
 

 

МОДУЛ 1: „ДИГИТАЛНА ОСЪЗНАТОСТ“ 

Въведение  

В днешния свят работното място се характеризира с постоянно нарастващо използване 
на цифрови технологии и с динамични работни процеси. Ние, като работещи хора, 
трябва да се адаптираме към тази променяща се ситуация. Например: Честите онлайн 
съобщения, които получаваме чрез различни цифрови канали, ни изкушават да 
реагираме незабавно, като по този начин ни разсейват непрекъснато от това, което 
правим. Ние не определяме сами действията си, а реагираме предимно на външни 
събития. Защо позволяваме това да се случва? Главно защото като хора се стремим към 
награди. Поведението ни е проектирано така, че да реагираме възможно най-бързо в 
стремежа си да угодим на другите.  
Цифровите технологии се превърнаха в неизбежна част от живота и работата ни. Тяхната 
основна роля е да улесняват работните ни процеси и комуникацията. Колкото повече 
обаче използваме и зависим от цифровите технологии, толкова повече те се превръщат 
в бреме, вместо в улеснение. Развитието на технологиите направи възможно да бъдем 
24/7 онлайн, но да бъдем 24/7 на разположение на работното място не е от полза за нас 
като хора. Това са някои от причините, поради които стресът, причинен от използването 
на цифрови технологии, става все по-сериозен проблем за работещите хора в днешно 
време. 
За да можем да предотвратим и да се справим с дигиталния стрес, първо трябва да 
развием осъзнатостта си, особено по отношение на използването на дигитални 
технологии. Целта на този първи модул от онлайн обучението STRESS-LESS е да ви 
помогне да подобрите осъзнатостта си, за да можете съзнателно да възприемате и 
преосмисляте собственото си поведение, свързано с цифровите технологии, и да 
можете да прилагате подобрени структури в ежедневната си работа, за да 
предотвратявате и управлявате стреса. В този модул ще научите: 
- за значението на осъзнатостта по отношение на използването на цифровите 

технологии в ежедневната работа; 
- основите и методите за осмисляне и промяна на собственото поведение при 

използване на цифрови технологии в работата. 
Ако не сме наясно как да използваме разумно цифровите технологии, за да повишим 
производителността си, ще попаднем в капана да сме непрекъснато на работа, но 
никога да не можем да завършим всичките си задачи. Трябва да знаем как да устоим на 
натиска да се съобразяваме със съобщенията, изискващи нашето внимание, и с 
изискванията спрямо нашето време. Вместо това трябва да умеем да подреждаме 
задачите си по важност, за да водим активен и ръководен от нас самите професионален 
живот. Цифровите технологии трябва да ни помагат в работата, а не да създават стрес и 
да предизвикват прегаряне. 
За да сме сигурни, че говорим за едно и също нещо, нека първо дефинираме какво е 
осъзнатостта. 
Осъзнатостта се отнася до познаването на вътрешните ни състояния (чувства и емоции), 
ресурсите (силни и слаби страни); предпочитанията (подбуди, ценности, 
предразсъдъци) и потребностите и въздействието ни върху другите. Когато говорим за 
осъзнатост на работното място и специално при работа в цифрова среда, е 



 

 

изключително важно да разберем как използването на цифровите технологии влияе на 
нашите чувства и емоции и на нашето поведение. 
Един от основните начини за изграждане на осъзнатост е чрез саморефлексия. 

Какво всъщност означава саморефлексия? 

Саморефлексията е термин, който се използва доста често в ежедневието ни. Но какво 

точно означава? Ето едно определение:  

Аз = общ термин за цялата информация, която човек притежава, обработва, събира и 

използва във връзка със собствената си личност. 

Рефлексия (размисъл) = активен процес, при който човек мисли и критично разглежда 

собствените си действия и преживявания. 

Саморефлексията е активен процес на изследване на собствените емоции и действия 

с цел да научим нещо за себе си и за индивидуалното си поведение. 

За да се справим с негативните емоции, трябва да се замислим дълбоко за причините 

за тях. След като установим и разберем причините за някои негативни емоции, 

свързани с цифровите технологии на работното място, можем да предприемем 

действия, за да ги избегнем или поне да ги сведем до минимум. 

Ефективната саморефлексия обикновено протича в процес от 5 стъпки, който след това 

се повтаря отново и отново. Това е цикълът на саморефлексия: 

Първата стъпка от процеса е осъзнаване: Първо, трябва да осъзнаем напълно какво се 

случва в настоящия момент - каква е ситуацията или проблемът, с който сме се 

сблъскали.  

Втората стъпка е осъзнатото възприемане: трябва да се съсредоточим върху нашите 

емоции/чувства.  

След това трябва да си поставим цели: За саморефлексията е важно да си поставяме 

цели. Това е единственият начин да проверим по-късно дали размисълът е бил 

успешен. На трето място, ако искаме да променим ситуацията или да намерим 

решение на проблема, трябва да си поставим цели за това какво искаме да постигнем. 

Четвъртата стъпка е да се планират конкретни действия: Това ще бъде начинът, по 

който ще променим поведението или отношението си, за да постигнем целите. 

Основният акцент тук е върху ефективността на отделните мерки и дали те водят до 

постигане на целта. 

