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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.



Какво представляват
лидерските умения ?

Лидерските умения представляват способността да се
демонстрират умения за организация, асертивност, увереност и
водене на преговори, да се погледне отвъд непосредствените
социални мрежи и това да се използва за подпомагане на
изграждането на кариера, както и да се определи как хората,
работата, общността и обществото си взаимодействат.
Благодарение на лидерските умения можете да разпределяте
справедливо задачите, ресурсите и отговорностите в рамките на
група и да разбирате значението на доверието, зачитането на
човешкото достойнство и равенството.
Лидерството е способността на отделен човек или група от хора
да влияе и ръководи последователи или други членове на
организацията.



Лидерските умения са нещо, което прилагате в ежедневието си,

дори и да не го осъзнавате. Дори извън кариерата ви има

моменти в живота, в които може да зависи от лидерските ви

умения, за да издигнете хората около вас.

Днешното работно място е изпълнено със стрес. Лидерите са в

челните редици на създаването на положителна работна среда,

в която членовете на екипа могат да се чувстват комфортно,

споделяйки идеи със своите ръководители.

Също така ролята на лидерството в образованието е от

изключителна важност. Даването на лидерски умения на

учениците е това, което им дава възможност да преследват

целите си. То им осигурява увереност да предприемат действия,

независимо дали знаят, че тези действия наистина ще бъдат

успешни.



Как да развием лидерски умения?

Ще използваме различните методи за развиване на лидерски умения:

1. Развиване на дисциплина
2. Поемете повече отговорности
3. Научете се да слушате / Бъдете внимателен слушател
4. Научете се да следвате
5. Изградете съзнателност
6. Вдъхновете другите
7. Продължавайте да се учите
8. Дайте възможностти на съотборниците си и на другите
9. Разрешавайте конфликти
10.Наблюдавайте екипите, в които участвате
11.Станете лидер извън работата
12.Открийте своята страст





В ниво А ще научите как да:

Търсите  

възможности
за напредък

Обмисляйте и 

предизвиквайте

вашите

стремежи/цели

Разберете как бизнесите
и организациите действат



1. Какво представлява лидерството?
2. Моят лидерски стил
3. Помислете за стремежите си
4. Кой искате да бъдете?
5. Първи стъпки в управлението на 

дейностите
6. Какво ще кажете за себе си?
7. Бъдете проактивни
8. Давайте пример
9. Решителност
10.7 качества на лидери



Основни теми

Лидерски умения
Лидерски умения е способността на 
отделен човек или група от хора да 
влияе и ръководи последователи 

или други членове на 
организацията.

Управление на дейностите
Състои се от дейности, свързани 
с наблюдението и контрола на 

производствения процес и 
препроектирането на 

операциите на даден бизнес по 
отношение на неговите 

продукти и услуги. Други
аспекти, засегнати от 

управлението на операциите, 
могат да бъдат веригата за 

доставки, човешкият капитал, 
маркетингът, финансите и др.

Проактивност
Проактивността е поведение или
поведенческо състояние, за което
някой лично решава дали да го
приложи или не. Чрез
проактивността лидерът може да
действа, преди да възникне
проблем и да сведе до минимум
евентуалните последици, преди
да засегнат екипа или компанията
и т.н.



Как можете да станете добър лидер?

Продължавайте да учите 

Най-добрият начин да станете добър ръководител е
винаги да учите нови неща. Това поддържа ума ви
остър и уменията ви свежи. Това ви подготвя за новите
предизвикателства, които могат да се появят на пътя
ви, което винаги е добре за един лидер. Колкото
повече нови неща научавате, толкова по-добре можете
да се подготвите за справяне с новите
предизвикателства, които ще се появят в бъдеще.





В ниво B ще научите как да:

Развиете желание

за управление или 

участие в промени

Разберете връзката между 

обществeните функции и

потребности и лидерството

Правите взаимовръзки 

и да виждате възможности



1. Ефективни срещи
2. Промяната
3. Приятелско отношение и симпатия
4. Предлагането на стоки и услуги -

Трябва ли да се съобразяваме с 
нуждите на обществото?

5. Самоувереност 
6. Разказване на истории
7. Управление на промяната
8. Влияние върху другите
9. Емоционална интелигентност
10.Какво представляват преговорите?



Основни разглеждани теми

Преговори
Вербална дейност между
две или повече страни.
Чрез преговорните
дейности се стремим да
постигнем резултат, който
да е от полза за всички
преговарящи страни, без
никоя от тях да губи
своите интереси и цели.

Емоционална 
интелигентност

Емоционалната
интелигентност - известна
още като EQ, се превежда
като способността на
човек да управлява,
използва и разбира
емоциите си по начин,
който е благоприятен за
него.



Как можете да станете добър лидер?

Изградете съзнателност
Добрият ръководител се отличава с това, че може да вижда
общата картина и да предвижда проблемите, преди да са
възникнали. Това е ценно умение, когато се работи по сложни
проекти с кратки срокове. Способността да се предвиждат и да
се дават предложения за избягване на потенциални проблеми е
безценна за един лидер. Тази способност също така ви помага
да разпознавате възможности, които другите пренебрегват,
което със сигурност ще ви спечели признание. При ръководене
на отдалечени екипи това може да бъде особено трудно за
развиване, но с практиката можете да станете по-съзвучни със
своите екипи и проекти.





Привличате необходимата 

подкрепа, за да постигнете 

ценни резултати

Вдъхновявате и 

ангажирате 

заинтересованите

страни

Икономическите и 

социалните тенденции 

влияят върху възможностите

В ниво C ще научите как да:



C:

1. Вдъхновяване на другите
2. Вдъхновяване на себе си
3. Лидер и навигатор
4. Използвайте силните страни на екипа си
5. PESTLE анализ
6. Лидери, на които се възхищавате
7. Работни места, които ще изчезнат
8. Майстор на преговорите
9. Цел - мисия - визия
10.Език на тялото



Основни разглеждани теми

Управление на дейностите  

Състои се от дейности, свързани с
наблюдението и контрола на
производствения процес и
препроектирането на операциите
на даден бизнес по отношение на
неговите продукти и услуги.
Други аспекти, засегнати от
управлението на дейностите,
могат да бъдат веригата за
доставки, човешкият капитал,
маркетингът, финансите и т.н.

Проактивност

Проактивността е поведение
или поведенческо състояние,
за което някой лично решава
дали да го приложи или не.
Чрез проактивността лидерът
може да действа преди
възникването на проблем и да
сведе до минимум всички
потенциални последици,
преди да засегнат екипа или
компанията.



Как можете да станете добър лидер?

Вдъхновявайте другите 

Да сте лидер означава да сте част от екип и като лидер
трябва да можете да мотивирате и вдъхновявате хората, с
които работите, да си сътрудничат по възможно най-добрия
начин. Правете всичко възможно, за да мотивирате и
насърчавате съотборниците си да постигнат успех. Това
може да стане, като ги похвалите за добре свършената
работа и като им давате кураж и насоки, когато е
необходимо.




