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1. Инструкции за провеждане на обучителния семинар

Обучителният семинар „Ефективен коучинг: инструмент за управленско консултиране“ 
се отличава със своята гъвкавост. Обучението може да се реализира като цяло дистан-
ционно, така и съчетано – чрез присъствени консултации и/или персонално менторство. 

По-долу е представен подход за улесняване провеждането на курса в традиционна при-
съствена среда. Съобразяват се секциите от семинара, които могат да бъдат надградени 
чрез включване на групова дискусия и/или менторство, както и тези, които могат да 
бъдат самостоятелно изпълнявани от участващите мениджъри.

Препоръчителна структура
Отделните структурни елементи са детайлно описани в Раздели 4-8.

 Подготвително задание: Обзор, Фирмена връзка, Защо коучинг?, Цели, График
 Тема за размисъл: Ефективност на коучинга

 Сесия 1: Обзор, Цели, График, Ментори
 Преглед: Ефективност на коучинга
 Задание 1: Въвеждащ тест, Оценка на уменията, Понятия
 Тема за размисъл: Коучинг прозрения
 Времетраене: около 30 минути

 Сесия 2: Казус
 Преглед: Коучинг прозрения
 Задание 2: @Прилагане, Често задавани въпроси
 Времетраене: около 40 минути

 Сесия 3: Упражнения, Дискусия, Ресурси
	 Преглед:	@Прилагане	
 Задание 3: Финален тест, Оценка на уменията, Следващи стъпки, Тема за дискусия
	 Времетраене:	около	30	минути

 Сесия 4: Оценяване
 Преглед: Следващи стъпки, Тема за дискусия
 Времетраене: около 20 минути
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Раздели 4-8 от този документ описват сесиите и заданията по предложената структура. В 
Приложение А се съдържа алтернативна структура, по която може да се реализира обучи-
телният семинар. При нея е отделено по-малко време на работата в клас и е придадена 
по-голяма отговорност на участниците.

Преди да се запознаете в детайли със сесиите, е важно да направите бърз оглед на УЕБ 
ВЕРСИЯТА НА КУРСА, за да се запознаете с неговата организация и съдържание.

Използвайте следващата секция (Обзор), за да се запознаете с уеб версията на курса.
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2.  Обзор на семинара

Използвайте приложената по-долу логическа схема, за да се запознаете с уеб версията 
на обучителния семинар.

Карта на обучителния семинар

Отделните опции от обучителния семинар, обозначени в удебелен шрифт, са описани 
по-долу. Кликнете върху съответната опция в УЕБ ВЕРСИЯТА НА КУРСА, за да се за-
познаете с нейното съдържание и организация.

Детайлно описание на всички екрани и менюта от обучителния семинар може да открие-
те в Приложение Б: Екрани, менюта и опции на обучителния семинар.

Обзор

Опция Обзор от стартовия екран насочва към кратко описание на секциите от семинара, 
достъпни за мениджърите, и дефинира очакванията от обучението.

	

Имаш	ли	време?	
Включи	се	от

тук
…	за	да	се	упражниш	на	
работното	място	

Имаш	ли	още	време?	
Включи	се	в	друг	
обучителен	семинар	

Избери	
обучителен	
семинар	

Направи	входящия	тест	

Научи	понятията	

Предложи	решения	на	
проблемите	в	казуса		

Задай	въпроси	

Определи	следващите	
си	стъпки	

Направи	финалния	тест

Проучи	дискусиите	и	
ресурсите	

Направи	онлайн	
упражненията	

Вземи	задание	
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Връзка с компанията

Опцията Фирмена връзка насочва към уеб адреса на компанията Ви. Тук можете да 
публикувате персонифицирано съдържание.

Коучинг

Опцията Коучинг насочва към обучителен семинар „Ефективен коучинг: инструмент за 
управленско консултиране“.

Защо коучинг?

Опцията Защо коучинг? от екрана на обучителен семинар „Ефективен коучинг: инстру-
мент за управленско консултиране“ насочва към кратко описание на ползите от коучинга.

Входящо ниво

Обучителният семинар започва със секцията, съдържаща инструменти за определяне 
на Входящото ниво. Мениджърът попълва Входящ тест и въпросник за Оценка на 
уменията. В зависимост от постигнатите резултати при оценяването на уменията, се 
предлага област, в която мениджърът да фокусира своите усилия в рамките на семина-
ра. Програмата генерира персонифициран списък от области за фокусиране (Вашият 
фокус), застъпени в рамките на семинара. 

Цели

Опция Цели съдържа дидактическите цели на обучителния семинар.

График

Опция График показва приблизителното време за изпълнението на всяка от секциите на 
обучителния семинар.

Понятия

Следващата секция на обучителния семинар е секция Понятия. В нея се представя 
професор Лиляна Хинова от Университета по икономика и администрация, която е 
Експерт в обучителния семинар. Ключовите коучинг понятия и умения са разгледани в: 
Наблюдение, Задаване на въпроси, Слушане, Обратна връзка, Съгласуване и Процес.

Казус

Опция Казус насочва към Ситуация и Участници, които дефинират рамката на опцията 
Ролева игра. Потребителят е поставен в типична управленска ситуация и взема решения 
от позицията на мениджър. Мениджърът взема решения и бива насочван към множество 
възможни резултати с различна обратна връзка за всеки от тях.

@Прилагане 

Секция @Прилагане съдържа инструкции (които могат да бъдат отпечатани) за под-
помагане на мениджъра при прилагането на коучинг понятията и уменията в реална 
работна среда. Опция Относно @Прилагане описва модела и процеса на организация 
на дейностите за прилагане на работното място. Опция Менторство описва накратко 
подхода на менторство. Опция Дейности помага на мениджърите да изберат дейност от 
списък с 5 възможни дейности за прилагане на работното място. Опция Финализиране 
към секция @Прилагане насърчава мениджъра да въведе обратна връзка от дейностите 
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за прилагане на работното място под формата на свободен текст. (Примерен текст, 
който може да се въведе, е: вече се забелязва подобрение; най-важното нещо, което е 
научено при изпълнението на дейностите за прилагане на работното място; най-важната 
промяна, която трябва да се извърши за успешно справяне с работата и др.). Въведената 
обратна връзка се обработва и използва в края на обучителния семинар, за да се помогне 
на мениджърите да определят бъдещите цели.

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

След дейностите за приложение на работното място мениджърът продължава с онлайн 
семинара. Секция ЧЗВ включва въпроси, които може да си зададе мениджърът след 
изпълнението на дейностите за прилагане на работното място. Отговорите включват 
допълнително учебно съдържание. 

Упражнения

Тук се включват три дейности Предизвикателства, Умения и Слушане, които предлагат 
възможност за практикуване на коучинга. Към дейностите са включени въпроси от типа 
множествен избор, като за всяка от алтернативите за отговор има обратна връзка.

Финално ниво

Семинарът приключва със секция Финално ниво. Мениджърът полага финален тест и 
попълва отново въпросника за оценка на уменията. В зависимост от постигнатите ре-
зултати от оценката на уменията, се извежда обратна връзка, която насочва към секция 
с Ресурси, Статии и Инструменти, която може да е от полза за мениджъра. В секция 
Следващи стъпки мениджърът може да съпостави резултатите си от входящия и финал-
ния тест, да прегледа наблюденията, които е направил по време на заключителната част 
от дейностите за прилагане на работното място и след това да дефинира цели, които да 
включи в персонифициран план със следващи стъпки.

Ресурси

Секция Ресурси включва различни Статии и помощни Инструменти, които могат да бъ-
дат отпечатани и ползвани от мениджърите в ежедневната им работа. Опция Резюмета 
включва описание на основните понятия, разгледани в обучителния семинар. Опция 
Указания насочва към тези помощни инструкции.

Дискусия

Опция Дискусия насочва към блок за онлайн дискусия, където мениджърите могат да 
поставят и обсъждат различни управленски въпроси, докато учат и практикуват новите 
умения.
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3. Участие на ментори

Организациите могат да подобрят обучителния семинар, като към секцията с дейности 
за прилагане на работното място предвидят персонално менторство. При липсата на 
ментори, ролята им може да бъде изпълнена от самия мениджър.

Назначаване на ментори

Ако решите да използвате ментори, е необходимо да планирате как ще осигурите ментор-
ството. Менторите са лица с опит и експертиза в коучинга, които се чувстват комфортно 
и уверено да помагат на останалите да прилагат коучинга и са загрижени за развитието 
на мениджърите, на които са ментори. Хората, които могат да бъдат ментори, са:

•	 инструктор	на	обучителен	семинар;
•	 супервайзора	на	дадено	лице;
•	 колега	с	опит	в	коучинга.

