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НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИ И
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Ролята на ментора/наставника е от голямо значение, както в обучителната,
така и в работната среда. Всъщност, от няколко години насам, върху фигурата
на ментора са фокусирани няколко проучвания и разработки. 

„Ролята на координатора на програмата за [наставничество] е да
управлява цялата схема за [наставничество], включително
разработването на механизми за подкрепа, да действа като основна
отправна точка за всички заинтересовани страни в рамките на и
свързани със схемата, да бъде връзка между програмата и 
 ръководителите, както и при отстраняването на проблеми във
взаимоотношенията“ (Koczka, T.,2017 г., стр.248).

 
Следователно, наставникът е основна фигура, свързваща всички различни
измерения на работата и е отправна точка за всички заинтересовани страни.
Очевидно е, че менторът осъществява своята най-важна функция чрез
обучение и насоки, докато напътства. (koki S., стр. 2):

"В образованието наставничеството е сложен и многоизмерен
процес на насочване, преподаване, влияние и подкрепа на
начинаещ/нов преподавател. Общоприето е, че преподавателят
наставник води, напътства и съветва друг учител с по-малък опит в
работна ситуация, характеризираща се с взаимно доверие и вяра".

Сред функциите на наставника, е да бъде отправна точка и да преодоставя
насоки. Съществуват различни подходи и начини за наставничество:

 Традиционно наставничество: пренасяне на ценностите и културата на
организацията. 
  Преходно наставничество: това е по-равнопоставен процес, който се справя
по-добре между културата на организацията и идентичността на
наставлявания.
 Трансформиращо наставничество: това е взаимна връзка, при която
менторът и наставляваният се усъвършенстват едновременно.

Въведение
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За да се разбере по-добре ролята на наставника, е важно да се знаят
основните отговорности: подготвяне на дейностите за обучаемите;  
 активно вслушване в обучаемите и техните нужси и възможности; оказване
помощ  на обучаемия за поддържане на професионални отношения, които
не включват личния му живот; създаване на адеквтен график за
личностното израстване на наставлявания; организиране и управление на
вътрешната среща; насърчаване и подкрепа за личностното развитие;
гарантиране на ангажимент в менторските взаимоотношения; проучване и
разбиране на ролята на менторството и неговата различна перспектива;
участие в оценяването на Менторската програма; отвореност към
решаването на проблеми и обмена на идеи, както и предоставянето на
честна обратна връзка, способна да помогне за развитието на
наставлявания. Целта на този наръчник е именно да помогне на менторите
при изпълнението на техните отговорности и задължения чрез
задълбочено изучаване на необходимите за това ключови меки умения.
Идентифицираните меки умения са: Междуличностни умения; Умения
за решаване на проблеми; Трансверсални умения; Умения за
управление на времето и Бизнес етикет.
По-специално, настоящото ръководство служи като допълнителен ресурс
към Инструмента за самооценка на меки умения.  Инструмент, който е лесно
достъпен на уебсайта на нашия проект: https://softcominvet.eu, позволява на
менторите да се тестват и да разберат собственото си ниво на
компетентност по отношение на разглежданите умения. Още веднъж
следва да се подчертае значението на меките умения за учене и
подобряване на личните умения. Така че настоящото ръководство също е
предназначено да популяризира изучаването и прилагането на меки
умения. След извършване на самооценката, това ръководство ще помогне
на наставника, като компенсира пропуските, оценени чрез Инструмента за
самооценка на меки умения. По този начин наставникът може да премине
директно към подобряване в областта на уменията, където той/тя има
дефицити.
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Е-модул I. Междуличностни умения
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Междуличностните умения ни помагат да намираме общ език с другите, да
се справяме със сложни ситуации, да говорим за потребностите си и да си
сътрудничим, за да се възползваме максимално от всяка възможност. Това
са уменията, които използваме ежедневно, за да комуникираме и
взаимодействаме с останалите хора, както индивидуално, така и в групи. В
настоящия модул ще се съсредоточим върху две от тях, Емоционална
интелигентност и Емпатия.

 
КАКВО

ПРЕДСТАВЛЯВАТ
МЕЖДУЛИЧНОСТ

НИТЕ УМЕНИЯ?
 
 

Какво представлява Емоционалната
интелигентност?
Емоционална интелигентност (EI) или Емоционален
коефициент (EQ) е вид социална интелигентност, която
включва способността за управление и наблюдение на
собствените ни емоции, както и емоциите на другите,
да ги разграничаваме, използвайки информацията, за
да управляваме мисленето и действията си.
Eмоционалната интелигентност помага за
изграждане на по-здрави взаимоотношения,
постигане на успехи в училище и на работа и за
постигането на кариерни и лични цели. Може също
така да помогне за свързване с чувствата и емоциите,
да превърне намерението в действие и да подпомогне
вземането на информирани решения.  Според Гоулман
емоционалната интелигентност се състои от три
компонента:

Самоуправление – Вие сте в състояние да контролирате импулсивните чувства и
поведение, да управлявате емоциите си по здравословни начини, да поемате
инициатива, да следвате ангажиментите и да се адаптирате към променящите се
обстоятелства.
Самоосъзнаване – Разпознаване на собствените си емоции и как те влияят
върху вашите мисли и поведение. Познаване на своите силни и слаби страни,
както и наличие на  самочувствие.

Управление на взаимоотношенията – Знаете как да развивате и
поддържате добри взаимоотношения, да общувате ясно, да вдъхновявате и
влияете на другите, да работите добре в екип и да управлявате конфликти.
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕМПАТИЯТА?
много теории и концепции са написани, за да се определи какво означава да
си емпатичен, но всички те споделят идеята, че емпатията е форма на
връзка, която позволява да се поставите на мястото на някой друг и
да разберете какво изпитва, как да се чувства в дадена ситуация,
вместо да само да съчувствате.  Това е утешителният глас, който си
казваме един на друг, когато ни кажат: „Не сте сам“.
Емпатията не означава да съжаляваш някого, а по-скоро да гледаш на даден
човек като на равен или на същото ниво като себе си и да се опиташ да го
разбереш или да се свържеш с него. Емпатията е актът на разпознаване на
емоциите на другите и влизане в техните обувки, тъй като вие сте този,
който преживява, през какво преминават
 Даниел Голман идентифицира пет ключови елемента на
емпатията:

Разбиране на другите: По отношение на емпатията, разбирането на другите
означава усещане на  другите. Бъдете наясно с чувствата им и се интересувайте
от притесненията им. Това изисква активно слушане и наблюдение на
невербалните сигнали.

Развитие на другите: Това означава да се разбират силните и слабите
страни на другите и да им се помага за развитието на пълния потенциал.
Трябва да ги поздравите за постиженията им, да предоставите обратна връзка,
а също и съвет, от който може да се нуждаят. 

Ориентиране към нуждите и услугите: Този елемент се прилага предимно
в работна среда. Това означава да се грижим повече за нуждите на клиентите и
да намираме начини да ги удовлетворим максимално. 
Ползи от многообразието: Възползването от многообразието означава 
 показване на уважение към различните културни, финансови и социални среди,
инайки предвид, че всеки човек би могъл да допринесе с новости. Гледайте на
многообразието като на възможност за просперитет.
Политическа осведоменост: Политическите умения означават усещане и
реагиране на емоционалното състояние на групата и предприемане на
действия въз основа на това знание.
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Емпатията и емоционалната интелигентност са
ключови за изграждането на успешни и
ползотворни взаимоотношения и основната цел
на емпатията и емоционалната интелигентност е
установяването на по-добри взаимоотношения,
така че „пасивната агресивност да бъде заменена
с честни, откровени взаимодействия;
конфликтите да бъдат разрешавани по начини,
които отчитат емоциите, като по този начин се
предотврарява по-късното им проявление с още
по-негативни последици; така че да се осигури
изграждането на психологически безопасни
култури, вместо места, където хората се страхуват
да бъдат“.

ЕМПАТИЯ И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
ОЗНАЧАВАТ:

Наставляваните и наставниците са с положителна нагласа

Добро познаване на хората

Идентифициране на техните чувства

Приемане на промените

Определяне на граници

Подобряване слабостите на другите и опознаване на техните
силни страни.

Създаване на среда, в която да е интересно

Избягване на сравненията



ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ
ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЕМПАТИЯ И ЕМОЦИОНАЛНА
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ:

Юношеството е критичен етап от живота на наставляваните,
който представлява огромни предизвикателства за личностното
развитие и по-специално за развитието на тези междуличностни
умения, като емпатия и ЕИ, в контекст на емоционалния водовъртеж,
който те преживяват на субективно ниво, ситуацията може да бъде
сложна и трудна за тях. Да бъдеш съпричастен означава да
контролираш емоционалните реакции и да избереш да култивираш
по-положителна нагласа, и в този етап това може да изглежда по-
трудно за овладяване. Наставника/ментора/учителя "налага отвън"
своите действие, като това често се възприема и счита за лична
атака. В тази връзка е възможно неговото отхвърляне и
противопоставяне от странана обучаемия. 
 

Липса на обучение по емпатия и ЕИ за ментори.
Трудности при прилагането на тези емоционални
умения.
Негативната среда възпрепятства развитието
на емоционалната интелигентност и
съпричастност и при децата и младите хора,
поради това включването на социално-
емоционални умения в програмите за
обучение на преподаватели, с цел обръщане
на внимание на социалните и емоционални
умения в класната стая, е ключов фактор в
борбата срещу всяко препятствие.
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Дейност 1: Играта на изключване (фирма/училище)

E-модул I. Междуличностни умения
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.• Необходими материали: Лепящи листове в три различни цвята
• Продължителност: 30 минути
. Описание на дейността стъпка по стъпка:

- Разделете участниците на 3 групи. Поставете листче на челото на всеки един
участник: червена за една група, зелена за друга и синя за трета.
- Кажете на участниците, че всички Зелени са на 30 и 40 години и че имат цялата
власт. Дайте им столове за сядане и сладкиши. Кажете на червените, че всички
са над 65 години и да стоят заедно с носове, опряли в една стена, и да не се
оглеждат и да говорят.
- Кажете на Сините, че всички те са под 18 години и че трябва да правят точно
това, което казват Зелените. Можете да дадете на Зелените някои предложения
за "указания", като например да подскачат на един крак, да правят лицеви упори,
да издават животински звуци, да се преструват на слонове и др. 
- Повторете със сините, които са на възраст 30 и 40 години и притежават цялата
власт, червените са под 18 години и следват инструкциите на сините, а зелените
са над 65 години, опряли носове до стената.
- Повторете с Червените, които са на възраст 30 и 40 години и притежават
цялата власт, Зелените са под 18 години, следват техните инструкции, а Сините
са над 65 години с носове до стената.
- Съберете отново групата в кръг. Помолете всички участници да премахнат
точките от главите си и да разклатят ръцете и краката си, като дишат дълбоко.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че участниците се отърсват от всеки гняв, натрупан в
играта, и имат възможност да обсъдят как играта ги е накарала да се почувстват.
• Оценяване - Фасилитаторът  следва да зададе няколко допълнителни
въпроса, за да оцени резултатите от дейността:
Как се чувствахте по време на заниманието? Тази игра отразява ли
отношението към хората от различни възрасти във вашата общност/
училище? Как се третират младите хора? Как се третират възрастните хора?
Кои други групи във вашата общност/училище изпитват изключване? Къде
във вашата реалност откривате сходство с играта? 

 



Дейност 2: Собствените чувства  (фирма/училище)
.• Продължителност: 30-45 минути. 

• Ключови термини/специална лексика за/по време на дейността

Настоящото упражнение може да помогне на обучаемите да работят
върху едно от най-фундаменталните умения, свързани с емоционалната
интелигентност: разбиране и приемане на собствените си емоции.

