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Относно проекта 
Girls lead е проект, чиято цел е да развие култура на инициативност сред младите жени, да по-
могне за развиването на техните лидерски умения и за осъществяването на техните първи пред-
приемачески идеи. Проектните дейности са планирани в четири стъпки: първата стъпка е моми-
четата да открият своето вдъхновение; втората – да развият лидерските си умения; третата – да 
разберат смисъла на работата в мрежа; четвъртата – да се почувстват ангажирани и да действат.   

 

Каква е целта ни? 

Проектът GirlsLead има за цел да предостави на младите жени иновативни и гъвкави начини за 
включване в обучение по предприемачество и социални дейности, като им даде възможност да 
действат като сила за промяна в техните местни общности и в по-широк обществен кръг, и по 
този начин да се справят с лишенията, неравенството, образователните препятствия и социал-
ното изключване.  

Проектът е насочен към младите жени и цели да допринесе за активиране на мисленето в соци-
ална посока и повишаване на увереността на младите хора, да развие тяхното лидерско отноше-
ние и общностни връзки, и да повиши възможностите за младежите в неравностойно положе-
ние. Проектът повишава информираността за нуждите от промяна на нагласите на момичетата 
към лидерството и предприемаческото мислене и учене, като им показва пътища към съвършен-
ство, прилагайки мерки за изграждане на доверие и ефективна методология за работа в тази 
област. 

 

Какво правим? 

В проекта GirlsLead са включени следните дейности: 

 Разпространение на въздействащи истории на жени, успели в социалното предприема-
чество;  

 Разработване на Учебна програма за Обучение за развиване на лидерски умения сред 
момичетата; 

 Разработване на пакет дигитални учебни материали за развиване на лидерски умения 
сред момичетата;  

 Създаване и промотиране на онлайн платформа за взаимодействие на млади жени, ко-
муникация и обмен на важна информация за възможностите за социалното предприе-
мачество и инструменти за създаване на предприемаческа идея със социално въздейст-
вие.  

 

Кой може да се възползва? 

Основните целеви групи на проекта са: 
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 Момичета и млади жени, които са в една от следните неравностойни ситуации: безра-
ботни, с ниско ниво на образование, или такива, които в момента не посещават профе-
сионално, висше или продължаващо образование; 

 Млади жени, желаещи да стартират собствен бизнес; 
 Младежки работници или местни/регионални младежки обучителни организации. 
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Резюме на Учебната програма за Обучение за развиване на ли-
дерски умения сред момичетата  
 

Социалната икономика и в частност социалното предприемачество се нуждаят от жени на ли-
дерски позиции, доколкото жените имат важна роля в социалната сфера. Лидерството обаче не 
йерархична позиция – то е подход в работата.  

Основната цел на обучението е развиване на лидерски умения сред млади жени, заети в сфе-
рата на социалното предприемачество.  

Обучението ще подпомогне младите жени:  

 да преодолеят явни и скрити предразсъдъци спрямо жените на лидерски позиции,    
 да възприемат конкурентен начин на мислене, което използва силните им страни като 

жени,   
 да изградят широка и стратегическа мрежа от ключови заинтересовани страни, които да 

популяризират тяхната дейност,  
 да избегнат възприемането на перфекционизма като подход към конкурентни и предиз-

викателни ситуации и  
 да се възстановят бързо от загубите, като се научат да приемат нещата не толкова лично. 

 

Обучителният подход, използван по време на тренинга е т.нар. смесено обучение – комбини-
ране на онлайн образователни материали и възможности за взаимодействие онлайн и лице в 
лице с традиционни методи на обучение в класна стая, или с други думи – комбиниране на он-
лайн образователни материали и възможности за взаимодействие онлайн и лице в лице с тра-
диционни методи на обучение в класна стая. 

 

Обучителната програма съдържа 6 модула: 

 Модул 1 „Кой съм аз?“ – Личностно развитие 

По време на първия модул младите жени ще имат възможност да оценят своите умения и качес-
тва; да преразгледат своите цели в живота; да си поставят нови цели, за да реализират и повишат 
своя лидерски потенциал; да идентифицират уменията, които са им необходими за подсилване 
на своя лидерски потенциал; да повишат увереността в себе си. 

Продължителността на модула е както следва: 

№ Тема  Продължителност  
Лице в лице Онлайн  

1.  Какво е личностно развитие? 120 мин. 60 мин. 

2.  Как да опозная своята личност – черти, ценности, мо-
дели, концепции, стилове на учене? 120 мин. 60 мин. 
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3.  Как да управлявам личностното си развитие? 120 мин. 60 мин. 
4.  Лично овластяване 120 мин. 60 мин. 

 

 Модул 2 „Лидер ли съм?“ – Лидерски умения 

След приключване на втория модул участниците ще могат да дефинират какво е лидерство и кои 
са характеристиките на добрия лидер, ще правят разлика между лидер и мениджър, ще могат 
да идентифицират различните характеристики и типове лидерство, ще разграничават проактив-
ното от реактивното поведение, ще разберат смисъла на емпатията и важността по отношение 
на лидерството.   

Продължителността на модула е както следва: 

№ Тема  
Продължителност  

Лице в лице Онлайн  

1.  Какво представлява лидерството? 135 мин. 60 мин. 
2.  Лидерски стилове 180 мин. 60 мин. 
3.  Какво е да си проактивен? 60 мин. 30 мин. 
4.  Какво означава да проявяваш емпатия? 75 мин. 45 мин. 

 

 Модул 3 „Накъде отивам?“ – Създаване на визия 

Като резултат от третия модул участниците ще могат да оценят уменията и компетенциите за 
своите идеи и визия за бъдещето, ще успеят да планират стратегически своята бъдеща работа и 
въздействие, ще оценят и ще се замислят върху ефективността на своята работа и цел, ще се 
запознаят с най-добрите идеи за създаване на успешна визия.  

Продължителността на модула е както следва: 

№ Тема  
Продължителност  

Лице в лице Онлайн  
1.  Какво представлява създаването на визия? 90 мин. 30 мин. 
2.  Ценности & мисия  50 мин. 30 мин. 
3.  Устойчивост на ценностите  50 мин. 60 мин. 
4.  Стратегическо планирани & създаване на визия   210 мин. 30 мин. 

 

 Модул 4 „Как да накарам другите да ме чуят?“ – Комуникация  

След четвъртия модул участниците ще разполагат с информация и съвети, които ще им помогнат 
да мислят за своето личностно развитие и за начините, по които могат да работят за постигане 
на целите и пълния си лидерски потенциал.  

Продължителността на модула е следната: 
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№ Тема  
Продължителност  

Лице в лице Онлайн  
1.  Да разберем себе си, за да общуваме по-успешно 120 мин. 60 мин. 
2.  Умения за високо ефективно представяне   
 2.1. Структура на речта 60 мин. 30 мин. 
 2.2. Усъвършенстване на ораторските умения 60 мин.  
 2.3. Управление на стреса. Техники за самоконтрол 60 мин. 30 мин. 
 2.4. Техники за даване на отговор на живо 60 мин. 30 мин. 
 2.5. Защо Power Point може да е отегчителен? 60 мин. 30 мин. 

 

 Модул 5 „Мога ли да разрешавам проблеми?“ – Креативно разрешаване на проблеми  

В модула са представени стратегии за креативно разрешаване на проблеми. Участниците ще от-
крият различни инструменти, които да им помогнат да развият уменията си за критично и креа-
тивно мислене, да анализират съществуващите проблеми и възможни решения.  

Продължителността на модула е следната: 

№ Тема  
Продължителност  

Лице в лице Онлайн  

1 Какво представлява креативното разрешаване на проб-
леми? 

120 мин. 60 мин. 

2 Как да анализираме даден проблем? 150 мин. 30 мин. 
3 Как да идентифицираме възможните решения?? 150 мин. 30 мин. 
4 Как да развиваме уменията си за решаване на проб-

леми? 
120 мин. 60 мин. 

 

 Модул 6 “Как да стана най-добрия” – Междуличностни умения 

В последния модул участниците ще могат да осъзнаят важността на междуличностните умения 
и да увеличат максимално своя лидерски потенциал, да развият мотивационни умения, да раз-
берат важността на екипната работа, да придобият ключови умения за ефективно вземане на 
решения, да развият умения за асертивност и накрая да повишат самочувствието си чрез разви-
ване на ключови умения. 

Продължителността на модула е както следва: 

№ Тема  
Продължителност  

Лице в лице Онлайн  
1 Мотивация 120 мин. 60 мин. 
2 Работа в екип 120 мин. 60 мин. 
3 Вземане на решения 120 мин. 60 мин. 
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4 Асертивност  120 мин. 60 мин. 
5 Увереност  120 мин. 60 мин. 

 

Очаква се като краен резултат от обучението участниците да възприемат лидерския подход и да 
успяват да убеждават и оказват влияние като жени. Участниците ще тренират как успешно да се 
открояват и да взаимодействат по-ефективно. Други умения, които могат да бъдат придобити по 
време на обучението са: как да се осмелят (да действат, без да се чувстват възпрепятствани), как 
да поемат отговорности за собствените си действия. Младите жени ще се научат как да се дове-
ряват на себе си и да казват това, което мислят. Те ще развият и своето лично въздействие чрез 
разказване на истории, как да управляват трудни характери и силни емоции, и как да изградят 
ефективна мрежа. 
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Модул 1 „Кой съм аз?“ – Личностно развитие 
Цели на модула 
В резултат на участието си в модула участниците ще могат: 

 да оценят своите умения и качества; 
 да преразгледат своите цели в живота; 
 да си поставят цели, за да реализират и повишат своя лидерски потенциал; 
 да идентифицират уменията, които са им необходими за подсилване на своя лидерски 

потенциал; 
 да повишат увереността в себе си. 

Резултати от обучението: 

Информация и съвети, предназначени да помогнат на участниците да мислят за своето личнос-
тно развитие и за начините, по които могат да работят за постигане на целите си и разгръщане 
на своя пълен лидерски потенциал. 

Обучителен подход:  

Смесено обучение – комбиниране на онлайн образователни материали и възможности за взаи-
модействие онлайн и лице в лице с традиционни методи на обучение в класна стая. 

Учебни материали: Ръководство за обучители, PowerPoint презентации, инструмент за предва-
рителна оценка, кратки учебни видеоклипове за различните лидерски стилове, Сценарии и ма-
териали за ролеви игри, ръководство за самообучение, инструмент за последваща оценка. 

 

Съдържание/Обучителни стъпки 
1. Какво представлява личността? 

1.1. Какво представляват чертите на личността 
1.2. Какво представляват личните ценности 
1.3. Какво представляват личните мисловни модели – типове мислене 
1.4. Какво представляват личните компетентности  
1.5. Какво представляват стиловете на учене 

2. Как да изследвам своята личност 
2.1. Личностен тест на Майер - Бригс (MBTI) 
2.2. Оценка с DISC  
2.3. Биоструктурен анализ  

3. Как да управлявам своето лично развитие 
3.1. Развиване на моята лична визия – разработване, усъвършенстване, поставяне на лични 

цели 
3.2. Планиране на моето лично развитие – личен SWOT анализ, идентифициране на области 

за подобрение 
3.3. Стартиране на процеса на усъвършенстване 
3.4. Прекодиране на личното ми развитие 
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3.5. Преглед и ревизиране на личните планове за развитие 
4. Лично овластяване 

4.1. Какво представлява личното овластяване? 
4.2. Измерения на личното овластяване 

4.2.1. Самосъзнание  
4.2.2.  Стойности 
4.2.3.  Умения  
4.2.4.  Информация 
4.2.5.  Цели 

4.3. Език и овластяване 
4.3.1.  Използване на език за лично овластяване – позитивни, активни, думи за опреде-

ляне на лично пространство и идентичност 
4.3.2.  Използване на езика за овластяване на другите – избягване на жаргон или сложна 

терминология, фокусиране върху думите, които хората използват, подбиране на по-
зитивни думи, избягване на критикуване и изразяване на негативизъм, използване 
на отворени въпроси. 

