнование

Сътрудничество
Голям проблем
Взаимно решаване на 
проблеми
Висока ориентация към 
взаимоотношенията

Избягване
Малък проблем
Оттегляне
Ниска ориентация към
взаимоотношенията

Настаняване
Малък проблем
Самопожертвователност
Висока ориентация към
взаимоотношенията

Компромис

Характеристики на стиловете за управление на конфликти



Животно Стил

Бухал🦉🦉 Сътрудничество

Костенурка🐢🐢 Избягване

Акула🦈🦈 Съревнование

Мече🧸🧸 Настаняване

Лисица🦊🦊 Компромис

Tема 2: Конфликтни стилове и техните представители (продължение)

Принцип

Аз печеля и ти печелиш

Аз зигвам, ти загваш

Аз печеля, ти губиш 

Аз губя, ти печелиш 

Аз съм доволен и ти си 
доволен



Дейност 2.1: Проучване на стила на управление на конфликти
(1/3)

Контролер
A

Настаняващ
D

Човека с 
компромисите
B

Избягва
щ E

Сътрудник
C

Вие сте ..

1.Когато се 
окаже, че не 
сте съгласни с 
другите
членове на 
групата по 
даден важен 
въпрос, бихте:

Отстоявате
убежденията
си и 
защитавате
позицията си.

Действайте заедно с 
останалите членове
на групата

.

Призовавате
логиката на групата
с надеждата да 
убедите поне
мнозинството. 
че сте прави

.

Не 
участвате в 
обсъжданет
о и да не се 
чувствате
обвързани с 
взетото
решение.

.

Проучете точките
на съгласие и 
несъгласие и 
чувствата на
членовете на 
групата и след 
това потърсете
алтернативи, 
които отчитат
мнението на 
всички и се 
вземат предвид.



Контролер
A

Настаняващ
D

Човека с 
компромисите
B

Избягващ
E

Сътрудник
C

Вие сте ..

2.Разгледайт
е следните
твърдения и 
ги оценете по 
отношение 
на това, 
доколко са
характерни
за вашите
лични
убеждения:

Животът се 
завладява от 
тези, които
вярват в 
победата

.

Победата рядко е 
възможна в 
конфликт

.

Никой няма
окончателен 
отговор на нито
един въпрос, но 
всеки има своя 
принос.

В крайна
сметка е 
разумно 
да 
подложим
и другата
буза.

Безполезно е да 
се опитваме да 
променим човек, 
който изглежда
закърмен с 
противоположна 
гледна точка.

3.Когато 
някой, за 
когото се 
грижите, 
заеме
неразумна 
позиция, вие
бихте:

Кажете му, че 
това не ви
харесва.

Кажете по 
непринуден, 
деликатен начин, че 
не сте доволни; 
евентуално
разсейте
вниманието с хумор; 
и избягвайте пряка

Обърнете
внимание на 
конфликта и 
потърсете
взаимноприемлив
о решение.

Опитайте
се да 
запазите
опасеният
а си за 
себе си.

Позволете на 
действията си 
да говорят 
вместо вас, като
показват
депресия или 
липса на 
интерес.

Activity 2.1. Conflict-Management Style Survey (2/3)



Контролер
A

Настаняващ
D

Човека с 
компроми
сите
B

Избягващ
E

Сътрудник
C

Вие сте ..

4. При 
разрешаванет
о на 
конфликти във
вашата и друга 
група бихте:

Предвиждайте
областите на 
съпротива и 
подготвяйте
отговори на 
възраженията
преди открит
конфликт.

Насърчавайте
членовете на 
вашата група да 
бъдат подготвени, 
като предварително
определят 
областите, в които
е възможно да се 
постигне
компромис.

Признайте, че 
конфликтите
са
здравословни, 
и настоявайте
за 
идентифицира
не на общи 
проблеми
и/или цели.

Насърчаване
на хармонията
с мотива, че 
единственият
реален 
резултат от 
конфликта е
разрушаване
на 
приятелските
отношения.

Накарайте
вашата група да 
представи
въпроса на 
безпристрастен
арбитър.