Ако е необходимо, менторството може да се реализира и от разстояние – по телефон 
или имейл.

Изясняване на очакванията

Ако все пак решите да осигурите ментори, необходимо е да се срещнете с тях и да 
изясните тяхната роля. Проведете начална среща за ориентиране, на която трябва да 
направите следното: 

•	 Комуникирайте	важната	роля	на	ментора.	Чрез	коучинга	си	те	могат	да	помогнат	
на мениджърите да превърнат новите идеи в значима практика, която води до 
нови умения.

•	 Обяснете	им	колко	време	ще	им	отнеме	участието	в	семинара.	Общо	1-2	часа	за	
1-2 седмици. За всяка от дейностите в секцията за прилагане на работното място 
трябва да се предвидят по 2 срещи от по 15 минути всяка.

•	 Обяснете	ясно	задачите	на	менторите:
o Менторът трябва да прегледа онлайн секцията с дейности за прилагане на 

работното място.
o Менторът трябва да помогне на мениджъра да избере 2 или 3 дейности от 

списъка с петте дейности за прилагане на работното място. Ако е необходи-
мо, менторът може да обсъди текущата коучинг ситуация, която мениджърът 
би могъл да използва във всяка от дейностите за прилагане на работното 
място.

o Менторите трябва да помогнат на мениджърите да се подготвят преди всяка 
дейност и да направят разбор след нейното приключване.

•	 Обяснете,	че	от	участниците	в	семинара	се	очаква	да	инициират	срещите	с	мен-
торите си. Уверете се, че участниците са наясно с това.

•	 Раздайте	на	менторите	помощните	инструкции	за	менторство	на	работното	място	
(Приложение Г), за да ги ориентирате и насочвате в целия процес.
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4. Подготвително задание

Подготвително задание: Обзор, Фирмена връзка, Защо коучинг?, Цели, График 
Тема за размисъл: Ефективност на коучинга (Вж. заданието по-долу)

Преди първата си сесия можете да възложите някаква въвеждаща задача.

По-долу са показани някои възможни въвеждащи задания. Това са примерни задания и 
не е необходимо да включвате всяко от тях. 

Забележка: За да направят всяко от подготвителните задания, трябва да се уверите, че 
мениджърите, включени в семинара, знаят как да го заредят. Те трябва да знаят линка и 
паролата за достъп на Вашата организация.

Преди първия час

•	 Ориентирайте	мениджърите	в	секциите	на	обучителния	семинар	и	дефинирайте	
очакванията от обучението. Помолете ги да се запознаят със съдържанието на 
курса преди срещата. 

 Кликнете върху опция Обзор от стартовия екран.

•	 Програмата	насочва	към	област,	в	която	можете	да	публикувате	персонифицирано	
съдържание. В случай, че сте публикували информация за отделните сесии, може 
би ще поискате мениджърите да посетят тази секция.

	Кликнете върху опция Фирмена връзка от стартовия екран.

•	 За	да	мотивирате	мениджърите,	ги	помолете	да	опишат	накратко	ползите	от	коу-
чинга.

 Кликнете върху опция Коучинг от стартовия екран.
 Кликнете върху опция Цели и след това върху График от екрана за Входящо 

ниво.

•	 Ефективност на коучинга: За да насърчите мениджърите да се концентрират вър-
ху собствените си коучинг умения, помолете ги да си припомнят минали техни 
коучинг преживявания. При кои ситуации коучингът им е бил ефективен? А при 
кои ситуации не е бил? Според тях кое е допринесло за успеха на коучинга?
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5. Инструкции за провеждане на сесия 1

Сесия 1: Обзор, Цели, График, Ментори
Преглед: Ефективност на коучинга
Задание 1: Входящ тест, Оценка на уменията, Понятия
Тема за размисъл: Коучинг прозрения
Времетраене: около 30 минути

  По време на часа

•	Ориентирайте	мениджърите	в	обучителния	семинар.	Накратко	им	опишете	
всяка от секциите. Като ориентир използвайте Обзора на семинара (Раздел 
2 от тези инструкции).

 Кликнете върху Коучинг от началния екран. Изберете и всяка от опции-
те на екран Семинар: Входящо ниво, Понятия, Казус, @Прилагане, ЧЗВ, 
Упражнения, Финално ниво, Ресурси.

•	Накратко	 ги	 запознайте	 с	 учебните	цели	на	 семинара	и	времето,	което	е	
необходимо за изпълнението на всяка от включените в него секции.

 Кликнете върху Входящо ниво от екран Семинар. От екран Входящо 
ниво кликнете върху Цели и след това върху График.

•	Ако	възнамерявате	да	включите	ментори,	разяснете	процеса	на	менторство,	
който ще се провежда по време на дейностите за прилагане на работното 
място. Тук ще има различни варианти при различните организации.

•	Прегледайте	 задание	 „Ефективност на коучинга“. Помолете мениджърите 
да Ви дадат примери за ефективен и неефективен коучинг. Накарайте ги да 
помислят и за това, което по тяхно мнение е допринесло за този успех.

  По желание:

•	Помислете	за	модела	на	коучинг,	който	се	прилага	във	Вашата	организация.	
Очертайте различията (ако има такива) в модела на коучинг, практикуван 
във Вашата организация.

 Обяснете, че различните организации могат да прилагат различни модели 
на коучинг, но във всеки един от случаите коучингът се възприема като ин-
терактивен процес. Ефективният наставник слуша активно, задава въпроси, 
споделя гледни точки и съгласува решения. Коучингът може да превърне 
управлението на представянето в колаборативен процес.

•	Отчетете	потребностите	на	Вашия	екип.	Ако	е	необходимо,	коментирайте	
доколко конкретните им управленски роли могат да повлияят върху начина, 
по който те възприемат коучинга. Така например, ако повечето от мени-
джърите наставляват екипи за продуктово развитие, те трябва да акцентират 
върху въздействието на прекия подчинен върху екипа. Ако обаче наставляват 
лица, които директно общуват с клиентите, те трябва да акцентират върху 
въздействието, което подобно лице има върху клиентите.
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  Задания

•	Възложете	попълването	на	входящия	тест	и	на	въпросника	за	оценка	на	уме-
нията.

 Кликнете върху Входящо ниво от екран Семинар. От екран Входящо 
ниво изберете Входящ тест, полагане на теста. От екран Входящо ниво 
кликнете върху Оценка на уменията, попълване на въпросник.

 Обяснете, че входящият тест включва 10 въпроса от типа множествен избор, 
с които се оценяват основни знания, а въпросникът за оценка на уменията 
обхваща 20 твърдения за самооценка. След попълването на въпросника за 
оценка на уменията се генерира списък със секции от семинара, върху които 
мениджърът е необходимо да се фокусира. Затова от изключителна важност 
е при попълването на въпросника мениджърът да бъде максимално откровен 
и обективен, за да се идентифицират прецизно областите, в които той има 
дефицити и заслужават по-голямо внимание.

 Обяснете на мениджърите, че за всеки потребител на семинара се генерира 
списък „Вашият фокус“. Този списък включва секциите Казус и @Прилагане.

 Кажете на мениджърите, че само резултатите от входящия тест, но не и тези 
от самооценката на уменията, ще бъдат достъпни за тяхната организация. 
Обяснете им, че ще имат възможността да подобряват резултатите си при 
попълването на финалния тест, който включва същите въпроси, но се полага 
след приключването на семинара. Уверете ги, че единствените данни, които 
са достъпни за организацията им, са резултатите от входящия и финалния 
тест. Всички останали данни (резултати от оценката на уменията, от дей-
ностите за прилагане на работното място и следващите стъпки) са частни и 
конфиденциални.

•	Възложете	работа	с	понятията	в	семинара.

 От екран Семинар кликнете върху Понятия. От екран Понятия изберете 
опциите Експерт, Наблюдение, Задаване на въпроси, Слушане, Обратна 
връзка, Съгласуване и Процес.

 Кажете на мениджърите, че, ако искат, могат да си отпечатат всички поня-
тия и да си ги четат офлайн. Освен това могат да намерят и резюмета на 
понятията, разположени в секция Ресурси, Резюмета.

