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Цели на обучението
Добре дошли в Модул 4: Работа в екип

Целите на обучението в този модул са да се помогне на бившите 
затворници да се научат как да работят в екип и как това може да подобри 
плавната им реинтеграция в обществото

Основните насоки, инструменти, стратегии, подходи, техники и 
методологии за учене ще доразвият уменията на бившите затворници в 
следните области:  

1. Как да изградите доверие и силни работни взаимоотношения

2. Как да поддържаме добра комуникация 

3. Как да бъдете креативни и продуктивни

В един отбор няма "аз", а "ние". В този модул ще намерите лесни начини 
да подобрите уменията си за работа в екип на работното място. 
Научаването на работа в екип може да помогне за рехабилитацията на 
бивши затворници .

Източник: https://www.pexels.com/photo/photo-of-
people-holding-each-other-s-hands-3184423/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-holding-each-other-s-hands-3184423/


Дейност преди модула

Вид дейност - вярно или грешно

1. Сплотената работа с другите може да подобри самочувствието на членовете на екипа.
a. Вярно
b. Грешно

2. Ако се доверявате на хората от екипа си, това няма да е от полза за отношенията ви. 
a. Вярно
b. Грешно

3. Дейностите за сплотяване на екипа ще ви направят продуктивни, но няма да решат 
конфликтите с колегите.
a. Вярно
b. Грешно



Дейност след модула
Вид дейност – множествен избор

1. Какво прави работата на един екип успешна?
- Ангажираност да се свърши работата
- Добра комуникация
- Доверие и уважение
- Всичко изброено по-горе
2. За да започнете да споделяте отговорности с другите, трябва да: 
- Да слушате повече
- Да разделяте задачите на по-малки
- Да разберете силата на колективните усилия
- Всичко от горното
3. Защо е важно да давате обратна връзка на екипа си?
- Тя предизвиква проблеми
- Трудно е да се общува с хората
- Увеличава текучеството
- Увеличава производителността



Част 1

Какво е работа в екип, изграждане на екип и работни умения. 
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https://tinyurl.com/n88bth5s


Тема 1: Как да работим в екип (теория и практика) - определение 
за работа в екип, изграждане на екип и умения за работа. 
Какво представлява работата в екип?

Едно много добро определение за екипна работа е: "Процесът на съвместна работа с група хора за 
постигане на определена цел. Екипната работа често е важна част от бизнеса, тъй като често е 
необходимо колегите да работят добре заедно, опитвайки се да дадат най-доброто от себе си при 
всякакви обстоятелства. Работата в екип означава, че хората ще се опитат да си сътрудничат, като 
използват индивидуалните си умения и предоставят конструктивна обратна връзка, въпреки

https://www.octanner.com/insights/articles/2018/9/13/the_teamwork_definit.html)

Това, което прави един екип успешен, е: 

● Ангажираността да се свърши работата 

● Добра комуникация 

● Доверие и уважение

https://www.octanner.com/insights/articles/2018/9/13/the_teamwork_definit.html


Тема 1: Как да работим в екип (теория и практика) - определение 
за работа в екип, изграждане на екип и умения за работа. 
(продължение)
● Ангажираност за изпълнение на работата 

Да покажете нивото си на ангажираност в работата означава да създадете повече възможности за 
напредък. Ето защо трябва да проявявате увереност, да бъдете екипен играч, да изслушвате 
предложения и да споделяте идеи. 

● Доверие и уважение

Уважителната среда намалява стреса и повишава психическото и физическото благополучие.

● Добра комуникация 

Общувайте всеки ден и по всякакъв начин! Трябва да бъдем ясни и да изслушваме другите, за да 
направим комуникацията със съотборниците си по-ефективна.



Тема 1: Как да работим в екип (теория и практика) - определение 
за работа в екип, изграждане на екип и умения за работа. 

(продължение)
Какво е изграждане на екип?

Тиймбилдингът е техника за подобряване на ефективността и комуникацията на работните групи 
чрез различни дейности. Чрез тиймбилдинга можем да определим силните и слабите страни на 
екипа и да постигнем по-добра производителност. 

Важно е да се провеждат и да се участва в дейности по тиймбилдинг, защото това ще подобри 
сътрудничеството и мотивацията на екипа и ще доведе до по-добра екипна ефективност. 