4.4. Развиване на личностно овластяване 
4.4.1. Печелене на доверие. 
4.4.2. Осъзнаване на нашите силни и слаби страни, на нашите ограничения. 
4.4.3. Развиване на увереност и самочувствие. 

 

Разпределение по теми и часове  

№ Тема Продължителност  Бележки Лице в лице Онлайн 
1.  Какво е личностно развитие? 2 часа 1 час  

2.  

Как да изследвам своята лич-
ност – черти на личността, 
ценности, ментални модели, 
компетентности, стилове на 
учене? 

2 часа 1 час  

3.  Как да управлявам своето 
личностно развитие? 2 часа 1 час  

4.  Лично овластяване 2 часа 1 час  
 

Дизайн на обучението  
Тема 1: Какво е личностно развитие?  
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин. 

Продъл-
жителност Методи и съдържание Материали 
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10 мин. 

Ледоразбивач – Участниците отговарят 10 пъти на въп-
роса „Кой съм аз?“ 

Химикал и листи  
Всеки работи самостоятелно, след това участниците по 
двойки споделят своите отговори помежду си. 

20 мин. 

Презентация – Какво представлява личността? Power Point презен-
тация, флипчарт, 
компютър, мултиме-
дия 

Треньорът представя различни подходи за личностно 
развитие 

10 мин. 

Игра – Огледална картина 

никакви 

Участниците са подредени в две редици, обърнати с лице 
едни към други. Всеки участник е застанал срещу човека, 
с когото е най-близък от групата. Участниците от едната 
редица играят ролята на огледало, в което се оглеждат 
хората от другата редица. Тези, които се оглеждат в огле-
далото, правят различни гримаси с лице, жестове и дви-
жения, а „огледалата“ отразяват всичко това. След това 
ролите се разменят. След края на играта, участниците 
застават в кръг и споделят как са се чувствали във всяка 
една от двете роли. 

20 мин. 

Групова дискусия – Защо личностното ми развитие е 
важно за мен? 

Флипчарт и маркери 
Фасилитирана дискусия, по време на която водещия от-
белязва основните заключения на флипчарт. 

15 мин. 

Презентация – черти на личността, ценности и начини на 
мислене 

Power Point презен-
тация, флипчарт, 
компютър, мултиме-
дия 

Треньорът представя информация за черти на личността, 
ценности и типове мислене 

30 мин. 

Ролева игра – Пандемия   

Сценарий, описание 
на ролите, флипчарт 
и маркери 

 

Участниците разиграват ситуация по предварителен сце-
нарий. Тяхната задача е да постигнат консенсус и да взе-
мат групово решение. След това, с помощта на карти, 
всеки участник посочва кой от групата по време на играта 
е спечелил неговото доверие в най-голяма степен, кой 
най-напористо е налагал своете мнение и кой е помогнал 
в най-голяма степен за постигане на конструктивност по 
време на вземането на груповото решение. В края на иг-
рата се прави социограма, на която всеки участник 
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отбелязва по скала от 1 до 10 своята удовлетвореност от 
взетото групово решение. 

15 мин. Групова дискусия – относно черти на личността, ценности 
и типове мислене Флипчарт и маркери 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Гледане на подходящи тематични видеа.  

 

Тема 2: Как да изследвам своята личност – черти на личността, ценности, ментални мо-
дели, компетентности, стилове на обучение? 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин. 

Продъл-
жителност  Методи и съдържание Материали 

10 мин. 

Ледоразбивач – Три истини и една лъжа 

Химикал и листи  
Всеки участник на лист хартия записва три твърдения за 
себе си, които са истина, и едно, което е лъжа. След това, 
вървейки из стаята, участниците се срещат помежду си и 
трябва да познаят, кое твърдение за техния партньор не 
отговаря на истината. 

10 мин. 

Презентация – Прозорчето на Johari 

Как да развием нашето самосъзнание & да постигаме ус-
пехи 

Флипчарт и маркери 
Треньорът представя модела и дава примери за него-
вото приложение при самооценка на личните характе-
ристики и съвети за използването на модела на Прозор-
чето на Johari в процеса на самоопознаване   

10 мин. Индивидуална работа – Johari прилагателни Форма – Johari при-
лагателни Участниците работят самостоятелно по задачата 

5 мин. Обобщение от треньора никакви 

15 мин.  

Презентация – модерни форми за оценяване на личните 
качества   Power Point презен-

тация, флипчарт, 
компютър, мултиме-
диен проектор 

Треньорът представя инструменти за оценяване на лич-
ностни качества – Личностен тест на Myer-Briggs (MBTI), 
оценяване с инструмента DiSC, биоструктурен анализ 

https://www.everythingdisc.co.uk/Become-A-Partner.aspx
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25 мин. 

Индивидуална работа – попълване на въпросник за 
оценка на личностни качества Индивидуален въп-

росник Въпросникът може да бъде попълнен онлайн или да се 
разпечата на хартия 

25 мин. Презентация – интерпретация на резултатите 

Power Point презен-
тация, флипчарт, 
компютър, мултиме-
диен проектор 

20 мин. Групова дискусия – Как да избягваме грешки при изгот-
вяне на личностен профил?  

Флипчарт и маркери 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Попълване на онлайн тестове, въпросници за оценка на личностни качества  

 

Тема 3: Как да управлявам своето личностно развитие? 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин.. 

Продъл-
жителност Методи и съдържание  Материали 

10 мин. Игра за загряване – “Аз съм слънце” никакви 

Участниците застават в кръг, като един от тях започва бро-
енето с едно, човекът до него продължава с две и т.н. Ус-
ловието е, всеки четвърти, вместо съответното число (4, 
8, 12, 16 и т.н.) да казва „Аз съм слънце“, а човекът след 
него да продължи с броенето (напр. 1, 2, 3, „Аз съм 
слънце“, 5, 6, 7, „Аз съм слънце“, 9, 10 и т.н. Играта про-
дължава, докато „Аз съм слънце“ премине през всеки 
участник. Ако някой обърка – започва броенето отново.    

20 мин. Индивидуална работа – дефиниране на успеха 

Работа по двойки 

Химикал и листи 

Всеки участник записва, как според него изглежда успе-
хът. Всеки трябва да дефинира възможно най-много ас-
пекти на успеха, от които да определи един, който е най-
важния според него (пари, слава, семейство и т.н.) 

След това, по двойки, участниците споделят и дискутират 
това, което са написали. 
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30 мин. Работа в малки групи – Очертаване на дългосрочна ви-
зия, превръщането на визията в цели 

Флипчарт и маркери 

1. Участниците дискутират на тема: Къде се виждам 
след пет (или десет) години? Те трябва да вземат 
предвид всички аспекти на своя живот: личен, 
професионален, хобита, допълнителни интереси, 
формално обучение и т.н. 

2. Групата помага на всеки да си постави лични 
цели. 

3. Един от членовете на малката група представя ре-
зултатите пред голямата група. 

20 мин. Индивидуална работа – личен SWOT анализ 

Работа по двойки 

Форма – SWOT ана-
лиз 

Всеки участник попълва формата самостоятелно. След 
това по двойки обсъждат какво са написали. 

15 мин. Презентация – Подобри своите умения, като развиеш 
слабите си страни 

 

Power Point презен-
тация, флипчарт, 
компютър, мултиме-
диен проектор 

Треньорът представя информация относно техники, ко-
ито могат да бъдат използвани, когато хората искат да се 
справят с проблеми и предизвикателства и да доведат до 
лични промени. 

15 мин. Индивидуална работа – Записване на лични постижения  Форма – записки на 
лични постижения 

Всеки участник попълва формата. 

10 мин. Обобщение под формата на групова дискусия – преглед 
и ревизия на личните планове за развитие 

Флипчарт и маркери 

Треньорът фасилитира дискусия относно това, как мо-
жем да ревизираме личните си планове за развитие  

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Попълване на онлайн формата „Записи на лични постижения“ 

 

Тема 4: Лично овластяване 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин. 
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Продъл-
жителност  Методи и съдържание  Материали  

5 мин. 

Игра за загряване – „Кръг на доверието“ 

никакви 

Участниците са застанали един срещу друг в кръг. В сре-
дата на кръга застава един участник с лента на очите. По 
сигнал на водещия, човекът със завързани очи в средата 
се отпуска на ръцете на своите колеги, а те го придържат 
да не падне и след това го изтласкват като махало на дру-
гата страна.  

10 мин. 

Презентация – Какво представлява личното овластя-
ване? 

Power Point презен-
тация, флипчарт, 
компютър, мултиме-
диен проектор  Треньорът представя понятието Лично овластяване 

20 мин. 

Индивидуална работа – Моят морален компас 
Форма – Моят мора-
лен компас Всеки участник попълва формата самостоятелно. След 

това по двойки обсъждат написаното. 

10 мин. 

Презентация – Език и овластяване Power Point презен-
тация, флипчарт, 
компютър, мултиме-
диен проектор  

30 мин. 

Ролева игра – „Телевизионно интервю“ 

Сценарий, Описание 
на ролите 

Участниците са разделени по двойки – единият играе ро-
лята на интервюиран, другият на интервюиращ. Целта на 
интервюто е да се изтъкнат силните черти на интервюи-
раният. 

20 мин. Групова дискусия на ролевата игра. Флипчарт и маркери 

15 мин. Презентация – Само-регулиране | Само-управление 

Power Point презен-
тация, флипчарт, 
компютър, мултиме-
диен проектор 

10 мин. Оценка на Модул 1 Въпросник 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Гледане на подходящ тематичен филм. 
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Модул 2 „Лидер ли съм? “ – Лидерски умения 
Цели на модула 
В резултат на участието си в модула участниците ще могат: 

 да дефинират какво е лидерство и кои са характерните за добрия лидер качества; 
 да правят ясна разлика между лидер и мениджър;  
 да разграничават различните характеристики и типове лидерство;  
 да правят разлика между това да си проактивен и да си реактивен, и да осъзнаят важ-

ността на проактивността в контекста на лидерството; 
 да разберат същността на емпатията и доколко тя е важна за лидерството; 
 да осъзнаят по-добре някои умения, характерни за емпатията като „влизането в обувките 

на другия“ (когнитивна емпатия) и общуването с емпатия. 

Резултати от обучението: 

Модулът е създаден с идеята информацията в него да помогне на участниците да придобият по-
подробна представа за същността на лидерството и неговите различни характеристики и видове, 
както и да развие у участниците умения като проактивност и емпатия, които са ключови за един 
лидер качества.    

Обучителен подход:  

Смесено обучение – комбиниране на онлайн образователни материали и възможности за взаи-
модействие онлайн и лице в лице с традиционни методи на обучение в класна стая. 

Учебни материали: Ръководство за обучители, PowerPoint презентации, инструмент за предва-
рителна оценка, кратки учебни видеоклипове за различните лидерски стилове, Сценарии и ма-
териали за ролеви игри, ръководство за самообучение, инструмент за последваща оценка. 

 

Съдържание/Обучителни стъпки 
1. Какво представлява лидерството? 

1.1. Определения за лидерството и какво е важно, за да си добър лидер 
1.2. Разбиране на разликата: Лидерство vs. Мениджмънт 
1.3. Развиване на лидерски умения 

2. Лидерски стилове 
2.1. Трите лидерски стила на Левин 
2.2. Лидерски стилове, базирани на Теория за лидерството „Път-цел“ 
2.3. Шестте емоционални лидерски стила (по Даниъл Голман, Ричард Бояцис и Ани МакКий); 
2.4. Трансформационно лидерство 
2.5. Бюрократично лидерство 
2.6. Харизматично лидерство 
2.7. Обслужващо лидерство 
2.8. Транзакционно лидерство 

3. Какво е да си проактивен? 
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3.1. Какво означава да си проактивен? 
3.2. Разлики между това да си проактивен и това да си реактивен 
3.3. Характеристики на проактивните и на реактивните хора 

4. Какво означава да проявяваш емпатия? 
4.1. Какво е емпатия? 
4.2. Приемане на перспектива (когнитивна емпатия) 
4.3. Начини да бъдем емпатични лидери 
4.4. Общуване с емпатия 

 

Разпределение по теми и часове 

№ Тема 
Продължителност 

Бележки 
Лице в лице Онлайн 

1.  Какво представлява лидерст-
вото? 