•	Коучинг прозрения: За да насърчите мениджърите да се запознаят внима-
телно с понятията, помолете ги да си мислят за няколко въпроса, докато 
преглеждат секция Понятия. Има ли понятия, които са нови за тях? Как 
понятията могат да бъдат отнесени към коучинг ситуациите, квалифицирани 
от тях като ефективни или неефективни в заданието „Ефективност на коу-
чинга“? 
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6. Инструкции за провеждане на сесия 2

Сесия 2: Казус
Преглед: Коучинг прозрения
Задание 2: @Прилагане, Често задавани въпроси
Времетраене: около 40 минути

  По време на часа

•	Първо	разгледайте	заданието	„Коучинг прозрения“. Попитайте мениджърите 
кои от понятията са релевантни за тях. Как понятията се отнасят за коучинг 
ситуациите, квалифицирани от тях като ефективни или неефективни? 

•	Възложете	работа	по	Казуса.

 От екран Семинар изберете Казус. От екран Казус, кликнете върху 
Ситуация, Участници и Ролева игра.

 Обяснете, че това е интерактивен казус, описващ конкретна управленска си-
туация. В случая е необходимо да се вземат решения от името на мениджъра 
Лазарина Михайлова. Тези решения ще определят резултата от казуса, който 
има осем възможни края.

 Започнете с опции Ситуация и Участници, а след това насочете класа и към 
опция Ролева игра.

 Детайлна информация за това как да организирате решаването на казуса, вж. 
Приложение В: Помощни инструкции към казуса.

  Задания

•	Възложете	изпълнението	на	дейностите	за	прилагане	на	работното	място.

 От екран Семинар, кликнете върху Прилагане. От екран @Прилагане 
изберете и разгледайте Относно @Прилагане, Менторство, Дейности 
и след това конкретна дейност. От екран @Прилагане кликнете върху 
Финализиране и въведете отговорите си.

 Обяснете каква е целта на секция @Прилагане. Въпреки че дадено 
лице може да научи конкретни понятия, да се постави в управленска 
ситуация и да изпълнява ролята на мениджър, като взема решения в 
рамките на интерактивен казус, само практиката в реална среда може 
да доведе до значимо подобряване и развиване на управленските уме-
ния.

Разгледайте онлайн секцията @Прилагане. Обяснете на мениджърите, че трябва да след-
ват инструкциите. От тях не се очаква да изпълнят всичките пет дейности, но трябва да 
изберат поне две или три от тях, ако времето го позволява.

Ако възнамерявате да включите ментори, обяснете същността на менторския процес и 
определете менторите. Обяснете, че всеки мениджър трябва да работи със своя ментор 
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при подбора на дейностите за прилагане на работното място, при подготовката за изпъл-
нението на всяка от тях и разбора след приключването им.

Обяснете на мениджърите, че могат да отпечатат и да се запознаят офлайн с инструк-
циите за прилагане на работното място. Обърнете им внимание на това, че трябва да 
ВЪВЕДАТ СВОИТЕ ОТГОВОРИ ОНЛАЙН в секция Финализиране към @Прилагане. 
Отговорите, които въвеждат, ще да бъдат съхранени и използвани на по-късен етап в 
семинара. Независимо дали приключват с опциите от екран или с дейност, мениджърите 
ще бъдат помолени да съхранят работата си. Обяснете им, че задължително трябва да го 
правят, за да съхранят отговорите си и да могат да го ползват на по-късен етап. 

Инструкции за менторство при изпълнението на дейностите за прилагане на работното 
място се съдържат в Приложение Г: Помощни инструкции за менторство при изпълнение 
на дейностите за прилагане на работното място. Тези инструкции трябва да бъдат да-
дени на менторите.

•	 Насочете	към	ЧЗВ.

 От екран Семинар кликнете върху ЧЗВ. От екран Често задавани въпроси 
избирайте всеки отделен въпрос.

 Обяснете, че секция ЧЗВ включва въпроси, които могат да последват от дей-
ностите за прилагане на работното място. Обърнете им внимание и, че тук не се 
прави обзор на понятията, които преди това са прочели, а се представя нов учебен 
материал.
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7. Инструкции за провеждане на сесия 3

Сесия 3: Упражнения, Дискусия, Ресурси
Преглед: @Прилагане 
Задание 3: Финален тест, Оценка на уменията, Следващи стъпки, 
Тема за дискусия
Времетраене: около 30 минути

  По време на часа

•	Направете	кратък	преглед	на	задание	„@Прилагане“. По време на изпълне-
нието на дейностите за прилагане на работното място, открили ли са мени-
джърите нещо за коучинга, което да ги изненада? Какво научиха за себе си? 
Има ли примери за „отделна промяна в поведението", която може да доведе 
до най-значимо изменение в подхода им на коучинг? Изисквайте обратна 
връзка за процеса на менторство.

•	Разгледайте	онлайн	дейностите	за	упражнение.

 От екран Семинар кликнете върху Упражнения. От екран Упражнения 
изберете опциите Предизвикателства, Умения, Слушане.

 Обяснете, че секция Упражнения включва три кратки сцени с ролеви игри, 
от които следват множество въпроси от типа множествен избор.

 Разгледайте паралелно развитието на сцените. В рамките на групата обмис-
лете трите опции към всяка от сцените и вземете групово решение. След 
това прочетете обратната връзка за избраната опция. Преди да продължите 
се уверете, че сте прочели обратната връзка и за другите две алтернативи за 
отговор. Тъй като някои от опциите са по-уместни от други, обратната връзка 
към всички алтернативи за отговор съдържа информация, която може да Ви 
е от полза.

 За повече информация относно заданията в секция Упражнения, вж. Приложение 
Д: Помощни инструкции към практическите задания.

•	 Насочете	вниманието	към	секция	Ресурси.

 От екран Семинар кликнете върху Ресурси. От екран Ресурси изберете Статии, 
Инструменти, Резюмета.

 Обяснете на мениджърите, че имат на разположение множество различни ресур-
си, които са достъпни и във версия за печат. Преминете през всяка от опциите, 
така че мениджърите да видят наличните статии и помощни материали, които 
могат да си отпечатат и използват на по-късен етап. Информирайте мениджърите 
колко време ще имат достъп до тези ресурси.

•	 Насочете	към	опция	Дискусия.

 От екран Семинар кликнете върху Дискусия. От екран Дискусия изберете Теми 
за дискусия.

 Обяснете на мениджърите, че имат на разположение онлайн блок за дискусии, 
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където могат да се поставят и обсъждат управленски въпроси. Покажете им те-
мите, които вече са били въведени. Информирайте мениджърите колко време ще 
имат достъп до този дискусионен блок.

Задания

•	 Възложете	решаването	на	финалния	тест	и	въпросника	за	оценка	на	уменията.

 От екран Семинар кликнете върху Финално ниво. От екран Финално ниво из-
берете Финален тест, полагане на теста. От екран Финално ниво кликнете 
върху Оценка на уменията, попълване на въпросника.

 Въпросите от Финалния тест и твърденията от въпросника за Оценка на уменията 
са същите като тези от секция Входящо ниво. Обяснете на мениджърите, че има 
вероятност резултатите им от финалния тест да се по-високи, без да се наблюда-
ва някакво сериозно подобрение в уменията. Обяснете им, че е нормално да се 
чувстват по-неуверено, когато практикуват нови умения и че е необходимо доста-
тъчно време за развиването на нови умения. Резултатите от въпросника за оценка 
на уменията насочват към Ресурсите, в т.ч. Статии и Инструменти, които могат 
да са от полза за мениджъра.

 Напомнете на мениджърите, че резултатите от входящия и финалния тест ще 
бъдат достъпни за тяхната организация, а тези от оценката на уменията – не. 
Обяснете им също така, че това са единствените достъпни резултати. Всички ос-
танали (входящи и финални резултати от оценка на уменията, от дейностите за 
прилагане на работното място, следващи стъпки) са частни и конфиденциални.

•	 Насочете	мениджърите	към	секция	Следващи стъпки.

 От екран Семинар кликнете върху Финално ниво. От екран Финално ниво 
кликнете върху опция Следващи стъпки. Следвайте стъпките, указани на ек-
ран Следващи стъпки.

 Разяснете на мениджърите смисъла и целта на план Следващи стъпки. При ре-
ализацията на дейностите за прилагане на работното място мениджърите са за-
почнали да практикуват новите знания и умения. Така, като дефинират цели в 
секция Следващи стъпки, те определят как да продължават да практикуват и да 
се усъвършенстват.

 Погледнете онлайн секцията Следващи стъпки и прегледайте инструкциите към 
тях. Обяснете им, че (ако са съхранили това, което са направили дотук) в секция 
Следващи стъпки ще видят вече въведени резултатите си от входящия и финал-
ния тест, от оценката на уменията и заключителните си наблюдения на работното 
място. Насърчете мениджърите да отделят малко време, за да сравнят резултатите 
си и да отчетат наблюденията, които са направили по време на заключителната 
част към @Прилагане. 