Ако на работното място има конфликти, ефективен метод за изграждане на по-здрави връзки и 
практикуване на по-добро сътрудничество е използването на дейности за решаване на проблеми. 



Тема 1: Как да работим в екип (теория и практика) - определение 
за работа в екип, изграждане на екип и умения за работа. 

(продължение)
Какво представляват работните умения?

Уменията за работа/екипна работа, които са 
описани по-долу, могат да ви помогнат да 
работите ефективно в организирана група.

Управление на времето 

Решаване на проблемиКритично мислене

Сътрудничество

Умения за общуване
Източник: https://www.reshot.com/free-stock-
photos/photo/work-play-QoB8gy/

https://www.reshot.com/free-stock-photos/photo/work-play-QoB8gy/


Тема 2: Защо индивидът трябва да работи съгласувано с 
другите. 
Истинският успех се дължи на сплотения екип. Екипът 
остава единен, когато работи за постигането на обща цел, и 
всеки чувства, че допринася за цялостния успех на групата.

Ако повишим сплотеността на екипа на работното място, 
автоматично ще повишим и:  

 Успех: мощно въздействие върху цялостния дух на екипа 
чрез отбелязване на успеха.

 Удовлетворение от работата: всички тук са на една 
вълна и постигането на една и съща екипна цел е 
освежаващо.

 Самочувствие на членовете на екипа: високото 
самочувствие води до по-голяма ефективност.

Източник: https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k

https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k


Тема 3: Ефективна комуникация и правила за уважение в екипа. 
 Ефективната комуникация е, когато двама или 

повече души получават, изпълняват и разбират 
успешно дадена задача.

 За да осигурим ефективна комуникация на 
работното място, трябва да спазваме някои 
принципи, като например ангажираност, когитация, 
пълнота и уважение.

 Да се уважаваме в екип не означава само да 
казваме "моля" и "благодаря", а да разширим тази 
оценка. 

 Ключът към развитието на взаимоотношенията е 
да се показва уважение чрез комуникация. Също 
така е много важно да се запазят определени 
ценности, които се споделят от всички. Като 
следваме горепосоченото, можем да изградим 
безопасно пространство за работа. - Видео за 
добра комуникация

Източник: https://pixabay.com/illustrations/together-earth-
people-board-school-2450090/

https://pixabay.com/illustrations/together-earth-people-board-school-2450090/


Допълнителни четива и ресурси 

● 20-те умения за работа с хора, от които се нуждаете, за да успеете в работата.  

https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/11/15/the-20-people-skills-you-need-to-succeed-

at-work/?sh=55553f6b3216

● Умения за работа в екип: Най-доброто за вашата автобиография [+Съвети] 

https://zety.com/blog/teamwork-skills

● Ефективна комуникация в екип. https://smallbusiness.chron.com/premeeting-planning-effective-

communication-76909.html

● 6 стъпки за подобряване на сплотеността на екипа и по-бързо постигане на целите. 

https://www.podium.com/article/team-cohesion/

https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/11/15/the-20-people-skills-you-need-to-succeed-at-work/?sh=55553f6b3216
https://zety.com/blog/teamwork-skills
https://smallbusiness.chron.com/premeeting-planning-effective-communication-76909.html
https://www.podium.com/article/team-cohesion/


Дейности



Дейност 1 

Източник: https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-yellow-green-
red-and-brown-plastic-cones-on-white-lined-surface-163064/

https://www.pexels.com/photo/close-up-photography-of-yellow-green-red-and-brown-plastic-cones-on-white-lined-surface-163064/


Дейност 1 
Описание на дейността : Прочетете внимателно всеки въпрос с избираем отговор и възможните 
отговори. Изберете буквата на верния отговор. 

1. Правилната работа в екип изисква 
a. Добра комуникация с колегите
b. Желание за споделяне на отговорностите 
c. Решаване на проблеми 
d. Всички гореизброени

2. Кое от следните твърдения не отразява основните умения за работа в екип
a. Способността да работите самостоятелно
b. Разбиране на различните стилове на общуване 
c. Да се отнася с уважение 
d. Да разрешавате всякакви конфликти със съотборниците си 

3. Три основни характеристики, които са от решаващо значение за успешните работни умения
a. Критика, завършване на работата самостоятелно, бърза работа
b. Решаване на проблеми, сътрудничество, критично мислене
c. Не предоставяйте обратна връзка, дългосрочно планиране, работете върху колкото се може повече неща
d. Никой от горепосочените



Дейност 1.2

Описание на дейността (Вид - свободен избор) : Опитайте се да отговорите на следните 
въпроси. 