2 ¼ часа  1 час  

2.  Лидерски стилове 3 часа 1 час  
3.  Какво е да си проактивен? 1 час 30 мин.  
4.  Какво означава да проявяваш 

емпатия? 
1 ¼ час 45 мин.  

 

Дизайн на обучението 
Тема 1: Какво представлява лидерството? 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 135 мин. 

Продъл-
жителност  Методи и съдържание Материали 

20 мин. 

Групова работа – Застани до твоя цитат 

Принтирани цитати 

Упражнението представя темата за лидерството и насър-
чава всеки участник да изкаже личното си мнение за 
това, какво прави един лидер „добър лидер“. В същото 
време, по стената на залата са залепени запомнящи се 
цитати, представящи различните аспекти на лидерст-
вото. Участниците трябва да застанат до цитата, който в 
най-пълна степен се припокрива с техните виждания за 
това, какво представлява добрият лидер.      

10 мин. 

Групова дискусия на упражнението „Застани до твоя ци-
тат“ 

Флипчарт, маркери Участниците обосновават пред останалите своя избор на 
цитат – споделяйки своите разбирания за лидерството. 
Треньорът записва изказаните идеи/фрази на флип-
чарта. Те могат да послужат за продължаване на 
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дискусията или да са връзка към запознаването с допъл-
нителна информация по темата. 

Фасилитирана дискусия със отбелязване на флипчарта на 
основните заключения. 

10 мин. 

Презентация: Ролята на мениджър vs. Ролята на лидер 

Power Point презен-
тация, компютър, 
мултимедиен проек-
тор 

Треньорът представя основните разлики между това да 
си мениджър и това да си лидер, като акцентира върху 
следните точки: 

• Означава ли, че щом си добър мениджър автома-
тично си и добър лидер? 

• Проследяване на стойности vs. създаване на 
стойности 

• Кръгове на влияние vs. Кръгове на власт 
• Водене на хора vs. Управление на хора  

50-60 мин. 

Групова работа „Мениджър vs. Лидер“ упражнение за 
рефлексия 

Handout nr.1 
 
Комплект карти за 
всеки участник, на 
които са записани 
основни компетент-
ности. 
 
Два флипчарта, мар-
кери, 
Лепящи се листчета с 
формата на точки и 
звезди 
Молив/химикал и 
листи за писане за 
всеки участник 

Мениджърът внася много положителни качества, когато 
преминава към ролята на лидер. Но има и компетенции, 
които той трябва да остави зад гърба си, когато поема ли-
дерска роля. Тази игра с подреждане на карти помага на 
участниците да осмислят този важен процес на израст-
ване. (за повече подробности виж приложено Handout 
nr.1) 
  
 

10 мин. 

Групова дискусия на тема „Мениджър vs. Лидер“ 

 

Треньорът прави обобщение и закрива упражнението. 
Следните въпроси могат да бъдат използвани за диску-
сия:  
• Какво пречи на мениджъра да стане лидер? 
• Кое смятате, че ще е най-голямото предизвикателс-

тво за вас, когато правите този преход (от мениджър 
към лидер)? 

10 мин. 

Презентация – Развиване на лидерски умения 
Power Point презен-
тация, компютър, 
мултимедиен проек-
тор 

Треньорът прави разяснения (използвайки мотиваци-
онни видеа като примери за лидерство) същността на 
това да бъдеш лидер. Развиването на лидерски качества 
е свързано с личностно развитие. Стремежът към лидер-
ство е най-напред вътрешен стремеж към това да 
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откриеш кой си ти. Да се научиш да ръководиш означава 
да откриеш какви са твоите ценности и т.н. 

10 мин. 

Групова работа – Лидерска пица 

Материал „Лидерска 
пица“ 

Това упражнение за развитие на лидерството предлага 
рамка за самооценка, с помощта на която участниците 
първо да идентифицират какви умения и качества са 
важни според тях за ефективното лидерство, и след това 
да оценят своето собствено развитие и да започнат да си 
поставят цели. 
Обучителят представя модела на Лидерската пица: това 
е инструмент за рефлексия и самооценка, с помощта на 
който участниците размишляват относно най-важните 
умения и качества, които те трябва да овладеят, за да ста-
нат добри лидери. Участниците трябва да се оценят по 
скалата от 1 до 10 по отношение на всяко парче. Тази са-
мооценка служи като основа за поставяне на техни лични 
цели във връзка с развитието им като лидери. Областите, 
в които те се чувстват слаби, следва да бъдат на фокус в 
бъдещото им развитие.   

5 мин. 

Групова дискусия – Лидерска пица 

 

Треньорът води групова дискусия относно определени 
решения и общи модели в представата на групата по от-
ношение на добрия лидер. Участниците се насърчават да 
се върнат на това упражнение след няколко месеца и да 
преразгледат резултатите от своята Лидерска пица. Те 
трябва да се оценят наново, да се наградят за постигна-
тия напредък и да прецизират следващите си цели.  

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Кратки обучителни видеа на тема лидерство / добри лидери 

Въпроси за рефлексия  

Бланки и инструкции за Лидерската пица 

 

Тема 2: Лидерски стилове 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 180 мин. 

Продъл-
жителност  Методи и съдържание Материали 

5 мин. Ледоразбивач – Битка с балони балони 
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Участниците (в отбори по двама или трима) се състезават 
за унищожаването на балоните на другите отбори, като 
стъпват върху тях. Предполага се, че всеки отбор има из-
градена предварителна стратегия, която да следва по 
време на битката. 
Треньорът събира в края на упражнението всички и про-
вежда дискусия относно поведението по време на бит-
ката - поведението на членовете на собствения екип и на 
участниците от другите екипи. Провежда се дебрифинг 
относно стиловете на поведение на лидерите. 

15 мин. Презентация на различните лидерски стилове  Power Point презен-
тация, компютър, 
мултимедиен проек-
тор, флипчарт, обу-
чителни видеа от-
носно различни ли-
дерски стилове 

Треньорът представя следните лидерски стилове: Ли-
дерски стилове на Левин; Лидерски стилове, базирани 
на Теорията за лидерството „Път – цел“; Шестте емоци-
онални лидерски стила (по Даниъл Голман, Ричард Боя-
цис и Ани МакКий); както и лидерски стилове като Тран-
сформационно лидерство, Бюрократично лидерство, 
Харизматично лидерство, Обслужващо лидерство, Тран-
закционно лидерство – използват се много визуализа-
ции и примери.  

50 мин. Групова работа – ролева игра за различните лидерски 
стилове 

Handout nr.2 

Тази ролева игра помага на групата да наблюдава, как по-
ведението на лидера (в случая на това упражнение – на 
авторитарния, демократичния и либералния лидер) се 
отразява на екипа, с който работи. (Виж обяснението на 
играта в Приложение 2 към тази тема) 

10 мин. Групова дискусия относно различните лидерски стилове  

Участниците дискутират по следните въпроси: 
• Какви структури са подходящи за демократичния 

стил на управление? 
• Дали един-единствен „ръководител“ наистина може 

да управлява демократично, или една такава струк-
тура предполага авторитарен стил на ръководене?  

90 мин. Групова работа – Естествени роли в екипа и лидерски 
стил 

Компютър, флип-
чарт, мултимедиен 
проектор Участниците работят в групи по тройки и си избират из-

вестна личност-лидер, на който се възхищават. Задачата 
им е да намерят допълнителна информация за него/нея, 
да разберат повече за личната му история, за неговите 
качества и стила му на ръководене. За целта могат да из-
ползват интернет, да се допитат до свои приятели, до ек-
сперти в областта и т.н. 



 

 

Girls Lead: Supporting young women into finding their place as 
social entrepreneurs and in taking on leadership roles in early life 

Project Ref: 2018-UK01-KA205-047767  
 

 
 

 23 

Резултатите от изследванията на групите трябва да бъдат 
представени под формата на презентация пред голямата 
група. Всяка група има също за задача да представи под 
формата на сценка измислена ситуация, представяща на-
чина, по който би реагирал избраният от тях лидер на да-
ден проблем/казус. 

10 мин. Групова дискусия  
След като всички групи представят лидерите, които са из-
брали и разиграят измислените от тях сценарии за реак-
ция на техния лидер, се провежда групово обсъждане, по 
време на което участниците споделят, кой лидер са по-
чувствали най-близък и защо. 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Кратки обучителни видеа относно различните лидерски стилове, с въпроси за рефлексия към 
тях. 

 

Тема 3: Какво означава да си проактивен 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 60 мин. 

Продъл-
жителност  Методи и съдържание Материали 

10 мин. Презентация – Какво означава да си проактивен и какво да си 
реактивен? 

Power Point 
презентация, 
компютър, 
мултимедиен 
проектор 

Треньорът разяснява, че проактивността е важна черта за един 
лидер. Това означава, да поема отговорност за себе си, за своите 
действия, за своите избори и за своето бъдеще; да действа 
вместо да чака нещо да се случи. Обяснява се разликата между 
това да си проактивен и това да действаш реактивно, като се по-
сочват конкретни примери. 

15 мин. Групова работа – Проактивен vs. Реактивен Никакви  

Треньорът представя различни ситуации пред участниците 
(напр. Чувате съсед да говори долни лъжи за вас и вашия бизнес 
на друг ваш съсед. Те обаче не знаят, че вие ставате свидетел на 
разговора им. Вие не разбирате, защо съседът ви лъже по този 
начин.), след това поставя следните задачи на участниците: 
- да реагират на ситуацията по реактивен начин; 
- да реагират на ситуацията по проактивен начин. 

5 мин. Групова дискусия – Проактивен vs. Реактивен Никакви  
Фасилитирана дискусия в голямата група по ключови точки от-
носно разликата между това да си проактивен и това да си реак-
тивен. 
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15 мин. Групова дискусия – Проактивни или реактивни, изборът е ваш! Малка бу-
тилка гази-
рана вода, 
Малка бу-
тилка обик-
новена вода, 
Маркер за 
писане върху 
бутилките 

Треньорът разяснява, че това упражнение спомага за разбиране 
на начина, по който реагират проактивните и реактивните хора. 
Нужни са двама доброволци от групата. 
Единият доброволец получава бутилката с газирана вода, на ко-
ято пише „реактивно“, а другият – тази с обикновена вода, на ко-
ято пише „проактивно“.  
На участниците са съобщава, че ще чуят различни твърдения 
(предварително подготвени от треньора). Те трябва да вдигнат 
ръка, ако смятат, че нещо е реактивно или проактивно. След като 
бъде направен изборът между тези две възможности, добро-
волците разклащат своите бутилки: съответно „реактивна“ или 
„проактивна“ 
На участниците са задава въпрос: „Какво ще се случи с нашия 
„проактивен“ доброволец, ако го помоля да си отвори бутил-
ката? Какво ще се случи с „реактивния“ ни доброволец, ако си 
отвори бутилката? 
Треньорът подканва доброволците да отворят бутилките си (на 
открито). 

10 мин. Групова дискусия  
Фасилитирана дискусия, първо в малки, а след това в голямата 
група, на следните теми: 

• Чувствали ли сте се някога като  реактивната бутилка? 
Защо да и защо не? 

• Поемате ли отговорност, когато нещата не се случат 
както очаквате? Или търсите някой друг, на който да 
прехвърлите вината? 

Участниците си разказват по двойки ситуации, в които те са били 
отговорни за това, нещо да не се случи по очаквания начин. 
 

5 мин. Заключение   
 В голямата група треньорът обобщава мнения по следните теми: 

• характеристики на проактивните и реактивните хора 
• до колко е важна проактивността в контекста на лидерс-

твото 

 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 30 мин. 

Статии и обучителни филмчета на тема Проактивност  

Мотивационни видеа (Ted Talks) на тема Проактивност 

Въпроси за рефлексия 
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Тема 4: Какво означава да проявяваш емпатия? 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 75 мин. 

