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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“ 

▪ Необходими 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. Работа на екипа по темата (до 30 минути) 

▪ Насоки 

▪ Изграждане  

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

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

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

▪ Фактически въпроси 

▪ Възприятие 

▪ Интерпретация  

▪ Обратна връзка и възможност за промени  

7 .  Споразумение за последващи действия (до 10 минути)  

 

 

  

file:///C:/Users/Liubov-CrystalWater/Dropbox/SOCS%202020/IOs/IO2/SOCS_IO2_Tools_Method%201_BG/Team_Presentation%23_


 
 
 
 
 
 

 
  

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. 



 
 
 
 
 
 

 
  

Необходими материали 

▪ 4 ултра леки разграфени квадрата (всеки с размери 0,5m x 0,5m = общ размер на 

големия квадрат 1m X 1m, височина 1 cm), направени от шперплат / картон, които могат 

да бъдат комбинирани по различни начини и да служат за символично представяне на 

различни неща за клиента: един квадрат, два, три или четири отделни квадрата, някои 

свързани помежду си, а други разделени, в последователност или друга конфигурация. 

Всеки квадрат е разделен на малки квадратчета, които могат да бъдат използвани с 

различна символика. Големият квадрат - с размери 1m x 1m, всеки среден квадрат или 

всеки малък квадрат може да обозначава различни физически или виртуални 

пространства, зони, стаи, организации, системи, ...). Размерът е идеален за поставяне 

на под или маса и за сядане около него. 

 

 

 

 

 

 

▪ Различни по цвят и повърхност квадрати (меки, грапави, гладки, хлъзгави, неравни, 

и с различни цветове и нюанси), които служат за поставяне върху разграфените големи 

квадрати. 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 48 дървени дъсчици (домино части 

или други елементи, които могат да бъдат 

поставяни вертикално) които да могат да бъдат разполагани върху големия / 

малките квадрати по различен начин: надолу или нагоре или просто легнали. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

Дъските могат да обозначават пространства, граници, съединители и могат да 

представляват стая, стена, врата, мост, път, ...) 

 

 

 

  

 
 

 

▪ Пионки за игра, които представят участниците (общо 20 на брой – по 5 от 

различен цвят: с 1 голяма и 4 по-малки)  



 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

▪ Комплект с различни символи, за да се добави разнообразие към символичното 

изразяване и да се разшири потенциала за изразяване на емоции, чувства и мисли.  

 

 

 

▪ Пясъчен часовник или хронометър (20 минути)  

за управление на времето във всяка фаза на интервенцията.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

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. 

 

Предварителна подготовка (извършвана от 

фасилитатора) 

 

▪ Подсигурете удобно място (като за среща на чай или кафе); 

▪ Създайте неформална среда (напр. подсигурете възглавници или пуфове) без 

прегради (като бюра или маси), използвайте пода като място за провеждане на 

интервенцията; 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

Стъпки 
 

1. Въведение (до 10 минути)  
▪ Добре дошли 

Настаняване и подреждане: оформяне на кръг по начин, по който има очен контакт между 

членовете на екипа и консултанта / ите. 

Хората трябва да се чувстват комфортно и уютно. 

▪ 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). 

 

▪ Представяне на инструмента 

Консултантът представя инструмента, като обяснява, че екипът разполага с 

предоставените материали като ресурси за провеждане на интервенцията 

(консултантът трябва да се включи в процеса, използвайки „ние“ в речта си. Например 

„това е материалът, който ние ще използваме като основен ресурс през цялата сесия 

... ”). 

  

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) 

 

▪ 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. Работа на екипа по темата (до 30 минути) 

 

▪ Насоки 

 

a) Поканете екипа да представи избраната тема, като използва предоставените 

символи от инструмента В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ, а не думи. 

b) Участниците могат да използват всички материали: 

- 4-те ултра=леки разграфени квадрати, квадратите с различна повърхност, 

дървените дъсчици (или 

домино частите), и пионките 

за игра (представляващи 

хора). 

- а също така и малките 

предмети - символи. 

c) Използвайте пясъчния часовник или хронометър, за да дадете на групата 25 минути 

за работа. 

. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ: Може да помислите за ограничаване на броя символи, 

които да се използват, за да се създаде дебат в екипа. 

 

▪  Изграждане  

 

На този етап екипът стартира ПРОЦЕСА НА ИЗГРАЖДАНЕ.  

  

Професионалните консултанти трябва да напуснат стаята, 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“! 



 
 
 
 
 
 

 
  

 

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

 

 

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

през последните 25 минути; 

 

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

е ИЗГРАДИЛ, описвайки символичното разположение на материалите. 

 

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! 

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.  

 

 

5. (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. 



 
 
 
 
 
 

 
  

6. Анализ 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 

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. 

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. 



 
 
 
 
 
 

 
  

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. 



 
 
 
 
 
 

 
  

6. Анализ и обратка връзка (ако фасилитаторът е част от екипа) 
(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 

 

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!  

 

 

Фасилитаторът като част от екипа 

може първи или последен да изкаже 

мнението си. Важното е процесът да 

върви. 

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. 



 
 
 
 
 
 

 
  

▪ 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. 



 
 
 
 
 
 

 
  

7.  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. 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

Приложение – Списък със  Символи 
Примери за Символи (около 200)  
(Източник: Wilfried Schneider: Working instructions 2008) 

Автобус, акула, ангел 

Банан, банкноти, баркод, батерия, бебешки кукли, белезници, билет, бонбони, 

брадвичка, букет, бутилка, бутон 

Вагон, везна, вестник, верига, вещица, вино, винт, влак, врата, въже 

Гайка, глобус, гривна, гребен, гума, гъба, гълъб 

Делфин, дърво, дявол, дядо Коледа,  

Електрическа крушка 

Жаба, животни (различни фигурки) 

Замък, звезда, змия, знаме, знаци: плюс, минус и равно, зъбни колела 

Играчки, икона, 

Календар, камбана, камък, кана, кафе, кибрит, ключ, книга, компас, компютър, кон, 

конус, кораб, коркова тапа, корона, котва, котка, крава, круша, кръст, кутия, куче, 

къщи 

Лебед, лейка, лекар, лекарство, лимони, линейка, лодка, лула, люлка 

Магаре, метла, мечка, мобилен телефон, молив, монети, мотор, мълния, мъниста 

Награда, несесер, ножица, 

Обувки, овца, огледало, ограда, око, очила 

Парче желязо, парфюм, патица, пеперуда, пиано, пиле, пистолет, подкова, пожарна 

кола, прасе, презерватив, призрак, прилеп, прибори за хранене, прозорец, пръстени, 

пътни значи, пясъчен часовник 

Различни магнити: знак за €, , "За!" и "Против!", писмо, пощенска кутия, пазаруване, 

удивителен знак, радио, раница, рицар, риба, решетка, робот, ръка 

Самолет, скейтборд, скелет, слънце, спринцовка, стол, стъкло, стълба, сърце 

Тенджера, торта, трион, трофей, тръба, тухла 

Усмивка, устройство за памет (флашка) 

Фар, фигури на мъж, жена и деца, фуния 

Хеликоптер, хляб 

Чанта, часовник, чаша, червило, череп, черупки, човешки фигури 



 
 
 
 
 
 

 
  

Цвете, цифри от 0 до 9 

Щипка за коса, щипка за дрехи 

Ябълка, яйце 

 

 