Защо е важно да работим в синхрон с другите?

Защо се нуждаем от правила в екипите?



Раздел 2

Организиране и планиране при работа в екип. 
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Image source: https://tinyurl.com/5fxyjbfz

https://tinyurl.com/5fxyjbfz


Тема 1: Как организирането и планирането правят работата в екип по-
ефективна.
Планирането прави работата ви по-ефективна и ви 
помага да приоритизирате задачите си, за да 
постигнете целта си. 

Организирането е начин за по-лесно подреждане на 
тези приоритети. 

И така, планирането и организирането са две 
различни умения, които са мощни, когато ги 
комбинираме. 

Помислете за нещо, което е трябвало да направите, 
но не сте знаели откъде да започнете. Моментът, в 
който осъзнаете как и откъде да започнете, за да 
постигнете задачата си, е моментът, в който 
започвате да планирате и организирате нещата си. 

Така че първо трябва да си поставите цел, а след 
това да започнете да измисляте как да я постигнете! 
На следващите слайдове можете да откриете някои 
полезни насоки как да направите това. 

Източник: https://pixabay.com/vectors/meeting-
business-brainstorming-1453895/

https://pixabay.com/vectors/meeting-business-brainstorming-1453895/


Тема 1: Как организирането и планирането правят работата в екип по-
ефективна.

Целите на S.M.A.R.T. е акроним, който означава 
постигане на успех чрез планиране.

Specific Measurable Achievable Realistic Time-based

Специфични, измерими, постижими, реалистични, 
основани на времето.

Използването на тази рамка, когато планирате и 
организирате на работното място, може да ви спести 
много време и да ви помогне да постигнете целите си 
ефективно и ефикасно.

За да изясните Специфичното, трябва да отговорите на 
въпросите какво, защо, кой, къде и какво. За Measurable 
(Измеримо) - колко и колко. За Achievable (Постижимо) -
как мога да постигна тази цел? За Realistic (Реалистичен) 
- постижима ли е целта? И накрая, за Time-based се 
опитайте да отговорите на въпроса кога.

Източник: https://www.freepik.com/free-
photo/words-goal-setting-smart-with-
notebook_1131242.htm#page=1&query=smart
%20goals&position=16

https://www.freepik.com/free-photo/words-goal-setting-smart-with-notebook_1131242.htm#page=1&query=smart%20goals&position=16


Тема 1: Как организирането и планирането правят работата в екип по-
ефективна.

По-долу можете да намерите пример, който е даден от 
indeed.com: 

"Ще си намеря работа като учител по математика в 
гимназията в рамките на три месеца, след като завърша 
бакалавърската си степен по педагогика."

Специфични: Целта да станете учител по математика в 
гимназията е добре дефинирана.

Измерима: Успехът може да бъде измерен чрез броя на 
кандидатурите, интервютата и предложенията за работа.

Постижимо: Поставилият си цел ще има подходящата за тази 
работа степен.

Уместна: Поставящият целта планира да си намери работа в 
сферата на образованието, след като получи образователна 
степен.

Основана на времето: Поставилият целта си е определил 
краен срок за постигане на целта си в рамките на три месеца 
след завършване на образованието.

Източник: https://www.freepik.com/free-
photo/words-goal-setting-smart-with-
notebook_1131242.htm#page=1&query=smart
%20goals&position=16

https://www.freepik.com/free-photo/words-goal-setting-smart-with-notebook_1131242.htm#page=1&query=smart%20goals&position=16


Тема 1: Как организирането и планирането правят работата в екип по-
ефективна.

За да може една компания да разработи стратегическо 
планиране, се използва рамката на SWOT анализа, за 
да се оцени това. Съкращението означава: 

Strengths Weaknesses Opportunities and Threats

Силните и слабите страни обикновено са вътрешни 
характеристики, като местоположение, цена и 
познаване на марката, докато възможностите и 
заплахите са външни, например проблеми във веригата 
за доставки. 

