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Име В процес на изграждане 

Интелектуален продукт 2 
(ИП2) 

Инструментът „В процес на изграждане“ използва 
символи и специфичен процес, за да улесни екипите 
да визуализират много неизяснени аспекти в 
работата им, както и да се справят с ясно поставени 
задачи и цели. 
Символите и ресурсите на този инструмент дават на 
екипа допълнителен език и уникален начин за 
тълкуване и комуникация по теми като: осъзнатост на 
екипа, комуникация, отдих, съвместно изграждане, 
ефективност, овластяване, изпълнение или 
предприемачество и др. 
Този инструмент е подходящ за: 

• Развитие на самия екип 
Улесняване на работата на екипа по различни 
въпроси, теми, проблеми, нужди, възможности, като 
например изграждане на екип; конфликти в екип; 
екипни роли; екипна комуникация; работа в екип и 
организация на работата; мотивация на екипа; 
определяне на цели в екип; сближаване на екипа; 
ангажираност и мотивация на екипа; развиване на 
нови компетенции в екипа, сътрудничество между 
екипи; и т.н. 

• Разработване на тематично съдържание за 
работата на екипа 

Улесняване на екипната работа по конкретни 
въпроси / задачи от естеството на работата, като 
създаване на нов продукт, генериране на нови 
идеи, планиране на работата и др. 

Описание След определяне на темата, по която ще се работи в 
сесията, с помощта на подготвените материали 
(различни видове символи) екипът трябва да създаде 
своята гледна точка по избраната тема и след това 
всеки член да я представи. Информираността за себе 
си и екипа и откритата комуникация трябва да 
доведат до съвместно споразумение за действие. 
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Съдържание 
 

За инструмента: „В процес на изграждане“ 

▪ Онлайн материали 

▪ Фасилитатор на сесията 

▪ Предварителна подготовка 

Стъпки 

1. Въведение (до 10 минути)  

▪ Добре дошли 

▪ Рамка на интервенцията 

▪ Представяне на инструмента 

2. Разясняване на темата (до 15 минути)  

3. Изграждане на споделено поле за работа (до 15 минути) 

▪ Насоки 

▪ Изграждане 

4. Изграждане на гледната точка на екипа по темата (до 15 минути)  

▪  Насоки 

▪ Изграждане 

5. “Презентация на екипа” (до 10 минути)  

6. (Допълнителна възможност) Допълнително изграждане (до 10 минути)  

7. Анализ и обратна връзка (за професионални фасилитатори) (до 30 минути) 

▪ Фактически въпроси 

▪ Възприятие 

▪ Интерпретация  

▪ Обратна връзка и възможност за промени  

8 .  Споразумение за последващи действия (до 10 минути)  
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Инструмент „В процес на изграждане“ 
 

Съвместната работа е естествена характеристика на човешката дейност. В нашето 

ежедневие е обичайно, както във формален, така и в неформален контекст, да си 

сътрудничим с другите хора и да имаме общи цели с тях. Тази задача обаче не винаги е 

лесна! Проблеми възникват поради различни причини и източници ... функционалност, 

принципи и ценности, емоции, възприятия ... Но дори когато няма проблеми в работата на 

екипа, ние не винаги се възползваме максимално от пълния потенциал един на друг, 

въпреки че си помагаме и имаме обща цел! 

Този инструмент за изграждане на екипа е изграден върху твърдението, че всеки екип, 

независимо от контекста, момента или етапа си на развитие (формиране, борба, 

нормиране или изпълнение) винаги е В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ. Нови 

предизвикателства изникват непрекъснато, породени както от вътрешни, така и от външни 

фактори за екипите, които са преки или косвени. Освен това тези (положително или 

отрицателно възприемани) предизвикателства не се проявяват винаги ясно. 

Инструментът „В процес на изграждане“ използва символи и специфичен процес - улеснява 

групите да визуализират много неразкрити аспекти, както и да се справят с ясни задачи и 

цели. Осъзнатостта, комуникацията, почивката, съвместното изграждане, ефективността, 

овластяването, постиженията или предприемачеството на екипите са само част от 

проблемите, за които може да се използва този инструмент. Създадена за прилагане в 

различни видове екипи, тази интервенция представя няколко алтернативни пътя за по-

добро адаптиране към различни ситуации. Материалите дават възможност за различни 

сценарии и подобряват съвместното изграждане и съвместно изразяване на различни и 

споделени възприятия, както извикващи минали елементи, така и насочени към бъдещето. 

Символичното поле и ресурсите на този инструмент дават на екипа допълнителен език и 

уникален начин за тълкуване и комуникация. 