Продъл-
жителност  Методи и съдържание Материали 

5 мин. Ледоразбивач “Създаване на връзки”   

След като е събрал участниците около себе си, треньорът разяс-
нява, че целта на упражнението е всички да направят един голям 
кръг, в който всеки човек е физически свързан с други двама (от-
ляво и отдясно). Условието е, това свързване да е на база на неща, 
които са общи, които и двамата участници споделят. Терминът 
„създаване на връзки“ се е превърнал в клише в наши дни, но 
същността му продължава да бъде много важна, независимо как 
я описваме. Един от най-добрите начини за укрепване на взаимо-
отношенията и изграждане на доверие сред хората, е установява-
нето на връзка с тях, т.е. откриване на нещо общо между тях.  

10 мин. Групова дискусия – Какво е емпатия? 
Презентация 

Power Point 
презентация, 
Флипчарт, 
компютър, 
мултимедиен 
проектор, 
Youtube ви-
деа 

Треньорът прави кратко въведение в темата за емпатията като 
предлага на участниците да изгледат видеото на Brené Brown за 
емпатията: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw. 
След това разяснява накратко за трите типа емпатия: когнитивна, 
емоционална и интелектуална; и инициира дискусия на тема: 
Защо да проявяваме емпатия (да можем ефективно да слушаме и 
да отговаряме) е едно от най-важните лидерски умения? 

20 мин. Групова работа – Поставяне на мястото на другия ½ А4 листи - 
карти за пи-
сане 

Целта на това упражнение е участниците да се поставят на мяс-
тото на другия човек и да съпреживеят проблем, пред който е из-
правен този друг човек. 
Участниците работят в групи от по трима или четирима. Всеки 
член на малката група записва на лист хартия един свой проблем, 
с който в момента се бори. След това треньорът дава указание 
всички в малките групи да поставят листите с проблемите си на 
обща купчинка в средата. Участниците теглят на случаен принцип 
по една карта от купчинката.   
Редувайки се, всеки член на групата прочита пред останалите 
проблема, който е изтеглил, а останалите членове, вкл. и човекът, 
чийто проблем се представя, дават своите съвети и обратна 
връзка на четящия. Той от своя страна през цялото време докато 
получава съвети трябва да се държи така, като че ли проблемът е 
наистина негов. Важно е участниците да знаят, че по време на ця-
лото упражнение те трябва да се държат така, като че ли изтегле-
ният от тях проблем е наистина техен. В нито един момент истин-
ският „собственик“ на проблема не трябва да се разкрива.  

 5 мин. Групова дискусия – Поставяне на мястото на другия   

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Съберете всички в голямата група за кратка рефлексия и дебри-
финг. Можете да зададете следните въпроси: 
- Какво е усещането да приемеш проблема на някой друг за свой?  
- Какво е чувството да разбереш, че някой друг изживява същия 

проблем като твоя?  
- Какво е чувството да даваш съвети за свой собствен проблем?       

10 мин. Презентация – Как можем да бъдем емпатични лидери? Power Point 
презентация, 
компютър, 
мултимедиен 
проектор, 
флипчарт, 
Youtube ви-
деа 

Треньорът представя информация за това, как лидерите могат да 
проявяват емпатия, без да бъдат възприемани за слаби. Могат да 
се използват и Youtube видеа, за да се подчертае важността на 
това, лидерите да „излязат от своята кожа“ и да се поставят „в 
обувките“ на другия човек, за да могат наистина да разберат хо-
рата от техните екипи – техните умения, стремежи, нужди и да 
допринесат за цялостния им растеж.   

20 мин. Групова работа – Упражнение за емпатия  Youtube ви-
деа Предложете на участниците да изгледат следните видеа: 

− Simon Sinek “Лидери, проявяващи емпатия”               
https://www.youtube.com/watch?v=c_XZ36b_aDI 

− Анимационно филмче (Inside Out), представящо процеса 
на слушането с емпатия 
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM  

Участниците работят по двойки. Те трябва да подготвят кратък 
сценарий за сценка по ситуация, зададена им от треньора, в която 
член на екипа трябва да бъде „изслушан“ с емпатия от своя ръко-
водител. Задачата им е да приложат техниките за общуване с ем-
патия, представени им по-рано от треньора.   

5 мин. Групова дискусия – Упражнение за емпатия  
Треньорът събира всички в голямата група за кратка рефлексия и 
дебрифинг.  

 

Онлайн сесия, Продължителност – 45 мин. 

Кратки видеа за емпатични лидери 

 

Материали към Модул 2 
HANDOUT 1 – Групова работа  

Мениджър vs. Лидер - Компетенции 

Етапи на изпълнение 

• Разделете участниците по двойки. Помолете всеки да посочи няколко компетенции, ко-
ито според него трябва да притежава всеки лидер и отделно други няколко компетен-
ции, които е необходимо да притежава всеки мениджър.   

https://www.youtube.com/watch?v=c_XZ36b_aDI
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM


 

 

Girls Lead: Supporting young women into finding their place as 
social entrepreneurs and in taking on leadership roles in early life 

Project Ref: 2018-UK01-KA205-047767  
 

 
 

 27 

• Съберете отговорите и ги споделете с цялата група. Запишете компетенциите на два от-
делни флипчарт листа (на единия – лидерски, а на другия – мениджърски компетенции). 

• Раздайте по един комплект карти на всяка двойка участници (но имайте подготвени дос-
татъчно бройки за всеки отделен участник, така че когато упражнението приключи всеки 
да си тръгне със свой комплект). Помолете всяка двойка да разпръсне картите си на зе-
мята и да ги подреди в две колони: една за лидерски компетенции и втора за мениджър-
ски компетенции. Участниците могат да добавят нови компетенции, ако според тях в 
комплекта липсват такива, или да премахват карти с компетенции, които не пасват към 
нито една от двете колони. За тази цел имайте предварително подготвени празни карти.  

• Сравнете списъците, когато всички двойки завършат. Помолете участниците да се разхо-
дят из стаята и да разгледат резултатите на своите колеги. 

• Сравнете компетенциите на мениджърите и тези на лидерите като напишете тези въп-
роси на флипчарта и обсъдите отговорите им в голямата група: 

o За кои компетенции всички сме съгласни, че трябва да бъдат притежавани от ме-
ниджърите? 

o За кои компетенции всички сме съгласни, че трябва да бъдат притежавани от ли-
дерите? 

o Кои са компетенциите, които най-много цените у лидерите, с които работите? 
• Раздайте материала „Мениджърски vs. Лидерски компетенции“, заедно с няколко ле-

пящи се листчета под формата на звезди. Помолете участниците да прочетат и да поста-
вят звезда срещу онези компетенции, които считат че притежават и са добри в тях. След 
това, с малките лепящи точки, трябва да маркират 3 до 5 области, върху които искат да 
се фокусират като част от своето професионално развитие. 

• Обобщете и закрийте упражнението. Поставете следните въпроси за дискусия: 
o Какво пречи на мениджъра да стане лидер? 
o Кое смятате, че ще е най-голямото предизвикателство за вас, когато правите този 

преход (от мениджър към лидер)? 

 

HANDOUT 2 – Ролева игра за различните лидерски стилове 

Етапи на изпълнение  

Етап 1. 

1. Необходими са шестима доброволци – за всяка от двете ролеви игри. Те трябва да разиграят 
сценка на екипна среща – такава, на която са присъствали и им е позната (напр. работна среща 
на колеги, среща на екип по даден училищен проект, среща на хора с еднакво хоби и т.н.). Този 
екип се е събрал, за да вземе решение по въпрос от общ интерес. 

2. На първия лидер му е поставена задачата да изпълнява ролята на диктаторски настроен ръ-
ководител: той приканва другите да дават идеи, но не ги изслушва и пренебрегва техните пред-
ложения; налага своето мнение на групата; за всичко обвинява другите и т.н. 

3. На останалите членове на групата са раздадени следните роли: 
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A. трябва да подкрепя всичко, което лидерът предлага; 

B. предлага други различни възможности; 

C. подкрепя казаното от В.; 

D. постоянно прекъсва и противоречи на лидера. 

(Тези инструкции могат да бъдат дадени устно на участниците или да им бъдат раздадени напи-
сани на листчета.) 

4. Столовете на актьорите трябва да са подредени в отворен кръг пред останалите участници, 
така че всеки в залата да може да чува и да вижда добре. На актьорите трябва да им бъде на-
помнено да говорят ясно и така да застанат, че зрителите да могат да виждат добре всички техни 
жестове. 

5. Треньорът поставя начало на играта и всеки изпълнява ролята, която е получил. 

6. В същото време на зрителите им е поставена задача да си водят записки по следните въпроси, 
които водещият предварително е записал на флипчарта: 

• Как постъпва лидерът в групата? 
• Как реагира групата? 

7. След като публиката придобие яснота за ситуацията, треньорът прекъсва сценката и моли гру-
пата от следващите шест актьора да излязат на сцената. 

Етап 2. 

8. Това е различен екип, на различно място, но тяхната задача е подобна. На повечето участници 
са дадени подобни на предната група инструкции относно ролите, които да изпълняват, но този 
път на лидера е поставена задачата да бъде много пасивен. Този лидерски стил се нарича Laissez-
faire (на френски: „остави ги да правят каквото им харесва“).  

Лидерът проявява слаб интерес; не прави предложения; не изказва мнение по предложенията 
на групата; не помага, за да се вземат решения или за да се разрешат конфликти.  

9. На групата е поставена задача да си води записки. 

10. Треньорът отново прекратява играта, щом ситуацията се изясни за зрителите. 

11. Ако групата е доста голяма, най-добре е да обсъдят въпросите помежду си по тройки, и след 
това да изкажат становището си пред голямата група. 

Етап 3. 

12. След като подробно се обсъдят грешките и реакциите по време на играта, треньорът поставя 
следния въпрос: 

• Какво прави добрият лидер в екипа? (Опитайте се да получите конкретни отговори – не 
просто общи изказвания!) 
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Етап 4. 

13. Накрая може да се разиграе сценка, в която доброволец да изиграе възможно най-добре 
ролята на ръководител, който използва демократичен стил на управление. 

Треньорът може да обобщи накрая всички изводи, до които участниците са достигнали по вре-
мето на играта. 
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Модул 3 „Накъде отивам?“ – Създаване на визия 
Цели на модула 
В резултат на участието си в модула участниците ще могат: 

 да оценяват уменията и компетенциите за своите идеи и визия за бъдещето; 
 стратегически да планират своята бъдеща работа и въздействие;  
 да оценят и да се замислят върху ефективността на своята работа и цел;  
 да развият лидерските си умения и потенциал; 
 да развият своята увереност и самостоятелност;  
 да се запознаят с най-добрите идеи за създаване на успешна визия.  

Резултати от обучението: 

Информация и съвети, предназначени да подпомогнат участниците в процеса на създаване на 
стратегическа и ясна визия.   

Обучителен подход:  

Смесено обучение – комбиниране на онлайн образователни материали и възможности за взаи-
модействие онлайн и лице в лице с традиционни методи на обучение в класна стая. 

Учебни материали: Ръководство за обучители, PowerPoint презентации, инструмент за предва-
рителна оценка, кратки учебни видеоклипове, сценарии и материали за ролеви игри, ръководс-
тво за самообучение, инструмент за последваща оценка. 

 

Съдържание/Обучителни стъпки 
1. Какво представлява създаването на визия? 

1.1. Какво е мисия? 
1.1.1.  Целта или фундаменталната причина за съществуването 
1.1.2.  Настоящи и бъдещи цели – написани, ясни, кратки и последователни  

1.2. Какво е стратегия? 
1.2.1.  Посока на развитие на организацията с цел да се адаптира към променящата се 

среда 
1.3. Какво е визия? 

1.3.1.  Идеализиран образ за това, което носи бъдещето на организацията.  
2. Ценности & мисия 

2.1. Свързване на личните ценности с ценностите на организацията – препратка към науче-
ното по време на Модул 1: Кой съм аз? 