Описание на дейността стъпка по стъпка:
- Ще ви трябва група хора за тази дейност, но можете също да я
промените, за да работи само с една двойка. Ето как да го направите:
- Разделете групата си на двойки и ги накарайте да седнат достатъчно
далеч от една от друга, за да получат усещане за уединение.
- Нека всяка двойка реши кой каква роля ще има първоначално.
- Кажете на членовете на групата, че всеки от тях ще има възможност да
сподели преживяване, при което се е почувствал като жертва. След като
единият партньор обясни преживяването, той трябва да обясни възможно
най-подробно как се е почувствал в резултат на преживяното, като
помисли за конкретните си чувства в момента и как това му се отразило
впоследствие. 
- Оставете около 15 минути на първия партньор да сподели и на двойката
за обсъждане, след това ги накарайте  да си сменят ролите.
• Оценяване: Ако изпълнявате тази дейност в група, съберете всички
отново заедно и проведете групова дискусия, като използвате въпроси,
подобни на тези:
-Какво си помислихте първо, когато ви казаха да споделите трудно
преживяване с друг човек?
-Как успяхте да го споделите? Как се почувствахте, когато го споделихте с
някой друг?
-Как се почувствахте, след като признахте и приехте емоциите си?
-Това упражнение помага ли да приемем как определени преживявания
ни карат да се чувстваме и че няма нищо лошо да се чувстваме по
определен начин след негативни преживявания?
-Чувствате ли се по-спокоен, след като приехте емоциите си, породени от
преживяното?
-Бихте ли обмислили да използвате това упражнение, за да оцените и
признаете емоциите си след негативни преживявания?

 

Е-модул I. Междуличностни умения
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Критичното мислене е способността за ясно и
рационално мислене, разбиране на логическата
връзка между идеите и може да се опише като
способност за ангажиране в рефлексивно и
независимо мислене. По същество критичното
мислене изисква да се използва способността за
разсъждение, като се създадар условия
обучаемите да бъдат активни обучаеми, а не
пасивни  получатели на информация.

Е-модел II. Умения за разрешаване на
проблеми
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КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВА
КРИТИЧНОТО

МИСЛЕНЕ?
 

Критичното мислене способства за достигането до най-доброто
възможно решение, до което мислещият може да достигне. На по-
обикновен език това е начин да се използва всичко, което в момента
заема ума, така че да се стигне до най-доброто възможно заключение.
Критичното мислене е и общо умение за даване на обратна връзка и
по-конкретно умения за синтез, аргументация и
контрааргументация, интегриране и зачитане на различни
гледни точки и възгледи, индивидуална оценка, различни мнения и
автономност при учене.

Решаването на проблем "е актът на дефиниране на проблем;
определяне на причината за проблема; идентифициране,
приоритизиране и избор на алтернативи за решение; и прилагане на
решение".
Модулът Умения за решаване на проблеми включва пет основни
умения: Критично мислене; Проявяване на инициативност; Гъвкавост;
Адаптивност и бързо учене.

 



Е-модел II. Умения за решаване на
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Критично мислене 
КРИТИЧНО МИСЛЕЩИТЕ СА СПОСОБНИ ДА:

Разберат връзките между идеите.

Определят важността и уместността на аргументите и идеите.

Разпознават, изграждат и оценяват аргументи.

Идентифицират несъответствия и грешки в разсъжденията.

Подхождат към проблемите по последователен и
систематичен начин.

Размишляват върху обосновката на собствените си предположения,
вярвания и ценности.

ДЕЙНОСТИ И ИНСТРУМЕНИТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА
КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ:

# РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

# 
ВЗ

ЕМ
А

Н
Е 

Н
А

РЕ
Ш

ЕН
И

Я

# ОЦЕНЯВАНЕ
# 

О
БЯ

СН
ЕН

И
Е

# НАБЛЮДЕНИЕ #  РАЗСЪЖДЕНИЕ

# АНАЛИЗ

# ИНТЕРПРЕТИРАНЕ
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Критично мислене 

ПРИМЕРИ/СЪВЕТИ:

Размишление по дадена тема или проблем по обективен и
критичен начин

Идентифициране на различните налични аргументи, във връзка с
конкретен проблем

Оценяване на гледна точка, за да се определи доколко тя е силна
или валидна 

 Отбелязване на това какви последици може да има дадено
изявление или аргумент

Разпознаване на всички слабости или отрицателни елементи, за
които има в доказателствата или аргументите

Осигуряване на структурирана аргументация и подкрепа за довод,
който искаме да направим

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ
ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ПО КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ:

Липса на обратна връзка и комуникация

Лошо взаимодействие с връстници/колеги

Невъзможност за създаване на различни работни сценарии

Липса на създаване на пространства за обмен на идеи и практики



Е-модул II. Умения за решаване на
проблеми

12 НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИ И
МЕНТОРИ В МСП И ПОО

Критично мислене 

Дейност 1: Създайте вашата собствена история
Стъпка 1: Всички ученици получават химикал и лист. На всеки лист е
написана една проблемна ситуация и една суперсила.
Стъпка 2: Всеки ученик избира три предмета в стаята, които могат да му
помогнат да разреши ситуацията.
Стъпка 3: Всеки ученик създава една история за решаване на проблема.
Стъпка 4: Обединете групата и повторете същото упражнение, но този път
всички проблемни ситуации трябва да бъдат решени с помощта на целия
екип.
Стъпка 5: Прочетете пред всички групи историите, които са създадени.
Стъпка 6: Анализирайте разликите между историите, решени от цялата
група и отделните индивиди.
Стъпка 7: Изразете и споделете своите мисли и предложения.

Дейност 2:  Табло за визуализация  
Стъпка1: Разделете всички ученици в различни групи.
Стъпка 2: Всяка група избира една държава, върху която трябва да се
фокусира.
Стъпка 3: Всички групи започват да мислят и намират стереотипи за
избраната страна. Всички стереотипи трябва да бъдат записани или
нарисувани на хартия.
Стъпка 4: Всички групи представят работата, която са извършили.
Стъпка 5: Всички заедно говорят за същността на стереотипите,
опитвайки се да акцентират върху собствената си критика.
Стъпка 6: Дебрифинг, посочване на окончателните изводи от
упражнението.
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Проявяване на инициативност

КАКВО Е
ПРОЯВЯВАНЕ НА

ИНИЦИАТИВНОСТ?

 

Поемането на инициатива означава 
 проактивно мислене  относно задачите - не
просто отмятане по  списък, но и добро
изпълнение.  Става въпрос за изминаване на
допълнителен път  по основните възложени
задачи, обмисляне на усложненията и поемане на
работа, преди някой да е наредил това. Поемане
на инициатива означава забелязване на
възможности и предприемане на действия.

ПРОЯВЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВНОСТ ОЗНАЧАВА:

Дава възможност за отличаване в колектива/конкуренцията 

Изграждане на увереност в професионалния и личния живот

Предлагане на помощ при решаването на пролеми

Повишаване на нивото на удовлетвореност на работно място

Инициативата е първоначалното от поредица от действия.
Инициативността може също да означава лично качество, което
показва готовност да се свършат нещата и да се поеме отговорност.

Повишаване на шансовете ви за кариерно развитие

Укрепва връзките ви с колеги и членове на вашия екип

Изграждане на по-добри умения за критично мислене и решаване 
на проблеми 
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Проявяване на инициативност
ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА
Уменията за проявяване на инициативност

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Вътрешни: Всичко е въпрос на изграждане на увереност и опит и
намиране на вашия глас. Имате полезни умения и перспективи,
които да предложите на работното си място. Задаването на
въпроси, когато не сте сигурен в информацията, не ви кара да
изглеждате зле или мързеливи. Това показва, че сте ангажирани и
желаете да бъдете екипен играч и да преодолявате
предизвикателствата.

Външни: Използвайте увереността си, за да говорите и бъдете
готови да водите. Ако изглежда, че член на екипа или ръководител
създава препятствия или не ви зачита, трябва да се заемете с това.

Активно включване по време на срещите на екипа

Изискване за конструктивна критика и обратна връзка за
работата ви

Съдействие, когато някой има нужда от помощ, и проява на интерес
към напредъка на екипа

Справяне с проблемите, без да ви молят за това

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИ И
МЕНТОРИ В МСП И ПОО
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Проявяване на инициативност  
Дейност 1: Мащабиране

 
Стъпка 1: Подгответе история и я разделете на няколко фрагмента.

Стъпка 2: Всички участници получават историята вече разделена на
няколко части. Тяхната цел е да намерят правилната последователност
и за да я направят, те трябва да започнат да си сътрудничат помежду си,
като правят предположения.

Стъпка 3: Дебрифинг, обсъдете начина, по който са намерили
решенията и подхода, който са използвали помежду си.

 
Дейност 2: Светлинна скорост

 
Целта на играта е подаването на малки (средно големи) от един
участник на друг за възможно най-кратко време. След като бъде
постигнато добро време, второто предизвикателство е да се намали
наполовина предишното време, което означава, че всеки участник
трябва да измисли различен, по-бърз начин за подаване на топките.
 
Целта на това упражнение е да покаже инициативността на отделните
участници благодарение на постоянно предизвикателство и да ги
насърчи да споделят своите мнения и предложения, за да изпълнят
задачава в перфектно сътрудничество.
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Гъвкавост

КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВА
ГЪВКАВОСТТА?

Mandelbaum (1978) определя гъвкавостта като „способност да се реагира
ефективно на променящите се обстоятелства“. Гъвкавост означава да се 
притежава способността да се преодолява стреса или просто
умение за бързо приспособяване към промените. Наличието на
високо ниво на гъвкавост улеснява воденето на по-малко стресиращ и
забързан живот. Въпреки че гъвкавостта е важна, за много хора е трудно
постижима по различни причини. За щастие подобряването на уменията
за гъвкавост в живота и кариерата е възможно. 

Училищата и програмите за обучение обикновено се фиксират върху
определена кариера, но кариерите на повечето хора не следват точно
предвидими пътеки. Способността да бъдете по-гъвкави в кариерата
означава, че можете да научите нови умения и да поемете
отговорности извън първоначалната си позиция. Това може да
доведе и до по-големи възможности в кариерата ви.

Да бъдеш гъвкав в рамките на програма за обучение е много полезно,
защото ти позволява да преодолееш границите си и да излезеш
извън зоната си на конфорт, не само като преминеш изпитанията и
задачуте, които ти се дават, но и като създадеш свой собствен
персонализиран житейски път.

 "Гъвкавостта е склонността на участник или
система да проявява вариации в дейностите
или състоянията, които са свързани с други

вариации и са желателни с оглед на тези
вариации". (Jonsson, D., 2007г., стр.3).
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Гъвкавост

ГЪВКАВОСТ ОЗНАЧАВА:

Менторът да може да импровизира и да адаптира практиката, за
да отговаря на ситуацията и обучението на начинаещия.

Менторът трябва да бъде гъвкав в своя занаят, както по
отношение на установените начини на преподаване, така и по
отношение на характера им.

Менторът трябва да следва развитието на обучаемия и
промяната на неговите/нейните нужди.

Гъвкавостта е от съществено значение
при изграждането на менторските

умения, тъй като, подкрепата винаги се
променя в същия ритъм на знанията и

нуждите на наставлявания. 

За наставляваните, гъвкавата подкрепа е изключително важна,
тъй като за да израснат и да се усъвършенстват, е необходимо да
предизвикат себе си в ситуации, в които нямат толкова много
увереност.
наставляваният трябва да започне да изгражда набор от умения
и цели, на които той/тя може да разчита, за да се изправи пред
различните предизвикателства, предложени от ментора. 
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Гъвкавост
ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА УМЕНИЯТА
ЗА ГЪВКАВОСТ:

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Емоциите могат да повлияят на способността за адаптиране и
приспособяване към нови ситуации и приемане на нови
предизвикателства

Бъдете отворени

Запазете спокойствие и планирайте напред

Давайте на  възможност на наставляваните да работят от вкъщи
или с гъвкаво работно време, предоставяйки обучение или нови
процеси и проявяване на разбиране, когато е необходимо. 

Поучете се от грешките си и ги използвайте, за да изградите свой
собствен път 

Липса на стабилна и конкретна идентичност 

Консервативно отношение към промяна

Голямото предизвикателство е трансформирането на промените в 
 нови възможности, идентифициране и предприемане на
навременни действия, което може да определи успеха на работата
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Дейност1: Отговор с последната дума

Дейността се състои в игра на импровизация с цел повишаване на
умствената гъвкавост на участниците. 
Тези импровизационни игри работят с двама или повече участници; един
участник започва да казва едно изречение и след това следващият
участник трябва да създаде ново изречение, използвайки като първа дума
последната дума от предишното изречение.
Упражнението подчертава и важността на активното слушане, за да
отразим един друг; по този начин участниците подобряват
способността си да бъдат по-гъвкави в отношенията си с други хора.

