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Цел на инструмента и сфери на 
приложение 
This tool has the aim of supporting teams in defining and getting awareness of their identity and 

performance. As a collective identity, teams need to create and develop themselves in a 

collaborative process. Although this process occurs naturally, it is beneficial to create specific 

moments to focus on "who we are" and "what do we want". Pausing, focusing, and thinking 

deliberately on the 'team's purpose, and team members' roles enhance awareness of oneself, of 

others, of the iteration between the parties and of the whole. This realization may represent a 

cornerstone for teams' success. 

Този инструмент има за цел да подпомогне екипите в определянето и осъзнаването на 

тяхната идентичност и дейност. Колективната идентичност изисква екипите да се създават 

и развиват в процес на сътрудничество. Въпреки че този процес протича естествено, е 

полезно да се отдели специално време, в което да се съсредоточим върху това „кои сме 

ние“ и „какво искаме“. Отделянето на време за фокусиране и целенасочено мислене върху 

„елта на екипа и ролите на членовете на екипа подобряват осъзнатостта за себе си, за 

другите, за взаимозависимостите между страните и на целия екип. Осъзнаването на това 

може да се окаже крайъгълен камък за успеха на екипа. 

Материали 
10 коркови квадратни плоскости (15 см x 15 см) 

10 цветни картончета (или дебела хартия) (15 см x 15 см) – или 10 цветни квадрата + 1 бял 

квадрат (30 см x 30 см) 

10 цветни пинчета – в същите цветове като картончетата  

10 връзки или конци - в същите цветове като картончетата 

10 химикалки 

Комплект символи, прибл. 200 на брой 

Процес на прилагане 
Този инструмент има 8 стъпки. Но в този случай ще работите по всички проблеми с 

ролите в екипа или - ако нямате време или искате да работите по определена тема, 

можете да използвате само началната стъпка, крайната стъпка и избрана междинна 

стъпка (или стъпки), която е подходяща за целите ви.  
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Детайлно описание на стъпките 
 

Преди да започнете, осигурете си комфортно пространство и създайте неформална 

среда (например с възглавници, пуфове, килими) без бариери (като бюра или маси), за 

да използвате пода като работна основа. 

 

1. Въведение на екипа в работата 

▪ Поздравете екипа и ги поканете да седнат в кръг. 

▪ Дайте на всеки участник по една химикалка, една коркова плоскост, едно цветно 

картонче с пинче и толкова връзки, колкото е броят на участниците (всички 

материали на един участник трябва да са в еднакъв цвят). Всеки участник поставя 

корковата плоскост пред себе си и забожда на нея цветното картонче с пинчето 

си. Фасилитаторът трябва да постави бялото картонче в средата и да разположи 

200-те символа около него.  

▪ Предложете на екипа да се идентифицира - „кои са членовете на този екип?“ За 

това поканете всеки член да избере символ, да напише името си на картончето и 

да постави избрания символ в средата на корковата плоскост. 

 

 

2. Поставяне на цел 

▪ Предизвикайте екипа да обсъдят мисията си за няколко минути (максимум 

10). „Защо е създаден този екип?“, „Каква е основната задача на този екип?“, 

„Каква е важността на нашия екип?“ „За кого работи екипът?“, „Каква е нашата 

цел?“.  

Обяснете, че този дебат е само отправна точка за непрекъсната работа към 

целта. Намерението е да се гарантира обща идея за основите за съществуване 

на екипа, а не да се стигне до точно дефинитивно определение на целта !! Целта 

е да гарантираме, че всички членове на екипа споделят едно и също разбиране 

относно „защо съществува този екип?“, „За какво“! 

▪ Поканете екипа да избере един символ, който може да бъде поставен на 

бялата дъска, която е в центъра и би представлявал целта на екипа. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

3. Нашите силни страни 

• Помолете членовете на екипа да изберат друг символ, който да обозначи 

тяхната лична силна страна, с която той / той смята, че може да допринесе за 

успеха на целта на екипа. Всеки човек избира символ и го поставя върху 

собственото си цветно картонче (до първия избран символ). 

След това поканваме всеки член да представи символите, поставени върху 

неговата / неговата индивидуална карта, и да обясни: „защо избрах този символ, 

за да се представя” и „защо избрах този символ, за да представя силната си 

страна, която считам, че ще е от полза за екипа ". 

 

 

4. Нашите роли 

• Фасилитаторът помолва членовете на екипа да напишат на своите картончета 

ролите, които смятат, че имат в този екип. Те могат да идентифицират между 

една и три роли. Не давайте никакви насоки за тази задача. Нека участниците 

да пишат свободно. Те могат да напишат задачи, социални роли, функционални 

роли ... 

▪ Слет това всеки участник споделя на глас ролите, които е написал за себе си. 

На този етап никой не коментира! Всички само слушат. 

 

 

5. Нашите взаимозависимости 

▪ Водещият помолва членовете на екипа да използват техните връзки, за да 

идентифицират взаимозависимостите между ролите на членовете. Всеки човек 

има еднакъв брой връзки, колкото са членовете 

на екипа и поради тази причина те могат да 

представят символично всички взаимовръзки, от 

които се нуждаят: само с една или с всички 

страни. Връзките се закачат между собствното 

пинче и това на другия човек.  

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

6. Нашите предизвикателства 

Сценарият се приближава до реалността: имаме сложна система! Добрата новина: ако 

изглежда като система, това означава, че имаме екип! Взаимозависима система, която 

работи като едно цяло за общата цел! Системите и екипите обаче се сблъскват с 

проблеми, трудности и различни предизвикателства. 

▪ Фасилитаторът помолва членовете на екипа да изберат / друг символ, който ще 

представлява едно предизвикателство, пред което той / тя смята, че екипът е 

изправен или ще се изправи. След това всеки член решава къде да постави 

символа: на собственото си картонче, на картончето на друг член или на 

централното бяло картонче. На този етап никой не коментира. 

 

7. Ние се подкрепяме 

Предизвикателствата стават по-лесни, защото хората не са сами, а в екип, а 

взаимната подкрепа за общия успех е една от най-важните роли на членовете на екипа.. 

▪ Поради тази причина това е последният символ, но един от най-ценните, който 

всеки трябва да избере. Всеки член избира по един символ, за да представи как 

ще подкрепя другите и го държи в ръката си.   

▪ Фасилитаторът кани всеки член да постави символа, където пожелае, като 

обяснява защо и представя собствената си визия за общата перспектива, която 

са създали по време на дейността. 

8. Заключение 

▪ Ако това до този етап не е направено, фасилитаторът кани всеки член да 

постави символа, където пожелае, като обяснява защо и представя собствената 

си визия за общата перспектива, която са създали по време на дейността. 

▪ Фасилитаторът насърчава и модерира кратка дискусия / обобщение на 

разработения сценарий. Тя / той също пита дали някой би искал да предложи 

някаква промяна в крайната визия на картината със символите. Тези 

(евентуално) последни идеи подготвят, предлагат промените, за които екипът 

трябва да се съгласи, и да започне подготовка за приключване на интервенцията. 

В етапа на приключване фасилитаторът трябва да изброи на глас всички теми / 

действия на разработения сценарий: бъдете наясно с ..., бъдете специфични за 

..., бъдещи действия .... 

▪ За финал поканете членовете на екипа да направят 2 снимки на произведението 

си (едната само на полето със символите и друга с членовете на екипа и 

символното поле) и, като запишете всички изводи / заключения и / или бъдещи 

действия в листа „Заключения / Изводи". 

В случай, че прилагате стъпките поотделно, направете обща дискусия в тази 

конкретна стъпка. 


