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"Форма на социална интелигентност, която включва способността

на човека да наблюдава собствените и на другите чувства и

емоции, да прави разлики между тях и да използва тази

информация, за да ръководи мисленето и поведението си".

Mayer-Salovey, 2005 г.



МОРАЛНАТА ЗРЯЛОСТ - LAWRENCE KOHLBERG

НИВО ЕТАП ДИЛЕМА

Първо ниво:

Пред-

конвенционален  

морал

Етап 1: Наказание-Подчинение
Ще имам ли неприятности ако направя 

(или не направя) това?

Етап 2: Слепият последовател
Какво биха направили другите на мое 

място?

Второ ниво:

Конвенционален 

морал

Етап 3: Вижте колко съм добър Какво ще си помислят хората за мен?

Етап 4: Закон и ред Може ли някой да е над закона?

Трето ниво:

Пост-

конвенционална 

морал

Етап 5: Промяна на 

обществения договор

Колко са важни  обществената полза и 

общественият интерес?

Етап 6: Универсалният етичен 

принцип

Прави за другите това, което искаш те да 

правят за теб?



КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ, КОИТО ОЦЕНЯВАХМЕ

Компетентности оценка самооценка

Управление на промяната. 

Умения за идентифициране  и управление на процеси и 

структури нуждаещи се от промяна

3,7 3,8

Емоционална интелигентност

Способността да разбираме собствените си емоции и 

емоционални състояния и тези на другите.

3,6 3,8

Управление на хора

Умения за ежедневно проследяване и подкрепа на 

мотивацията, развитието и изпълнението  на служителите.

3,1 2,9

Организационно гражданско поведение

Всички конструктивни действия и поведения, които са от полза 

на Компанията и гражданското общество

3,4 3,6



ОБОБЩЕНИЕ:
1. Повечето от вас успяват с лекота да приемат промените и ги управляват ефективно. Дори

ви харесва ви да живеете извън зоната си на комфорт. Виждате полза от ситуацията на

пандемия и усвоявате нови знания и практики, като вярвате, че ще са ви полезни в бъдеще.

2. Почти всяка една от вас с лекота овладява стреса и напрежението, както в личния си

живот така и в работата. Само за няколко от вас може да се каже, че имате повишена

тревожност, главно поради сблъсък с тежки негативни преживявания по време на

пандемията.

3. Не малка част от вас по време на пандемията сте разработвали и въвеждали нови методи

и стратегии за работа, нови продукти и услуги, както и сте получили нов поглед за хората, с

които работите - открили сте нови възможности, които сте се постарали да използвате

пълноценно.

4. Някои ни споделиха, че по време на пандемията са открили себе си по различен начин и че

времето, което са имали през този период ги е накарало да се променят към по-добро,

както в личния си живот, така и в работата.

5. Въпреки предварителните ни опасения, че като жени на подобни позиции сте преминали

през много подобни обучения и няма да бъдете толкова ангажирани с процеса, това не се

случи - напротив проявихте завиден интерес, въвлеченост и ангажираност.

6. Много от вас биха искали да допълнят знанията си с нови техники за управление на

промяната, да усъвършенстват на баланса между работата и личния живот в ситуацията

на пандемия и в бъдеще.