Дейност 2: Карти шедьоври

Стъпка 1: Разделете всички участници на групи от по двама души и им
дайте едно тесте карти. 
Стъпка 2: Единият участник (А) от група трябва да създаде конструкция от
картите, без другия (Б) да вижда процеса на създаване.  
Стъпка 3: Създадената конструкция се показва в готов вариант на
участник (Б).  
Стъпка 4: След огледа на конструкцията, тя се разрушава с цел да се
пресъздаде от участник (Б) само чрез следването на инструкциите на
участник (A). Участник (Б) трябва да спазва стриктно инструкциите.
Стъпка 5: Разменете ролите и вижте разликите в общуването и
изпълнението на задачата. 
Стъпка 6: Дебрифинг: всеки партньор споделя своите поуки,
впечатления,  изводи и предложения. 
 .

Гъвкавост
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Адаптивност

КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВА

АДАПТИВНОСТТА?

Адаптивността е способността за справяне с нещо ново, неочаквано,
което променя ситуацията, поставяйки нови предизвикателства (Martin,
A. J., 2010 г.). 

Следователно, адаптивността не е нищо повече
от умението, което позволява на човек да
може да се нагласи към променяща се
среда, изправяйки се по този начин пред
предизвикателството, което носи всяка промяна.

„Адаптивността“ формално се определя
като способността за адаптивно регулиране
на когнитивните способности, емоциите и
поведението в отговор на нови, променящи
се и/или предизвикателни условия и
обстоятелства” (Martin, 2010 г.).

Ето защо наставничеството е толкова важно, тъй като поведението и
контролът/разбирането на емоциите са фундаментални за успешното
обучение. Изключително важно е наставникът и обучаемият да свикнат
и да се адаптират към поведението на другия и да се развиват заедно,
за да преодолеят предизвикателствата в обучението.
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Адаптивност

АДАПТИВНОСТ ОЗНАЧАВА:

Даване на насоки и умение за справяне с всички различни
личности на своите обучаеми.

Стимулиране на самоусъвършенстват и подобряване на
разбирането на личността на самите обучаеми.

Способността на ментора постоянно да се нагажда към
промените на обучаемия по време на обучението.

Всички страни, участващи в
обучението, трябва да се променят

и растат едновременно и винаги
да се адаптират към новата
ситуация, която възниква. 

По време на обучение, обучаемите непрекъснато са подложени
на стрес и предизвикателства по отношение на аспекти, които
може да са нови и сложни за разбиране. Поради тази причина
адаптивността е от решаващо значение за успеха на обучението.

Обучаемият трябва да извоюва лидерска позиция и насоки от
ментора. 
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Адаптивност
ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА
УМЕНИЯТА ЗА АДАПТИВНОСТ :

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Липса на приемане и отказ да се поеме отговорност върху
ситуацията

Приемане и извличане на поуки от грешките си

Приемане на промените и директно изправяне пред тях

Изследване и изучаване на непозната среда, без страх от задаване
на въпроси

Прилагане на изводите от допуснатите грешки за изграждане на
свой собствен път

Липсата на ангажираност за откриване на нови хоризонти и
изучаване на промените създава пречки, когато целта в
подобрение на уменията за адаптиране

Ментални и емоционални прегради, които не позволяват
адаптиране към нова реалност, и предизвиква чувства на страх и
неудобство
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Дейност 1: Променете външния си вид
 

Стъпка 1: Разделете всички участници по двойки.
Стъпка 2: Помолете единия участник да определи този, който ще  бъде 
 наблюдател, а другият, е със задача да прави промени.
Стъпка 3: Единият участник затваря очи, той е с ролата на набюдател.
Стъпка 4: Докато наблюдателят е със затворени очи, другият започва да
прави 5 промени.
Стъпка 5: Наблюдателят има 30 секунди, за да разбере какво се е
променило.
Стъпка 6: Разменете ролите и повторете упражнението.
Стъпка 7: Повторете упражнението, като направите 10 промени.
Стъпка 8: Дебрифинг, всички участници описват чувствата и
преживяното след провеждане на упражнението.

 
Дейност 2: Смяна на местата

 
Стъпка 1: Помолете всички участници да сменят местата си.
Стъпка 2: Задайте няколко въпроса относно промяната.
Стъпка 3: Повторете стъпки 1 и 2.
Стъпка 4: Дебрифинг.

Адаптивност



2
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Бързо учене

КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВА

БЪРЗОТО
УЧЕНЕ?

Бързото учене е умение, с което хората успяват да намалят времето
за придобиване на определени знания. 
Тази способност може да бъде или вродена, или стил, придобит чрез
упорит труд. Всъщност има различни методи за подобряване на
вниманието и разбирането. Това умение е от съществено значение
както за менторите, така и за обучаемите.

БЪРЗОТО УЧЕНЕ ОЗНАЧАВА:

За ментора, това е основна компетентност, която
му позволява да разбере нуждите на обучаемите.

Улесняване на прилагането на други умения
като адаптивност и гъвкавост. 

Подпомага ефективността на ментора
радикално, създавайки перфектен синтез между
подхода на преподаване и поведението на
обучаемия.

По отношение на обучаемите, връзката с наставника е изключително важна
за определяне на новите умения и за създаване на подходяща форма на
оценка. По-специално, компетентността за бързо учене подчертава усилията
на обучаемия и повишава удовлетворението на наставника, което
автоматично усилва неговата  ангажираност като лидер.

Ефективността на обучаемия получава голямо подобрение благодарение
на неговата/нейната ангажираност към обучението, показвайки нови
важни компетенции като:
Точност; самодисциплина; самоосъзнаване; укрепване на знанията;
обективна ориентираност.
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Бързо учене
ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА
УМЕНИЯТА ЗА БЪРЗО УЧЕНЕ:

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ  И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Що се отнася до наставниците, много от тях може да са уверени в
способностите си и не отделят повече време за изучаване на нови
техники на преподаване или оценяване обучаемите, като
ограничават обучаемите в категории, които не позволяват
развитието им. 

Водене на бележки и създадаване на схема на урока

Изучаване и събиране на няколко вида материали

Усилия за разбиране и прилагане на предоставените ресурси, както и  
съсредоточаване върху приложенията и примерите.

Водене на бележки и схеми за всички ваши обучения и напредък

Наблюдение на обучаемите и менторите

Що се отнася до обучаемите, най-големите пречки несъмнено са
мързелът и липсата на страст към работата, която трябва да се
свърши. В допълнение към тези два проблема често се добавя
арогантност, която пречи на обучаемия да следва точно
инструкциите на ментора, което от своя страна прави обучението
неефективно.
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Дейност 1: Игра за запаметяване
Стъпка 1: Накарайте всички участници да гледат поредица от
изображения. След като приключи, всички участници трябва да
пресъздадат реда и да направят кратко описание на изображенията.

Стъпка 2: Накарайте ги да гледат втора поредица от изображения;
този път участниците имат възможност да си водят бележки. След това
те трябва да подредят поредицата и да направят кратко описание на
изображенията, без да гледат бележките.

Стъпка 3: Дебрифинг, всички участници говорят за разликите в
резултатите между стъпка 1 и стъпка 2.

Дейност 2: Състезание по запаметяване 
Стъпка 1: Всеки участник написва история.

Стъпка 2: В произволен ред всеки участник прочита на глас историята

Стъпка 3: Участниците могат да използват всички методи за
запомняне  историите.

Стъпка 4: В края на всички истории, фасилитаторът задава въпроси, с
цел да разбере до каква степен са запомнени историите.

Стъпка 5: Обучаемият, който се е справил най-добре, печели играта.

Бързо учене



„Трансверсалните (преносими) умения са тези, които обикновено се
считат за несвързани конкретно с определена работа, задача,
академична дисциплина или област на знанието, а са умения,
които се прилагат в голямо разнообразие от ситуации и работни
условия (IBE 2013 г.). Тези умения са все по-търсени от обучаемите, за
да се адаптират успешно към промените и да водят смислен и
продуктивен живот.

Е-модул III. Трансверсални умения
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КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВ

АТ
ТРАНСВЕРСАЛ

НИТЕ
УМЕНИЯ?

 

Примери и определения за Трансверсални умения:

Критично и иновативно мислене

Междуличностни умения 

Умения за водене на преговори 

Комуникация

Екипна работа

Начини за използване на езика 

Сътрудничество

Вътрешноличностни умения (напр. самодисциплина, ентусиазъм,
постоянство, самомотивация и т.н.)
Глобално гражданство (напр. толерантност, откритост, уважение
към многообразието, междукултурно разбирателство и др.)
Медийна и информационна грамотност като способност за
намиране и достъп до информация, както и за анализиране и оценка
на медийно съдържание (UNESCO 2014)”.



28 НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИ И
МЕНТОРИ В МСП И ПОО

ТРАНСВЕРСАЛНИТЕ УМЕНИЯ ОЗНАЧАВАТ:

 За ментора и обучителя Критичното и новаторско мислене е
много важно умение, тъй като в зависимост от условията и
изискванията, той може да управлява процесите по подходящ начин,
създавайки интересна, позната и достъпна среда. В същото време
иновативното мислене позволява на обучителя да реагира по
креативен начин на извънредни ситуации и управление на кризи. 

Е-модул III. Трансверсални умения

Междуличностните умения определят до голяма степен
способността на обучителя за маневриране и адаптивност  при
всякакви обстоятелства, които могат да изискват взаимодействие,
комуникация с партньори-обучители, в случаите, когато е необходимо
използването на друг език и със сигурност способността за даване на
насоки, съвети, изготвяне на упражнения за обучителя, който ще
действа ефективно в учебния процес и ще създаде по-интересна
атмосфера.
Вътрешноличностните умения са в по-голямата си част от характера
на всеки обучител и в същото време умения като ентусиазъм и
самомотивация произтичат от обратната връзка, която обучителя
получава от работното място, партньорите, ефективността на обучаемите
и т.н., но те са много важни за личността на обучителя, тъй като
насърчават учебния процес и засилват неоходимата позитивна
атмосфера,  

Глобално гражданство - способност за локализиране и достъп до
информация, както и за анализиране и оценка на медийно съдържание.
Обучителите, притежаващи тези умения, имат представа за своите
обучаеми и са в състояние да отговорят на тяхната интеграция в
съвременния социален контекст и неговите изисквания.
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ТРАНСВЕРСАЛНИТЕ УМЕНИЯ ОЗНАЧАВАТ:

 За обучаемия Критичното и новаторско мислене е много важно
умение, тъй като в дългосрочен план той може безпроблемно да участва 
 в дейности, дискусии и т.н. и има способността както да преценява, така и
да може да изразява собственото си мнение, но също така и новаторски
идеи, съчетани обаче с необходимите знания, информация и обучение,
което е получил.

Е-модул III. Трансверсални умения

Междуличностните умения са едни от най-важните меки умения, които
обучаемият трябва да придобие, за да може да реагира на всякакви
обстоятелства на професионално и социално ниво като цяло. Наистина, в
комбинация с вътрешноличностните умения като самодисциплина,
ентусиазъм, самомотивация и т.н. те създават завършен и перфектен
външен вид за обучаемия и в същото време му дават увереност да се
движи бепролемно, както на индивидуално така и на групово ниво, да има
настроение по отношение на темите, върху които работи и постоянно
възобновяема мотивация.
Глобално гражданство - Медийна и информационна грамотност,
както способността за намиране и достъп до информация, така и за
анализ и оценка на медийно съдържание. Горните две
трансверсални умения са свързани с това, което беше споменато
по-горе по отношение на критичното мислене и иновативните
идеи, които менторът притежава - толерантност, откритост,
уважение към многообразието, междукултурно разбирателство и
способността за намиране и достъп до информация, както и за
анализ и оценка на медийно съдържание което включва
глобалността на мисленето и изразяването на новаторски идеи
чрез критичното мислене, което притежава.
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ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА
ТРАНСВЕРСАЛНИ УМЕНИЯ:

Симулацията може да има елементи на ролева игра, ако участниците се
чувстват комфортно. Ако сценарият е свързан с работата, обучаемите ще
трябва да изпълняват различните роли на сценария (т.е. клиент, служител,
мениджър по човешки ресурси и т.н.).

