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

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



Сътрудничеството означава съвместна работа с
един или повече хора за изпълнение на проект
или задача или за разработване на идеи или
процеси. На работното място сътрудничеството
се проявява, когато двама или повече души
работят заедно за постигането на обща цел,
която е от полза за екипа или компанията.



В този модул ще се сблъскате с различни практически 
задачи, които имат за цел да подобрят уменията ви за 
сътрудничество. Някои от инструментите и подходите, 
които ще използваме, включват:

• Тестове за самооценка
• Упражнения за проучване
• Предизвикателства, 

свързани с интервю за 
работа

• Вдъхновяващи 
видеоклипове и статии

• Практически съвети и 
примери

• Разсъждения 
• Примерни упражнения
• Задачи за работа в мрежа





Процесът на сътрудничество се проявява както в личния 
ви живот, така и в професионалната ви кариера, поради 
което е важно да разбирате добре това умение, за да 
постигнете напредък. Когато си сътрудничите в 
професионален контекст, вие работите заедно с хора от 
различни екипи, които имат различаващи се умения и 
гледни точки, за да постигнете цели, които са от полза за 
по-широката организация. Това ниво на курса ще ви 
запознае с разнообразните начини, по които 
сътрудничеството е от решаващо значение за развитието 
на професионалните ви умения.



Кои умения ви помагат да 

изграждате положителни 

взаимоотношения в живота 

и работата

Как да подбирате хората, 

с които можете да си 

сътрудничите успешно

Да разбирате ползата от 

различията между хората и 

нуждата от правила, зачитане 

и уважение в екипа



• Изграждане на положителни
взаимоотношенията в живота и на работа

• Що е то „работа в екип“?
• Предимства и недостатъци на работата в екип
• Уменията ми за работа в екип
• Лични и професионални взаимоотношения
• Успешни и неуспешни проекти и моята роля
• Конструктивната обратна връзка
• Изграждане на добри взаимоотношения с 

работодателите
• Разбиране на равенството и многообразието
• Разпознаване на стереотипи и дискриминация





Сътрудничеството възниква, когато двама или повече души 
работят заедно за постигането на дадена цел. Съвместната 
работа по този начин повишава мотивацията и ефективността. 
Съвместната работа позволява на хората да постигнат неща, 
които не биха могли да бъдат направени само от един човек. 
Сътрудничеството позволява на хората да споделят целите си 
и да обясняват идеите си, което подобрява качеството на 
мисленето и приноса на всички. Завършването на това ниво 
на модула ще ви даде възможност да придобиете по-добра 
представа за съвместния характер на днешния свят на работа 
и за начините за по-нататъшно развитие на уменията ви в тази 
област.



Как да изграждате мрежи 

за подобряване на 

кариерното развитие и 

учене

Как да преценявате ролята 

на други значими хора/ 

общности в кариерното си 

развитие

Как да разпознавате стереотипите, 

дискриминацията и да си 

сътрудничите ефективно с хора, 

различни от вас



• Златни правила за добро сътрудничество
• Етапи във формирането на екипа
• Екипни умения в дигиталния и глобален свят
• Атмосферата в организацията и кариерните

решения
• Роли в екипа
• Успешни и неуспешни проекти
• Уменията ми за работа в екип на практика
• Стилове на поведение при решаване на конфликти
• Препятствия пред равенството, многообразието

и приобщаването
• Разпознаване на стереотипи и дискриминация





Уменията за сътрудничество са от съществено значение за
почти всяка длъжност и индустрия през 21 век. Умението
да си сътрудничите добре с други хора ще допринесе за
вашата ефективност на настоящото или бъдещото ви
работно място, ще подпомогне личното ви кариерно
развитие и ще помогне на вас и вашия екип или отдел да
постигнете по-добри резултати. Това ниво на курса ще
затвърди значението на това умение на професионално
ниво и ще ви позволи да напреднете в управлението на
кариерата ви.



Как да подобрите уменията си 

за поддържане на положителни 

взаимоотношения в живота 

и на работното място

Как да изграждате 

взаимоотношения с 

работодатели и обучаващи 

институции

Как да създавате атмосфера 

на сътрудничество, да разрешавате 

конфликти в живота и

на работното място



• Успешният екип
• Петте основни слабости при работа в екип
• Конфликт на работното място
• Стратегии за работа с различни членове на 

екипа
• Изграждане на взаимоотношения в екипа
• Повишението
• Битка с крайните срокове
• Съкращението
• Мултикултурно сътрудничество
• Етичен протокол на работното място




