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УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО 
 
 

 
 
 

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ 
 

 
1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 
Курсът „Управление на времето“ има за цел да повиши личната ефективност на работното място, 
като въведе и приложи в упражнения, казуси и ролеви игри техники за анализ, планиране, 
приоритизиране на дейности и оценка на постигнатото. 
 

2.   ЦЕЛЕВА ГРУПА 
 
Курсът е подходящ за подобряване на личната ефективност, както на мениджъри, така и на 
изпълнители. Той е първата стъпка към умението на мениджърите да управляват своето време и 
времето на другите. Ефективността на работа изисква да се работи в група с не повече от 20 души, 
разделени в подгрупи от 4-5 души. 
 

3.   ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 В резултат на обучението 

 участниците ще подобрят разбирането за собствените работни навици и практика на 
организация на времето, 

 ще подобрят уменията си за планиране и приоритизиране на работните планове, 

 ще познават най.честите източници на загуба на време, 

 ще познават техники за организация на времето при изпълнение на работни задачи, 

 ще познават поведенчески техники за избягване на загубата на време, 

 ще разбират причините за стрес и подходите за справяне със стреса на работното място.  
 
 

4.   ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДНОДНЕВЕН КУРС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО 

           Обучението обхваща следните теми:  

4.1 Лична ефективност. Управлението на времето, като фактор в личната ефективност на 
работното място. „Крадци на времето“ на работното място. Подход RAP за подобрение на 
управлението на времето. 
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4.2 Анализ на текущия начин на работа: 

 Самоанализ на личната организация на времето Техники АВС, матрица на 
Айзенхауер.  

 Анализ на работни процеси и изолиране на причините за „загуби на времето“.  

4.3 Планиране на дейностите на работното място. Принципи и подходи за ефективно 
планиране и управление на изпълнението във времето:  

 избор на цели и приоритети,  

 принципи LEAN и правило на Парето в дефинирането на дейностите;  

 процеси и правила за планиране на работни задачи; 

 работа с другите – планиране и провеждане на ефективни работни срещи;  

 техники за справяне с „прахосниците на време“; 

 прилагане на техника 5S за чисто и подредено работно място. 

5. Разпределение на учебните теми 

 

Програма за еднодневен семинар „Управление на времето“  

Продължителност ТЕМА Вид дейност 

 Регистрация  

30 мин. Въведение 
Запознаване с участниците. Споделяне на 
целите и очакванията от курса. 
 
„Чучулига или сова?“ 
 

Представяне на трейнера и 
участниците 
 
 
Тест за самооценка на 
активното време от деня и 
определяне на подгрупи за 
работа. 

45 мин. 

 
 
 
 

ТЕМА 1  Лична ефективност на работното 
място. Фактори с ефект върху личната 
ефективност. 
ТЕМА 2 Техники за анализ на текущия 
начин на работа 
  
Упражнение:  

- организационни и екипни цели и 
приоритети и индивидуални цели , 

- фактори с ефект върху ефективността. 

Въвеждаща презентация  
 
 
 
 
 
Упражнение: 

- Индивидуална работа  
- Работа в подгрупи 
- Обща дискусия 

30 мин.. Упражнение:  
Профил на личното време – как 
разпределям времето си?  

   „В кой квадрант на спешност и важност на   
задачите работя?“  
Обобщен профил на екипите и групата. 

Индивидуална работа. 
Екипна работа. 
Обобщение и изводи в 
групата. 
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30 мин. 
 

ТЕМА 3  Планиране на дейностите на 
работното място.  
3.1 Инструменти за управление на 
времето.  

- определяне на SMART  цели;  
- определяне на приоритети; 
- делегиране и овластяване; 
- справяне с крадците на време. 

Презентация. 

30 мин Работа по казус за неуспешно управление 
на времето на ръководител на проект. 

Обсъждане  в екипи. 
Представяне на 
резултатите и обсъждане 
в групата. 

30 мин. ТЕМА 3 – продължение.  
  3.2 Общи правила и подходи при работа с 

хора и организация на работни  процеси 
 

2.1 Провеждане на работни срещи. 
2.2 LEAN подход, приложен към  
планирането на дейности. 
2.3 Карта на работен процес и избягване 
на „8 те вида загуби на време“. 

Презентация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 мин. Бизнес казус: Карта на работен процес  и 
анализ на „загубите на време“. 

Работа в подгрупи. 
Представяне и обща 
дискусия. 

45 мин. Управление на времето при работни 
срещи 

- Прилагане на правилата за подготовка и 
провеждане. 

Ролева игра  по сценарии за планиране и 
провеждане на работна среща. 
 

 
Работа в екипи по два 
сценария за работни срещи. 
 
Подготовка на екипите 
Последователно провеждане 
на двете срещи  
Обсъждане в групата   

30 мин.  Тема 3 – прод. 
3.3 Избягване на загубата на време чрез 
подобрена организация на личното 
работно място – 5S  
Прилагане на 5s техника за подредено 
работно място.  

Презентация  
Работа по снимка в екипи  
Обобщение в групата  

45 мин. Тема 4 Стрес на работното място. Причини и 
техники за справяне. 
 
Казус „Нямам време за губене!“ 

Въведение. 
 
Работа в екипи  
Презентиране на екипните 
решения и обща дискусия. 

15 мин. Обзор на разглежданите теми. 
 „Идея, която ще приложа още утре!“ 

Обща дискусия 

 Обратна връзка и приключване на семинара.  

 
 

 