Първата стъпка е да определите предмета, който искате 
да анализирате. Втората стъпка е да съставите 
конкретната рамка, както можете да видите на 
картинката по-долу. След това се опитайте да работите 
върху всяко квадратче и да дефинирате всяко от тях, 
както е обяснено в предишния параграф. Последната 
стъпка е да обобщите заключенията си.  

Източник: https://pixabay.com/photos/board-chalk-
swot-planning-4874749/

https://pixabay.com/photos/board-chalk-swot-planning-4874749/


Тема 2: Изграждане на доверие в екипа
Доверието означава, че и двете страни на едно работно място 
изпълняват задълженията си по най-добрия начин и могат да 
разчитат една на друга.

Г-жа Джудит Е. Глейзър (основател на The CreatingWE Institute) е 
разработила модела TRUST, който представлява абревиатурата:

Transparency Respect Understanding Shared Success Tell the Truth
(Прозрачност Уважение Разбиране Споделен успех Кажи истината)

Прозрачността означава да споделяте страховете си и да 
общувате открито с другите. Уважението означава, че дори 
ако съотборниците не са съгласни на работното място, те все 
пак ценят мнението на другия. Разбирането между хората 
повишава емпатията и доверието между колегите. 
Споделеният успех ще бъде от полза за групата като цяло и за 
развитието на компанията. Като казвате истината, първо, 
сте по-отворени, за да видите ясно поведението си, и второ, 
помагате на членовете на екипа си да ви се доверят. 

Източник: https://tinyurl.com/26ayezcs

https://tinyurl.com/26ayezcs


Тема 3: Как да разпределяте задължения, задачи и 
отговорности.
Споделянето означава, че сте естествен играч в екип. Ползата от това да 
сте добър екипен играч е, че можете да изградите добра връзка с екипа и 
сте готови да си помагате взаимно. Ефективното сътрудничество може да 
бъде от полза за споделянето на отговорностите в работата. 

За да започнем да споделяме тези отговорности, трябва да: 

 Слушайте повече

 Разделяйте задачите на етапи

 Оценявайте силата на колективните усилия

Горепосочените характеристики водят до ползите по-долу: 

 Принос към успеха на цялата организация

 По-здравословен баланс чрез избягване на претоварването с работа

 Помага ви да правите повече и по-бързо

Източник: https://www.pexels.com/photo/photo-of-
golden-cogwheel-on-black-background-3785927/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-golden-cogwheel-on-black-background-3785927/


Тема 3: Как да разпределяте задължения, задачи и 
отговорности. (продължение) 
За да не се стига до претоварване, трябва да разпределяме и 
споделяме задълженията и задачите. Можем да постигнем това, 
като ги делегираме по начините, посочени по-долу: 

Изготвяне на график

 Подобряване на комуникационните умения на членовете на 
екипа

 Разбиране на ролите и отговорностите

Горепосочените характеристики водят до ползите, описани по-долу :

 Повишаване на производителността и работата

 Гъвкавост в работните графици

 Изграждане на добри работни взаимоотношения с партньорите 

Image source: https://www.pexels.com/photo/photo-of-
golden-cogwheel-on-black-background-3785927/

https://www.pexels.com/photo/photo-of-golden-cogwheel-on-black-background-3785927/


Допълнителни четива и ресурси

● Как да бъдем по-организирани (втора част): Планиране 
https://www.forbes.com/sites/francesbooth/2014/07/18/how-to-be-more-organised-part-two-
planning/?sh=36694954233e

● Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT) 
https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp

● Седемте ключа към успешното стратегическо планиране 
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/06/27/the-seven-keys-to-successful-
strategic-planning/?sh=54793eb65497

● Как да изградим доверие на работното място: 10 ефективни решения
https://www.betterup.com/blog/how-to-build-trust

● Изминайте разстоянието! От недоверие към доверие с помощта на разговорната 
интелигентност https://www.huffpost.com/entry/go-the-distance-from-dist_b_9998366

● Метод за увеличаване на продуктивността ви | Робин Шарма 
https://www.youtube.com/watch?v=cshVfS2LXm0