Сценарии за разрешаване на конфликти
Обучителят създава собствен сценарий на проблемен казус, за чието
разрешаване е необходимо мобилизиране на меките умения, които той
изследва.

- Помолете обучаемите да създадат свое решение на казуса, индивидуално или
чрез обсъждане на проблема, пред който са изправени 
– Но в този случай това трябва да е сценарий, който представя повечето от
участниците. Това е по-добър вариант за малки групи или групи, които са
работили заедно известно време.

- Може да бъде и сценарий, пряко свързан с конкретното работно
пространство. Това добавя уместност и полезност, но отнема част от
забавлението. Можете да изберете това при групи на по-големя възраст.

Пример: възложена ви е конкретна задача, но не сте сигурни как да
продължите. Вашият ментор е зает в момента. Какво правите?
Обучителят създава условия за симулация, като изпълнение на театрално
представление, което зависи от преценката на обучителя. Тази техника
позволява на обучителя да влезе в процеса на култивиране чрез действието
на своите меки умения и в същото време да види в кои случаи има нужда от
тях, според различните сценарии, предложени от обучителя.

- Последната стъпка е не само да се договорите за най-подходящото решение,
но и да измислите 1-2 резервни планове. Това помага за гъвкавостта и
уменията за решаване на проблеми, тъй като в действителност нещата не
винаги вървят по план. Проведете дискусия с целия екип в края на
упражнението.
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ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА
ТРАНСВЕРСАЛНИ УМЕНИЯ:

Лични анекдоти за изграждане на емпатия 

Обучителите споделят лични случки, които създават меки умения в
областта на обучението и помагат на обучаемите да съчувстват на своите
съученици, учители, възможни професионални партньори и самите
обучители.
Понякога е необходима само история, за да се подчертае важността на
разбирането, комуникацията и състраданието. Участниците виждат нещата
от различна гледна точка и научават за механизмите за справяне и
мотивацията на другите.

Например, ядосаният съученик, който ви е нападнал, може да е имал лош
ден - неговият начин да се справи със стреса е да избухне към най-близкия
служител. Вашата случка показва на обучаемите, че историята винаги има
две страни. Вслушването в нуждите на клиента и опитът да бъдете
съпричастни към ситуацията му може да направи чудеса.

Също така, вие бихте могли да ги насърчите да изпратят и свои лични
истории. Всеки има уникални знания, които да сподели въз основа на своя
житейски опит. Въпреки това, както при първото упражнение, трябва да сте
сигурни, че всички в групата се чувстват комфортно и че повечето от
участниците са представени (т.е. не биха били изключени от групата по
някакъв признак). 

Какво са почувствали в конкретната ситуация? Как са го изразили?
Бяха ли разбрани емоциите им ? 

В края на упражнението направете дискусия с целия екип.
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ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА
ТРАНСВЕРСАЛНИ УМЕНИЯ:

Сътрудничество в екип

Разделете обучаемите на групи и им задайте общ проблем или тема за
обучение. Например, те трябва да оценят задача, свързана с работата и да
разберат какви меки умения трябва да използват. 

Освен това как могат да изградят всяко умение, за да подобрят представянето
си, те могат да създадат презентация за обща тема, т.е. въображаема
кампания за нов продукт. 

Друг подход е да им дадете оплакване, идващо или от HR, или от колеги, и да
ги помолите да определят най-добрия курс на действие. Какви стъпки трябва
да предприемат, за да постигнат желания резултат? Оплакването може да се
отнася за тях самите, за колега или за компанията. Каква стратегия трябва да
използват във всеки случай?

Всеки отбор ще трябва да представи своето решение на останалата част от
групата. След това всички участници ще обсъдят коя идея смятат за най-
добра и защо. В края на упражнението проведете дискусия с целия екип.

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

2 фактора: Времето, отделено за образователния процес и
предвидената програма, като изпълнение на различни дейности,
дискусия, самоанализ, оценка по време на усвояването на меки умения.

Интровертният характер, липсата на самочувствие, непривличането на
внимание може да действат като спънка в усилията за придобиване на
умения като толерантност, откритост, уважение към многообразието,
междукултурното разбирателство.
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Дейност 1: Адаптивност - Сериозни игри
 

- Вземете лист хартия, формат A3 и нарисувайте пътечка с кутийки една до друга
(както  за Монополи). В средата на дъската поставете 3 купчини карти.

- Има общо 3 категории карти: „гняв“, „търпение“ и „потърсете помощ“.
Можете да нарисувате конкретен символ за всяка категория или просто да
използвате буквите Г, Т и П.

- След това напишете по едно действие на всяка карта, според
категорията. Например, на картите „гняв“ можете да имате действия като „крещя
им“, „не мога да обяснявам повече, затова си тръгвам“ и т.н. На картите
„търпение“ можете да имате действия като „опитвам се да говоря с тях втори
път“, „питам дали има нещо друго, което ги притеснява“ и т.н. След това на
картите „потърсете помощ“ можете да имате действия като „не мога да намеря
решение, затова се обаждам на моя началник“ , „питам колега“ и др.
- Маркирайте полетата на дъската със символите/буквите, като ги редувате.
Може да бъде Г,  Т , П, Г,  Т , П, Г, Т , П, Г, Т , П и т.н

Как се играе: даден ментор започва да разказва история от опита си. Тя може
да бъде реална или въображаема.

- Обучаемите хвърлят зара и преместват толкова кутии, колкото са общия брой.
- След това те трябва да вземат карта според символа/буквата на полето/
кутийката, в която са попаднали и да я прочетат на глас.
- Ако играете с повече от 1 играч, следващият играч трябва да
продължи историята (след като бъде прочетена картата с действие) и да
хвърли заровете отново. Ако играете само с един играч, същият играч
продължава историята. Играта приключва, когато стигнат до финалното поле. 
Заключение: Проведете дискусия с участниците. Кога ситуацията излезе извън
контрол? Защо? Какво биха направили различно, ако можеха?



Дейност 2: Отворена викторина
 

- За това упражнение менторите ще трябва да отговарят на въпроси
относно обучаемите, опитвайки се да ги разберат и да общуват с тях по-
ефективно.

Примерни въпроси: как се чувстват обучаемите, когато им крещят?
Какво точно им минава през ума? Какво искат да правят след
това?

Обсъдете различните типове личности, с които един ментор може да се
сблъска и най-добрия начин да се справите с всеки от тях. Как можете да
извадите най-добрите качества в един екип?

Други въпроси биха могли да включват по-конкретни ситуации. Можете да
използвате пример за реална ситуация на работното място, включваща
менторите и техните обучаеми. Може да бъде и случка от опита на
менторите, от времето когато самите те са били обучаеми.

Какво стана? Защо? Сега участниците трябва да задават въпроси
като „Защо?“ и как?", за да се опитат да обяснят ситуацията
възможно най-добре.
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След прилагането на горните насоки и упражнения е важно
участниците да въведат процес на самооценка по отношение на
уменията, които са придобили, до каква степен са ги усвоили, какво
биха могли да направят или помислят по-добре, което би им
помогнало, при какви други случаи биха могли да бъдат
подпомогнати от съответното умение и т.н.



Управлението на времето е способността да използвате времето си
продуктивно и ефективно. Целта е да организирате задачите си и да
използвате времето си ефективно, за да осъществявате повече неща
всеки ден. Това може да помогне за намаляване на нивата на стрес и
подобряване на производителността както на работа, така и у дома.

Е-модул IV. Умения за управление на
времето
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КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВАТ

УМЕНИЯТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА

ВРЕМЕТО?
 

Уменията за управление на времето обхващат голям
брой умения, които улесняват по-добрата организация.
Някои от основните умения за управление на времето
включват организационни и  компетенции за
приоритизиране, както и спазване на крайните срокове.
Сега нека се съсредоточим върху: Организационни
компетенции; Компетенциите за приоритизиране и
спазване на крайните срокове.

Уменията представляват практически знания за делегираните
отговорности; как се идентифицират спешните задачи; за начините за
изработване на  успешни планове за действие, включително подготовка на
стратегически решения и управление на екипи; и за ефективното
делегиране на задачи, за постигане на целите и задачите на компанията, за
спестяването на  пари, време и усилия.
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Организационни компетенции
Организационните компетенции включват способността за:
идентифициране и напомняне на другите за собствените им отговорности;
способността за изпълнение на няколко задачи или за работа по различни
проекти, при едновременно разпределение на времето и ресурсите по
подходящ начин; способността да се развиват положителни, здравословни
техники за справяне; отговорност за крайни срокове; и намаляване на
източниците на стрес в работната среда.

Планирането като съществен елемент и
основа на организационните умения може да
повлияе върху постигането на целите и
резултатите от всяка дейност. Един план може да
бъде прост или сложен, но по-важното е как ще
бъде изпълнен и дали ще генерира по-добри
резултати. Някои от най-важните необходими
умения, когато става въпрос за планиране,
включват: Анализиране; Оценка на данни;
Вземане на решения и планиране.

Физическата организация не включва само чисто и организирано
бюро. Това също така включва оформлението на работното пространство
и цялостния външен вид на работната зона. Лошо организираното
работно пространство може да доведе до загуба на ресурси, физически
дискомфорт и понижени нива на производителност.

За да се организира и управлява  екип и за да се гарантира неговата
ефективност е от съществено значение тази относително малка група,
наречена екип, да споделя общи цели, да споделя награди и отговорности
за постигането им, да има определено доверие в групата, да работи при
условия които насърчават открито изразяване на идеи, мнения,
несъгласия и чувства. Също така е от основно значение да има атмосфера
на взаимна подкрепа в екипа. 
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ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМПЕТЕНЦИИ ОЗНАЧАВА:

Е-модул IV. Умения за управление на
времето
Лошата организация обикновено означава по-ниска производителност и
пропуснати възможности и може да доведе до повишено отлагане и стрес. Когато
на работното място са налице лоши организационни умения, нивато на
производителност и ефективност ще бъдат неблагоприятно засегнати.

Лошите организационни умения пречат на фокуса ви. „Лошите организационни
умения са пречка за производителността. Вместо да можете да изпълните работата,
лошите организационни умения ще ви накарат да се ровите в документи и да се
опитвате да обособите чиста зона в работното си пространство. Прекарвайки цялото
това време без да сте продуктивни кара вашата ефективност да страда, което няма да
изглежда добре за вашия началник“. От решаващо значение е насърчаването на
добри организационни умения, за да може задачите да се изпълняват по ефективен и
продуктивен начин.

Лошите организационни умения могат да повлияят на управлението на времето,
могат да повлияят на това как нещата могат да бъдат завършени навреме. Тъй като
времето е ценен фактор за всеки бизнес, трябва да му се даде адекватна стойност.
Въпреки това, когато нещата и процесите не са организирани, времето може да бъде
загубено и да се отрази на ресурсите на компанията. С лоши организационни умения
няма да можете да изпълнявате задачите си, да спазвате крайните срокове, да
приоритизирате спешните задачи и да изпълнявате ежедневните си задачи.
Резултатът: по-ниска производителност и лоши резултати от работата.

Лошите организационни умения също могат да повлияят на здравето ви. Когато
имате лоши организационни умения, е по-вероятно да получите стрес и безпокойство.
Настроението ви може да бъде повлияно от лошо организирано работно място. В
крайна сметка тези стрес и тревоги могат да допринесат за рисковите фактори за
неблагоприятни здравословни състояния. Според препоръките на списание Health
Life, „...просто имайте предвид, че организацията е решаващ избор за начин на живот,
който оказва влияние върху вашата производителност, бдителност, фокус, психическо
и емоционално здраве и нива на стрес. Важно е да разберете, че заслужавате да
живеете без стрес, а организацията ще ви помогне по пътя към по-голяма
релаксация". Липсата на организационни умения може да ви накара да забравите да
се грижите за здравето си, като например да спите пълноценно, да ядете
здравословни храни и да насърчавате активен начин на живот.

