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Този  проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и

Комисията не нос отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.



Критичното мислене и умението за решаване на
проблеми ви дава възможност:
• да анализирате и оценявате информация, за да

намерите и разработите обосновани заключения
и решения;

• да разпознавате потенциални идеи, които могат
да ви добавят стойност и да постигнете
устойчиви дългосрочни социални, културни и
икономически цели;

• да сравнявате, синтезирате и комбинирате
данни от различни източници с оглед
решаването на тези проблеми.



Проблеми могат да възникнат дори в естествената среда и в
ежедневието ни. Това може да е социален проблем, проблем във
взаимоотношенията, проблем в работата или дори във финансовото
ви състояние. Нуждаем се от умения за решаване на проблеми, за да
разрешим проблемите, които пречат на работата ни.
Уменията за решаване на проблеми ви помагат да се развивате с
бързи темпове в кариерата и личния си живот. Подхождането към
проблема с положителна нагласа също помага за лесното намиране
на решение. Запазването на спокойствие ще ви помогне да мислите и
оценявате проблема по-ефективно.
Ясното формулиране на проблема, търсенето на решения от широка
перспектива, използването на най-доброто алтернативно решение,
планирането на действията и прилагането на решението по най-
добрия метод ще решат проблема ви и ще ви помогнат да постигнете
успех.



Съществуват различни методи за развиване на критично 
мислене, свързани с решаването на проблеми, които ще
използваме:
• Идентифицирайте проблема
• Анализирайте проблема, погледнете го от различни

ъгли
• Мозъчна атака и предлагане на няколко възможни

решения
• Изберете решение, което най-добре отговаря на 

ситуацията
• Изграждане и тестване на идеята
• Оценете резултатите
• Погледнете назад и се поучете





В ниво А ще научите как да:



1. Процес на решаване на проблеми
2. Анализ  Критично мислене
3. Подобрете уменията си за решаване на 

проблеми
4. Перспективата - играта
5. Разкрийте себе си
6. Активирайте съветите
7. Съобразете уменията
8. Силни и слаби страни
9. Изберете по-добрия начин
10. Търсене отвъд думите

Упражнения за Ниво A - Начално



Основни разглеждани теми

Критично мислене

"Критичното мислене е
способността да се мисли ясно и
рационално, като се разбира
логическата връзка между идеите.
То може да се опише като
способност за самостоятелно и
задълбочено мислене. Критично
мислещите хора задълбочено
поставят под въпрос идеи и
предположения, вместо да ги
приемат за чиста монета. Освен
това те ще идентифицират,
анализират и решават
проблемите систематично, а не по
интуиция или инстинкт).”

Процес на решаване на
проблеми
• Определете проблема;
• Създайте алтернативни

решения;
• Оценяване и избор на

алтернатива;
• Прилагане и проследяване на

решението



Как мога да реша даден проблем 

ефективно?

Определете проблема

Първата задача е да се определи дали съществува проблем.
Понякога, когато мислите по този въпрос, може да стигнете до
заключението, че всъщност няма проблем, а само недоразумение.
Ако случаят е такъв, добре. Ако не е така и установите, че наистина
има проблем, трябва да определите какъв точно е той. Също така
показател за високоразвита интелигентност е колко систематично
някой претегля плюсовете и минусите на даден проблем и колко
ясно може да го дефинира и формулира.





В ниво B ще научите как:



1. Намиране на примери
2. Останете в течение/в кръга
3. Изберете техники!
4. Ориентиране към решения!
5. Значението на анализа на данни
6. Прилагане на решения
7. Активно слушане!
8. Бъдете ментор!
9. Мозъчна атака
10. Опишете нагласите

Упражнения - ниво B:



Основни разглеждани теми

Анализ на данните

Анализът на данни е процес
на проверка, изчистване,
трансформиране и
моделиране на данни с цел
да се открие полезна
информация, да се
направят изводи и да се
подпомогне вземането на
решения.

Активно слушане

Активният слушател винаги
обръща внимание както на
вербалната, така и на
невербалната комуникация,
изслушва говорещия, без да
го прекъсва, обмисля
казаното и запазва
информацията за по-късно.
Винаги участва в разговора
и зачита всички различни
гледни точки.



Как мога да реша даден проблем 

ефективно?

Проведете мозъчна атака и предложете няколко възможни решения

Проблемите могат да бъдат решени по много начини. Направете мозъчна
атака и съставете списък с няколко възможни решения. Запишете всичко,
което ви хрумне, а след това прегледайте списъка и го стеснете до най-
добрите възможности. Наличието на няколко осъществими варианта води
до получаване на най-добри резултати.





В ниво C ще научите как: 



1. Майстор на критичното мислене!
2. SWOT анализ
3. Адаптивност и гъвкавост
4. Издръжливост
5. Умения за оказване на влияние
6. Откриване на чудесен модел за 

решаване на проблеми
7. Обратна мозъчна атака
8. Дърво за решаване на проблеми
9. Разкрийте своя опит
10. Мислете спонтанно

Упражнения - Ниво C:



Основни разглеждани теми

Дърво Решаване на проблеми

Техниката за прилагане на 
"Дървото за решаване на 
проблеми" се състои от 
следните стъпки:
Стъпка 1. Определяне на 
основния проблем
Стъпка 2. Определяне на 
причините и последиците
Стъпка 3. Разработване на 
дърво на решенията
Стъпка 4. Изберете 
предпочитаната интервенция

SWOT Анализ

SWOT е акроним на силните
страни, слабите страни,
възможностите и заплахите.
SWOT анализът е метод, който
се използва за оценка на
конкурентоспособността и
рисковете на даден бизнес,
компания или бизнес идея



Как мога да реша даден проблем 

ефективно?

Приложете най-доброто решение
Прегледайте списъка си с възможни решения. Различните
ситуации изискват различни решения. Много често това,
което работи в една ситуация, може да не работи в
подобна. Отделете време, за да определите какво ще
работи най-добре за разглеждания проблем. Едно решение
обикновено не е подходящо за всички.




