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SMART цели, оценяване и обратна връзка за разгръщане на потенциала  
 

 
 

График  
Ден 1 Цели и оценка на изпълнението 

 
9.00 – 9.30  Откриване. Представяне на участниците: 

“Първите 10 минути от деня ми на работното място“ 
 
Обсъждане:  Какво е за мен „да бъдеш добър в даването на обратна връзка“? 
   

Очаквания за обсъждане на специфични проблеми при даването на обратна връзка 
към хората и съгласуването на целите 

 

9.30 – 10.00 Сесия  1 Герб на екипа – „Многообразието на практики при работа с хора в 
компанията“  

 
1-1 Брейнсторминг в екипите  
„Какво ценя при работа с хората в екипа“. 
1-2 Герб на екипите. Отличителните черти на успешният тийм лидер. Представяне 
и обсъждане на герба в общата група. 

  

10.00 – 10.15 Кафе пауза 

 
10.15 – 10.30 Казус „Не съм съгласен“.  

Част 1  „Къде е проблемът?“ . Оценка на изпълнението и недоволният служител.  
Екипно обсъждане на казуса и споделяне на мненията за причините за ситуацията 
в общата група. 

 
10.30 – 11.30 Планиране на работни задачи и оценка на изпълнението за екипа и 

 отделните изпълнители в компанията 
 Планиране. Избор на SMART цели в екипния план и в индивидуалните 

  задачи.  
Дискусия - Как обсъждаме екипните цели с екипа и индивидуалните цели с всеки 
от колегите в екипа.  
Упражнение – План за обсъждане на работни цели и задачи в екипа.  

 Дефиниране на  качествени и количествени kритерии за изпълнение и   
обвързване на критериите с изискването на клиента в отделен проект.  

 Очертаване на скалата за „добро изпълнение“, „недостатъчно добро изпълнение“ и 
„отлично изпълнение“ на работата.  

 Адаптиране на индивидуалните цели според кривата на учене на хората в екипа. 
 
11.30 – 12.00  Част 2 Оценка на изпълнението. Измерване на резултатите – качествени  

и количествени показатели, приоритети в оценката на изпълнението. 
Казус „Не съм съгласен“. Част 2 „Преработване на целите“ 
Представяне и обсъждане на резултатите на екипите. 

 

12.0 – 13.00 Обедна почивка.  
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13.00– 14.30  Брейнсторминг „Даване на обратна връзка“ 
Положителна и негативна обратна връзка. Грешки, проблеми, работещи практики. 

Презентация – Проследяване на изпълнението на екипа и на индивидуалните 

резултати по KRA /ключови области на резултати/. Извеждане на проблемни зони и 

трансформирането им в цели за подобрение. Принципи за даване на обратна 

връзка. Даване на текуща обратна връзка и провеждане на структурирано интервю 

за оценка на изпълнението. Нива на слушане и умения за активно слушане и 

асертивно поведение. 

„Бариери  пред ефективното слушане“ – тест за самооценка 

14.30 – 15.15 Ролеви игри за даване на обратна връзка 
 

Обсъждане на резултатите на екипите. Обвързване с текущата практика  

15.15 – 15.30 Кафе-пауза 

15.30 – 16.30 Упражнение „Ценните награди“ – разбиране на потребностите и  
  мотивацията на хората. Обсъждане на индивидуалните и екипни резултати 
 

Обсъждане: Лична мотивация и съгласуване на цели за усъвършенстване и 
кариерно развитие 

16.30 Приключване на Ден 1 

 

Ден 2 Цели за развитие 

9.00– 9.30         Презентация - Модел на длъжността и възможности за усъвършенстване и  
развитие на хората за позицията в момента, за други позиции, за бъдеши 
потребности на позиции 

 
 Брейнсторминг   „Kaква е перспективата в бизнеса? Кои са бъдещите ни 

потребности?“Обобщение на идеите от брейнсторминга и съставяне на списък с 
възможни цели  в плановете за развитие на талантите в компанията; отличаване на 
целите според личната мотивация. 

 
9.30 – 10.00 Презентация Развитие на хората в екипа чрез делегиране на задачи. 

Условията за ефективно делегиране. Поемането на риск и изграждането на доверие в 
процеса на делегиране.  

 
10.00 – 10.30 Упражнения по екипи за делегиране 

 

10.30 – 10.45 Кафе-пауза 

 10.45 – 12.00 Ролева игра  Секретна задача за SMART цели,  делегиране и обратна връзка. 
 

12.00 – 12.30 Обобщение на наученото в курса и план за първи стъпки след обучението. Обратна 
връзка, връчване на сертификати за обучението и приключване. 