Лошите организационни умения оказват влияние върху професионалното ви
израстване, спират ви да постигнете професионално израстване и подобряване на
кариерата. Когато хората станат по-малко ефективни и продуктивни, те не могат да се
адаптират добре към бързо променящия се свят. Вашите клиенти може да сметнат за
предизвикателство да се справят с вас, защото често пропускате крайни срокове,
обърквате датите, смесвате задачи и ставате ненадеждни.
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ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМПЕТЕНЦИИ ОЗНАЧАВАТ:

Е-модул IV. Умения за управление на
времето

В случай на лоши организационни умения от страна на ментора или по-скоро ако
той изостава в организацията, то обучаемият неизменно ще бъде засегнат, както и
всички аспекти на работните и личните процеси. 
Собствените организационни умения на обучаемите също са от съществено
значение за съвместната работа и учене. Правилната комуникация и подготовка
могат да подобрят процеса. Това като част от планирането също е въпрос, който
засяга пряко обучаемият и неговите/нейните способности.

     Един добър пример за  организационни умения и тяхното приложение можед да
ъде много положителен за собственото развитие на обучаемите в тази посока; 

      Липсата на ясна крайна точка (резултати и следствия от изпълнените задачи)
може да намали ангажираността на обучаемия/наставлявания.

        Планирането и изпълнението на малки ясни задачи с изпълним резултат може
да бъде по-мотивиращо, когато върви заедно с общата ясна цел на дейностите; 

     Добрите организационни умения на ментора/лидера могат фундаментално да
подкрепят нивото на ангажираност, благосъстоянието и липсата на стрес по време
на дейностите, както и крайните резултати, които се очакват от обучаемия. 

    Липсата на осведоменост от страна на ментора относно способностите и нуждите
на обучаемия може да причини непрозрачност и неяснота на представянето. 

ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
 КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ 

Обсъдете списък с всичко, от което се нуждаете, за да изпълните дадена задача;
Спазвайте целите си и винаги се стремете към развитие и продуктивност;
Подредете списъка със задачи по приоритетен ред във времева
последователност;
 Внушавайте дисциплина във всичко, което правите;
Използвайте приложения и инструменти за управление на времето;
Разчистете бюрото си и цялото работно пространство;
Възползвайте се от свободното си време, като създадете баланс между работа
и личен живот;
Избягвайте стреса и претоварването.
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ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМПЕТЕНЦИИ

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Препятствията, които могат да бъдат посочени за подобряване на
организационните умения, могат да започнат от основите. Най-важното
нещо за започване на усъвършенстването на всяко умение е
осъзнаването на неговата липса. Често хората, служителите, менторите,
обучителите и другите сътрудници са твърде фокусирани върху рутината
си, за да мислят за подобрение.  В някои от случаите се получава така, че
сме склонни да работим повече, а не по-умно. Ето защо първата  пречка,
която може да бъде изброена тук, е осъзнаването, че е необходимо
подобрение, правилното разбиране на меките умения, както и
възможните резултати, които те могат да донесат в нашия ежедневен и
професионален живот.

Отвореният подход към ученето и придобиването на нови умения (или
по-скоро тяхното подобряване) може да не е интуитивен за всеки. Някои
хора поради своя опит или характер може да не приемат промените в
ежедневието си.

В същото време е трудно да се отбележи, че липсата на време и правилно
определени моменти за подобряване на уменията на менторите или
служителите извън професионалните задължения винаги е проблем.



По-долу можете да намерите упражнение, което ще ви помогне да организирате
задачи в краткосрочен или дългосрочен план. За упражнението можете да
използвате списъци и категории или MindMap (мисловна карта), в зависимост от
това как ви е по-лесно да си представите цялата картина. За някои хора е лесно
да извлекат информация и съществени елементи от списък/таблица и имат
подредена нишка на мисълта, докато други се нуждаят от разпръсната
организация на елементите, която им помага за по-добро и по-бързо
обработване на информацията. Във втория случай инструментът за мисловни
карти е доста полезен. По своята същност той поставя идея/проект/задача/
процес в средата на бял лист хартия и след това в свободен процес, подобен на
мозъчна атака, добавя всички елементи, които са свързани с главната/основната
концепция. 
При създаването на такава карта могат да бъдат използвани различни цветове,
форми, изображения и шрифтове, което спомага за по-лесното и по-интуитивно
визуално възприемане на елементите.
Между двата инструмента има разлики, така че и двата могат да поддържат
планирането, стратегическото мислене, идентифицирането на задачи,
делегирането и приоритизирането.
Задача: Използвайки мисловна карта или концептуална карта, опитайте се да
изпълните следните стъпки:
1. Обсъдете списък с всичко, от което се нуждаете, за да изпълните дадена
задача.
2. Подредете списъка със задачи по приоритетен ред във времева
последователност.
3. Решете кой ще изпълни задачата.
4. Преценете колко време ще отнеме изпълнението на всяка задача, като се има
предвид съществуващото ви натоварване.
5. Създайте всички допълнителни ресурси, от които може да се нуждаете.
6. Поставете краен срок за всяка задача.
7. Прехвърлете задачите в списък с ежедневни задачи във вашия дневник.

Е-модул IV. Умения за управление на
времето
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ОРГАНИЗАЦИОННИ КОМПЕТЕНЦИИ
ДЕЙНОСТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА КАРТА! 



Осъществима
ли е

алтернативата?

Удовлетворител
на ли е

алтернативата?

OТКАЖЕТЕ СЕ ОТ
АЛТЕРНАТИВАТА

OТКАЖЕТЕ СЕ ОТ
АЛТЕРНАТИВАТА

OТКАЖЕТЕ СЕ ОТ
АЛТЕРНАТИВАТА

Положителни или
неутрални последствия
ще има алтернативата?

Проведете
допълнителна 

оценка

НЕ

Е-модул IV. Умения за управление на
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Дейност 2: Упражнение за вземане на решение 

Стъпки за изпълнение на упражнението: 
1. Запишете решенията или вида на решенията, които вземате, и дали това
вземане на решения е рутинно или ad hoc.
2. Проверете възприемането на официалния начин и процеса на вземане на
решения в организацията. Има ли във вашата организация признат процес за
индивидуално и колективно вземане на решения?
3. Опишете писмено решение, което трябва да се вземе – едно изречение – и
след това приложете въпросите за вземане на решение от модела.

ДА

НЕ

НЕ

ДА

ДА
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Компетенции за приоритизиране

Компетенциите за приоритизиране се състоят от познания по
отношение на начина, по който да се вземат разумни решения за
управление на работния поток; как да се контролират и управляват
прекъсвания или промени; за това как да се анализират ситуации, поемат
рискове и се вземат решения в рискови ситуации; и как да се оценява
приоритета на задачите и работата във всяка друга ситуация.

Тези компетенции съдържат способността за
идентифициране на собствени задачи и роли;
за адаптиране и предоговаряне на ролите и
отговорностите; за идентифициране на
основните приоритети на екипа; определяне
на график за постигане на организационните
цели; за установяване на приоритети; за
поставяне и спазване на срокове; за
изграждане на индивидуален капацитет; и за
постигане на правилно разпределение на
работата.
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КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ ОЗНАЧАВА:

Е-модул IV. Умения за управляване
на времето

За наставниците, използването по най-добрия начин на
техните собствени усилия и тези на техните екипи помага да се
създаде спокойствие и пространство по време на работа, така че да
могат да съсредоточат енергията и вниманието си върху нещата,
които наистина имат значение. 
Фокусиране върху ежедневните рутинни задачи по време на
управление на представянето/напредъка на обучаемия.
Предоставяне на възможности на обучителите за намиране на
баланса между изпълнението на ролята на работник и наставник,
който споделя своя опит и знания с обучаемите в достатъчна степен.
По-голяма удовлетвореност от техния принос за
организационното благосъстояние. Предоставя възможност на
наставника да изпълнява едновременно ролята на работник и ментор
на обучаемите, като по този начин укрепва увереността му, че той/тя е
ценен работник с висок професионален капацитет и принос към
целите на организацията.
За обучаемите по-малко стрес и повишена продуктивност.
Знаейки, че не е нужно да завършват всички задачи наведнъж или за
един ден, им дава време да се съсредоточат първо върху най-важните
неща и да ги разберат и изпълнят по-добре.

Време за проверка на изпълнените задачи и за корекции при
необходимост. Гарантира, че обучаемият отделя достатъчно време
не само за изпълнение на задачите, но и за извършване на
необходимите промени, ако е необходимо, за да спести време и да
стане по-продуктивен.
Помага да се избегне отлагането и поддържа обучаемите
мотивирани. Когато знаят как да приоритизират задачите си и видят
положителни резултати, те ще бъдат мотивирани да се справят с още
повече задачи.



Спешно

Q3: Делегиране! Тази матрица за управление на
времето се занимава с такива незначителни, но
спешни задачи като прекъсвания, срещи, дейности.
Въпреки че е невъзможно да избегнем напълно тези
проблеми, трябва да се опитаме да намалим броя им.
Един възможен начин да направите това е като ги
делегирате на някой друг от екипа. Ако това е
невъзможно, можем да обмислим извършването на
по-малки задачи на партиди. Например, отделете
един час за отговаряне на входящи имейли, вместо
да отговаряте незабавно на всяко съобщение 

3. Делегиране
Прекъсвания

Срещи
Дейности

Да се направи
първо

1.

Кризи
Срокове

Проблеми

2.График
Взаимоотношения 

Планиране
Отдих

4. Да не се прави
Загуба на време 

Забавни неща
Тривиални неща

Спешно              Не е спешно
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КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ПРИОРИТЕЗИРАНЕ
ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА
КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ 

Q1: Да се направи на първо място! Обхваща непредвидени събития и
належащи проблеми (кризи, срокове, проблеми). Трябва незабавно да се
справим с тях, за да избегнем сериозни последствия. Въпреки че някои от
тези проблеми са неочаквани, можем да намалим броя им чрез правилно
планиране и проактивно поведение, преди да са станали спешни (виж Q2).
Q2: График! Това е квадранта, в който трябва
да прекарваме по-голямата част от времето си,
като работим по стратегически задачи с голямо
въздействие. Те ще донесат повече стойност на
бизнеса, в който работим, но също така ще
допринесат във висока степен за нашия личен
и професионален растеж.

Q4: Елиминиране! Тези задачи не са нито важни, нито спешни (губене на
време, приятни и тривиални неща). Малки количества тривиални дейности ни
помагат да се отпуснем и да освежим тялото и ума си. По-добре намалете
дейностите от Q4 до минимум до момента, в който можем да им се насладим.

Н
е 

е 
ва

ж
но

   
   

   
   

 В
аж

но
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КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ПРИОРИТЕЗИРАНЕ
ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Не се отделя време за приоритизиране. Приоритизирането на
задачите и проектите изисква определено време за изпълнение,
точно както самите задачи и проекти. Ако не отделите време за да
приоритизирате ясно работата, която имате, няма да имате шанс да
имате яснота - по този начин се движите на сляпо и се надявате, че
произволното ви разпределение на задачите ще бъде по начин,
който ще е от полза. Всъщност приоритизирането трябва да бъде
вашият първи приоритет, как ще го постигнете зависи от вас.

Разсейване от малките неща. Може да имате дузина елементи с
висок приоритет в списъка си, но ако цял ден сте затрупани от имейли
и телефонни обаждания, никога няма да имате време да ги
завършите. От една гледна точка тези дребни неща ви отвличат от
основните ви приоритети, от друга – те заменят вашите основни
ресурси като нови основни приоритети. В повечето случаи тези
дребни неща могат да почакат. Ако имате проект или задача, която
наистина изисква вашето внимание като най-висок приоритет,
оставете всичко останало настрана. Прекъснете връзката с интернет
и изключете телефона си, ако трябва.

Без делегиране. Да бъдеш ментор означава, че трябва да се
справяш с повече задачи, но не бива да позволяваш изобилието
от задачи да ти пречи да изпълниш най-важните. Трябва да знаете
какво правите най-добре и да демонстрирате доверие във вашите
обучаеми, като им делегирате работа.



