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Упражнение 1: Преглед на работата ви  
Какви са различните Ви роли на работа? (напр., „аз съм финансов анализатор, но и 

ментор на нови колеги, също така управлявам проекти“ или „Отговарям за 

администрирането на работата на екипа, организирам тиймбилдинг дейности и говоря от 

името на екипа по време на срещите на отделите във фирмата/ организацията ни“) 

1 

2 

3 

Кой са основните ви задачи? 

Напишете по-долу между 8 и 12 от 
ключовите ви задачи на работа.  

Подредете ги от големи (означава, 
че отнемат голяма част от работното 
ви време) към малки (т.е. не отнемат 
толкова много време от работния ви 
график)  
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Упражнение 2: колко енергизираща е работата 
ви?   

Позиционирайте задачите си в графиката по-долу. На вертикалната ос подредете задачите 

си от малки към големи, както направихте в упражнение 1. На хоризонталната ос подредете 

количеството енергия, което всяка задача ви дава или ви отнема. Ако задачата изисква от 

вас инвестиране на много енергия, ще я поставите в лявата страна. Ако ви дава енергия, 

ще я поставите в дясната. Опитайте се да намерите нюансите, така че задачите, които ви 

зареждат с най-много енергия да бъдат в крайно дясно, тези, които не са толкова 

енергизиращи, малко по в средата и пр.  

Големи задачи 

==<

Малки задачи 

==< Отнемат ми много 

енергия 

==<

Зареждат ме с 

много енергия 

==<
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Упражнение 3: кое ме зарежда с енергия? 

 Помислете за момент или събитие на работа, когато сте били изпълнени с
енергия или сте имали наистина позитивно усещане за момента или задачата.

 Интервюирайте човека до вас. Заедно ще обсъдите тези моменти. Следните
въпроси могат да ви помогнат:

o Какво точно се случи в този момент? С кого бяхте? Кога?
o Какво беше по-различното от други сходни ситуации?
o Каква точно беше ролята ви в тази ситуация?
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Упражнение 4: Вашият личен профил 

Енергизатори 

Силните страни, нуждите и интересите се различават от човек до човек. Това означава, 

че всеки моделира работата си по малко по-различен от другите начин. Опитайте се да 

изброите два или три аспекта, които идентифицират какво точно ви зарежда с енергия. За 

да ви помогнем, опитайте се да отговорите на въпросите по-долу за всеки един 

енергизатор.  

Силни 
страни

Нужди Интереси

- За кои задачи колегите ви 
търсят вашата експертиза? 
Какви умения и знания ви 
правят уникален в екипа? 
-  Какво описват другите 
като ваши силни страни? 

Какво ще ви липсва, ако 
вече не работите тази 
работа? 
Какво ви прави истински 
щастлив на тази работа? 
Какво ви дава 
удовлетворение? 

Кое е най-интересното в 
работата ви? 
Кое е най-голямото 
предизвикателство? 
Кога си губите времето 
повече (на работа или в 
свободното време?)  

1) 1) 1) 

2) 2) 2) 

3) 3) 3)
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Пречки 
В допълнение към енергизаторите, всяка работа има определени аспекти, които я правят 

не толкова приятна и енергизираща. Тези пречки може да са емоционални, физически или 

когнитивни. Опитайте се да изброите два или три аспекта, които идентифицират тези 

пречки за вас. За да ви помогнем, отговорете на въпросите под всяка идентифицирана 

пречка. 

Емоционални Физически Когнитивни

- Какво може да ви ядоса 
на работа?   
-  Кои теми могат да 
причинят конфликт за вас 
по време на работа? 
- Кое ви прави тъжен или 
емоционален на работа?  

- Кои физиологични 
симптоми ви пречат да 
вършите работата си 
правилно?  
- Има ли някакви 
здравословни причини, 
които ви карат да забавите 
темпа на работа?  
- Кога работата ви е твърде 
трудна физически?  

- Какво намирате за трудно 
на работа?   
- Кога работата ви е скучна 
или досадна? 
- В какви моменти/ случаи 
ви е трудно да се 
концентрирате? 

1) 1) 1) 

2) 2) 2) 

3) 3) 3)