2.2. Формулиране и представяне на мисията – кратка, ясна и категорична 
3. Устойчивост на ценностите 

3.1. Основни предпоставки, които влияят на поведението и отношението към мисията 
3.1.1.  Комуникация: начинът, по който представяме нашите ценности   
3.1.2.  Обучение: как се обучават хора от организацията за реализирането на организаци-

онните ценности и визия. 
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3.1.3.  Укрепване: как се поддържат тези ценности 
3.1.4.  Признаване: как се поддържат тези ценности 
3.1.5.  Наемане: Как тези ценности и визия се съхраняват с разрастването на организаци-

ята   
3.1.6.  Напасване: как проектите, по които работи организацията се поддържат в съответ-

ствие на ценностите и организационната визия 
3.2. Основни ценности и убеждения 

3.2.1.  Водещи принципи 
3.2.2.  Приоритети  

3.3. Благополучие 
3.3.1.  Как да направим така, че продуктивността и стреса да са в съответствие с устойчи-

востта на ценностите и целите  
4. Стратегическо планиране & създаване на визия 

4.1. Идентифициране на компетентности и ценности за надграждане на вече постигнатото  
4.2. Критическо мислене & рефлексия 

4.2.1. Как изглежда вашата организация? 
4.2.2.  Къде сте позиционирани? Има ли достатъчно места и региони за въздействие?  
4.2.3.  Какъв е климатът/атмосферата във вашата организация? 
4.2.4.  Какви са уменията, компетенциите и експертизите на хората, работещи във вашата 

организация?  
4.2.5.  Каква е груповата динамика във вашата организация? 
4.2.6.  Кои са вашите клиенти? 
4.2.7.  Дейностите, които извършвате, имат ли силно въздействие и висок растеж?  
4.2.8.  Повишават ли се уменията и компетенциите на хората във вашата организация? 
4.2.9.  Използват ли се ефективно ресурсите? 

4.3. Стъпки при стратегическото планиране 
4.3.1.  Определяне на основните заинтересовани страни и партньори и включването им в 

процеса на стратегическо планиране 
4.3.2.  Описание на визията на вашата работа по различни начини, в зависимост от целе-

вата група, към която сте се ориентирали – избиране на оптимални варианти 
4.3.3.  Заявяване на мисията (какво и защо) 
4.3.4.  Набелязване на ясни цели  

4.3.4.1. Бенчмарк и поведенчески цели 
4.3.4.2. SMART цели – специфични, измерими, постижими, уместни, с определен 

краен срок 
4.3.5.  Определяне на стратегии за ефективно изпълнение (приспособимост) 
4.3.6.  Определяне на необходими специфични промени за приспособимост и постигане 

на желаната визия 
4.3.7.  Определяне на необходимите стъпки и действия, които трябва да предприемат 

включените в процеса основни заинтересовани страни и членове на общността 
(какво е необходимо да се направи и от кого) 

4.3.8.  Критична оценка на процеса (взимане под внимание на това защо и как се изпъл-
няват отделните дейности)  
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4.3.9.  Изпълнение 
4.3.10. Ревизиране  

 

Разпределение по теми и часове 

№ Тема  
Продължителност  

Бележки 
Лице в лице Онлайн 

1.  Какво представлява съз-
даването на визия? 

1.5 час 0.5 час Въвеждаща тема, с подтеми от-
носно мисията и стратегия за 
постигане на визия 

2.  Ценности & мисия  50 мин. 0.5 час Свързване на личните ценности 
с ценностите на организацията 
за постигане на нейната визия 

3.  Устойчивост на ценнос-
тите  

50 мин. 1 час Поддържане на ценностите в 
съответствие на мисията и ви-
зията  

4.  Стратегическо планиране 
& създаване на визия   

3.5 часа 1 час  Стратегическо планиране за ус-
пешно изпълнение на дейности 
за постигане на визия 

 

Дизайн на обучението 
Тема 1: Какво представлява създаването на визия? 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 90 мин. 

Продъл-
жителност  Методи и съдържание Материали 

10 мин. Активност  Листи & химикали  
Участниците записват на лист хартия своята най-голяма, но в съ-
щото време и най-недостижима мечта, по отношение на успеш-
ното развитие на своята организация.  
След това всеки трябва да се обърне към някой от групата, ко-
гото не познава добре и да му сподели тази своя мечта. Изри-
чайки на глас мечта, тя ще изглежда по-постижима за нейния 
притежател. По този начин сесията ще започне със създаването 
на една широка визия. 

20 мин. Какво е мисия? – определение  Power point презен-
тация, ръководство 
за обучителя, наръч-
ник за обучаемите 

От презентацията става ясно какво представлява мисията на 
една организация, нейната цел и как да се създаде ефективна 
формулировка на мисията.   

10 мин. Активност   Листи & химикали  
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Всеки участник споделя със своя партньор мечтата, която е за-
писал по време на първото упражнение – дискутират относно 
настоящата и бъдеща цел на тази мечта. Как тази мечта предс-
тавлява дадена нужда или отговаря на дадена нужда? Дискути-
рането по двойки насърчава мозъчната атака и разговорния 
стил при търсенето на отговори на тези въпроси. 

20 мин. Какво представлява стратегията? - определение  Power point презен-
тация, ръководство 
за обучителя, наръч-
ник за обучаемите 

В продължение на презентацията Какво е мисия? треньорът ра-
зяснява как тя се свързва с постигането на организационната 
мисия.  

20 мин.  Какво е визия? – определение  Power point презен-
тация, ръководство 
за обучителя, наръч-
ник за обучаемите 

В продължение на презентацията Какво е мисия? и Какво е 
стратегия? треньорът прави разяснения относно това, какво е 
визия? Това свързва всички теоретични дефиниции от този мо-
дул. 

10 мин.  Мисловна карта  Листи & химикали  

Бланки за писане  

Бланки на мисловна 
карта  

Участниците самостоятелно свързват мечтата от първото 
упражнение със стратегия и визия, създавайки несложен, 
първоначален вариант на структура. 

Упражнението може да се направи в различни варианти 
(писмено, чрез мисловна карта и т.н.) 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 30 мин. 

За онлайн обучението могат бъдат използвани материали, които се предоставят чрез материа-
лите за провежданите лице в лице обучителни дейности; за упражненията с инструкции има ра-
зяснения в наръчника за обучаемите; за рефлексия се използват инструменти за самооценка; 
представят се и допълнителни ресурси под формата на релевантна към темата на модула ин-
формация.   

 

Тема 2: Ценности & мисия  
Сесия Лице в лице, Продължителност – 50 мин. 

Продъл-
жителност  

Методи и съдържание Материали 

Преглед на модул 1: Кой съм аз? 
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20 мин. Свързване на информация относно личните ценности с цен-
ности на организацията (представяне на припокриващи се ха-
рактеристики).  

Бележки от първи 
модул на участни-
ците 

10 мин. Активност  Листи за писане & 
химикали  

Участниците трябва да изготвят два списъка – единият с техните 
лични ценности, а вторият с ценности, които биха искали да 
съблюдават в професионален план в техните организации. 

20 мин. Формулиране на мисия Power point презен-
тация, ръководство 
за обучителя, наръч-
ник за обучаемите 

Интерактивно представяне, на разбираем език, относно това 
как да се представят ценностите в контекста на една организа-
ция. Посочване на примери. 
Тази част се свързва с предходната тема, сега включваща обаче 
и разяснения относно ценностите и използването на подходящ 
език за прецизиране на формулировките. 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 30 мин. 

За онлайн обучението могат бъдат използвани материали, които се предоставят чрез материа-
лите за провежданите лице в лице обучителни дейности; за упражненията с инструкции има ра-
зяснения в наръчника за обучаемите; за рефлексия се използват инструменти за самооценка; 
представят се и допълнителни ресурси под формата на релевантна към темата на модула ин-
формация.   

 

Тема 3: Устойчивост на ценностите  
Сесия Лице в лице, Продължителност . 50 мин. 

Продъл-
жителност Методи и съдържание Материали 

20 мин. Основни предпоставки, които влияят на поведението и отноше-
нието към мисията 

Power point презен-
тация, ръководство 
за обучителя, наръч-
ник за обучаемите 

Презентация, включваща областите комуникация, обучение, 
укрепване на ценностите, признаване, наемане и напасване на 
ценности  
Комуникацията включва начина, по който се комуникират цен-
ностите вътре в организацията и между партньорите, което 
повлиява нагласите и поведението.  
Обучението включва начина, по който замесените страни ще 
бъдат обучени в съответствие с посочените ценности и мисия. 
Укрепването и признаването включва процесите, които гаран-
тират, че ценностите на една организация ще продължат да се 
предават и зачитат от нейните служители. 
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Наемането включва гарантиране запазването на ценностите по 
време на самия процес. 
Напасването включва процеса на съгласуваност на всички про-
екти и стил на работа със ценностите, мисията и визията на ор-
ганизацията. 

10 мин. Активност  Насочващи въпроси 

Участниците работят по двойки. Използвайки своята креатив-
ност и по начин, отразяващ ценностите им, участниците трябва 
да представят и да разпитат своите партньори за техните мисия 
и визия. Това упражнение ще помогне на участниците да по-
добрят уменията си за представяне на приоритети и основни 
принципи. 

20 мин.  Благополучие Power point презен-
тация, ръководство 
за обучителя, наръч-
ник за обучаемите 

Презентация за баланса между продуктивност и изпълнение на 
целите на организацията от една страна и от друга – личното 
благополучие и запазване на ценностите. 
 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

За онлайн обучението могат бъдат използвани материали, които се предоставят чрез материа-
лите за провежданите лице в лице обучителни дейности; за упражненията с инструкции има ра-
зяснения в наръчника за обучаемите; за рефлексия се използват инструменти за самооценка; 
представят се и допълнителни ресурси под формата на релевантна към темата на модула ин-
формация.   

 

Тема 4: Стратегическо планиране & създаване на визия   
Сесия Лице в лице, Продължителност – 210 мин. 

Продъл-
жителност 

Методи и съдържание Материали 

10 мин. Активност - Мозъчна атака Листи за писане & 
химикали  Под формата на мозъчна атака, участниците, първо самостоя-

телно, а след това в малки групи, споделят своите възгледи от-
носно вече установени в организацията умения и компетенции, 
и лични способности. 

20 мин. Презентация – Критично мислене Power point презен-
тация, ръководство 
за обучителя, наръч-
ник за обучаемите 

Презентация, очертаваща ключови въпроси, които човек 
трябва да си зададе, когато оценява способностите за успех и 
критичния процес на „задълбочаване“ във въпроси или теми. 

30 мин. Активност за рефлексия  
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Участниците отговарят самостоятелно на въпроси относно кри-
тичната оценка на техните възможности и ресурси.  
Дискусия в голямата група – участниците, които имат желание, 
споделят своите възгледи след критичната рефлексия.   

Подходящи въпроси 
& химикали  

40 мин. Стъпки при стратегическото планиране и създаването на визия  Power point презен-
тация, ръководство 
за обучителя, наръч-
ник за обучаемите 

Презентация, насочваща участниците към следните аспекти: 
• Определяне на основните заинтересовани страни и 

включването им в процеса на стратегическо планиране 
• Споделяне на визията за работа пред целевата група по 

различни начини и отчитане кой от тези начини е най-
ефективен 

• Назоваване на мисията (какво и защо) 
• Набелязване на ясни цели и тяхното отстояване  
• Бенчмарк & поведенчески цели  
• SMART цели  
• Определяне на стратегии за ефективно изпълнение 
• Определяне на необходими специфични промени 
• Определяне на необходимите стъпки и действия, които 

трябва да предприемат включените в процеса основни 
заинтересовани страни и членове на общността 

• Критично оценяване на процеса на определени интер-
вали 

• Изпълнение на плана  
• Ревизиране на плана 

1 час   Мозъчна атака  Хартия за флипчарт, 
химикали  

1. Пленарна мозъчна атака относно ключови заинтересо-
вани страни от визионери, които да се наблюдават по 
време на тяхната работа.  

2. Работа в малки групи – избиране на една визия за об-
съждане и оптимизиране на визия & мисия – записване 
на резултатите от мозъчната атака на флипчарт листи и 
споделяне в голямата група.  

