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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 4: Поемане на инициативата (планиране и управление) 

Учебен план 12 – Как правилно да делегирате задачи 

Продължителност: 65 минути 

Цел 

Този урок ще даде представа за процеса на делегиране на задачи 
- кога, как и на кого да се делегират задачи, за да се оптимизира 
работния процес. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

 

Помещение / Оборудване 

• Учебна стая 

• Интернет достъп 

• Лично устройство с достъп до интернет 

• PowerPoint презентация 

• Бяла дъска  

Инструменти / Материали 
● Помощни материали 1 

 

Основни задачи 

1. Задача 1: Представяне на основите - кога, как и на кого 

да делегирате задачи ефективно (вижте Помощен 

материал 1) (20 мин) 

1.1 Казус: Вземете пример от професионалистите. Гледайте 

следващото видео: https://youtu.be/GBliK1VYqYI?t=91 (15 мин) 

 

2.1 Дискусия: Бихте ли се доверили на някого с вашите задачите? 

Как бихте разбрали дали това е правилният човек? (20 мин) 

 
2. Задача 2: Заключение (10 мин) 

 

https://youtu.be/GBliK1VYqYI?t=91
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Запазете контрола при делегиране 

на задачи 

 

 

Като делегират ефективно, лидерите понякога трябва да намерят баланса между предоставянето 

на достатъчно място на хората да използват своите способности с най-добър ефект, като 

същевременно продължават да ги наблюдават и подкрепят достатъчно внимателно, за да 

гарантират, че работата е свършена правилно и ефективно. 

 

 

 

 

 

 


