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Сътрудничество

Раздел 1.
Креативност

Как да измерваме
въздействието

+ Как и защо да си
сътрудничим?

За да си сътрудничите успешно има
няколко стъпки, които трябва да
следвате. В настоящия раздел се
описват някои от предпоставките за
сътрудничество и се обясняват ползите
от екипната работа за бизнеса Ви.
Цел:

•

Да научите как можете да си
сътрудничите успешно

Резултати от обучението:

•

Обучаемият трябва да разбира
важността на сътрудничеството

•

Обучаемият трябва да може да си
сътрудничи ефективно в екипите

•

Обучаемият трябва да може сам да
идентифицира потенциални
сътрудници

https://unsplash.com/photos/3y1zF4hIPCg

+

Какво е необходимо за
сътрудничеството?
Моля, напишете някои от предпоставките за сътрудничество

15 мин.
Управлението на сътрудничеството
може най-широко да се разглежда като
акта на съвместна работа в екип, за
постигане на обща цел в рамките на
даден период от време

+ Какво е необходимо за сътрудничеството?
На много високо ниво можете да си сътрудничите успешно, като направите следното:
Договорете се за
споделените
намерения

Поставете общи
цели чрез
преговори

Обединете изпълнените подзадачи, за
да получите резултат, който е подобър, отколкото
бихте могли да
постигнете сами

Дайте едно
единствено
определение за
успех

Създайте
споделено ниво
на ангажираност

Разделете цялата
задача на
подзадачи

Разпределете
подзадачите на
съответните хора,
които да ги
изпълнят

+ Какво е необходимо за сътрудничеството?

Всеки човек трябва да
има ясна отговорност в
рамките на групата, а
функциите трябва да са
взаимосвързани.

Всеки трябва да разбира
конкретната си роля, както
и цялостната визия на
проекта – танц, който е
хореографиран от
ръководителите на екипа.

Успешно сътрудничество

+ Какво е необходимо за сътрудничеството?
Видове умения за сътрудничество

Комуникации

Емоционална
интелигентност

•
•
•
•
•
•

Активно слушане
Писмена комуникация
Вербална комуникация
Невербална комуникация
Концентрация
Увереност

•
•
•
•
•
•
•

Устойчивост
Да не се обиждаме лесно
Междуличностни умения
Любознателност
Емпатия
Съчувствие
Разрешаване на конфликти

Alison Doyle, “Collaboration Skills: Definition, List, and Examples”, на разположение в:
https://www.thebalancecareers.com/collaboration-skills-with-examples-2059686

+ Какво е необходимо за сътрудничеството?
Видове умения за сътрудничество
• Открита комуникация
• Чувствителност към етническия и
религиозния произход
• Изграждане и управление на
очакванията
• Водене на групова дискусия
• Изграждане на консенсус

Уважение към
многообразието

Софтуер за
производителност

•
•
•
•
•
•
•
•

Пакет Microsoft Office
Управление на имейли
Skype
GoToMeeting
Споделяне на файлове
Google документи
Мобилни устройства
Покани, правещи връзка към календара

Alison Doyle, “Collaboration Skills: Definition, List, and Examples”, на разположение в:
https://www.thebalancecareers.com/collaboration-skills-with-examples-2059686

+ Защо е необходимо сътрудничеството?
Моля, напишете някои от предимствата на
сътрудничеството

15 мин.

https://bit.ly/2NDrtbf

+ Защо е необходимо сътрудничеството?
Предимства на сътрудничеството

Работа в екип

Доверие
Вдъхновение

Споделяне
Сътрудничество
Обмен

Успех
Помощ
Подкрепа

https://bit.ly/2NEFbuD

+ Защо е необходимо сътрудничеството?
Предимства на
сътрудничеството
Съчетава
различни
гледни точки

Подобрява
сроковете
за доставка

Насърчава
креативността

Съвместна
работа

Внася
баланс при
вземането
на решения

Постига се
синергичен
ефект

Източник: Bright Hub, “Advantages and Disadvantages of Collaboration in the Workplace”,
На разположение в: https://www.brighthub.com/office/collaboration/articles/73856.aspx

+ Защо е необходимо сътрудничеството?
Значението на сътрудничеството

Сътрудничество

Екипна
работа

Производителност

Производителността се явява в резултат на екипната
работа и как хората обединяват усилия и работят заедно
в екип, за постигане на обща цел

+ Защо е необходимо сътрудничеството?
Значението на сътрудничеството

Какви са големите предимства на сътрудничеството за
предприятията

+ Учебни помагала
•

Anita Campbell, 2018,“5 Benefits
of Collaboration In Your Small
Business”, на разположение в:
https://smallbiztrends.com/2017/0
1/benefits-of-collaboration-smallbusiness.html

•

Alison Doyle, 2019, “Collaboration
Skills: Definition, List, and
Examples”, на разположение в:
https://www.thebalancecareers.co
m/collaboration-skills-withexamples-2059686

Преглед на темата
В настоящия раздел се предоставя
информация за това как успешно да си
сътрудничим и се обяснява важността на
сътрудничеството за предприятието Ви.