20 мин. Активност   

Работа по двойки – участниците разработват SMART цели и 
критерии, като посочват крайния резултат, който биха искали 
да постигнат. След това, разменяки партньорите си, 
участниците посочват ктъпките, които следва да се 
предприемат за постигане на съответния резултат. 

Например: Целта е да се създаде уебсайт. 

Единият партньор следва да посочи как тази цел може да се 
направи специфична - S (specific). Следващият трябва да по-
сочи, как целта да стане измерима -  M (measurable). След това 
как да стане постижима - A (achievable), как да е уместна - R 
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(relevant), и какъв определен срок за постигането ѝ да бъде пос-
тавен - T (timed). Съвместната работа поражда по-интересни 
дискусии и повишава ефекта от ученето. 

30 мин. Дискусия   

Обща дискусия, по време на която участниците споделят 
мисли, въпроси, достигнати изводи, информация, опит и др. с 
групата по темата за стратегическо планиране. 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

За онлайн обучението могат бъдат използвани материали, които се предоставят чрез материа-
лите за провежданите лице в лице обучителни дейности; за упражненията с инструкции има ра-
зяснения в наръчника за обучаемите; за рефлексия се използват инструменти за самооценка; 
представят се и допълнителни ресурси под формата на релевантна към темата на модула ин-
формация.  
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Модул 4 „Как да накарам другите да ме чуят?“ - Комуникация 
Цели на модула 
В резултат на участието си в модула участниците ще могат: 

 да разберат влиянието на комуникацията в човешките взаимоотношения, като обърнат 
специално внимание на своите взаимоотношения; 

 да осъзнаят трудностите, които могат да възникнат при установяване на правилната ко-
муникация; 

 да подобрят комуникативните си умения за изпращане на улесняващи послания и спра-
вяне с възникнали бариери и конфликти: умеейки да се изразяват правилно и да изпра-
щат ясни и последователни съобщения; научавайки се да насочват/контролират разго-
вора, запознавайки се с различни техники за отговор в трудни ситуации, не позволявайки 
да бъдат контролирани от другите, да не приемат нападките лично, да знаят как да отго-
варят професионално и с човешко отношение, да избегнат грешката да започнат със са-
мооправданията, и т.н.  

 да използват инструменти, които да им помагат да избягват конфликти и стрес в профе-
сионално отношение; 

 да запазват спокойствие в трудни ситуации. 

Резултати от обучението: 

Информация и съвети, предназначени да помогнат на участниците да мислят за своето личнос-
тно развитие и за начините, по които могат да работят за постигане на целите си и разгръщане 
на своя пълен лидерски потенциал. 

Обучителен подход:  

Смесено обучение – комбиниране на онлайн образователни материали и възможности за взаи-
модействие онлайн и лице в лице с традиционни методи на обучение в класна стая. 

Учебни материали: Ръководство за обучители, PowerPoint презентации, инструмент за предва-
рителна оценка, ръководство за самообучение, личен план за действие, инструмент за послед-
ваща оценка. 

 

Съдържание/Обучителни стъпки 

1. Да разберем себе си, за да общуваме по-успешно 
1.1. Анализ на личната ситуация 
1.2. Идентифициране на емоциите, стоящи в основата на публичното представяне 
1.3. Анализ на очакванията на слушащия 
1.4. Говорителят „пред лицето на опасността“ 
1.5. Самоопознаване и опознаване на другите 
1.6. Страст и ентусиазъм, ключови фактори 

2. Умения за високо ефективно представяне 
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2.1. Структура на речта: 
2.1.1. Структура на речта 
2.1.2. Съставяне на аргументи 
2.1.3. Процесът на аргументация: фази, компоненти и типове, аргументация 
2.1.4. Управление на източниците на информация. 

2.2. Усъвършенстване на ораторските умения: 
2.2.1. Публично представяне – възможни сценарии 
2.2.2. Различни видове публични представяния 
2.2.3. Представяне пред по-голяма аудитория 
2.2.4. Справяне в деликатни ситуации 
2.2.5. Импровизация. Промотиране на креативността 
2.2.6. Управление на дебата 

2.3. Управление на стреса. Техники за самоконтрол: 
2.3.1. Контролиране на дишането и напрежението в мускулите – и тяхното отражение 

върху нашето публично говорене 
2.4. Техники за даване на отговор на живо: 

2.4.1. Мотивация на слушателя 
2.4.2. Обратна връзка 
2.4.3. Асертивност 
2.4.4. Видове слушатели 
2.4.5. Как да завладеем публиката? 
2.4.6. Самоувереност 

2.5. Защо Power Point може да е отегчителен? 

 

Разпределение по теми и часове 

№ Тема  
Продължителност 

Бележки 
Лице в лице Онлайн  

1.  Да разберем себе си, за да общуваме по-
успешно   

2 часа 1 час  

2.  Умения за високо ефективно представяне    
 2.1. Структура на речта 1 час 30 мин.   
 2.2. Усъвършенстване на ораторските 

умения 
1 час   

 2.3. Управление на стреса. Техники за са-
моконтрол. 

1 час 30 мин.  

 2.4. Техники за даване на отговор на живо 1 час 30 мин.  
 2.5. Защо Power Point може да е отегчите-

лен? 
1 час 30 мин.  



 

 

Girls Lead: Supporting young women into finding their place as 
social entrepreneurs and in taking on leadership roles in early life 

Project Ref: 2018-UK01-KA205-047767  
 

 
 

 40 

 
Дизайн на обучението  
Тема 1: Да разберем себе си, за да общуваме по-успешно 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин. 

Продъл-
жителност Методи и съдържание Материали  

2 часа Динамика на индивидуалното и групово представяне. Създаване 
на добра среда = Добро чувство 

Динамика на индивидуалната и груповата увереност. 

Динамика на разрешаването на конфликти. 

Динамика на груповото говорене. От общото (групово) към конк-
ретното (индивидуалното). 

Листи и хими-
кали 

 

Тема 2: Умения за високо ефективно представяне 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 5 часа 

Продъл-
жителност  

Методи и съдържание Материали  

5 часа 
 

Разработване на стратегии и динамика за преодоляване въз ос-
нова на интерпретация. 
Идентифициране на изказвания. Проектиране, визуализиране и 
артикулиране. 
Стратегии и динамика, базирани на интерпретация.  
Подготовка на текста + Репетиция = Успех. 
Репетиция. 
Стратегия и динамика, базирани на интерпретация.  
Групов анализ. 
 

 

 

Онлайн сесия 

Гледане на подходящ тематичен филм и отговор на въпроси към него. 
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Модул 5 „Мога ли да разрешавам проблеми?“ – Креативно разре-
шаване на проблеми 
Цели на модула 
В резултат на участието си в модула участниците ще могат: 

 да идентифицират и анализират проблеми; 
 да създават стратегии за креативно разрешаване на проблеми; 
 да подобрят уменията си за креативно мислене и да проявяват проактивно поведение. 

Резултати от обучението: 

Модулът е създаден с цел да предостави на участниците преглед на стратегиите за креативно 
разрешаване на проблеми. В него те ще открият различни инструменти, които ще им позволят 
да развият своето критично и творческо мислене, да анализират съществуващите проблеми и 
възможните решения. 

Обучителен подход:  

Смесено обучение – комбиниране на онлайн образователни материали и възможности за взаи-
модействие онлайн и лице в лице с традиционни методи на обучение в класна стая. 

Учебни материали: Ръководство за обучители, PowerPoint презентации, инструмент за предва-
рителна оценка, кратки учебни видеоклипове за различните лидерски стилове, Сценарии и ма-
териали за ролеви игри, ръководство за самообучение, инструмент за последваща оценка. 

 

Съдържание/Обучителни стъпки 
1. Какво представлява креативното разрешаване на проблеми?  

1.1. Модел за креативно разрешаване на проблеми на Алекс Осбърн 
1.2. Кои са етапите при креативното разрешаване на проблеми? 
1.3. Дивергентно и конвергентно мислене 
1.4. Какви умения са необходими? 

2. Как да анализираме даден проблем? 
2.1. Какво представлява проблемът? 
2.2. Видове проблеми и стилове за тяхното разрешаване 
2.3. Под един проблем може да се крие друг 
2.4. Как да придобиете представа за пълната картина? 

3. Как да идентифицираме възможни решения? 
3.1. Как да развием идеи за възможните решения на проблема? 

3.1.1. Мозъчна атака 
3.1.2. Не-експертен подход 
3.1.3. Въпроси-предположения 
3.1.4. Какво-ако 

3.2. Как да анализираме идеи и възможни решения? 
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3.2.1. SWOT и PPCO анализ 
3.2.2. За & Против 
3.2.3. Дърво на решенията 

4. Как да развиваме уменията си за решаване на проблеми? 
4.1. Как да развием креативното си мислене? 
4.2. Как емоционалната интелигентност може да ни помогне? 
4.3. Как да развием позитивно отношение към проблемите? 
4.4. Как да сме по-инициативни? 

4.4.1. Навременно откриване на проблема 
4.4.2. Да сме подготвени за проблемите 

 

Разпределение по теми и часове 

№ Тема  
Продължителност 

Бележка  
Лице в лице Онлайн  

1 Какво представлява креативното 
разрешаване на проблеми? 

2 часа  1 час  

2 Как да анализираме даден 
проблем? 

2,5 часа  30 мин.  

3 Как да идентифицираме възможни 
решения? 

2,5 часа 30 мин.  

4 Как да развиваме уменията си за 
решаване на проблеми? 

2 часа 1 час  

 

Дизайн на обучението 
Тема 1: Какво представлява креативното разрешаване на проблеми? 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин. 

Продъл-
жителност  Методи и съдържание Материали 

10 мин. Ледоразбивач – Човешки възел  
Участниците се подреждат в кръг, с лице един към друг. 
Всеки си протяга първо дясната ръка и се хваща за ръката 
на друг човек, която се намира под неговата. След това съ-
щото се случва и с левите ръце – всеки си протяга лявата 
ръка напред и хваща ръката, която се намира под неговата. 
Задачата на участниците след това е да разплетат получи-
лия се възел, но без да си пускат ръцете.  

20 мин. Групова активност – Блокчета за изграждане на идеи 
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Участниците са седнали в кръг, разполагат с хартия за пи-
сане и химикал. Задачата е всеки да напише възможно ре-
шение на произволен проблем (1-2 изречения). След това 
всеки подава написаното от него на човека, който е от ля-
вата му страна. Той от своя страна надгражда върху реше-
нието на предния и записва на листа някаква нова опция за 
разрешаване на проблема. Така се правят няколко оби-
колки на кръга. 

Листи за писане и 
химикали 

10 мин. Групова дискусия на резултатите от упражнението   
Всички участници споделят своите резултати от упражнени-
ето в голямата група. Провежда се фасилитирана дискусия 
относно изводите, които участниците могат да направят от 
това упражнение.  

20 мин. Презентация – Модел за креативно разрешаване на проб-
леми на Алекс Осбърн и етапи на креативно разрешаване 
на проблеми (КРП) 

Power point пре-
зентация, компю-
тър и проектор 

Треньорът представя процеса на креативно разрешаване 
на проблем, акцентирайки върху всяка отделна стъпка. 

20 мин. Групова активност – конвергентен и дивергентен начин на 
мислене 

Листи за писане и 
химикали, флип-
чарт Бързо упражнение - мозъчна атака, в малки групи от по 2-3 

участници, които трябва да изкажат своите идеи по актуа-
лен въпрос, напр. Как да намалим отпадъците? Групова 
дискусия за резултатите и открояване на няколко от най-
добрите идеи. 

10 мин. Презентация - конвергентен и дивергентен начин на мис-
лене  

Power point пре-
зентация, компю-
тър и проектор, 
флипчарт  

Изхождайки от предходното упражнение, треньорът разяс-
нява разликата между конвергентен и дивергентен начин 
на мислене, защо и двата начина са необходими за креа-
тивното разрешаване на проблеми, и как да ги използваме 
ефективно. 

20 мин. Групова активност – Умения за креативно разрешаване на 
проблеми 

Листи за писане и 
химикали, флип-
чарт В малки групи участниците дискутират относно уменията, 

които смятат че притежават хората, умеещи креативно и 
ефективно да решават проблеми. Резултатите се споделят 
в голямата група и се дискутират с треньора.  