Този инструмент е подходящ за: 

• Развитие на самия екип 

Улесняване на работата на екипа по различни въпроси, теми, проблеми, нужди, 

възможности, като например изграждане на екип; конфликти в екип; екипни роли; екипна 

комуникация; работа в екип и организация на работата; мотивация на екипа; определяне 

на цели в екип; сближаване на екипа; ангажираност и мотивация на екипа; развиване на 

нови компетенции в екипа, сътрудничество между екипи; и т.н. 

• Разработване на тематично съдържание за работата на екипа 

Улесняване на екипната работа по конкретни въпроси / задачи от естеството на работата, 

като създаване на нов продукт, генериране на нови идеи, планиране на работа и др. 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

Онлайн материали 

 

▪ Изполвайте линка по-долу, за да откриете модел на полето за „В процес на 

изграждане“ 

https://app.conceptboard.com/board/5qg5-hr93-mntm-yhtn-mp92 

 

▪ Полето представлява основата, върху която ще се изгражда работата на екипа.   

 

 

▪ Лентата за управление предлага възможности като “Изтриване”,  “Свързване”, 

“Подчератаване”, “Оцветяване” и “Преместване”. 

 

 
 

▪ Символите могат да бъдат поставяни на полето, което е „В ПРОЦЕС НА 

ИЗГРАЖДАНЕ“ за обозначаване / представяне на различни идеи. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

Инструкции за фасилитатора 

 

Този инструмент може да се използва както от професионални консултанти, така и от самия 

екип. В този случай екипът трябва да избере член на екипа за фасилитатор, който да води 

процеса. 

Ако сте професионален консултант, Ви препоръчваме да работите с колега като 2-ма 

фасилитатори, ако екипа, с който ще провеждате интервенцията, включва повече от 3 

души. Единият фасилитатор наблюдава активно динамиката на сесията, а другият 

наблюдава и води частите с фактически въпроси, възприятие и интерпретация във фаза 7. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

Подготовка (за фасилитатора на сесията) (15-20 минути) 

 

▪ Технологична подготовка 

 

a) Направете си акаунт в Conceptboard (www.conceptboard.com) 

Запознайте се със софтуера, разгледайте лентата с инструменти и библиотеката с 

икони. Можете също така да решите да изгледате обучителния урока за използване на 

софтуера. Няма да ви е необходимо много време, за да се справите с тази задача в 

използването на нова технология! 

▪ Използвайте линка   „В процес на изграждане“ 

https://app.conceptboard.com/board/5qg5-hr93-mntm-yhtn-mp92 

 (и не променяйте по него нищо, защото това е изходния материал за всички потребители). 

 

b) Създайте собствен файл „В процес на изграждане“  за целта на вашата сесия за 

консултиране като 1) изберете “Board” (поле) от основното меню, а след това 2) 

изберете “save as new board” (запази като Ново поле). Запазете новото поле „В 

процес на изграждане“ с различно име.  

 

 

 

 

 

 

www.conceptboard.com
https://app.conceptboard.com/board/5qg5-hr93-mntm-yhtn-mp92


 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

c) Споделяне на полето с участниците в екипа 

 

Натиснете бутона ‘share’ (споделяне)  

 

 
 

Отваря се прозерец за изпращане на покани до участниците. Изпратете покана до 

техните имейл адреси. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

 

Препоръчваме Ви да споделите линка с участниците след като се направите 

разяснение на темата във Въведението.  

 

▪ За срещата с екипа 

 

a) Поканете участниците за среща в някоя от онлайн платформите (Skype, Zoom, 

Microsoft teams, …която използвате) 

 

b) Уверете се, че сте създали линка към файла с полето  „В процес на изграждане“ 

за тази сесия, за да можете да го споделите като стигнете до фазата „Изграждане 

на споделено поле за работа“. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

Стъпки 
 

1. Въведение (до 10 минути)  
 

▪ Добре дошли 

Поздравете с добре дошли участниците и ги помолете да си включат камерите на 

компютъра / мобилното устройство. 

▪ Рамка на интервенцията 

 

а) Обяснете защо екипът е там, каква е целта и как ви са условията на поканата за 

консултация; 

б) Обяснете на групата, че интервенцията включва символи и символно представяне; 

в) Изяснете, че това е подход, ориентиран към 

клиента, така че се разчита на екипа да 

изразява / споделя / решава; 

г) Процесът изисква доверие, поверителност, 

уважение и активно изслушване; 

д) Интервенцията има очаквана продължителност от един час (в зависимост от броя на 

членовете на екипа). 