● Как да напишем SMART цел (и как работи тя) https://www.indeed.com/career-advice/career-
development/how-to-write-a-smart-goal

https://www.forbes.com/sites/francesbooth/2014/07/18/how-to-be-more-organised-part-two-planning/?sh=36694954233e
https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/06/27/the-seven-keys-to-successful-strategic-planning/?sh=54793eb65497
https://www.betterup.com/blog/how-to-build-trust
https://www.huffpost.com/entry/go-the-distance-from-dist_b_9998366
https://www.youtube.com/watch?v=cshVfS2LXm0
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-write-a-smart-goal


Дейности



Източник: https://pixabay.com/illustrations/goals-
smart-target-1262375/

Източник: https://www.freepik.com/free-
vector/swot-infographic-
analysis_5605689.htm#page=1&query=swot%2
0analysis&position=16

https://pixabay.com/illustrations/goals-smart-target-1262375/
https://www.freepik.com/free-vector/swot-infographic-analysis_5605689.htm#page=1&query=swot%20analysis&position=16


Дейност 2 
Описание на дейността : Прочетете сценария и съпоставете фразите въз основа на рамката за SWOT 
анализ.
Представете си, че притежавате магазин, в който се продават пресни салати, напитки и готови сандвичи. 
Компанията планира да отвори първия си обект в центъра на вашия град и е много фокусирана върху 
разработването на бизнес модел, който ще улесни бързото разширяване и който отваря възможност за 
франчайзинг. По-долу можете да намерите някои фрази, които трябва да съпоставите с правилния раздел на 
SWOT анализа.

1. Силни страни a. Липсва капитал. Всички средства за стартиращи компании 
идват от заеми и инвеститори.

2. Слаби страни b. Един от конкурентите продава подобни продукти и има лоялни 
клиенти, както и връзки с фирми, които редовно купуват от него.

3. Възможности c. Събрали сте екип, който включва различни дисциплини с опит 
във всички области на бизнеса. 

4. Заплахи d. Населението във вашия град се увеличава и това показва, че 
семействата с двама души разполагат с по-малко време за 
приготвяне на храна.



Раздел 3

Предимства на работата в екип и как да се справяте с 
предизвикателствата



Photo/image/graphic/video here

Източник: https://tinyurl.com/8vafcdt8

https://tinyurl.com/8vafcdt8


Тема 1: Предимства на работата в екип

Работата в екип може да ви осигури много 
предимства, като например: 

 Добра комуникация: когато сте ясни и изслушвате 
другите, е по-лесно да изпълните групова задача. 

 Изграждане на доверие: дребните конфликти 
могат да бъдат понесени, ако сте изградили добри 
и близки отношения с колегите си.

 Влияе върху творчеството и производителността: 
мозъчната атака в група хора може да увеличи 
вдъхновението и въображението.

 Установява роли и отговорности: това е от полза 
за работата в екип и повишава мотивацията.

Източник: https://pixabay.com/illustrations/services-
references-advantages-use-4070150/

https://pixabay.com/illustrations/services-references-advantages-use-4070150/


Тема 2: Разрешаване на конфликти в екипа.

Работата в екип може да доведе до някои предизвикателства, като 
например 

● Отказ от сътрудничество

● Непродуктивност от страна на членовете на екипа

● Възникване на конфликти

За да реши тези "проблеми", ръководителят на екипа може да 
организира дейности за сплотяване на екипа, в които членовете на 
екипа трябва да участват, тъй като тези дейности подобряват 
връзката в екипа. Освен това колегите трябва да избягват 
предположения, да бъдат търпеливи и да говорят индивидуално с 
члена, с когото имат конфликт. 

Когато се изправяме пред конфликти, вместо да ги избягваме, това 
може да доведе до укрепване на целия екип. Освен това 
изследванията показват, че споделянето на мислите и работното 
натоварване един с друг може да намали нивата на стрес. 

Източник: https://www.freepik.com/free-vector/two-office-
teams-people-pulling-rope-isolated-flat-
illustration_13683725.htm?query=Team%20conflict%20resol
ution

https://www.freepik.com/free-vector/two-office-teams-people-pulling-rope-isolated-flat-illustration_13683725.htm?query=Team%20conflict%20resolution


Тема 2: Разрешаване на конфликти в екипа. (продължение)

По-долу ще намерите казус за по-добро разбиране на 
конфликтите в екипа. 