Дейност Категория Резулта
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КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ
Дейност 1: Време за писане!

Помислете за всички неща, които правите в един ден. Напишете
списък с дейности и се опитайте да ги категоризирате в следните
категории: 

• Лични 
• Хигиенични
• Практични 
• Основни 
 • Свързани с 
работата
 • За развитие
• За учене

Опитайте се да напишете какъв ще бъде резултатът от
дейността
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КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ
Дейност 2: Тайна кутия!
Използвайте списъка с дейностите/задачите, които сте посочили в
упражнение 1.
След това поставете всеки от тях в съответното поле в матрицата за
управление на времето по-долу, като вземете предвид тяхната
важност и спешност. Всъщност спазвахте ли същия ред на
изпълнение на задачите, както предлага матрицата?

 
Колко е
важна

задачата?  

Важна
 

   
  

 
   
  

 

Не е
важна

 
   
  

 
   
  

 

 
   
  

 Спешна Не е
спешна

 

 
   
  

 
   
  

Колко спешна е
задачата?
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Спазване на крайни срокове
Способността за спазване на крайни срокове включва знания и
умения за спазване на графици и крайни срокове и да бъдете
навреме; за това как да избягваме разсейването и как да поддържаме
чувствителност по отношение на времето; също така е свързано с
предоставянето на навременни резултати.

Те се състоят от способността спазване на сроковете, когато се
работи в групи; разпознаване на слабостите в управлението на
времето; изягване на отлагането; оставане фокусирани и справяне
със задачата; и изпълнение на няколко различни задачи
едновременно.
Крайните срокове са неразделна част от работния живот на
хората и източник на безмилостен и тревожен натиск. Те са
важни за почти всяка задача и всяка роля и са от съществено
значение за гладкото функциониране на организация или бизнес.
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СПАЗВАНЕТО НА КРАЙНИ СРОКОВЕ ОЗНАЧАВА:

Е-модул IV. Умения за управление на
времето

За наставниците, да се гарантира че обучаемите ще завършат
работата си. Лесно е да се отложи или  забрави задача, която няма
договорен  краен срок за изпълнение. Крайните срокове помагат да
се избегне това.

За насърчаване на гладкото протичане на работата. Крайните
срокове помагат на екипите да си сътрудничат за постигане на обща
цел и позволяват на лидера да поддържа сложни, многоетапни
дейности и текущи проекти.

За задаване на очаквания. Крайните срокове ясно показват какво
се очаква да бъде доставено и кога. Това означава, че лидерите могат
да поемат контрол върху работата на своите екипи, без объркване и
недоразумения.

За обучаемите, спазването на крайните срокове означава точност,
която показва всеотдайност и сериозност към работата им.

Това е един от решаващите фактори, по които се оценява човек.

Говори много за личността и самодисциплината.

Дори за учениците крайните срокове работят като мотивираща сила
за изпълнение на задача.

Крайните срокове могат дори да бъдат определени от самия ученик,
докато планира работата си.
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СПАЗВАНЕ НА КРАЙНИ СРОКОВЕ
ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА УМЕНИЯТА
ЗА СПАЗВАНЕ НА КРАЙНИ СРОКОВЕ:

Като начало е от съществено значение както обучаемия, така и наставникът
да са наясно с договорените срокове и очакваните резултати. Ако някой от
тях има чувството, че не са на една и съща страница, обучаемите трябва да
поискат разяснение. Това може да се постигне чрез разговор или чрез
изпращане по имейл на кратко описание до наставника, в което се отбелязва
разбирането на обучаемите за крайните срокове и очакванията и се иска
потвърждение.
За да се следят всички проекти и дейности, за които лицето отговаря, е
полезно да се направи списък с крайни срокове, който да бъде държан на
разположение.

За да се направят големите проекти по-управляеми, следва да бъдат разбити
на по-малки части/стъпки. За всяка стъпка трябва да има начално и крайно
време.   
Добра идея е да оставите повече време в графика на вашия проект. Ако
възникнат непредвидени неща или забавяния, това ще помогне да сте
сигурни, че все още можете да спазите крайния си срок. Освен това искате да
избегнете стреса, свързани с чакането до последната минута. Отлагането на
важни задачи често води до стрес и по-ниско качество на работата.

Не забравяйте редовно да определяте блокове от време за работа по
заданието. Ако е възможно, избягвайте да приемате обаждания или да
проверявате имейли през този период от време. Фокусирайте цялото си
внимание върху конкретна задача, което ще ви позволи да постигнете повече
напредък и да свършите по-качествена работа.

Ако обучаемите преговарят за удължаване, те трябва да са сигурни, че са
спазили новата си дата.
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СПАЗВАНЕ НА КРАЙНИ СРОКОВЕ
ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Лоша организация. Организационните умения са еднакво важни за по-
висока продуктивност в професионалния и личния ви живот. Без да усвоите
такива умения, продуктивността ви ще страда — което може да попречи на
професионалния ви растеж, и да доведе до по-ниска удовлетвореност на
служителите. Освен това има връзка между организационните умения и
вашето психическо и физическо здраве. Дезорганизацията води до
повишени нива на стрес и тревожност, завършващи с физически симптоми
като главоболие и болки в гърба. 

Не се определят приоритети. Приоритизирането на задачите е
жизненоважно за ефективното управление на времето ви. Не може да се
очаква подобряване на производителността с лошо вземане на решения.
Липсата на приоритизиране е често срещано предизвикателство, пред което
са изправени хората и е една от най-честите причини за загуба на време. Ако
не сте сигурни как да започнете работния си ден, няма да можете да отделите
достатъчно време за неговото завършване. Приоритизирането е от
решаващо значение за постигане на дългосрочни цели.

Да бъдеш перфекционист. Въпреки че стремежът към високи постижения
е добра идея, не позволявайте това да е за сметка на вашата продуктивност.
Като служител е важно да запомните, че всеки нов проект, с който се заемате,
може да представлява нов набор от препятствия за преодоляване. Стремете
се да завършите проекта по най-добрия възможен начин, но имайте
предвид, че нямате необходимото време, за да завършите перфектно всяка
задача.
Не казвате не. Времето е най-ценният ресурс, с който разполагаме, и
понякога просто нямаме време да изпълним дадена задача. В такива
ситуации е добре да уведомите екипа си, че не можете да го изпълните. Ако
сте свикнали да отговаряте с „да“ на повечето неща, в началото това може да
изглежда като предизвикателство. 



Създаването на списък със задачи звучи достатъчно просто,
но ако не се използва правилно, няма да е ефективно.
Някои от основните моменти, които трябва да имате
предвид, включват:

Включвайте само задачи, а не цели и задачи: Целите и
задачите са по-големи стремежи, чието постигане изисква
повече от един ден работа. 

Не поставяйте твърде много елементи в списъка: Това има
тенденция да има неблагоприятен ефект, карайки ви да се
чувствате така, сякаш имате твърде много работа.

Наградете себе си: Не забравяйте да се наградите с нещо
приятно за изпълнение на задачи (вземете си кафе или
нещо сладко, послушайте музика или любима песен,
поговорете за малко с колега, излезте от офиса, за да
поемете малко чист въздух и да се раздвижите).

 

Е-модул IV. Умения за управление на
времето
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СПАЗВАНЕ НА КРАЙНИ СРОКОВЕ
Дейност 1: Създаване на списък със задачи 



Бизнес етикетът се отнася до изискванията и
очакванията за социално и бизнес поведение,
практики и поведение, които са предписани от
социалните споразумения и кодекс за етично
поведение сред професионалистите. 

Основно се свежда до демонстриране на добри
обноски. Тъй като така наречената обикновена
учтивост става по-рядка, маниерите и етикетът са
основни компоненти на успеха в кариерата. Не става
дума само за правила и казване на хората какво
могат или не могат да правят, а за гарантиране, че
хората се третират с уважение.
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КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВАТ

УМЕНИЯТА ЗА
БИЗНЕС 
ЕТИКЕТ?

 

Настоящият  Модул ще
се фокусира върху  3
основни измерения: 

Работна етика
 

Лидерство 
 

Управленски умения
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РАБОТНА ЕТИКА
Според Mеrriam-Webster работната етика е „вяра в работата като морално
благо“. В съвременния бизнес свят работната етика е известна като
преносими или „меки“ умения. Докато всеки идва от различен произход и
има различни възгледи, компанията, за която работи, е също толкова
отговорна да предлага и насърчава определени професионални
стандарти, за да създаде добра работна атмосфера.

РАБОТНА ЕТИКА ОЗНАЧАВА:

За наставниците - да могат да влязат в диалог с обучаемите. И този
диалог е важен, защото не е свързан с конкретна тема или материал, а с
общия учебен опит.

Да поставят своите стандарти за ползотворно обучение по естествен
начин.

Да получат възможност да чуят какво очакват обучаемите от
обучението.

Това позволява на обучаемите да се съсредоточат върху
собствения си напредък, без това да е за сметка на успеха на другите

Да изследват както силните, така и слабите страни, които имат в
подхода си към работата

Да бъдат изложени на практики, които биха могли да ги насочат да
станат по-добри професионалисти, без да жертват своята почтеност

Позволява и на двете страни (обучител и обучаеми) да постигнат
съгласие относно това какво би представлявал учебен опит,  който би
бил продуктивен за всички.
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РАБОТНА ЕТИКА
ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА УМЕНИЯТА
ЗА РАБОТНА ЕТИКА:

Обучители, които насърчават обучаемите да споделят своите
възгледи и логиката зад своя избор. Обучаемите могат да направят това
в малки групи или просто като се обърнат към ученика пред тях. 

Обучителите не трябва да съдят или критикуват мненията на
своите студенти; по-скоро те трябва да ги насърчават да изразяват
действителните си възгледи и да мислят критично. 

Очаква се в аргументите на учениците да се появят неясноти и
различия.

Обобщаване на дискусията и обяснение на  обучаемите, че
трябва да научат повече за етичното лидерство, за да разрешат
изразените неясноти и разлики, като например етичната отговорност
на лидера, значението на етичното лидерство за ефективността на
лидера, как да се вземат етични решения и как да бъде насърчено  
 етичното лидерство.

Вземане на решения при конкретни обстоятелства, като
същевременно се вземат предвид етичните последици от действията от
гледна точка на другите. Обучителите могат да създават свои собствени
карти и да приспособят упражнението към собствените си нужди, цели и
обстоятелства.
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РАБОТНА ЕТИКА

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
Естествено съпротивление. Служителите могат да имат негативно
отношение към обучението по етика и вътрешен конторл. Прекаленото
фокусиране върху последиците от липсата на етични действия би могло   
да ги накара да се откажат напълно. По-добра стратегия би била да се
изтъкнат предимствата на етичното работно място, като работна среда с
по-голямо сътрудничество, подобрен морал, по-висока
производителност и повишено удовлетворение от работата. 
Прецизност на обучението. Много компании се стремят да създадат
програма за обучение по етика и вътрешен контрол, която е
„универсална за всички“. Проблемът с тази стратегия е, че има
вероятност да бъдат обхванати неща, които не са от значение за някои
служители. Една от възможностите за приспособяване на обучението
към различни подразделения на вашия бизнес е предоставянето на
достъп до онлайн курсове за обучение за конкретно работно място.

Задържане на вниманието. Някои материи, особено тези, които се
занимават със закони, правила и разпоредби, може да са доста сухи по 
 естество. Да се направи обучението по-интерактивно е чудесен метод
за ангажиране на служителите и задържане на вниманието им.
Използването на учебни средства означава, че търсенето на групово
участие и обратна връзка, като например ролеви игри и анализ на
казуси, могат да бъдат особено ефективни стратегии за преподаване.

Продължителност на сесията и актуализиране на материалите.
По-кратки сесии, посветени на определени теми, определено са
правилният начин. Тези сесии трябва да бъдат възможно най-кратки и
по същество. Не карайте вашите служители да отделят час от времето си
за тема, която може да бъде разгледана за 15 минути. Когато обучаемите
изучават вашите ревизирани обучителни материали, те трябва да
открият ново, свежо съдържание, което не е присъствало преди.