10 мин. Презентация – Умения за креативно разрешаване на проб-
леми  

Power point пре-
зентация, компю-
тър и проектор, 
флипчарт 

Треньорът представя списък на умения за креативно разре-
шаване на проблеми. Евентуално може да го допълни с 
предложения, дадени от участниците. Разяснява значени-
ето на всяко умение.  
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Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Въпросник – Какъв тип „Разрешител“ на проблеми си ти? Последвайте този линк, за да попъл-
ните въпросника: https://fr.surveymonkey.com/r/MLDJWBF 

Видео – кратък филм относно етапите на креативното разрешаване на проблеми -  

 

Тема 2: Как да анализираме даден проблем? 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 150 мин. 

Продъл-
жителност  Методи и съдържание Материали 

30 мин. Групова активност – Какво представлява проблемът? Листи за писане и хи-
микали, флипчарт В малки групи участниците дискутират и формулират оп-

ределения. Цялата група дискутира получените резул-
тати и избира с консенсус най-добрата дефиниция. Обу-
чителят представя официалната дефиниция в края на 
дискусията и прави сравнение с тази, формулирана и из-
брана от участниците.  

10 мин. Презентация – Видове проблеми и стилове за тяхното 
разрешаване 

Power point презента-
ция, компютър и про-
ектор, флипчарт Треньорът представя информация относно  видовете 

проблеми, акцентирайки върху междуличностните и 
свързаните с работата проблеми, представя различни 
стилове за решаване на проблеми. 

40 мин. Групова активност – Цели и бариери  Листи за писане и хи-
микали Работейки по двойки, участниците споделят мнение от-

носно краткосрочни цели и основните бариери, пред ко-
ито се изправят, когато се опитват да постигнат тези 
цели. След това всеки участник изготвя списък с цели и 
бариери при тяхното постигане – всеки работи индиви-
дуално и анонимно, давайки дефиниция на проблема за 
всяко предизвикателство. Целта е участниците да събе-
рат примери за предизвикателства, по които да работят 
по време на сесията. 

10 мин. Презентация – „Под един проблем може да се крие 
друг“  

Power point презента-
ция, компютър и про-
ектор Треньорът разяснява, защо е важно да се анализират 

проблемите, и защо добре представеният проблем е на-
половина разрешен проблем, докато грешно заявеният 
проблем продължава да съществува. 

10 мин. Презентация – Как да придобием представа за пълната 
картина? 

Power point презента-
ция, компютър и про-
ектор Треньорът представя две техники за анализиране на 

проблеми: „Е – Не е“ анализ и анализ на „5те Защо?“ 

https://fr.surveymonkey.com/r/MLDJWBF
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35 мин. Групова активност – анализиране на проблеми Листи за писане и хи-
микали, дефиниции 
на предизвикателс-
тва, флипчарт 

В малки групи участниците анализират някои от събра-
ните по-рано предизвикателства, използвайки „Е – Не е“ 
анализа и анализа на „5те Защо?“  

15 мин. Групова дискусия – Анализиране на проблеми  
Участниците споделят впечатленията си от двете упраж-
нявани техники 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 30 мин. 

Power point презентация относно конвергентния и дивергентния начин на мислене 

Анализиране на проблеми - примери 

 

Тема 3: Как да идентифицираме възможните решения? 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 150 мин. 

Продължи-
телност Методи и съдържание Материали  

30 мин. Групова активност – Мозъчна атака с лепящи-листчета Лепящи листчета, 
флипчарт Участниците записват възможно най-много идеи за да-

дено предизвикателство на лепящи листчета и след това 
ги класифицират в следните категории: 

− Бъдещи, все още неосъществими идеи 
− Съществуващи, осъществими идеи 
− Иновативни, осъществими идеи 

20 мин. Презентация на тема Как да развием идеи за възмож-
ните решения на проблема? 

Power point презен-
тация, компютър и 
проектор, флипчарт Треньорът представя няколко техники за генериране на 

идеи за възможни решения (мозъчна атака, мисловна 
карта, не-експертен подход, въпроси-предположения, 
„Какво-ако“) 

20 мин. Групова активност – оспорване на предположения / 
„Какво-ако“ 

Листи за писане и 
химикали 

Разделени в две групи, участниците получават предиз-
викателство с пет предположения. Първата група предс-
тавя решения, като формулира противоположни пред-
положения. Втората група представя списък с въпроси 
„Какво-ако“. 

15 мин. Групова дискусия - оспорване на предположения / 
„Какво-ако“ 

 

Представяне на резултатите от предходното упражне-
ние и даване на обратна връзка относно двете техники 
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20 мин. Презентация относно това, как да се анализират въз-
можните решения 

Power point презен-
тация, компютър и 
проектор, флипчарт Треньорът представя няколко конверентни техники за 

анализиране на възможни решения (SWOT, PPCO, За и 
Против, Дърво на решенията) 

30 мин. Групова активност – Анализ на идеи и възможни реше-
ния 

Листи за писане и 
химикали, резул-
тати от предходното 
упражнение-мо-
зъчна атака 

Групата е разделена на четири малки групи. На всяка 
група е дадена идея или възможно решение, генери-
рани по време на упражнението-мозъчна атака. С по-
мощта на треньора, използвайки различни техники, гру-
пите анализират идеите по отношение на техните потен-
циали и ограничения. 

15 мин. Групова дискусия – резултати от упражнението Флипчарт 
Всяка група представя резултатите от упражнението с 
последваща дискусия в голямата група  

 

Онлайн сесия, Продължителност – 30 мин. 

PowerPoint слайдове относно генериране на идеи 

Анализиране на идеи - примери 

 

Тема 4: Как да развиваме уменията си за решаване на проблеми? 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин. 

Продължи-
телност Методи и съдържание Материали  

10 мин. Групова активност – Победител/Победен   
По двойки, участниците споделят своя негативен опит 
относно случилото им се досега в живота. След това об-
съждат същия този опит, фокусирайки се върху положи-
телните аспекти. Ролите се разменят след 5 минути. 

30 мин. Групово упражнение – Как да развием креативното си 
мислене? 

Листи за писане и хи-
микали, флипчарт 

В малки групи участниците обсъждат идеи и техники за 
развиване на умения за креативно мислене. В голямата 
група след това се обсъждат резултатите. 

10 мин. Презентация – Емоционална интелигентност  Power point презен-
тация, компютър и 
проектор 

Треньорът представя принципите на емоционалната 
интелигентност и как тя може да се използва като инст-
румент за решаване на проблеми. 

40 мин. Групова работа – Да се научим да виждаме проблемите 
като решения 

Листи за писане и хи-
микали, флипчарт, 
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В малки групи, подпомагани от обучителя, участниците 
работят със списъка от предизвикателства, опитвайки 
се да променят дефинирания проблем в позитивно оп-
ределение. 

дефинирани предиз-
викателства 

10 мин. Групова дискусия – Резултати от упражнението  
Представяне на резултатите от всяка група и провеж-
дане на дискусия по тях 

20 мин. Презентация – Как да станем проактивни? Power point презен-
тация, компютър и 
проектор Треньорът представя информация за понятието проак-

тивност, за това как да разпознаваме проблемите по-
отрано и как да сме подготвени за тях. 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Онлайн упражнения за подобряване на уменията за креативно мислене 

Кратки видеа на тема Проактивност 
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Модул 6: „Как да стана най-добрият?“ – Междуличностни умения 
Цели на модула 
В резултат на участието си в модула участниците ще могат: 

 да разберат важността на междуличностните умения и в резултат на това да повишат 
лидерския си потенциал; 

 да развият мотивационните си умения и да работят по-усърдно за постигане на целите 
си; 

 да разберат важността на екипната работа; 
 да придобият ключови умения за ефективно вземане на решения; 
 да правят разлика между асертивност и агресивност, и да придобият умения за проявя-

ване на асертивност; 
 да придобият по-голяма увереност в себе си в следствие на развитите ключови умения.  

Резултати от обучението: 

Преминалите настоящия модул ще подобрят и повишат своите умения, а заедно с това ще пови-
шат увереността в себе си. В резултат на това ще усъвършенстват междуличностните си умения 
и ще подобрят лидерския си потенциал.  

Обучителен подход:  

Смесено обучение – комбиниране на онлайн образователни материали и възможности за взаи-
модействие онлайн и лице в лице с традиционни методи на обучение в класна стая. 

Учебни материали: Ръководство за обучители, PowerPoint презентации, инструмент за предва-
рителна оценка, кратки учебни видеоклипове за различните лидерски стилове, Сценарии и ма-
териали за ролеви игри, ръководство за самообучение, инструмент за последваща оценка. 

 

Съдържание/Обучителни стъпки 
1. Мотивация 

1.1. Вътрешна мотивация 
1.2. Как да останем мотивирани? 
1.3. Как да мотивираме другите? 
1.4. Стратегии за повишаване на мотивацията 
1.5. Примери за мотивация 

2. Работа в екип 
2.1. Какво прави един екип ефективен? 
2.2. Какви умения са необходими, за да бъдем добри „екипни играчи“? 
2.3. Как да извлечем най-доброто от екипа? 
2.4. Можем ли да практикуваме работа в екип? 

3. Вземане на решения 
3.1. Какво представлява процеса на вземане на решения? 
3.2. 7те стъпки при вземане на решения? 
3.3. Ефективно вземане на решения 
3.4. Какви умения са ни нужни, за да успяваме да вземаме решения? 
3.5. Как да подобрим уменията си за вземане на решения/техники за вземане на решения 
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4. Асертивност 
4.1. Какво е асертивност? 
4.2. Какви са предимствата от това да проявявате асертивност? 
4.3. Как да станем по-асертивни? 
4.4. Бъдете асертивни, не агресивни 
4.5. Техники за асертивно общуване 

5. Увереност 
5.1. Какво е самоувереност? 
5.2. Как да повишим увереността в себе си? 
5.3. Уверен език на тялото 
5.4. Ролеви модели 

 

Разпределение по теми и часове 

№ Тема 
Продължителност 

Бележки  Лице в лице Онлайн  

1 Мотивация  2 часа  1 час  
2 Работа в екип 2 часа  1 час  
3 Вземане на решения 2 часа  1 час  
4 Асертивност  2 часа  1 час  
5 Увереност  2 часа  1 час  

 

Дизайн на обучението 
Тема 1: Мотивация 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин. 

Продъл-
жителност  Методи и съдържание Материали 

10 мин. Какво ме мотивира? – Всеки участник записва на лист хартия 
това, което го мотивира. 

Листи за писане и 
химикали 

Всеки работи самостоятелно 5 мин. и след това споделя напи-
саното с някой друг от групата. 

20 мин. Презентация – Какво е мотивация? Power point презен-
тация, компютър и 
проектор, флипчарт Треньорът дава разяснения за двата вида мотивация: вът-

решна и външна. Следва групова дискусия по темата на пре-
зентацията. 

20 мин. Презентация – Вътрешна мотивация Power point презен-
тация, компютър и 
проектор, флипчарт 

Треньорът представя информация за вътрешната мотивация и 
за това, как да останем мотивирани 

10 мин. Групова дискусия – Стратегии за повишаване на мотивацията 
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Работейки в малки групи, участниците споделят начини и стра-
тегии, които според тях повишават мотивацията им. Резулта-
тите от работата се споделят и обсъждат в голямата група. 

Листи за писане и 
химикали, флипчарт 

10 мин. Презентация – Стратегии за повишаване на мотивацията Power point презен-
тация, компютър и 
проектор, флипчарт Треньорът представя набор от мотивационни стратегии. След 

това обсъжда с участниците, доколко те съвпадат с изведените 
по време на груповата работа стратегии. 

10 мин. Презентация – Как да мотивираме другите? Power point презен-
тация, компютър и 
проектор, флипчарт 

Треньорът представя идеи, начини и методи за повишаване на 
мотивацията на другите, включително техники за даване на 
обратна връзка и умения за изслушване. 