В тези ситуации аз съм …

Activity 2.1. Conflict-Management Style Survey (3/3)



Дейност 2.2: Какво конфликтно животно сте? 🦉🦉🐢🐢🦈🦈🧸🧸🦊🦊
Казвайки Преимущества Недостатъци Животно

1. "Сигурен съм, че 
можем да работим
заедно за по-добро
решение"

Предимства: И двете страни
получават това, което искат, а 
негативните чувства са
елиминирани

Недостатъци: Отнема много 
време и усилия

2. "Не си заслужава
труда"

Предимства: Помага за 
поддържане на 
взаимоотношения, които биха
били засегнати от 
разрешаването на конфликти

Недостатъци: Конфликтите
остават неразрешени; 
Прекомерната употреба
води до това, че другите
минават през тях

3. "Знам, че съм прав" Предимства: Бързо решение Недостатъци: Може да 
породи враждебност и 
неприязън

4  "Щ  П  П  Н  О



Раздел 3 Разрешаване на конфликти

Тема 1 Процес на разрешаване на конфликти

Тема 2 Умения за разрешаване на конфликти

Тема 3 Примери от реалния живот

Дейност 3.1 Повече начини за реагиране на конфликти

Дейност 3.2. Развийте уменията си за разрешаване на конфликти
чрез "активно слушане"l

Решаване на конфликт



Тема 1: Процеса на разрешаване на конфликти

● Спрете и помислете, веднага щом забележите конфликта. Начинът, по

който реагирате, и това, което казвате, ще повлияят на ескалацията или

деескалацията на конфликта. Останете спокойни, силни и зрели, не се

притеснявайте от думите, не попадайте в капана на конфликта (когато

човек се надява или иска да ви ядоса).

● Пренасочете, тъй като нищо не може да бъде решено, докато конфликтът

не бъде пренасочен чрез дискусия. Запазете спокойствие, търпение,

предложете това, което е най-добро за вас и за лицето, участващо в

конфликта, бъдете отворени за активно слушане

● ПРОУЧЕТЕ причините за възникването на конфликта. Помислете за

причините за конфликта, споделете гледната си точка, как се чувствате,

бъдете отворени за изслушване, съсредоточете се върху истинския

проблем..

● НАМЕРЕТЕ ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ РЕШЕНИЯ, като работите заедно. Не

обвинявайте, не се оправдавайте, бъдете оптимисти, че ще бъде намерено

решение използвайте един от стиловете на управление



Тема 2: Умения за разрешаване на конфликти

Активното слушане
означава, че сте

внимателни, уважителни, с 
добри комуникационни

умения

Творческото решаване на 
проблеми означава, че сте

възстановили връзката и 
критичното мислене

Медиацията означава, че 
сте прозрачни, премерени и 

безпристрастни.

Емпатията означава, че 
умеете да питате и да 

давате обратна връзка с 
търпение.

Улесняването означава, че 
сте интуитивен, 
проницателен и 

реалистичен

Асертивност означава, че 
сте балансиран, справедлив 

и решителен.



Тема 3: Примери от реалния живот
Представете си сценарий, в който трябва да се справите с конфликтна ситуация. Помислете за 
възможни решения. 

Алекс е 35-годишен готвач в престижен ресторант в Поморие. Когато е на 19 години, е обвинен в

престъпление, за което прекарва 3 години в затвора; през това време има възможност да учи, занимава

се с различни дейности, благодарение на които усвоява различни умения. Едно от уменията, които

развива, е умението да готви. Когато излязъл от затвора, си направил автобиография и започнал да

кандидатства за различни сезонни работни места като готвач или помощник-готвач, но го отхвърлили.

Завладяло го чувство на неудовлетвореност, защото знаел за компетенциите си, но не знаел как да ги

покаже, нямал пари, за да оцелява, и наистина се притеснявал за бъдещето си.

Той решава да предложи помощта си в кухнята на социална солидарност, управлявана от германско

сдружение, и от първия момент те разпознават таланта му. Координаторът на проекта му предлага

договор за работа в Германия като главен готвач на същия проект в Мюнхен. Той е малко притеснен от

езиковите проблеми, но тъй като нямаше друго предложение, реши да го приеме. Оттогава той става

добре познат готвач, активист и след 7 години живот там решава да намери начин да се върне в родния

си град. Благодарение на натрупания опит сега той има чудесна работа, живее в своя град и планира да

отвори свой ресторант след около 5 години.