 Мениджърите трябва да прегледат тези данни и да определят 2 или 3 области, вър-
ху които да се фокусират. За един мениджър обикновено е по-добре да се фокуси-
ра върху малък брой области и наистина да постигне подобрение в тях. Насърчете 
мениджърите да следват собствените си инстинкти за това, което чувстват, че 
трябва да подобрят.

 Кажете на мениджърите да ползват онлайн инструкциите и примера, когато 
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дефинират своите цели. Целите им трябва да бъдат конкретни, реалистични и 
управляеми. Трябва да включват също така времева рамка и начин за измерване 
на успеха. 

 Обяснете на мениджърите, че могат да изпратят на собствените си имейли ко-
пие на своите Следващи стъпки. Не е изключено да се завърши курса и да не се 
изпълни това, което е заложено. Така електронното копие, записано на десктопа, 
непрекъснато ще напомня на мениджъра да продължава да практикува новите 
знания и умения на работното си място. Дайте необходимите инструкции, ако 
искате мениджърите да изпратят на Вашия имейл или този на супервайзорите си 
електронно копие на следващите им стъпки.

•	 Възложете	тема	за	дискусия.

 От екран Семинар кликнете върху Дискусия. От екран Дискусия създайте 
тема за дискусия.

 За да сте сигурни, че мениджърите ще се възползват от възможността за онлайн 
дискусии, задайте тема за дискусия, която да се проведе в определен момент. По 
време на часа потърсете тема, която класът започва да дискутира. Това би могло 
да е тема за следваща дискусия, която да бъде развита в рамките на онлайн сек-
цията за дискусии. Накарайте някой от мениджърите да кликне върху Дискусия и 
да въведе тема. Накарайте друг мениджър да отговори на темата.

 Наблюдавайте хода на дискусията в блока за дискусии. Ако е необходимо, напра-
вете някакъв коментар, за да насърчите дискусията. При необходимост стартирай-
те и нова тема.
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8. Инструкции за провеждане на сесия 4

Сесия 4: Оценяване
Преглед: Следващи стъпки, Тема за дискусия
Времетраене: около 20 минути

По време на часа

•	 Направете	преглед	на	Следващи стъпки.

 От екран Семинар изберете Финално ниво. От екран Финално ниво клик-
нете върху опция Следващи стъпки.

 Накарайте мениджърите да споделят доколко полезно е да се сравняват ре-
зултатите от входящия и финалния тест и от оценяването на уменията и да се 
прави обзор на наблюденията, които са направили по време на заключителна-
та фаза от дейностите за прилагане на работното място. Трансформирали ли 
са наблюденията си в цели? Или са извели нови? Попитайте дали някой от 
мениджърите иска да сподели своите цели? Помолете ги да дават примери за 
цели с времева рамка и начини за измерване на успеха.

•	 Прегледайте	секция	Тема за дискусия.

 От екран Семинар кликнете върху Дискусия. От екран Дискусия кликне-
те върху възложената тема за дискусия.

 Помолете мениджърите да дадат обратна връзка за онлайн дискусионния блок. 
Бил ли им е полезен? А удобен? Забавен? Имат ли някакви предложения за 
подобряване на процеса? Искат ли да стартират някакви нови теми?

•	 Насочете	към	Оценяване.

 От екран Семинар кликнете върху Финална оценка. От екран Финална 
оценка изберете опция Оценяване.

 Ако мениджърите все още не са го направили, насърчете ги да попълнят форма-
та за оценка на курса и да я изпратят на имейл vessela@ceibg.bg (Конфедерация 
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)). Уверете ги, че анке-
тата е анонимна.

 Накарайте мениджърите да попълнят и всякакъв друг тип анкетни карти, из-
ползвани от организацията Ви за оценка на провежданите обучения.

Завършете семинара, като напомните на мениджърите, че професионалното им развитие 
е тяхна лична отговорност. Въпреки че обучителният семинар дава на мениджъра нова 
информация и възможности за решаване на практически задания, само последващото 
им практикуване ще доведе до значимо подобряване на уменията им.
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Приложение А: Съкратена структура на обучителния семинар

Тази съкратена структура на обучителен семинар включва елементи, за които е пред-
видено по-малко време за работа в клас и по-голяма отговорност на участниците. За 
повече информация относно конкретните секции на въпросния семинар, вж. Раздели 4-8 
от документа.

Съкратена структура на семинара

Подготвително задание: Обзор, Фирмена връзка, Защо коучинг?, Цели, График, Входящ 
тест, Оценка на уменията, Понятия

Сесия 1: Обзор, Ментори, Казус
Задание 1: @Прилагане, ЧЗВ
Тема за размисъл: Ефективност на коучинга
Времетраене: около 40 минути

Сесия 2: Дискусия, Ресурси
Преглед: @Прилагане, Ефективност на коучинга
Задание 2: Упражнения, Финален тест, Оценка на уменията, Следващи стъпки, Тема 
за дискусия
Времетраене: около 20 минути

Сесия 3: Упражнения, Дискусия, Ресурси
Преглед: @Прилагане 
Задание 3: Финален тест, Оценка на уменията, Следващи стъпки, Тема за дискусия
Времетраене: около 30 минути

Сесия 4: Оценяване
Преглед: Следващи стъпки, Тема за дискусия
Времетраене: около 20 минути
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Приложение Б: Екрани, менюта и опции на обучителния семинар

Това приложение съдържа детайлно описание на екраните, менюта и опциите на обучи-
телния семинар „Ефективен коучинг: инструмент за управленско консултиране“.

Целта на този документ е да се направи обзор на курса и неговия подход чрез кратко 
описание на екраните, менюта и опциите в уеб версията на семинара.

Този документ е много полезен при първоначално стартиране на семинара. 
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Стартов екран 

Стартовият екран е начален екран за вход към съдържанието на програмата. Той съдър-
жа връзки към всички учебни материали. 

Менюта и опции

Опции на ниво семинар

Обзор. Опцията съдържа кратко описание на секциите, които мениджърът може да 
намери във всеки от семинарите. В нея са дефинирани и очакванията от обучението.  
Медия: Текст.

Фирмена връзка. Тази опция насочва към сайта на организацията, където може да 
бъде публикувано персонифицирано съдържание. 

Медия: Няма. Това е линк към уеб сайта на организацията.

Профил. Тази опция насочва към потребителска информация.

Помощ. Извежда помощна информация за семинара.

Начало. Връща към стартовия екран.
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Екран на семинар

Екранът на семинар е екран от най-висок ред за даден семинар. Той съдържа опции, 
които насочват към мотивационно въведение в семинара и към неговите главни секции.

Менюта и опции

Защо коучинг? Тази опция насочва към въвеждащ текст, обясняващ ползите от ко-
учинга.
Медия: Текст с графики.

В следващите страници е направено кратко обяснение на следващите няколко ек-
рана и техните менюта и опции.

Входящо ниво
Понятия
Казус
@Прилагане 
ЧЗВ
Упражнения
Финално ниво
Ресурси
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Екран Входящо ниво

Екран Входящо ниво съдържа опции, които насочват към инструменти за измерване 
на входящите знания и умения на мениджърите – Входящ тест и Оценка на уменията. 
Освен това екранът насочва и към обща информация за самия семинар.

Менюта и опции

Входящ тест. Опцията насочва към тест с 10 въпроса от типа множествен избор, 
с които се определя входящото ниво на мениджъра. Тестът се оценява онлайн. 
Резултатите от теста са достъпни за организацията, към която принадлежи мени-
джърът, включен в обучението. 
Медия: Текст. На всеки от въпросите мениджъра избира предпочитания от него от-
говор и кликва върху бутон „Изпрати“, за да получи резултата си от теста.

Оценка на уменията. Опцията насочва към въпрос за самооценка, включващ 20 
твърдения. Оценяването се извършва онлайн. Обратната връзка е под формата на 
препоръчителни области, в които мениджърът би могъл да се фокусира. Програмата 
генерира списък „Вашият фокус“, който включва линкове към секции от семинара, 
които покриват очертаните дефицитни области. Въпросният списък е достъпен за 
мениджъра през целия семинар. Резултатите от оценяването на уменията не се пре-
доставят на разположение на организацията, към която принадлежи мениджърът, а 
са частни и конфиденциални.
Медия: Текст. Мениджърът оценява твърденията и кликва върху бутон „Съхрани“ за 
запазване на резултатите и извеждане на обратна връзка. По този начин се генерира 
персонифициран списък с линкове.