 

  

Екипът е в ролята на  “клиент”, ето защо 

управлението на комуникацията и 

динамиката е в техни ръце, те трябва да 

определят правилата / границите. 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

2. Разясняване на темата (до 15 минути) 

 

Този етап се провежда в онлайн платформата за конферентна връзка (линкът 

към Conceptboard все още не е споделен с участниците) 

 

▪ Започнете с представяне на целта на тази интервенция, описана по-горе, и 

обяснете, че това е перспектива, която използваме като отправна точка за 

конкретната работа в тази сесия. 

 

▪ На този етап предизвикайте екипа да 

посочи конкретна тема / цел / тема / 

ситуация, по която биха искали да 

работят в тази конкретна сесия, която 

е ограничена от времето.  

 

Всички членове на екипа могат да 

предлагат тема / цел / тема / 

ситуация, по която да се работи в 

рамките на тази интервенция, а 

екипът трябва да обсъди и реши по 

коя  тема / цел / тема / ситуация 

всички ще работят. 

 

▪ С цел финално уточняване, обявете темата на глас и я потвърдете, преди да 

продължите напред. Много е важно темата / целта / темата / ситуацията да 

бъдат ясно дефинирани и разбрани от всички участници. 

 

  

Подчертайте, че има безброй проблеми, 

които могат да бъдат изследвани в 

рамките на интервенцията. На тази фаза 

екипът трябва да избере една тема, по 

която да работи днес; а не да търси кой е 

основният проблем в първоначално 

поставената тема. И утре е ден… 

Фасилитаторът дава свобода на екипа, 

следи динамиката в комуникацията и в 

определен момент той / тя подпомага 

прагматичния подход, поставя граници 

докато се открие решение по дадената 

тема / цел / тема / ситуация. 



 
 
 
 
 
 

 
  

3. Изграждане на споделено поле за работа (до 15 минути) 

 

▪ Насоки 

 

a) Споделете линка с екипа и ги помолете да го отворят и изберат бутона “Guest 

access” (Влизане като гост). 

b) Помолете екипа да не работи в полето 

преди да са получили пълните 

инструкции от Вас и знак за начало на 

работата. 

 

 

 

▪  Изграждане  

 

Поканете екипа да представи темата, на която ще основава работата си.  

Уверете се, че членовете намират лентата с инструменти в Conceptboard. 

 

Изходната точка е тяхното поле с 25 еднакви жъпти квадрата.  

Екипът може да персонализира 

основното поле, върху което ще работи 

по избраната тема.  

  

 

  

Дайте малко време на екипа, за да 

отвори линка и да настрои екрана по 

начин, който може да има както на 

таблото за управление на инструмента, 

така и на възможно най-много други 

участници на екрана. 

Те могат да *преместват, *изтриват, 

*свързват квадратите; *да променят 

цветовете им, и дори *да създадат нови 

форми като използват Инструментите в 

софтуера. 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Професионалните консултанти не трябва да се намесват, докато тече ПРОЦЕСА НА 

ИЗГРАЖДАНЕ. 

Ако член на екипа е в ролята на фасилитатор, той трябва да действа както обикновено при 

всяка друга среща на екипа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

4. Изгарждане на гледната точка на екипа по темата (до 15 минути) 

  

▪ Насоки 

 

a) След като са персонализирали полето си в процеса по ИЗГРАЖДАНЕ, поканете ги да 

добавят символи, с определено значение.  

b) Представете символите като ресурс в интервенцията (използват се чрез кликване върху 

иконката + *както е посочено на картинката отдолу) 

 

За да използват символите, участниците трябва да кликнат върху иконката +, която се 

намира в горната лява част на екрана. 

 

 
 

Иконите се намират в секцията, обозначена с картинка Ракета *използват се чрез 

кликване върху нея.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

Символите са подредени в различни категории. За да ги използват участниците трябва 

да ги преместват с мишката върху полето. 

 

 
 

 

c) Допълнителна възможност: Може да решите да използвате само част от иконите. 

 

▪ Изграждане 

 

d) ДАйте време на екипа (в зависимост от тяхната динамика), за да работят по задачата.  

 

Професионалните консултанти не трябва да се намесват, докато тече ПРОЦЕСА НА 

ИЗГРАЖДАНЕ. 

Ако член на екипа е в ролята на 

фасилитатор, той трябва да действа както 

обикновено при всяка друга среща на екипа.  

. 

 

 

  

Целта на изграждането е да улесни 

взаимодействието, обсъждането, а не да 

има „красива и перфектна конструкция“! 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

5. “Презентация на екипа” (до 10 минути) 

 

 

а) Помолете екипа да представи с думи темата, която е била В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ 

през последните минути; 

 

б) Екипът (чрез говорител или съвместно, както екипът свободно е избрал) обяснява какво 

е ИЗГРАДИЛ, описвайки символичното разположение на материалите. 

 

Професионалните консултанти не трябва да се намесват по никакъв начин, докато 

екипът ПРЕЗЕНТИРА. 