Дейност 3.1. Повече начини за реагиране на конфликти 

Представете си реален сценарий, в който трябва да се опитате да разрешите конфликтна ситуация,
преминавайки през процеса на разрешаване на конфликти (СПРЕТЕ И ПОМИСЛЕТЕ;
ПРЕКРАТЯВАЙТЕ КОНФЛИКТА; ИЗСЛЕДВАЙТЕ; НАМЕРЕТЕ РЕШЕНИЯ)

Съобразявайте се с различията и ги уважавайте, контролирайте емоциите си, запазвайте
спокойствие и търпение! Отговорете на следните въпроси:

1. Какво се случи? 

2. Как е възникнал конфликтът?Защо е възникнал конфликтът? Кои са причините, довели до 
конфликтната ситуация? (лични, като например липса на доверие, политически, религиозни или 
културни ценности, интереси, нагласи)

3. Какво бих направил, за да не се случи това? Кой е участвал в конфликта? Кои са възможните 
алтернативи за разрешаване на конфликта? Кой стил препоръчвам да се възприеме? 

4. Кое е най-предпочитаното решение сред многото? Има ли правилно и неправилно решение?



Дайте 1, 2 или 3 точки на поредица от ситуации, като оцените умението си за слушане (ниско, средно, високо 
умение за активно слушане). 

(1) 
Ниско

(2)
Средно

(3)
Вис
око

1. Когато някой говори, ми е трудно да се концентрирам върху казаното и умът ми се разсейва. Те трябва 
да станат по-прецизни в изразяването си. 
2. Когато някой говори, рядко установявам контакт с очите. Това може да отвлече вниманието на 
говорещия.. 
3. Мога да предвидя посланието на говорещия и да го кажа пръв. Това спестява време и показва, че 
слушам.. 
4. Не задавам въпроси, а слушам учтиво. Рано или късно всичко трябва да се събере като инфирмация. 
5. Ставам нетърпелив, когато хората се бавят твърде дълго, за да изкажат мнението си, и ги призовавам 
да действат по-бързо.. 
6. Изразяването на чувства пречи на общуването, но оценявам по-добре хората, чиито чувства споделям. 

7. Аз прекъсвам, за да споделя подобен опит или ситуация. Това позволява на говорещия да разбере, че 
имамче имам сходно разбиране. . 
8. Поправям хората, които правят граматически грешки, докато говорят. Това им помага следващия път, 
когато говорят. 
9. Слушането ми е лесно и вероятно съм по-добър слушател от повечето хора.. 
10. Опитвам се да продължа разговора, дори когато говорещият спре, защото мълчанието не е 
продуктивно  

Дейности 3.2. Развийте умението си за разрешаване на конфликти чрез "активно 
слушане"



Активното слушане и уменията за 
общуване са ключови умения, които 
помагат за предотвратяване, 
противопоставяне и разрешаване на 
конфликтни ситуации!

Конфликтът не е нито 
положителен, нито отрицателен!

Конфликтът може да се 
превърне в творчество!



Дейност след теста
Отговорете на всяка серия от два въпроса с този отговор който според вас е най-подходящия.

1. Използвам да променям лесно задачите за изпълнение и да пробвам нови задачи.
2. Когато започна нещо, го завършвам докрай.
-----------------------------------
3. Интересувам се повече от бъдещето, отколкото от миналото.
4. Съсредоточен съм върху настоящия си живот.
-----------------------------------
5. Вярвам, че групите са по-ефективни от отделните хора.
6. Смятам, че отделните хора могат да бъдат по-продуктивни от групите..
-----------------------------------
7. Харесва ми да общувам с другите.
8. Предпочитам да остана сам.
-----------------------------------
9. Обичам да се освобождавам от крайни срокове.
10. Крайните срокове са важни за мен.
-----------------------------------
11. Новите идеи трябва да се популяризират, без да бъдат тествани.
12. Новите идеи трябва да бъдат тествани, преди да бъдат използвани.

Ако отговорите ви са повече нечетни, вие сте гъвкав човек, мечтател, с иновативно мислене, ориентиран 
към идеи.Ако имате повече четни отговори, вие сте по-структуриран човек, прагматичен, с мислене, 
ориентирано към резултатите.. 
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