Цели. Тази опция насочва към списък с учебните цели на семинара.

График. Тази опция насочва към списък с основните секции на семинара и тяхната 
продължителност.

Медия: Текст.

Вашият фокус. От лявата част се съдържа персоналният списък на мениджъра 
„Вашият фокус“, който е генериран съобразно резултатите от оценката на уменията. 
Всички списъци включват Казус и @Прилагане.
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Екран Понятия

Екран Понятия съдържа опции, които насочват към въвеждането на експерта в семина-
ра и ключовите понятия, застъпени в него.

Опции и менюта

Експерт. Насочва към кратко приветствие на професор Лиляна Хинова от 
Университета по икономика и администрация, която е онлайн експерт за обучител-
ния семинар „Ефективен коучинг: инструмент за управленско консултиране“.
Медия: Аудио с текстови алтернативи. Снимка.

За всяко от понятията има отделна секция. Секциите са представени по-долу:

Мениджърът разлиства различни екрани.
Медия: Текст с графики.

Наблюдение. Тази опция насочва към съдържанието на понятието Наблюдение.

Задаване на въпроси. Тази опция насочва към съдържанието на понятието Задаване 
на въпроси.

Слушане. Тази опция насочва към съдържанието на понятието Слушане.

Обратна връзка. Тази опция насочва към съдържанието на понятието Даване на 
обратна връзка.

Съгласуване. Тази опция насочва към съдържанието на понятието Постигане на 
съгласие.

Процес. Тази опция насочва към описанието на тристепенния процес на коучинг: 
подготовка, коучинг дискусия и последващи действия.
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Екран Казус

Екран Казус съдържа интерактивен онлайн казус. Мениджърите вземат решения и се 
насочват към множество възможни резултати с различна обратна връзка за всеки от тях.

Менюта и опции

Ситуация. Тази опция насочва към описанието на типична бизнес ситуация и пред-
ставя мениджър, който е изправен пред някакво управленско предизвикателство.
Медия: Слайдшоу (аудио с графики).

Участници. Тази опция насочва към организационна диаграма, която описва ключо-
вите участници и връзките между тях. Всеки от участниците има снимка. За да се 
научи повече за даден участник, трябва да се кликне върху неговата снимка.
Медия: Графики с текст и изображения. Текст или аудио за ключовите участници.

Ролева игра. Тази опция развива казуса чрез диалог между участниците в срещата, 
гласова поща, имейл, бележки, факсове, диаграми и др. Ситуацията в казуса достига 
до момент, в който от потребителя се изисква да вземе решение от позицията на 
мениджър. Казусът се развива съобразно взетото решение. Има множество въз-
можни резултати, като за всеки от тях има и съответстваща обратна връзка. При 
не толкова успешни резултати потребителят бива насърчен да опита да реши казуса 
отново. Казусът завършва с обобщение.
Медия: Смесена. Слайдшоу с аудио, графики, текст. Мениджърът избира отделни 
алтернативи и определя своя път на развитие в казуса.
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Екран @Прилагане 

Екран @Прилагане съдържа инструкции, които подпомагат мениджъра при прилагането 
на различните дейности на работното място. Мениджърът избира и изпълнява работни 
дейности, спрямо които прилага ключовите понятия и умения, усвоени в рамките на 
семинара. В заключителната част към секция @Прилагане мениджърът трябва да въведе 
текстови отговори, които се съхраняват и използват на по-късен етап от семинара.

Менюта и опции

Медия за @Прилагане: Текст. Мениджърът въвежда текст и избира. Инструкциите към 
секцията могат да бъдат отпечатани и използвани в ежедневната работа.

Относно @Прилагане. Тази опция описва модела и процеса за прилагане на поня-
тията и уменията на работното място.

Менторство. Тази опция описва накратко подхода на менторство.

Дейности. Тази опция подпомага мениджъра при избора на дейност от списък с пет 
дейности за прилагане на работното място, в т.ч.:

Наблюдение. Насочва към дейността за наблюдение.
Задаване на въпроси и слушане. Насочва към дейността за задаване на въпро-
си и слушане.
Даване на обратна връзка. Насочва към дейността за даване на обратна връзка.
Постигане на съгласие. Насочва към дейността за постигане на съгласие.
Консолидиране. Насочва към дейност, в която се упражняват едновременно 
ВСИЧКИ	умения.

Всяка дейност за прилагане на работното място следва тристепенен модел:

Подготовка: Преди стартиране изпълнението на дейността мениджърът дефи-
нира целите на дейността.
Приложение: За дейността се дават конкретни инструкции.
Преглед: След изпълнението на дейността мениджърът формулира наблюдения-
та си.

Финализиране. Насочва към финалния онлайн обзор на реализацията на избраните 
от мениджъра дейности за прилагане на работното място. Попълва се след изпъл-
нението на тези дейности. Въведеният текст се използва за съставянето на персона-
лизиран списък със следващи стъпки в края на семинара. (Примери за текст, който 
на този етап може да бъде въведен от мениджъра, е: вече се забелязва подобрение; 
най-важното нещо, което е научено при изпълнението на дейностите за прилагане 
на работното място; най-важната промяна, която трябва да се извърши за успешно 
справяне с работата и др.)
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Екран ЧЗВ

Екран Често задавани въпроси съдържа въпроси, които мениджърът би могъл да си за-
даде в хода на реализацията на дейностите за прилагане на работното място. Отговорите 
не представляват обзор на разгледаните по-рано понятия. В тях се представя нов учебен 
материал.

Менюта и опции

Списък с въпроси. Мениджърът кликва върху въпрос и вижда неговия отговор.
Медия: Активен текст и текст в изскачащи прозорци.
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Екран Упражнения

Екран Упражнения съдържа три дейности, които имат за цел да подпомогнат ученето. 
В обучителния семинар „Ефективен коучинг: инструмент за управленско консултиране“ 
онлайн заданията за упражнение представляват кратки сцени, към които има въпроси от 
типа множествен избор с обратна връзка за всяка от алтернативите.

Менюта и опции

Медия: Слайдшоу с аудио, въпроси от типа множествен избор, алтернативи за отговор, 
представени като активен текст, и обратна връзка в изскачащ прозорец.

Предизвикателства. Тази опция насочва към Предизвикателства пред коучинга – 
сцена, която представлява онлайн дискусия между мениджъри относно предизвика-
телствата, с които могат да се сблъскат, когато започнат да практикуват коучинга.

Умения. Тази опция насочва към Коучинг умения – сцена, при която мениджър води 
коучинг дискусия със свой пряк подчинен, срещу когото има няколко оплаквания.

Слушане. Тази опция насочва към Активно слушане, което включва три ситуацион-
ни примера с мениджъри, които слушат своите преки подчинени.
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Екран Финално ниво

Екран Финално ниво включва опции, които насочват към Финален тест и Оценка на 
уменията. Секция Следващи стъпки насърчава мениджърите да дефинират бъдещи цели. 
Курсът завършва с формуляр за оценка на семинара.

Менюта и опции

Финален тест. Насочва към същите 10 въпроса от типа множествен избор, вклю-
чени във Входящия тест. Точкуването на теста се извършва онлайн. Резултатите от 
финалния тест са достъпни за организацията на мениджъра, включен в обучението.
Медия: Текст. На всеки от въпросите мениджъра избира предпочитания от него от-
говор и кликва върху бутон „Изпрати“, за да получи резултата си от теста.

Оценка на уменията. Насочва към същия въпросник с 20 твърдения за самооцен-
ка на уменията, който беше попълнен в секция Входящо ниво. Оценяването и тук 
се извършва онлайн. Резултатът е под формата на обратна връзка, която съдържа 
Ресурси, Статии и Инструменти, които биха могли да бъдат от полза на мениджъра. 
Тези резултати са частни и конфиденциални и не стават достояние за организацията, 
към която принадлежи мениджърът.
Медия: Текст. Мениджърът оценява твърденията и кликва върху бутон „Съхрани“ за 
запазване на резултатите и генериране на обратна връзка. 

Следващи стъпки. Насочва към заключителна секция, в която мениджърът създава 
план за следващите стъпки, които ще предприеме след приключването на семинара. 
Мениджърът прави преглед на наблюденията, които е направил по време на заклю-
чителната част към дейностите за прилагане на работното място. Той трансформира 
своите наблюдения в цели на плана със Следващи стъпки. Мениджърът може да 
изпрати електронно копие на следващите стъпки на своя имейл или на имейла на 
инструктора, супервайзора или ментора.
Медия: Текст. Записите на мениджъра, направени на по-ранен етап, се появяват в 
Следващи стъпки. Мениджърите въвеждат текст. Следващите стъпки могат да бъ-
дат изпратени на избран имейл.