Настоящото упражнение приканва обучаемите да научат повече за
етичното лидерство, като ги провокира да насочат вниманието си навътре
и да разгледат критично своите съществуващи възгледи по отношение на
лидерството.

Преподавателят може да поиска от обучаемите да попълнят следния
въпросник или в клас, или преди да пристигнат, и след това да проведе
дискусия в клас, фокусирана върху въпросите. Обучаемите трябва
внимателно да обмислят всеки от следните елементи и да запишат дали са
съгласни с него или не. Посочете дали вярвате, че вашите връстници ще
се съгласят или не по всеки елемент.

1. Като цяло е по-добре да си смирен и честен, отколкото да си успешен и
нечестен.
2.  Ако се доверите напълно на някого, вие си търсите неприятности
3. Лидерът трябва да предприема действия само когато това е морално
правилно.
4. Добър начин да се справите с хората е да им кажете това, което искат да
чуят.
5. Няма извинение за това да кажете благородна лъжа на някого.
6. Има смисъл да ласкаете важни хора.
7. Повечето хора, които напредват като лидери, са водили много морален
живот.
8. По-добре е да не казвате на хората истинската причина, поради която
сте направили нещо, освен ако не ви е от полза да го направите.
9. Повечето хора са смели, добри и мили.
10. Трудно е да се стигне до върха, без понякога да се заобиколят ъглите.

Въпросникът е адаптиран от "Лидерският опит" на Ричард Дафт (стр. 166;
вижте Препратки в раздела Ключови въпроси на модула). За да видите
таблична версия на тази дейност, можете да посетите следния източник:
Университетска поредица модули: Интегритет и етика.
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РАБОТНА ЕТИКА
Дейност 1: Гледната точка на лидера 



Раздайте карти на обучаемите, като ги помолите да решат в кое "поле"
да поставят картите, като имат предвид направения избор.
Преподавателят може да предостави на обучаемите следните указания:

- Моля, прочетете раздадените карти с решения и решете в кое от 4-те
полета искате да поставите всяка карта. Полетата са озаглавени по
следния начин: „във всички случаи“, „в повечето случаи“, „в някои
случаи“ и „никога“.
- След като сте решили в кое поле да поставите всяка карта с решение,
напишете номера на картата в избраното поле.
- След като изпълните задачата, сравнете изборите на ученика, който
седи до вас, с вашите собствени избори и идентифицирайте всички
разлики.
- Съсредоточавайки се върху разликите във вашия избор, обсъдете с
вашия състудент причините за вашите съответни решения за избор.
След дискусията можете да промените избора си. Моля, покажете
вашите промени, като нарисувате стрелка към новото поле. Обърнете
внимание на броя на картите, които сте променили.

 
РЕЗУЛТАТИ:
.Карта 1 Погрешно е лидерите да приемат подаръци от последователи.
.Карта 2 Лидерите трябва да обмислят последствията от своите
действия и въздействията, които ще окажат.
.Карта 3 Лидерите винаги трябва да бъдат пример за подражание за
всички последователи.
.Карта 4 При всички условия лидерите трябва да гарантират, че всички
последователи участват във вземането на решения.
.Карта5 Достатъчно е лидерите да станат експерти, тъй като човешките
взаимоотношения нямат значение.
.Карта 6 Лидерите трябва да действат в съответствие с принципа на
равенството.
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РАБОТНА ЕТИКА
Дейност 2: Карти с решения
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ЛИДЕРСТВО

В статията на W.C.H. Prentice от 1961г., можем да намерим следното
дефиниция на лидерство от високо ниво: „постигането на цел с основно
използване на човешка намеса“.

След анализа на тази статия от „Harvard Business Review“ има друго
определение за успешен лидер, което трябва да вземем под внимание,
което е : „човек, който може да разбере мотивацията на хората и
да привлече участието на служителите по начин, който съчетава
индивидуалните нужди и интереси към целта на групата"

Това също се отразява добре на коментара на Даниел Големан за
проучвания, проведени от компанията, които доказат, че „най-добрите 10%
от изпълнителите показват превъзходни компетенции в емоционалната
интелигентност, а не в чисто когнитивното мислене".

ЛИДЕРСТВОТО ОЗНАЧАВА:

„Великите лидери и великите обучители имат много общи неща“, както е
заглавието на статия от 2016 г. на читателите на Дейл Лудвиг, която
капсулира същността на връзката между лидерството и обучението:
„обучителите прилагат силни лидерски стратегии и умения. Те просто ги
прилагат в по-тясна област от хората на върха.“

По-добрите лидерски умения позволяват на менторите да идентифицират
най-ефективния и ефикасен метод за предоставяне на информация,
улесняване на промяната и развитие на персонала. Тяхната работа е 
 фокусирана с прецизност върху индивидуалните нужди на обучаемите,
перспективите и разрешаването на колебанията, които обучаемите може да
имат относно техния учебен опит.
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ЛИДЕРСТВОТО ОЗНАЧАВА:
Доверие – независимо дали ръководите училищен проект с вашите
съученици или работен проект с вашите колеги, ръководенето започва с
увереност в собствените ви способности да го направите. А обучението,
което ви води през практики, които ви позволяват да разпознаете и
развиете своя лидерски потенциал, е чудесен начин за изграждане на
увереност.

Ролеви модели - като цяло, колкото по-добре и повече ученици са в
състояние да се свържат с качествени ролеви модели, толкова по-голямо
положително влияние ще има това върху тяхната кариера и развитие.
Обучението по лидерство позволява на обучаемите да разберат по-добре
нещата, на които трябва да обърнат внимание и качествата, които трябва
да се стремят да култивират за себе си.

Работа в мрежа - самата същност на лидерството е в признаването, че
наистина големите постижения са резултат от добре организирани
социални усилия. Също така е свързано с познаването и достъпа до
правилните хора, които са готови да вървят в една посока. Обучението по
лидерство сочи към факта, че лидерите трябва да познават много хора. В
училище това може да са учители, преподаватели, училищен персонал и
други обучаеми. По време на работа този набор нараства още повече и
докато от обучаемите не се очаква да познават „всички“, притежаването
на умения за свързване с хора и визията за надхвърляне на собствените
способности е нещо, което може да бъде преподавано.

Решаване на проблеми - като професионален лидер обикновено ви е
поверено да водите екипа си през привидно безкрайна поредица от
предизвикателства. За щастие, отговорностите за поддържане на
изискуемото натоварване на курса, справяне с лични задължения и
ефективно изпълнение на ролята ви на лидер предоставят отлична
възможност да усъвършенствате уменията си за решаване на проблеми,
като същевременно подобрите способността си да изпълнявате много
задачи, преди да влезете в реалния свят. И въпреки че е невъзможно да
бъдат подготвени за всеки възможен проблем, който може да възникне,
обучаемите могат поне да бъдат наясно с най-добрите практики и
стратегии, които могат да използват, когато нещата се влошат.
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ЛИДЕРСТВО
ДЕЙНОСТИ/ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА УМЕНИЯТА ПО
ЛИДЕРСТВО:

Моделиране на пътя. Предоставяне на насоки за това как трябва да
бъдат третирани хората (избиратели, връстници, колеги и клиенти) и как
трябва да се постигат целите. Лидерите поставят високи очаквания към
себе си и дават добър пример, който другите да следват. Те могат да се
позовават на напътствия, за да подкрепят хората, когато осъзнаят, че може
да се чувстват несигурни, могат да ги насочат къде да отидат или как да
стигнат до там. Лидерите предоставят възможности за постижения.

Вдъхновяване на споделена визия. Лидерите са способни да
пленяват хората със своя чар и красноречие. Те карат идеите си да
оживяват и насърчават другите да видят нови възможности за бъдещето.

Предизвикване на процеса. Търсене на възможности за оспорване на
статуквото. В резултат на това те експериментират и рискуват. Тъй като
трудната промяна има потенциала да завладее хората и да задуши
участието, лидерите създават междинни цели, така че служителите да
могат да постигнат малки победи, докато работят за по-големи. Лидерите
също виждат неуспехите като възможности за напредък, защото
осъзнават, че поемането на рискове и ученето предполагат грешки и
провал.
Предоставяне на възможности на другите да действат и
насърчаване на сърцето. Насърчаване на сътрудничеството и
изграждането на екипи, овластяване на другите, карайки всеки човек да се
чувства способен и могъщ. Лидерите оценяват приноса, който хората
правят, за да поддържат надеждата и решимостта живи. Те знаят как да
празнуват победите на всеки член на екипа и да насърчават всички да
споделят своите постижения.
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ЛИДЕРСТВО

ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
Контекст и уместност. Обучението по лидерство, което не е
подходящо за обучаемия, може да се счита за загуба на време и ресурси.
Обучаемите трябва да имат достатъчно възможности да практикуват и
че тези възможности са правилните видове практика - тази, която те ще
използват добре в кариерата си.
Технологии. Технологиите трябва да подобрят учебната програма, а не
просто да я направят по-рентабилна. Все още най-добрият метод е по
време на урока обучаемите да разговарят помежду си и да обменят 
 идеи. Смесеното обучение, от друга страна, може да предложи точното
решение. Самообучаващото се микрообучение може да предостави
първоначално запознаване и практика, докато приложенията могат да
предоставят практически сценарии за укрепване на обучението с
течение на времето.
Персонализирано съдържание. Готовото съдържание може да не е
най-ефективната стратегия за изграждане на лидери. Предоставянето на
обучаемите на път за персонализирано обучение, а не на огромна
библиотека, където те трябва да отгатват от какво се нуждаят, води до
по-добри резултати.
Измерване на въздействието. Обучението по лидерство започва с
това да се уверите, че имате ясни краткосрочни и дългосрочни цели на
вашата организация. Могат да бъдат включени показатели като
измервания на изпълнението или удовлетвореност на учениците. След
това определете влиянието на лидерското качество върху тези
показатели и преценете как се е променило поведението на индивидите
Стратегическо съгласуване и ресурси. Уверете се, че учебните
програми и целите на компанията са стратегически съгласувани.
Обърнете процеса и вижте какви са целите ви, какви хора трябва да
познавате и какво да правите, за да постигнете тези цели и разполагате
ли с подходящите ресурси днес?
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ЛИДЕРСТВО
Дейност 1: Пликове с лидерски принципи

УЧАСТНИЦИ: 5 до 30 участници са разделени на 3 до 5 екипа.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 - 90 минути.
КОНСУМАТИВИ: 5 плика с лидерски принципи. Напишете лидерски
принцип на лицевата страна на всеки плик. Карти с отговори. 5
индексни карти за всеки отбор. Таймер.
Подредба на помещението: Маси, подредени в приблизително
кръгъл формат със столове около всяка маса.
FLOW: Организирайте участниците и ги разделете на 4 отбора от 3 до
7 члена. Екипите трябва да са приблизително с еднакъв размер.
Дайте указания на участниците. Прегледайте 5-те лидерски принципа.
Обяснете на участниците, че дейността изисква от тях да превърнат
тези принципи в ежедневно поведение на работното място. 
 Раздайте един плик с принципи на лидерство и четири индексни
карти на всеки отбор.
Провеждане на кръг 1.

• Помолете членовете на екипа да обсъдят лидерския принцип върху
плика, който са получили
• Поискайте да идентифицират как принципът може да се приложи
към решения и поведение в реалния живот.
• Кажете на екипите да напишат кратки изречения, описващи тези
примери за приложение върху индексна карта.
• Обявете времеви лимит от 3 минути и насърчете екипите да работят
бързо
• След 3 минути обявете края на първия кръг.
• Помолете всеки отбор да постави своята карта с отговори
(индексната карта с нейните примери за приложение) вътре в плика и
да предаде незапечатания плик на следващия отбор.
•Инструктирайте отборите да не отварят получения плик!

Проведете кръга за оценяване и представете резултатите.
Всеки отбор обявява лидерския принцип върху плика, който има, и
прочита примерите за приложение на всяка карта, започвайки с
картата, получила най-малко точки. След като прочете всичките 4
карти, отборът трябва да обяви как е разпределил 100-те точки и да
обясни накратко критериите, използвани за разпределяне на точките.
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Дейност 2: РИСУВАЙ, ЗАПОЧНИ, СПРИ, ПРОДЪЛЖИ
ЧАСТ 1: Първата част от упражнението е рисуване гръб до гръб.
• Първо, разделете участниците на двойки и ги накарайте да седнат гръб до
гръб.
• Дайте на един човек хартия и химикал; другият получава обект.
• Човекът с предмета го описва, без да го назовава, а другият го рисува.