20 мин. Игра – Хайде да те мотивирам Карти с описани раз-
лични ситуации Треньорът раздава на участниците карти, на които има опи-

сани различни ситуации. Работейки по двойки, участниците 
трябва да разиграят тези ситуации, като единият участник ще 
представи дадената ситуация, а другият трябва да го мотивира 
да се справи с нея. 

20 мин. Групова дискусия – Важна ли е мотивацията и как можем да я 
повишим? 

Флипчарт  

 Фасилитирана дискусия, обхващаща цялата тема за мотива-
цията. 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Въпросник за мотивация 

Казуси на тема мотивация, с въпроси за размисъл към тях  

 

Тема 2: Работа в екип 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин. 

Продъл-
жителност  

Методи и съдържание Материали 

15 мин. Какво е екип? – Групова дискусия относно схващането на учас-
тниците, какво представлява да си част от екипа. 

Листи за писане 
и химикали, 
флипчарт за тре-
ньора, който за-
писва резулта-
тите 

Участниците работят самостоятелно 5 минути, отбелязвайки 
своето мнение по въпроса. След това се провежда фасилити-
рана групова дискусия по темата.  

10 мин. Презентация – Какво прави един екип ефективен? Power point пре-
зентация, 

Треньорът разяснява каква е ролята на членовете на екипа, за 
да бъде той ефективен.  
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компютър и 
проектор, флип-
чарт 

15 мин. Игра – три истини и една лъжа  
Всеки участник посочва три неща за себе си, които са истина 
и едно, което е лъжа. Останалите трябва да разпознаят, кои от 
твърденията са истина, и коя – лъжа. 

15 мин. Групова дискусия - Умения Листи за писане 
и химикал, 
флипчарт 

В малки групи, участниците дискутират относно това, което ни 
е необходимо, за да сме добри екипни играчи. Резултатите от 
работата им се споделят в голямата група. 

10 мин. Презентация – Какви умения са ни необходими, за да бъдем 
добри екипни играчи 

Power point пре-
зентация, ком-
пютър и проек-
тор, флипчарт 

Треньорът представя списък от качества, които са присъщи на 
добрия екипен играч. Всички общо сравняват тези от презен-
тацията с уменията, изведени от участниците по време на гру-
повата работа. 

15 мин. Групова дискусия – Справяме ли се добре с работата в екип? Флипчарт, хими-
кали Всички участници споделят мнение и дискутират относно 

това, възможна ли е работата в екип. 
10 мин. Презентация – Как да извлечем най-доброто от екипа? Power point пре-

зентация, ком-
пютър и проек-
тор, флипчарт 

Треньорът представя идеи и стратегии за това, как може да се 
извлече максимума от един екип. 

30 мин. Активност – Упражнение за рефлексия Листи за писане 
и химикали Припомнете си проект или дейност, по които сте работили 

като част от група или екип. След това изпълнете следните за-
дачи: 

1) Опишете накратко, с не повече от три изречения, про-
екта или дейността, по които сте работили. 

2) Опишете накратко, с не повече от три изречения, каква 
роля сте изпълнявали по време на тази дейност. (Изпол-
зва се таблицата с описание на ролите в екипа по Бел-
бин). 

3) Опишете отново накратко, с не повече от четири изрече-
ния, доколко ефективна е била комуникацията между 
членовете на групата или екипа, и посочете, кои са били 
бариерите, с които сте се сблъсквали.  

Отговаряйки на втория въпрос, сигурно сте потърсили в таб-
лицата описание на характеристиките на отделните роли, за 
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да се ориентирате, в коя от тези роли сте били вие. Коя от ха-
рактеристиките най-много пасна за вас? Открихте ли характе-
ристики, присъщи за вас, в няколко от клетките в таблицата – 
това означава, че сте изпълнявали повече от една роля. А 
какво открихте за останалите членове на групата или екипа? 
Появиха ли се такива, които лесно различихте в някое от опи-
санията на ролите? 
Относно третия въпрос – може би ще стигнете до извода, че 
комуникацията е била ефективна, или ще се сетите за възник-
нал конкретен проблем. По-важното е да разберете, какви са 
причините да считате, че комуникацията е била/не е била 
ефективна – базирайки се на знанията, които получихте до-
сега. 
 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Гледане на кратки видеа – за успешна и за неуспешна работа в екип. Отговор на въпроси, напр. 
Какво бихте/не бихте направили вие в подобна ситуация? 

Казуси  

 

Тема 3: Вземане на решения 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин. 

Продъл-
жителност Методи и съдържание Материали  

20 мин. Игра – Би ли …? Списък с „Би ли 
…?“ въпроси, за-
писани върху 
карти за всяка 
група 

Работейки в малки групи, участниците си задават помежду си 
пет „Би ли ….?“ въпроси. Всеки има само една минута за отго-
вор. 

20 мин. Презентация – Какво представлява процеса на вземане на ре-
шения и кои са 7те стъпки при този процес? 

Power point пре-
зентация, ком-
пютър и проек-
тор, флипчарт 

Треньорът представя информация относно това, какво предс-
тавлява процеса на вземане на решения и кои са 7те стъпки 
при вземането на решения. 

20 мин. Групова дискусия - Умения Флипчарт, хими-
кали Фасилитирана дискусия относно мнението на участниците за 

това, какви умения са необходими за успешното вземане на 
решения. 

15 мин. Презентация - Умения 
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Треньорът представя списък от умения, които биха били от 
помощ при вземането на решения. Групата може да сравни, 
дали представените умения съвпадат с тези, изведени по 
време на груповата дискусия. 

Листи за писане, 
химикали, 
флипчарт 

15 мин. Презентация – Техники за вземане на решения Power point пре-
зентация, ком-
пютър и проек-
тор, флипчарт 

Треньорът представя различни техники за вземане на реше-
ния и дава насоки, как участниците да подобрят уменията си 
за вземане на решения. 

30 мин. Групова дискусия – Можем ли да станем по-добри във взема-
нето на решения, или това е вродено наше умение? 

Флипчарт, хими-
кали 

Всички участници дискутират по темата – Възможно ли е спо-
ред тях да подобрим уменията си за вземане на решения или 
това е нещо, с което се раждаме? 

 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Сценарии за вземане на решения и въпроси към тях 

Вземане на решения – онлайн въпросник 

 

Тема 5: Асертивност 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин. 

Продъл-
жителност Методи и съдържание Материали  

10 мин. Ледоразбивач – Стиснат юмрук   
Участниците се разпределят по двойки, единият получава но-
мер 1, а другият – номер 2. Номер 1 трябва да стисне юмрука 
си възможно най-здраво. Тайно му се дава инструкция да не 
го отваря в никой друг случай, освен ако номер 2 не поиска 
директно и по асертивен начин от него да го отвори. На но-
мер 2 (отново тайно) се дава инструкция да разтвори юмрука 
на съотборника си, независимо какво трябва да направи. 

20 мин. Презентация – Какво е асертивност и какви са ползите от 
това, да бъдеш асертивен? 

Power point пре-
зентация, ком-
пютър и проек-
тор, флипчарт 

Треньорът разяснява какво е асертивност и какви са ползите 
от това, да бъдеш асертивен. 

20 мин. Групова дискусия - Умения Химикали, флип-
чарт Фасилитирана дискусия относно мнението на участниците 

относно качествата, които е необходимо да притежават асер-
тивните хора. 

15 мин. Презентация - Умения Листи за писане 
и химикали, 
флипчарт 

Треньорът представя списък от качества, които се смята че 
притежават асертивните хора. Групата след това може да 
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направи сравнение, доколко тези качества съвпадат с тях-
ното мнение, изразено по време на груповата дискусия. 

10 мин. Презентация – Как да станем по-асертивни? Power point пре-
зентация, ком-
пютър и проек-
тор, флипчарт  

Треньорът представя техники за асертивно поведение и ра-
зяснява, как да подобрим своята асертивност. 

15 мин. Игра – Овладяна агресия Доброволци за 
участие в играта Един от доброволците нахлува в стаята, заявявайки гневно, 

че той е резервирал тази зала и всички трябва незабавно да 
я напуснат, за да може той да я подготви за срещата си. След 
това „натрапника“ бива „замразен“ и групата обсъжда раз-
лични варианти за реакция на този изблик на агресия. „Нат-
рапникът“ се размразява и всеки един от вариантите се ра-
зиграва, за да се наблюдава какъв е ефектът от тях.  

10 мин. Презентация – Бъдете асертивни, не агресивни  Power point пре-
зентация, ком-
пютър и проек-
тор, флипчарт 

Треньорът представя какви са разликите между асертивност 
и агресивност. 

20 мин. Групова дискусия – Асертивност, в зависимост от пола. Флипчарт, хими-
кали Фасилитирана дискусия относно асертивното поведение при 

мъжете и при жените. 
 

Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 

Тест – Доколко съм асертивен? 

Гледане на кратки видеа на тама Асертивност 

 

Тема 6: Увереност 
Сесия Лице в лице, Продължителност – 120 мин. 

Продъл-
жителност  

Методи и съдържание  Материали 

20 мин. Ледоразбивач – Игра с лого Листи за писане 
и химикал Всеки участник разполага с 5 минути да нарисува на лист хар-

тия лого, което най-добре го характеризира. След това всеки 
има възможност да представи пред голямата група своето 
лого и да обясни, защо е нарисувал точно това. 

20 мин. Презентация – Какво е самоувереност? Power point пре-
зентация, ком-
пютър и проек-
тор, флипчарт 

Треньорът разяснява какво представлява самоувереността. 

20 мин. Презентация – Как да повишим увереността си и да развием 
качества, които ще ни помогнат да сме по-уверени в себе си? 

Power point пре-
зентация, 
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Онлайн сесия, Продължителност – 60 мин. 
Оценка на вътрешната увереност  
Тест за езика на тялото 
Гледане на кратки видеа относно успешни ролеви модели на бизнес дами 

Треньорът описва методи, техники и стратегии за това, как да 
повишим увереността в себе си.  

компютър и про-
ектор, флипчарт 

5 мин. Игра: Език на тялото  
1) Треньорът съобщава, че след малко ще започне да им дава 
поредица от инструкции, които те трябва да копират въз-
можно най-бързо. 
2) Треньорът дава следните инструкции, като в същото време 
ги и демонстрира пред групата: * Поставете ръката на носа 
си, *Плеснете с ръце, *Изправете се, *Докоснете рамото си, 
*Седнете, *Тропнете с крака, *Кръстосайте ръцете си, *До-
коснете с ръка устата си – НО ДОКАТО ИЗРИЧА ПОСЛЕДНАТА 
ИНСТРУКЦИЯ ВМЕСТО УСТАТА СИ ТОЙ ДОКОСВА НОСА СИ.  
3) Треньорът наблюдава, колко от членовете на групата ще 
копират това, което е направил, а не това, което е казал. 
След края на тази игра, треньорът прави заключението, че 
езикът на тялото може да подсили вербалната комуникация, 
както и, че може да надделее над вербалната комуникация. 
Важно е участниците да познават и използват правилно 
езика на тялото си, за да са сигурни, че изпращат правилните 
послания. 

10 мин. Презентация – Уверен език на тялото Power point пре-
зентация, ком-
пютър и проек-
тор, флипчарт 

Треньорът представя техники и съвети, как да повишим уве-
реността в себе си, използвайки езика на тялото. 

15 мин. Ролева игра – Език на тялото  
Участниците работят в малки групи. Един от групата излиза 
пред останалите по начин, който показва удоволствие, уве-
реност, арогантност, изнервеност или стресираност. Той 
няма право да говори. Останалите членове на групата трябва 
да предполагат, какви емоции демонстрира техния съотбор-
ник чрез езика на тялото си. 

15 мин. Групова дискусия – Език на тялото  
Фасилитирана групова дискусия относно това, как да демон-
стрираме увереност с помощта на езика на тялото 

15 мин. Групова работа – Ролеви модел Флипчарт, хими-
кали Всеки участник трябва да посочи ролеви модел-жена, за ко-

ято смята, че притежава висока степен на увереност в себе 
си. Треньорът задава въпроси от рода на: Защо смятате така? 
Откъде знаете това? и т.н. Следва групова дискусия по те-
мата. 
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