Оценяване. Насочва към формуляр за оценка на семинара, който се изпраща 
на имейл vessela@ceibg.bg (Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ)). Мениджърът избира алтернативи за отговор и въвежда текст. 
Оценката е анонимна.
Медия: Текст. Мениджърът попълва формуляр. Формулярът може да бъде изпратен 
на имейл.
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Екран Ресурси

Екран Ресурси съдържа различни типове онлайн ресурси, достъпни в рамките на семи-
нара. Мениджърът може да отпечата всеки от ресурсите и да ги полза в своята работа.

Менюта и опции

Медия: Текст.

Статии. Насочва към статии, имащи отношение към коучинга. Статиите могат да 
бъдат четени онлайн или да бъдат отпечатвани на хартия. 

Инструменти. Насочва към множество помощни материали, които могат да бъдат 
отпечатани на хартия и ползвани при изпълнението на трудовите задължения.

Резюмета. Насочва към материали, в които са систематизирани ключовите понятия 
и казуса.

Инструкции. Насочва към помощни инструкции за провеждане на присъствено 
обучение по уеб базирания курс „Ефективен коучинг: инструмент за управленско 
консултиране“, които могат да бъдат отпечатани от инструкторите.
Медия: Текст.
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Опция Дискусия

Опция Дискусия насочва към блок за онлайн дискусии. Дискусионните теми 
се инициират от мениджърите и инструкторите. За да се насърчи използването 
на този ресурс, в блока вече са въведени няколко дискусионни теми.
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Приложение В: Помощни инструкции към казуса

Тези инструкции са разработени в помощ на казуса. В тях са включени въпроси и дис-
кусионни теми, които да бъдат обсъдени. За да разгледате казуса в клас, можете да 
използвате или проектор, или всеки от обучаемите да го зарежда на отделен компютър. 
Въвличайте в дискусията целия клас.

Ако все още не сте го направили, първо прегледайте казуса онлайн.

Общи насоки при прегледа на казуса:

•	 Прегледайте	секция	Ситуация.

Обсъдете ситуацията от гледна точка както на основните бизнес проблеми, 
така и на коучинг проблемите. Компанията претърпява голяма промяна. 
Глобалните комуникации придобиват нарастваща важност. Новите принципи 
на компанията изискват колаборация, което не е било заложено във фирмена-
та култура до момента.

Помогнете на мениджърите да обвържат казуса със собствената им организа-
ция. Подчертайте им, че необходимите коучинг уменията и процесът на коу-
чинг са идентични, независимо от отрасъла или функционалната област.

•	 Прегледайте	секция	Участници.

Разяснете бизнес връзката между мениджъра Лазарина Михайлова и останали-
те участници. Кой се отчита пред Лазарина? На кого се отчита Лазарина? Кои 
са нейните колеги?

•	 Стартирайте	секция	Ролева игра. След като изгледате начина, по който мени-
джърът Лазарина Михайлова взаимодейства с всеки от своите преки подчине-
ни, прекъснете за дискусия в клас.

Помолете да Ви бъдат приведени добри и лоши примери за коучинг. За да 
подпомогнете ученето, кръщавайте конкретните умения, като например „зада-
ване на отворени въпроси“ или „перифразиране“. За негативния пример попи-
тайте какво е можела да направи Лазарина и етикирайте това умение (като 
например „задаване на проучвателен въпрос“ за получаване на допълнителна 
информация).

•	 Продължете	 със	 секция	Ролева игра. Когато стигнете до момента, в който 
трябва да се вземе решение, прекъснете за дискусия в клас.

Попитайте мениджърите какво биха направили или казали след това. Ако 
имат различни решения, помолете ги да обяснят причините за своя избор. Ако 
имат едно и също решение, заемете ролята на „адвокат на дявола“ и изберете 
различна позиция. Обсъдете предимствата и недостатъците на различните въз-
можности за избор и след това направете групово решение.

Уверете се, че решението е групово. Избягвайте да насочвате групата да се 
движи по „правилния“ път за постигането на „най-добрия“ резултат. Ефектът 
от ученето ще бъде по-голям, ако групата „преживява“ отклоненията и после-
диците от грешните решения. Насърчете групата да разиграе избора до края, 
вместо да се връща „Назад“, за да промени решението си.
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•	 Продължете	 със	 секция	Ролева игра. Когато стигнете до съвет от Експерт, 
преустановете за дискусия в клас.

Попитайте класа дали имат някакви наблюдения от реалния живот в подкрепа 
на съвета. Когато е уместно, разяснявайте на групата как съветът на експерта 
може да се отнесе към собствената им организация.

•	 Продължете	със	секция	Ролева игра. Когато стигнете до Обратна връзка за 
финалния резултат, дискутирайте резултата.

Дискутирайте последните три решения в казуса (тези решения определят край-
ния резултат от казуса). Помолете участниците да обвържат възможните ре-
шения с реални ситуации, в които те са попадали. Кога са направени сходни 
решения и кога не? Какви са били резултатите от това?

Ако е уместно и има достатъчно време за това, проиграйте ролевата игра вто-
ри път. В този случай класът най-вероятно ще знае правилните решения. Ако 
не ги знае, насочете го към коректните алтернативи за избор.

Инструкции към конкретни моменти от казуса:

В лявата колона по-долу е посочено първо изречение за решение на ситуация, диалог, 
съвет от професор Лиляна Хинова или екран с обратна връзка. С развиването на казуса, 
няма да можете да видите всеки от посочените по-долу учебни моменти от казуса.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дискусията относно коректните решения трябва да се проведе едва след 
като е взето решението и след настъпването на последицата от него.

Учебен момент от казуса Въпроси Момент за дискусия

РЕШЕНИЕ: 
Лазарина се опасява, че за 
Боряна работата є в екип 
„Системи“ не е сред най-
приоритетните є занима-
ния. 

Какво според Вас биха 
направили повечето от ме-
ниджърите в този момент? 
Можете ли да предложите 
някакви други, по-добри 
опции?

ИЗЧАКАЙТЕ	да	се	каже,	
че мениджърите често на-
мират начини да се въз-
държат от коучинг (като 
изчакат или направят нещо 
друго). Мениджърите тряб-
ва да се справят с коучинг 
ситуацията, но за целта им 
е необходима адекватна 
подготовка.

ДИАЛОГ 
Лазарина към Боряна:
… и хората се нуждаят от 
твоята техническа помощ. 
Без значение дали става 
въпрос за екип, друг човек 
или …

Как според Вас Лазарина 
провежда тази дискусия? 
Какво по-добро нещо мо-
жеше да направи?

Лазарина дава на Боряна 
неясна обратна връзка за 
това, че не съдейства. Из-
глежда, че не е обмислила 
внимателно коучинг диску-
сията със своята подчинена.

ПРОФ. Л. ХИНОВА: Из-
следванията показват, че 
коучинг уменията се разви-
ват и подобряват, когато се 
практикуват.

Справете се с коучинг про-
блемите. Не се „хвърляйте“ 
в тях без да имате адекват-
на подготовка.
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РЕШЕНИЕ:
Лазарина разбира, че се 
нуждае от предварителна 
подготовка за следващата 
коучинг сесия с Боряна.

Помолете мениджърите да 
подкрепят решенията си. 
Например какво се надява-
те да разберете от колегите 
си или какво бихте включи-
ли в плана?

ПРОФ. Л. ХИНОВА:
Лазарина допуска, че „Бо-
ряна си мисли, че превъз-
хожда останалите членове 
на екипа и няма респект 
към колегите си“.

Относно предходното РЕ-
ШЕНИЕ:
Много лесно могат да се на-
правят грешни допускания. 
Затова винаги започвайте с 
наблюдение на лицето. На-
блюдавайте как действията 
му влияят върху останалите 
и/или груповите цели. 

ПРОФ. Л. ХИНОВА:
Лазарина трябва да наблю-
дава Боряна в действие, но 
също и да обсъди поведе-
нието є с останалите.

Относно предходното РЕ-
ШЕНИЕ:
Винаги започвайте с наблю-
дение на лицето. Наблю-
давайте как действията му 
влияят върху останалите и/
или груповите цели. 

ДИАЛОГ
Лазарина към Боряна:
„… и така, как по-бързо 
да се сдобием с нужната 
информация и да ускорим 
процеса?“

Какво да наблюдава Лаза-
рина при взаимодействието 
на Боряна с Орлин? Какво 
е въздействието на Боряна 
върху останалите?