КОНФЛИКТ В ЕКИПА: ПРИМЕР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
СЛУЧАЯ

https://www.empathia.com/team-conflict-a-case-study/

Източник: https://www.freepik.com/free-vector/two-office-
teams-people-pulling-rope-isolated-flat-
illustration_13683725.htm?query=Team%20conflict%20resol
ution

https://www.empathia.com/team-conflict-a-case-study/
https://www.freepik.com/free-vector/two-office-teams-people-pulling-rope-isolated-flat-illustration_13683725.htm?query=Team%20conflict%20resolution


Тема 3: Как да предоставяте обратна връзка в екипа.

 Предоставянето на обратна връзка на колегите означава, че
искате да определите силните и слабите страни във вашите
взаимоотношения. Можем да определим обратната връзка и като
конструктивна критика в развиващите се области. Тя е полезна и
дава препоръки как да се подобрите в различни области. По-долу
можете да видите още причини защо да давате обратна връзка:

Image source: https://www.freepik.com/free-vector/customer-
feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-
tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-
advices-assessment-
concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=
15
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https://www.freepik.com/free-vector/customer-feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-advices-assessment-concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=15


Тема 3: Как да предоставяте обратна връзка в екипа. 
(продължение)
Тук можете да намерите няколко съвета за даване на обратна връзка 
на колеги:

1. Предоставяне на обратна връзка за подобряване на качеството на 
работата

2. Участвайте в процеса на преглед

3. Поддържайте добри взаимоотношения с колегите си, за да могат те 
да приемат конструктивна обратна връзка

4. Бъдете внимателни по отношение на начина, по който предоставяте 
обратна връзка, за да не се възприема като субективна 

5. Предоставете някои примери за обратна връзка, за да избегнете 
претоварване 

6. Отнасяйте се с уважение и напомняйте на колегите си, че 
предложенията ви са в тяхна полза 

7. Уверете се, че препоръките ви за подобрение са изпълними

Източник: https://www.freepik.com/free-vector/customer-
feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-
tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-
advices-assessment-
concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=
15

https://www.freepik.com/free-vector/customer-feedback-management-flat-vector-illustration-cartoon-happy-tiny-people-voting-giving-review-company-service-crm-advices-assessment-concept_10606276.htm#page=1&query=feedback&position=15


Допълнителни четива и ресурси

● Предприемачество и бивши правонарушители По-силни заедно Работим заедно: 
https://www.youtube.com/watch?v=GkRVTwr-b9Q

● 7 предимства на работата в екип https://www.intheloop.io/blog/advantages-of-teamwork/
● Как да получавате обратна връзка от служителите https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/how-to-get-feedback-from-employees
● Разбиране на конструктивната критика: Определение, съвети и примери 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/constructive-criticism
● Съвети за предоставяне на обратна връзка на колега https://www.indeed.com/career-

advice/career-development/feedback-to-peer
● 13 начина за предоставяне на по-добра обратна връзка https://www.indeed.com/career-

advice/career-development/giving-feedback
● Десет често срещани предизвикателства пред екипа и как да ги преодолеете 

https://realbusiness.co.uk/ten-common-challenges-that-teams-face-and-how-to-overcome-them

https://www.youtube.com/watch?v=GkRVTwr-b9Q
https://www.intheloop.io/blog/advantages-of-teamwork/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-get-feedback-from-employees
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/constructive-criticism
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/feedback-to-peer
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/giving-feedback
https://realbusiness.co.uk/ten-common-challenges-that-teams-face-and-how-to-overcome-them


Дейности



Дейност 3 

Описание на дейността : По-долу можете да намерите някои изречения от раздел 3, които 
бяха споменати преди. Молим ви да прочетете внимателно Раздел 3 и частта 
"Допълнителни четива и ресурси" и да се опитате да попълните празните места.

1. Обратната връзка ви дава възможност да {подобрите} уменията си и да {повишите} 
мотивацията си.

2. Работата в екип може да донесе някои {предизвикателства} като конфликти и напрежение. 
3. Обръщайте се към колегите си с {уважение} и {оценка} за професионалния им принос.
4. Работата в екип носи много предимства, които подобряват {продуктивността} и насърчават 

служителите да поемат {здравословни} рискове.
5. Служителите, които работят заедно, в дългосрочен план изпитват {намалени} нива на стрес, 

тъй като споделят работното натоварване.