Ако член на екипа е в ролята на фасилитатор, той трябва да действа както 

обикновено при всяка друга среща на екипа.  

 

в) По време на презентацията наблюдавайте и слушайте много внимателно вербалните и 

невербалните части в презентацията и динамиката в екипа. Всички факти, възникнали по 

време на етапа на презентацията (и само тогава !!), имат значение! 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

6. (ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ) Допълнително 

ИЗГРАЖДАНЕ (до 10 минути) 
 

а) Фасилитаторът може да покани всеки член на екипа да избере сам един символ, за да 

добави ИЗГРАДЕНАТА КОНСТРУКЦИЯ. 

 

б) След това поканете последователно всички 

участници да поставят своя символ в конструкцията 

на екипа и да обяснят накратко символичното 

значение (накратко с не повече от четири изречения 

или  за половин минута); 

 

в) Фасилитаторът обяснява следващите фази в интервенцията. 

 

 

  

Не се дават допълнителни инструкции 

на участниците, фасилитаторът 
трябва да придържа към общите 

инструкции. 



 
 
 
 
 
 

 
  

7. Анализ и и обратна връзка (за професионални 

фасилитатори) (до 30 минути)  
 

 

▪ Фактически въпроси 

 

а) „Фактическите въпроси“ трябва да поясняват действията в стъпка 4 „Презентация на 

екип“ и стъпка 5 (допълнителна възможност) Допълнително ИЗГРАЖДАНЕ. 

 

б) Попитайте дали някой „не е чул“, „не е разбрал“ или „би искал да чуе отново“ 

обяснението на който и да е друг член за добавените символи. 

Въпроси са фактически – само поясняващи 

въпроси. 

Разрешени са само въпроси относно точно 

казаното. Въпросите се задават директно на члена 

на екипа, който е говорил, и само той / тя отговаря. 

 

в) По време на целия този процес външният фасилитатор никога не трябва да докосва 

конструкцията и символите в нея. 

 

г) Ако всичко е ясно, няма нужда от тази стъпка. 

 

▪ Възприятие 

 

Възприятието се отнася само до чутото и наблюдаваното (вербални и невербални 

аспекти). Важни са само фактите! (Напр. „Видях ...“, „Чух това ...“, „Забелязах, че…“) 

 

Обърнете се директно към екипа, като кажете 

какво сте възприели от презентацията (екип и 

отделни лица) за ИЗГРАЖДАНЕТО, както и от 

динамиката на екипа по време на 

презентацията. 

 

▪ Интерпретация 

 

Споделете мнението или гледната си точка за причините, фактите, последиците и 

въздействията, за решенията, емоциите, трудностите ... относно това, което сте видяли и 

чули от участниците. 

 

Професионалния консултант 

По време на този процес членовете на 

екипа просто слушват, като не им е 

позволено да се намесват по какъвто и 

да било начин. 

Без тълкувателни или допълнителни 

въпроси като: защо или можеш ли да 

кажеш нещо повече и т.н. 



 
 
 
 
 
 

 
  

Адресирайте директно екипа, като споделите вашата интерпретация за това, което сте 

видели и чули по време на стъпките В ПРОЦЕСА НА ИЗГРАЖДАНЕ (и) и презентацията 

(е), включително динамиката в екипа. 

Тази стъпка е след възприятието. Водещият първо казва какво е възприел и след това 

интерпретира - не смесвайте!  

 

Двамата професионални консултанти 

Обсъждате помежду си, сякаш екипът не ви чува. Не се обръщайте към екипа или към който 

и да е член на екипа (устно или с поглед) 

 

▪ Обратна връзка и възможност за промени 

 

а) Поискайте обратна връзка от членовете на екипа за това как и какво са почувствали, 

когато са чули тези коментари. 

б) Помогнете на екипа да (пре) 

концептуализира процеса, като 

преформулира идеите си, помогнете им да 

стигнат до по-ясна картина на ситуацията, която се анализира. 

в) Попитайте екипа дали биха искали да направят някаква промяна в своята 

ИЗГРАДЕНА КОНСТРУКЦИЯ (а когато се когато се използва допълнителната 

възможност за индивидуални символи, също и за отделния символ или 

разположението на символите). Ако го направят, трябва да обяснят. 

 

  

На този етап екипът е постигнал 

изясняване на темата в някаква степен. 



 
 
 
 
 
 

 
  

8.  Споразумение за последващи действия (до 10 минути) 

 

Обсъждане и договаряне на действия / стъпки за постигане на целта на екипа. 

Консултантът / фасилитаторът и екипът трябва да се споразумеят за конкретни действия. 

В крайна сметка екипът трябва да потвърди, че ще изпълни договорените действия. 

 