Боряна не предава инфор-
мация към екипа, което 
има негативно въздействие 
върху способността му свое-
временно да получа необхо-
димата информация.

РЕШЕНИЕ: След като е 
наблюдавала Боряна и е 
обсъдила поведението є с 
останалите, Лазарина може 
да пристъпи към подготов-
ка на плана за дискусия.

Обсъдете предимствата и 
недостатъците на всеки от 
плановете.

ИЗЧАКАЙТЕ	да	се	каже,	
че първият план се базира 
на допускания, а в третия 
план се налага конкретно 
решение. Вторият план е 
най-добър.

ДИАЛОГ
Лазарина към Боряна:
„… така, наясно сме с въз-
действието на това, което 
наблюдавах?“

В диалога с Боряна Лаза-
рина придържа ли се към 
някакъв добър (или лош) 
модел за коучинг?

Лазарина казва на Боряна 
какво е наблюдавала, опис-
ва въздействието му и кара 
Боряна да перифразира 
това, което е чула от нея.

ПРОФ. Л. ХИНОВА: 
Лазарина изчита на Боряна 
списък с желаните резулта-
ти.

Лазарина започва добре, но 
след това изчита списък с 
промени, които трябва да 
бъдат направени. Тя не въ-
влича Боряна и не я моли 
за идеи.

ДИАЛОГ
Боряна към Михаил: „Къде 
си в момента?“

До колко добре в този 
диалог Михаил наставлява 
Лазарина?

Михаил задава проучвателни 
въпроси, въвлича Лазарина 
дава є позитивна обратна 
връзка, помага є да започне 
да мисли върху това, кое-
то трябва да направи след 
това – но все пак не решава 
проблема на Лазарина.
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РЕШЕНИЕ: Как да подхо-
ди Лазарина към следваща-
та дискусия с Боряна?

Ако мениджърите кажат, 
че има две добри решения, 
попитайте ги коя е по-кри-
тичната следващата стъпка.

ИЗЧАКАЙТЕ	да	кажат,	че	
най-критичната следваща 
стъпка е да се въвлече Бо-
ряна и да се поиска съдей-
ствието є. Вдъхването на 
увереност е добро действие. 
Да се обясни на Боряна 
какво трябва да се случи е 
последното нещо, към кое-
то да се прибегне.

ДИАЛОГ
Боряна към Орлин:
„Всеки, който се опитва да 
напасне тези спецификации 
към системата, се нуждае 
от повече информация.“

Отново са необходими на-
блюдения за коучинга. 

Лазарина пита Боряна за 
конкретни неща и става 
ясно, че времето изтича.

ОБРАТНА ВРЪЗКА:
Боряна не се придържа 
към ключовите препоръки 
от груповата дискусия и не 
успява навреме да осигу-
ри необходимата за екипа 
информация.

Има случаи, в които трябва 
да се приложи по-директен 
подход, но на Лазарина є 
е необходимо първо да се 
опита да въвлече Боряна в 
намирането на решение на 
проблема. 

ДИАЛОГ
Лазарина към Боряна:
„Уместни предложения, 
Боряна.“

До колко добре се справя 
с коучинга Лазарина в тази 
дискусия? Какви сигнали 
получава от Боряна? 

Лазарина дава на Боряна 
позитивна обратна връз-
ка. Забележете, че Боряна 
оценява факта, че е била 
попитана. Лазарина въ-
влича Боряна при създава-
нето на план за действие. 
ИЗЧАКАЙТЕ	да	се	каже,	
че Лазарина не забелязва 
отношението на Боряна.

РЕШЕНИЕ: Боряна и Ла-
зарина постигат съгласие 
относно желаните резултати 
и ги отразяват в плана за 
действие.

ИЗЧАКАЙТЕ	да	кажат,	че	
Лазарина трябва да е си-
гурна, че Боряна проявява 
интерес към плана.

ОБРАТНА ВРЪЗКА: Важно 
е да се наблюдава как даде-
но лице изпълнява плана за 
действие. 

Планът за действие е важно 
нещо, но не и без твърда 
ангажираност с него.

ДИАЛОГ 
Лазарина към Боряна: 
„Така, Боряна, насрочихме 
тази среща, за да разгле-
даме плана ти за дейст-
вие.“ (А Боряна не идва на 
срещата.)

Защо смятате, че Боряна не 
се е справила? Къде сгреши 
Лазарина?

Боряна не проявява интерес 
към плана или не е твърдо 
ангажирана с него.
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ОБРАТНА ВРЪЗКА: След 
като се постигне съгласие 
по плана за действие е 
важно да планират следва-
щи срещи, за да се измери 
напредъкът.

Планирането на последва-
щите действия е от изклю-
чителна важност, но не и 
без твърда ангажираност с 
плана за действие.

ПРОФ. Л. ХИНОВА: 
Твърдата ангажираност 
с плана е от съществено 
значение за извършването 
на промяна в поведението. 
Дискутирането на пробле-
ма само по себе си не е 
достатъчно.

Защо смятате, че Боряна не 
се е справила? Къде сгреши 
Лазарина?

За да се промени, Боряна 
трябва да го иска. Освен 
това тя трябва да е анга-
жирана с това. Коучингът 
на подобни лица отнема 
време. 

ДИАЛОГ 
Лазарина към Боряна: 
„Боряна, планирахме тази 
наша следваща среща, за 
да прегледаме плана ти за 
действие.“ (Боряна присъст-
ва на срещата.)

Защо според Вас Лазарина 
предприема тази следваща 
крачка с Боряна? Как Лаза-
рина провежда коучинга в 
тази дискусия? 

Лазарина дава позитивна 
обратна връзка, забелязва 
област, която се нуждае от 
специалното є наблюдение 
(и текущ коучинг) и на-
срочва следваща среща.

ДИАЛОГ 
Лазарина към Боряна: „… 
и никак не е нормално, 
просто ей така да се оста-
вят хората.“ 

Забелязахте ли някаква про-
мяна в подхода на Лазари-
на?

Лазарина започва да при-
лага по-директен подход. Тя 
определя отговорността за 
промяната на Боряна.

РЕШЕНИЕ: Какво би тряб-
вало да направи след това 
Лазарина? А. Да опише 
въздействието … 

ИЗЧАКАЙТЕ	да	се	каже,	
че отстраняването на Бо-
ряна от екипа (без никаква 
дискусия) може да се окаже 
пропусната възможност за 
коучинг. По-добре би било 
първо да се помоли Боряна 
да обмисли дали да напусне 
или да се ангажира спе-
циалист	от	отдел	„Човешки	
ресурси“.

РЕШЕНИЕ: Михаил и 
Лазарина разглеждат напре-
дъка на Боряна. Ако бяхте 
на мястото на МИХАИЛ 
какво бихте направили в 
този момент?

Обърнете внимание, че 
повечето от коучинг ситу-
ациите не стигат до този 
момент. Дискутирайте пре-
димствата и недостатъците 
на всяко решение.

ИЗЧАЙКАТЕ	да	се	каже,	
че, в зависимост от кон-
текста, всяко от трите 
решения може да бъде 
правилно. След това изче-
тете обратната връзка за 
избраната опция.

ОБРАТНА ВРЪЗКА: Лазари-
на постигна някакъв напре-
дък с Боряна и задържането 
є на текущата є позиция е 
една от възможностите.

Попитайте класа как се 
чувства, ако в този момент 
Боряна запази позицията 
си.

Разгледайте всички ком-
плексни фактори, които 
трябва да бъдат отчетени. 
Обърнете внимание, че това 
е най-лошият сценарий. 
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ОБРАТНА ВРЪЗКА: Тър-
сенето на по-подходяща 
позиция за Боряна в рам-
ките на организацията е 
възможност.

Попитайте класа как се 
чувства, ако в този момент 
трябва да се намери друго 
място на Боряна.

Разгледайте всички ком-
плексни фактори, които 
трябва да бъдат отчетени. 
Подчертайте, че това е най-
лошият възможен сценарий. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА: В 
продължение на няколко 
месеца Лазарина прилага 
коучинг на Боряна. От-
страняването на служителя 
е последното нещо, което 
трябва да се направи, но 
понякога подобна неблаго-
приятна алтернатива просто 
не може да бъде избегната.

Попитайте класа как се 
чувства, ако в този момент 
Боряна трябва да се освобо-
ди от работа. Как може да 
се избегне това?

Разгледайте всички ком-
плексни фактори, които 
трябва да бъдат отчетени. 
Подчертайте, че това е най-
лошият възможен сценарий. 

