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Учебни планове за преподаватели/учители/обучители на 

възрастни, които да бъдат използвани за ОБУЧИТЕЛНИЯ 

ПАКЕТ FINE2WORK 

 

 

Име на модул: Предприемачески компетенции 

Заглавие на Тема 5: Учене чрез опит и работа с други 

Учебен план 15 – Работа в екип 

Продължителност: 65 минути 

Цел 

Този урок ще предостави информация за важното изкуство на 
работата в екип и някои подробности за управлението на екипа. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

 

Помещение / Оборудване 

● Учебна стая 

● Интернет достъп 

● Лично устройство с достъп до интернет 

● PowerPoint презентация 

● Бяла дъска 

 

Инструменти / Материали 
● Помощен материал 1 

Основни задачи 

1. Задача 1: Представяне на най-важните ключови теми в 

работата в екип (20 мин) 

2. Задача 2: Съвети за по-добра работа в екип (10 мин) 

 

3. Задача 3: Казус – Гледайте следното видео 

https://www.youtube.com/watch?v=3boKz0Exros (15 

мин) 

 

4. Задача 4: Дискусия -  Способни ли сте да ръководите 

добър екип? (10 мин) 

 

5. Задача 5: Заключение (10 мин) 

https://www.youtube.com/watch?v=3boKz0Exros
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1:  10 Екипни характеристики за 

ефективна работа в екип 

 

Ясна посока 

Първо определете целите на екипа и желаните резултати. Използвайте това за ясна посока, по 

която да поеме вашия екип. Започнете от крайната точка: Какъв е резултатът, който искате и защо? 

Оставете гъвкавостта на екипа да развие най-добрия начин да стигнете до там. 

Открита и честна комуникация 

Най-важната част от комуникацията е слушането. Слушането не е просто начин да откриете неща. 

То също е знак на уважение. Затова изпратете съобщението, че вашият партньор е ценен. 

Слушайте наистина. Демонстрирайте, че слушате. Перифразирайте, повторете и реагирайте на 

това, което чувате. Поискайте разяснения. Включете се. 

Подкрепете поемането на риск и промяната 

Добрите екипи поддържат подходящото поемане на риск и експерименти за промяна. Те гледат 

на грешките за първи път като на възможности за учене. 

Определени роли 

След като екипът е сглобен, ролите може да се променят до известна степен, но разберете, че 

уменията и стиловете на мислене са необходими на екипа. Ако даден екип трябва да разработи 

нов продукт за пазара, този екип ще се нуждае от човек, ориентиран към детайлите 

(ръководителят на задачите), който е методичен и може да поддържа екипа на пътя към целта. 

След като имате план за тези основи, започнете да избирате най-силните членове на екипа, които 

да изпълнят проекта. 

Взаимна отговорност 

Екипите приемат отговорността като отделни личности и като екип. Те не се обвиняват един друг 

за грешки и неуспехи на екипа. Никой не трябва да прекарва никакво време, ненужно време, в 

лични обосновки. Те трябва да отпразнуват своите успехи заедно и да признаят специални 

изпълнения и принос, който всеки член на екипа има за цялостната работа на екипа. 

Общувайте свободно 

Комуникацията е братовчедът на химията. Във всеки екип комуникацията е от решаващо значение 

за изграждането на приятелски отношения между членовете. Съдържанието на комуникацията е 

по-скоро без значение, както показват изследователи от лабораторията за човешка динамика на 

MIT. По-скоро начинът на комуникация - колко свободно и често общуват членовете на екипа - 

определя ефективността на екипа. Казано по-просто, колкото по-свободно говорите с колегите си, 

толкова по-удобно ви е да споделяте възгледи и идеи. 
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Общи цели 

Основна характеристика на всеки успешен екип е, че членовете поставят общата цел над 

индивидуалните интереси. Докато изпълнението на отделни цели е чудесно за личния морал, 

екипите успяват, когато разбират, оценяват и работят с обща цел. 

Насърчавайте разликите в мненията 

Съгласието относно общата цел е от съществено значение. Но това не трябва да се дължи на 

потискането на алтернативни идеи и мнения. Наличието на различни мнения в екипа подобрява 

представянето на екипа; разнообразният екип е неговото конкурентно предимство. 

Различните мнения подбуждат въображението и новите идеи. Въображението и новите идеи 

стимулират креативността. Освен ако статуквото не бъде застрашено и поставено под съмнение, 

няма да намерите тези ключови нестандартни идеи. 

Сътрудничество 

Тясното сътрудничество е  белег характерен за всеки успешен екип, независимо дали става дума 

за ръководния екип на Apple или Ленън-Маккартни от славата на Бийтълс или Джордан-Пипен от 

славата на Чикаго Булс. Идеята е достатъчно проста: колкото повече си сътрудничите и колкото 

повече общувате, толкова повече създавате. 

Доверие  в екипа 

Членовете на екипа, които не могат да си имат доверие или не вярват в процеса и целите на 

екипа, рядко намират успех. Ефективните екипи се фокусират върху решаването на проблеми. 

Доверието е допълнение към ефективната комуникация; между членовете на екипа може да има 

доверие само ако им е позволено да изразяват свободно своите възгледи. Това е причината 

организациите често да предприемат упражнения за изграждане на екип (от англ. teambuilding), 

които поставят членовете на екипа в позиции, в които е нужно доверие. 