Вариации
• Можете да забраните споменаването на допълнителни думи и
идентифициращи фрази.
• Можете да разпределите участниците в групи от по трима или четирима,
където третото лице следва точното изпълнение на дейността, а
четвъртото лице води бележки за взаимодействието между лицето, което
описва обекта, и лицето, което рисува обекта.

ЧАСТ 2: Тази част от дейността е за двете първоначални страни, които
дават обратна връзка една на друга. Той използва думите „стоп“, „старт“ и
„продължи“, за да ръководи съобщенията за обратна връзка.

Стъпка 1: В най-добрия случай групите трябва да имат поне известен опит
в съвместната работа като основа за даване на обратна връзка.

Стъпка 2: Дайте указания: „Запишете името на лицето, към което се
обръщате. Довършете следните две изречения за това лице. Използвайте
принципите за ефективна обратна връзка. Подпишете го с вашето име".

**“За _____:
• Най-силното ми впечатление от теб до този момент е...
• Нещо, което ме интересува е... Подписано, _____ ”**

Помислете за следната подкана: „Какво впечатление мисля, че съм ви
направил досега…“ Тази подкана помага на участниците да разсъждават по-

дълбоко върху възприятията на ученика за собственото им поведение.
 

Стъпка 3: Във всяка по-малка група всеки участник допълва горните
изречения, като използва по един лист за всеки участник в групата. След
като всички участници в групата приключат с писането, те предоставят
обратната връзка, един по един, устно, като след това предават листчето на
адресата.



За наставника по-добра организация на обучението;
Предвиждане на нуждите и мотивацията за обучение;
По-добро персонализирано съдържание;
По-добро проследяване на постигнатите резултати;
По-добра способност за коригиране на учебната програма в хода на
обучението;
По-добра способност за справяне със специфичните нужди на учениците в
хода на обучението;
То позволява на обучителя да взема решения въз основа на резултатите,
регулирана от системата за управление, която създава, вместо заключения,
които могат да се възприемат като лични мнения.
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УПРАВЛЕНИЕ
Разглеждайки дефинициите за управление, общото
твърдение, което можем да извлечем, е следното:
организиране, провеждане и контролиране
на начинание.

УПРАВЛЕНИЕ ОЗНАЧАВА:

За обучаемите повече възможности и финансови познания: често
подценяван аспект на обучението по мениджмънт е, че учениците могат да
се научат как да гледат на парите по различен начин.

Самоуправление: Професионалист, оборудван както с практическо ноу-
хау, така и с организационно ноу-хау, може да бъде много по-независим,
проактивен и самостоятелен в работата си.

Мониторинг: обучаемите с обучение по мениджмънт могат да
проследяват по-добре напредъка си по задачата и да предвиждат
възможни проблеми.

Визия: обучаемите, които преминават през обучение по мениджмънт,
също са способни да поставят цели и разбират значението на
задвижването на системите за управление.
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ОСНОВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Нагласи. По-голямата част от мениджърите за първи път са повишени
в резултат на техния успех като индивидуални участници. В един момент
те са звездни изпълнители, излъчващи увереност в способността си да
вършат работата си. Тогава изведнъж те трябва да мотивират, да
ангажират хората, да ги мотивират и да водят трудни разговори. Този
преход може да бъде предизвикателство. Ако новите лидери не са
правилно инструктирани и наставлявани относно "правилното и
неправилното" на управлението, те вероятно ще допуснат редица
грешки. Ето защо програмите за обучение на мениджъри трябва да
започват с основите, за да помогнат на начинаещите мениджъри да
изградят манталитет на лидер.
Бивши сътрудници. Много нови лидери сега отговарят за бивши
съученици и приятели, с някои от които може би са се конкурирали за
новия си ръководен пост. От новите лидери не се изисква да се "откажат
от приятелството" си с бившите си сътрудници или да 
 свръхкомпенсират в новата си роля. Един подход, който
преподавателите могат да следват, за да помогнат на младите
мениджъри да бъдат подготвени за тези сценарии, е да ги подложат на
„серия от упражнения за симулация“, които се занимават с динамиката
на управлението.
Пропуски в уменията и формат на обучение. Новите мениджъри
преди това са усъвършенствали своите технически таланти като
високоефективни индивидуални сътрудници. Лидерите обаче изискват
и голяма емоционална интелигентност. Те се нуждаят от това, за да
разпознаят както присъщите си лидерски способности, така и от кои
елементи на управление предпочитат да „избягват“, но трябва
действително да се опрат, за да подобрят своите лидерски умения.
Поради това обучението по мениджмънт трябва да подчертае
преносимите „човешки умения“, които са необходими на студентите, за
да разширят своя професионален капацитет.
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УПРАВЛЕНИЕ

Дейност 1: “УПРАВЛЕНИЕ” НА ТЕСТЕ КАРТИ
Тази тренировъчна игра за управление на времето е много полезна за
участниците, за да разберат важността на планирането и делегирането, за
да се изпълни дадена задача за най-кратко време.

Предмети, от които ще се нуждаете за тази тренировъчна игра:
Като обучител, за тази дейност по управление на времето ще ви трябват
толкова тестета карти за игра, колкото са групите, и хронометър или друго
устройство за отчитане на времето.
УКАЗАНИЯ

1.Разделете участниците на групи от 3 до 5 души.
2. Дайте на всяка група тесте карти за игра (уверете се, че всяко тесте
карти е разбъркано преди упражнението).
3. Обяснете, че всеки отбор трябва да постави картите в същия ред, както
сте показали по-рано. (За целта можете да използвате презентация на
PowerPoint, съдържаща снимка на картите или тесте карти, които вече са
поставени на маса.)
4. Обяснете, че картите трябва да са подредени в чисти редове, които не
се припокриват.
5.Информирайте участниците, че отборът, който изпълни задачата за най-
кратко време, ще бъде победител.
6.Оставете 5 минути на отборите да изготвят стратегия и да проведат
необходимите тренировки. Обяснете, че екипите могат да използват всякакви
достъпни материали в стаята, за да си помогнат.
7. След първите 5 минути започнете първия действителен рунд.
Играйте в три последователни рунда. Идеята е всеки отбор да се
подобрява с всеки кръг. Отборът, който успее да изпълни задачата за най-
кратко време (измежду трите рунда), печели.
8.Започнете диалог в края на играта, като попитате играчите: „Как
изпълнихте задачата?“
Изготвянето на стратегия, планирането и делегирането трябва да
излязат от дискусията като ключови елементи за успешното
управление на времето.
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ЛИДЕРСТВО
Дейност 2: ЦИРКАДНА СИНХРОНИЗАЦИЯ
Тази дейност може да помогне на вашите обучаеми да синхронизират
задачите си (и домашните работи) с часовника на тялото си.

УКАЗАНИЯ
 

1.Обяснете какво представляват циркадните ритми: можете да научите за
циркадните ритми от следните два източника:
Циркадни ритми: Национален институт по общи медицински
науки
Циркаден ритъм: какво е, как работи и много повече
2. Дайте на всеки участник лист с графика с часовете от деня, подобен на
този.
3. Помолете всеки играч да запише ежедневието си в часове. Като се
започне от събуждането до лягането.
4. Всеки участник трябва да етикетира всеки блок със следните
характеристики: „горя в работата“, „жизнен“, „регулиране на дистанцията“,
„на 70%“, „разсеян“, „бавен“, „уморен“, „гладен“, което показва как са се
чувствали по време на дейността, която са извършвали.
5. Помолете участниците да свържат почасовите си блокове с
управлението на времето на работното място и обсъдете следните точки:

След като приключите, разгледайте следните теми за дискусия:
Коя е най-активната част от деня ви „горя в работата“?
Коя е най-разсеяната част от деня?
През коя част от деня е по-добре да изпълнявате най-трудните/най-
непосилните задачи?
Кога е най-добре да си вземете почивка?
Кой от вашия екип има подобни ритми на работа/релаксация ?
Обмислете съвети за оптимизиране на продуктивността на обучаемия.



Заключение
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Чрез настоящият наръчник, наставникът и стажантът получават отговори
кои компетенции и умения трябва да усвоят, за да играят добра роля в
професионален контекст и в рамките на процеса на наставничество.

По отношение  на ментора, отговорът на въпроса „КАКВИ УМЕНИЯ ТРЯБВА
ДА ПРИТЕЖАВАТЕ?“ и връщайки се към темата, необходимо е менторите да 
 притежават някои умения, които по време на процеса на  наставничество ще
улеснят представянето; според Тами Д. Алън и Марк Л. Потийт, „идеалният
ментор“ трябва да притежава широк диапазон умения и области на експертиза.
Авторите разработиха проучване с опитни ментори и наставници, за да разберат
кои характеристики, умения и ценности са необходими, за да бъдеш идеалният
ментор. Така че менторите трябва да:
. Притежават умения за изслушване и общуване;
. Имат търпение;
.Притежават познания за бизнес сегмента, към който се отнася
наставничеството; 
.Бъдат честни, коректни и заслужаващи доверие;
.Проявяват истински интерес – както по отношение на
наставничеството, така и по отношение на процеса на менторство;
.Притежават способности, които благоприятстват  изграждането на
отношения на доверие;
.Бъдат готови да споделят това, което знаят;
.Знаят как да преподават;
.Бъдат отворени за получаване на обратна връзка;
.Бъдат обективни;
.Имат яснота относно тяхната роля, очаквания и съвместното
очертаване на изпълними цели;
.Възможност за даване на обратна връзка;
.И не на последно място, се наслаждават на взаимоотношенията на
наставничество. 

 
По отношение на обучаемите "КАК ДА РАЗВИЕМ УМЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТАЖ?"
Бъдете проактивни. Основно поведение за стажанта е проактивността. В
допълнение към изпълнението на неговата роля, важно е този професионалист
да предлага повече и да има желание да развива допълнителни проекти и
дейности. Във визията на компанията и екипа ангажираният стажант е синоним
на успешен професионалист. Тоест, колкото по-инициативен е обучаемият,
толкова по-близо ще бъде той до постигане на целите си. 
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Работете в мрежа. Също така е много важно професионалистът да
развие добри отношения с екипа по време на стажа. Добрата комуникация
и съпричастността към колегите от компанията са полезни и много важни
фактори. Затова е важно стажантът винаги да е отворен за учене. Тази
позиция е от съществено значение за вашето лично развитие.

Бъдете отговорен. Също така е важно стажантът да се чувства отговорен
за правилното изпълнение на работата си. Дори и като първоначална
функция, отговорното поведение прави професионалиста по-компетентен
и показва неговия ангажимент към компанията.

Показване на интерес към изпълнението. И накрая, един ценен съвет
е стажантът да показва ежедневно, че е заинтересован да продължи в
компанията веднага след изтичането на договора му. Интересът е първата
стъпка към ефективността.

Като основно заключение, настоящото ръководство обобщава
основните умения, които всеки професионалист и стажант трябва
да притежава, а именно:

Асертивна комуникация. Добрата комуникация се основава на това да знаете как
да слушате. Активното слушане допринася за правилното разбиране на
съобщението, избягвайки неразбирателство и конфликти поради погрешно
тълкуване. Това умение също така изисква емпатия, уважение, обективност и
последователност между казаното и направеното.

Непрекъснато обучение и адаптивност. Пазарът непрекъснато се
развива и професионалистите трябва да са в крак с промените.
Получаването на удоволствие от ученето и развиването на способността
за адаптивност е най-сигурният начин за осигуряване на устойчива
кариера.

Емоционална интелигентност. Свързана е със способността да знаете
как да контролирате и изразявате емоции, особено в работната среда. Това
умение улеснява способността на професионалиста да общува и помага за
психичното здраве, което днес е все по-важно.

Креативност и иновативност. Креативността и иновативното мислене
са единственият начин да оцелеете в променящия се свят и
професионалистите с тези характеристики са още по-ценени на пазара.
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