РЕШЕНИЕ: Как трябва да 
реагира Лазарина? А. Да 
похвали Боряна за плана …

Насърчете класа да очертае 
предимствата и недостатъ-
ците на двете решения.

ИЗЧАКАЙТЕ	да	се	каже,	
че измерителите на успеха 
и последващите действия са 
ключови, но включването 
на цел, свързана с персо-
налното развитие на Боряна 
є дава допълнителна моти-
вация.

ОБРАТНА ВРЪЗКА: Боряна 
помага на екипа да прера-
боти доклада и да го преда-
де навреме.

Уведомете класа, че това 
е успешен резултат в една 
много сложна коучинг си-
туация.

ОБРАТНА ВРЪЗКА: Бо-
ряна помага на екипа да 
преработи доклада и да го 
предаде навреме… Освен 
това, насърчавайки Боряна 
да включи цел, свързана с 
нейното персонално разви-
тие …

Уведомете класа, че това е 
най-успешният резултат в 
една много сложна коучинг 
ситуация.
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Приложение Г: Помощни инструкции за менторство при изпълнение 
на дейностите за прилагане на работното място

Използвате тези инструкции, за да помогнете на мениджърите, на които сте ментор, да 
изпълнят дейностите за прилагане на работното място. Ако все още не сте го направили, 
първо прегледайте онлайн секцията @Прилагане.

В секция @Прилагане мениджърът практикува новите понятия и умения, усвоени в 
рамките на семинара, на работното си място. Инструкциите към дейностите за прила-
гане на работното място могат да бъдат отпечатани и използвани в работата. Опция 
Относно @Прилагане описва модела и процеса на прилагане на работното място. Опция 
Менторство обяснява накратко подхода на менторство. Опция Дейности помага на ме-
ниджърите да избират дейности от списъка с 5 дейности за прилагане на работното мяс-
то. Ролята на ментора е да помогне на мениджъра да избере дейности, да се подготви за 
тяхното изпълнение и да ги оцени.

Следвайки дейностите, опцията Финализиране дава възможност за обобщаване, като 
на мениджърите се позволява да въвеждат текстова обратна връзка. Мениджърите да-
ват обратната връзка онлайн и от свое име. Отговорите им се съхраняват и използват 
в края на семинара, за да се подпомогнат мениджерите при определяне на бъдещите 
цели.

Насоки:

•	 Избор на дейности за прилагане на работното място и на коучинг ситуации

Секция @Прилагане включва пет дейности, измежду които може да се из-
бира.	Четирите	дейности	дават	възможност	на	мениджърите	да	упражняват	
конкретни коучинг умения поотделно, като например: Наблюдение; Задаване 
на въпроси и слушане; Даване на обратна връзка и Постигане на съгласие. При 
петата дейност (Консолидиране) мениджърите могат да практикуват всич-
ки коучинг умения едновременно. Насърчете мениджърите да изберат едно 
или две от умения, които да упражнят, като изходите от резултатите им от 
входящия тест и въпросника за оценка на уменията, както и от дискусията 
относно техните потребности от коучинг. Всички мениджъри трябва да изпъл-
нят последната дейност – Консолидиране. Ако мениджърът има време само 
за една дейност за прилагане на работното място, то би трябвало това да е 
последната. 

Мениджърът трябва да избере и коучинг ситуации за всяка от избраните дей-
ности за прилагане. Ако е уместно, конфиденциално дискутирайте тези реше-
ния с мениджъра, на когото сте ментор.

•	 Подгответе се за изпълнението на дейностите и за техния обзор

Инструкциите към секция @Прилагане насърчават мениджърите да се кон-
султират с менторите си при подготовката им за изпълнението на дейностите 
и техния обзор. При подготовката мениджърите трябва да определят целите 
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си за дейността. При обобщението е необходимо да помислят за това, което 
са наблюдавали по време на изпълнението на дейността. Като ментор трябва 
да помогнете на мениджъра да дефинира целите си за дейността и след това 
да я оцени. Планирайте да отделяте по около петнадесет минути за ментор-
ство на Вашия мениджър преди и след всяка дейност.
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Приложение Д: Помощни инструкции към практическите задания

Използвайте тези инструкции, за да улесните онлайн практическите задания от секция 
Упражнения. В тях се включват преподавателските акценти за всяко практическите за-
дания.

Ако не все още не сте го направили, първо разгледайте онлайн секция Упражнения.

Забележка: Практическите задания могат да бъдат възложени на мениджърите за само-
стоятелна работа.

Насоки:

Ако изпълнявате тези задания като група, прочетете обратната връзка и за трите алтер-
нативи на всеки от въпросите от типа множествен избор. Въпреки че някои от реше-
нията са по-добри от останалите, в обратната връзка на всяка алтернатива се съдържа 
информация, която може да е от полза. По-долу са приведени следните преподавателски 
акценти в последователността, в която се появяват в обратната връзка за опциите А, В 
и С при всички въпроси.

•	 Предизвикателства пред коучинга

 Важно е да имате ясно самосъзнание за това какви коучинг умения 
притежавате и дали в действителност помагате на останалите да се по-
добряват.

 Когато прилагате коучинг, трябва да сте внимателни към тези, които са 
различни от Вас, и да избягвате да правите предположения на базата 
на културния Ви опит и преживявания.

 Адаптирайте прилагания от Вас коучинг спрямо потребностите на ли-
цето, което наставлявате. Правете разлика между това „да бъдеш спра-
ведлив“ и да „третираш (а оттук и да наставляваш) всички по един и 
същ начин“.

 Едновременната роля на оценител и наставник е трудно нещо. За да 
бъдете успешни, трябва да постигнете доверие.

 Отношението и отвореността Ви към коучинга може да се отрази върху 
тези, които наставлявате.

 Коучингът трябва да се практикува. Колкото повече го практикувате, 
толкова по-добър ставате.

 Мениджърите срещнаха ли някои от тези предизвикателства при изпъл-
нението на дейностите за прилагане на работното място?

 Мениджърите искат ли да насрочат онлайн дискусия, която наподобява 
тази от упражненията? Ако искат подобна дискусия, могат да я заявят 
в блока за онлайн дискусии, включен в семинара.

•	 Коучинг умения

 Ако имате някакви оплаквания за даден подчинен, отделете време, за 
да го наблюдавате в действие.

 Стартирайте коучинг дискусия, като накарате лицето да се отпусне и да 
се почувства като у дома си.
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 Когато наблюдавате или записвате събитие, не правете предположения 
и не правете прибързани заключения.

 Дайте навременна, конкретна, ясна и полезна обратна връзка.
 По време на коучинг дискусията се опитайте да разкриете информация, 

която може да не Ви е била известна преди това, но е релевантна.
 Поканете другото лице да обвърже поведението с неговото влияние 

върху останалите.
 Задавайте отворени въпроси, за да насърчите лицето да дава повече 

подробности или да коментира и по-съкровени неща.
 Перифразирайте, за да се уверите, че сте разбрали правилно казаното. 

Насърчете и другото лице да направи същото.
 Разберете как бихте могли да допринесете за разрешаването на коучинг 

проблема.
 Не вярвайте на всичко, което чуете за някой от преките Ви подчинени, 

дори когато е казано от друг мениджър. Направете си собствени наблю-
дения и анализ.

 Винаги потвърждавайте наблюденията си и със засегнатото лице.
 Мениджърите използват ли съзнателно някои от тези коучинг умения 

при изпълнението на дейностите за прилагане на работното място?

•	 Активно слушане

 Трябва да инициирате коучинг, а не да изчаквате да се появи проблем.
 Повечето мениджъри трябва да задават повече отворени въпроси. Не 

прекалявайте. Задаването на твърде много въпроси може да отблъсне 
някои хора и така да се разкрие по-малко за тях.

 Разясняването на казаното по време на коучинг дискусията е двустра-
нен процес. Перифразирайте това, което сте чули. Накарайте и лицето 
също да перифразира това, което е чуло.

 Въпреки че навременната обратна връзка и коучингът са важни, някои 
ситуации се нуждаят от време преди да бъдат обсъдени.

 Коучингът ще бъде много по-ефективен при една отпускаща атмосфе-
ра, когато се провежда в подходящ момент. 

 Ако нямате време, за да отговорите на потребност от коучинг, поне 
планирайте срещата за по-късен етап.

 Когато искате да покажете интерес към някой от преките си подчине-
ни, постарайте се да демонстрирате искрена загриженост. 

 Какви наблюдения са направили мениджърите относно собствените им 
умения за слушане при изпълнението на дейностите за прилагане на 
работното място?