Image source: https://tinyurl.com/trjk6jkc

https://tinyurl.com/trjk6jkc


Дейност

Тип: Саморефлексия. Следващата дейност е предназначена да помогне на участниците да 
обмислят своето развитие и да запишат чувствата си относно работата в екип. 

Въпрос: Как се чувствате, когато работите в екип? 

Резултат: Участниците ще разпознаят своите силни и слаби страни по отношение на 
работата в екип и съотборниците си. 



Дейност преди модула
Вид на дейността – вярно или невярно

1. Работата с други хора може да подобри самочувствието на членовете на 
екипа.

Вярно Невярно 
2. Ако се доверявате на хората в екипа си, това ще е от полза за 
взаимоотношенията ви
Вярно Невярно 
3. Дейностите за сплотяване на екипа ще ви направят продуктивни, но няма 
да решат конфликтите с колегите.
Вярно Невярно 



Дейност след модула - викторина
Вид дейност - множествен избор

1. Кое от изброените по-долу е важно предимство на комуникацията на работното място в 
екип?

a. Намалява производителността 
b. Увеличава удовлетвореността на служителите от работата
c. Увеличава процента на отсъствията и текучеството
d. Може да доведе до прегаряне на работниците
2. Коя от изброените по-долу характеристики не е от полза за разпределението на задачите 
и задълженията. 
a. Разделете задачите на по-малки 
b. Комуникирайте правилно, като слушате внимателно другите
c. Споделяйте бележките си с всички, особено с вашия ръководител
d. Нищо от горното
3. Защо е важно да давате обратна връзка на съотборниците си?
a. Той създава проблеми
b. Трудно е да се общува с хората
c. Увеличава текучеството
d. Увеличава производителността 



Photo/image/graphic/video here

Източник: https://tinyurl.com/tnpnvz9c

https://tinyurl.com/tnpnvz9c


Препратки
● Pioneer Press, 16 май 2010 г., A Quie: Екипна работа в помощ на бивши затворници да се върнат в 

обществото. Взето от https://www.twincities.com/2010/05/16/a-quie-teamwork-to-help-ex-prisoners-re-enter-
society/

● Как да изградим доверие в екипа: Прост план от 5 точки https://soulsalt.com/build-trust-in-a-team/
● SMART цели: Определение и примери https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
● SWOT анализ Как да разработим стратегия за успех https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
● Ефективна комуникация и работа в екип https://smallbusiness.chron.com/effective-communication-team-work-

3167.html
● 9 съвета за изграждане на доверие на работното място https://www.achievers.com/blog/building-trust-workplace/
● Споделяне на отговорността https://www.fingerprintforsuccess.com/traits/sharing-responsibility-at-work
● Планиране и организиране https://www.beetroot.com/graduate-jobs/careers-advice/planning-and-organising/
● Умения за управление на времето: Определение и примери https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/time-management-skills
● Умения за решаване на проблеми: Дефиниции и примери https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-

letters/problem-solving-skills
● Как да общуваме ефективно с труден екип https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/communicate-with-a-difficult-team
● Дейности за разчупване на леда на работно събитие https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/icebreaker-activities-for-a-work-event
● Изграждане на екип https://theinvestorsbook.com/team-building.html#Example
● Разрешаване на конфликти в екипа Изправете се пред различията, укрепете екипите 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM 79.htm

https://www.twincities.com/2010/05/16/a-quie-teamwork-to-help-ex-prisoners-re-enter-society/
https://soulsalt.com/build-trust-in-a-team/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
https://smallbusiness.chron.com/effective-communication-team-work-3167.html
https://www.achievers.com/blog/building-trust-workplace/
https://www.fingerprintforsuccess.com/traits/sharing-responsibility-at-work
https://www.beetroot.com/graduate-jobs/careers-advice/planning-and-organising/
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/time-management-skills
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/problem-solving-skills
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/communicate-with-a-difficult-team
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/icebreaker-activities-for-a-work-event
https://theinvestorsbook.com/team-building.html#Example
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_79.htm
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