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Приложение 2 

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА ГРУПОВО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ В ДИВАТА 

ПРИРОДА 

 

Умението за постигане на консенсус при вземането на решения е лидерско поведение 

за решаване на проблеми в екип, в който всички участващи страни активно обсъждат 

въпросите около даденото решение. По този начини се обединяват знанията и опита на 

всички членове на екипа. За да е успешен лидерският процес всяко окончателно 

решение трябва да е подкрепено от всеки член на групата. Идеите и чувствата на 

членовете са включени в решението на екипа, като по този начин няколко души имат 

възможност да работят заедно по общ проблем, вместо да се създава 

противопоставянето „ние – те“.   

Както можете да си представите, постигането на консенсус при вземане на решение 

обикновено трудно се постига и отнема повече време в сравнение с другите методи за 

разрешаване на проблеми. И когато енергията на всеки от екипа е съсредоточена върху 

разглеждания проблем (а не върху защитаването на отделните гледни точки), качеството 

на решението ще се повишава. Изследванията показват, че този подход към решаването 

на проблеми и вземането на решения води до значително по-висококачествени 

резултати, отколкото при прилагане на други методи като използване на мажоритарна 

власт (гласуване), силата на малцинството (убеждаване) и правенето на компромис.  

 

При процеса на вземане на решение с консенсус при настоящата задача, молбата към 

всеки един от вас е: 

1. Подгответе позицията, която ще изложите пред групата, преди да се съберете с 

колегите си (Бъдете наясно, че пъзелът е непълен и че липсващите парчета ще бъдат 

допълнени от останалите членове на групата).  

2. Приемете следното правило – Всеки да споделя и да обосновава добре становището 

си по дадения въпрос, така че останалите членове на групата да го разберат и да има 

полза от мнението на всеки член на групата. 

3. Приемете следното правило – Вслушвайте се в мнението и приемайте чувствата на 

всички останали членове на групата и бъдете готови да промените собствената си 

позиция въз основа на логиката и разбирането – много съществено лидерско умение. 

4. Избягвайте прилагането на техники за предотвратяването на конфликти, като 

гласуване, приемането на компромисни решения или отстъпване от мнението си, само 

за да запазите мира, защото различията в мненията са полезни; когато се изследват 

различни гледни точки – най-добрият начин на действие сам ще се появи. 

 

Преди малко приключихте с индивидуалната си работа по търсене на правилното 

решение за оцеляване в дивата природа. Сега ще размишлявате върху същите дилеми и 
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ще трябва да вземете едно общо решение като група. Запомнете, намирането на 

консенсус е трудно постижение за всеки лидер, а и не всяко решение може да срещне 

безусловното одобрение на всички. Трябва обаче да се стремите към налагане на общо 

чувство на съгласие от страна на всички членове, преди да се вземе окончателното 

решение на групата. Отделете времето, необходимо да се изслушате внимателно, 

обмислете възгледите на всички членове, представете собственото си мнение и бъдете 

разумни при вземането на груповото решение.  

 

 