Последната стъпка е интегриране на опита: Новопридобитият опит трябва да бъде 

интегриран в бъдещото ни поведение и отношение и това е последната стъпка. 

Анализираме резултатите от адаптираното ни поведение или отношение и ако те са 

удовлетворяващи, прилагаме това поведение/отношение в бъдещи подобни ситуации. 

Ако не, продължаваме да търсим възможни подобрения, като започваме нов цикъл на 

рефлексия.  

А сега, в следващите части от модула, ви предлагаме набор от дейности, които ще ви 

помогнат да изградите осъзнатост за работата си в цифрова среда и ще ви помогнат да 

промените поведението и отношението си, за да предотвратите и управлявате 

дигиталния стрес. 

Можете да прослушате материала тук. 

https://youtu.be/whI4XkQMulo


 

 

Задача 1  

Помислете накратко! 

Кои цифрови технологии сте използвали в работата си през последните 48 часа? 
Направете списък с тях и ги запишете: 

• Колко време сте прекарали, използвайки всяка една от тях? 

• Чувствате ли се удовлетворени, неутрални или неудовлетворени от 
резултатите от работата си? 

 

Задача 2  

Нека се съсредоточим върху способността да разпознаваме и разбираме собствените 

си чувства и емоции, докато използваме цифрови технологии на работното място. 

Помислете за емоциите и чувствата, които дигиталната работа предизвиква у вас. 

В записките с цифрови технологии, които сте използвали през последните 48 часа - 

посочете поне по една емоция за всеки елемент. Следният списък с емоции може да 

ви бъде от помощ: тревога, забавление, скука, неловкост, объркване, отвращение, 

вълнение, страх, интерес, радост, удовлетворение, съчувствие, триумф, объркване и 

т.н. 

Ако имате някакви симптоми на стрес (напр. главоболие), избройте и тях. 

Например: 

• Електронна поща - безпокойство, трудности при заспиване 

• Мобилен телефон - удовлетворение 

• Zoom за конферентна среща - отегчение 

 

Задача 3  

Обикновено тялото ни дава някои знаци, когато започнем да трупаме стрес. 

Проблемът е, че често не сме внимателни и не "слушаме тялото си". Практиката, 

наречена "Сканиране на тялото", има за цел да ни помогне да подобрим осъзнатостта 

си чрез изследване на усещанията на тялото. 

Направeте практиката сега и продължете да я изпълнявате ежедневно в продължение 

на минимум 1 седмица. 

Едва след като се научите осъзнато да разпознавате емоциите, свързани с работата ви 

в дигитална среда, можете да преминете към следващата стъпка - да работите върху 

негативните емоции, за да предотвратите стреса на работното място. 



 

 

Ето и една водена практика за сканиране на тялото: https://youtu.be/Y3TQnLRQmMY.   

 

Задача 4  

Следващата стъпка към подобряване на осъзнатостта е да работите за по-добро 
разбиране на собствените си ценности и как те определят поведението ви, докато 
работите в дигитална среда. Има лесен начин да откриете ценностите си (или ако 
смятате, че ги знаете, винаги е полезно да ги проверите още веднъж).  

Следвайте тези лесни за изпълнение стъпки: 

Стъпка 1: Кои са вашите трима герои? 

Стъпка 2: На какво се възхищавате в тях? 

Стъпка 3: Кои са вашите 3 основни ценности?  

От тук можете да изтеглите работен лист, който ще ви помогне да преминете през този 
процес: 

Можете да изтеглите работния лист от тук. 

 

Задача 5  

След като сте запознати със собствените си емоции, телесни симптоми и ценности, нека 
използваме 5-те стъпки от цикъла на саморефлексията, за да работим върху конкретен 
проблем, с който се сблъсквате в ежедневната си работа с цифровите технологии. 
БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ: Ще можете да отговорите на въпросите и да се възползвате от 
саморефлексията, само ако работите върху конкретен проблем, например "Получавам 
толкова много имейли!".  

1. Осъзнаване на настоящия момент 

Въпроси, които да си зададете: 

- Какво точно се случва? (напр. Имам твърде много съобщения, на които не съм 
отговорил/а в пощенската си кутия)  

- Защо тази ситуация ме кара да искам да променя нещо? (напр. Не искам да оставям 
работата си недовършена) 

2. Oсъзнато възприемане  

Въпроси, които да си зададете: 

- Чувствам се тревожен, защото имам твърде много съобщения, на които не съм 
отговорил в пощенската си кутия.  

https://youtu.be/Y3TQnLRQmMY
https://www.stress-less-project.eu/uploads/Ценности.pdf


 

 

- Какво точно е предизвикало тази емоция у мен? (напр. Не искам да карам 
хората да чакат и да се чувстват зле, защото не съм изпълнил/а нещо, което 
очакват от мен) 

3. Поставяне на цели  

Въпроси, които да си зададете: 

- Какви са моите ценности? 

- Влизат ли моите ценности в противоречие с някои аспекти на работата ми с 
дигитални инструменти? 

- Какво искам да постигна (напр. Искам тези имейли да не предизвикват нервност 
и безпокойство у мен)? 

4. Планиране на конкретни действия 

Въпроси, които да си зададете (за конкретния проблем, върху който 
разсъждавате): 

- Какво мога да направя, за да избегна негативните емоции в работата си с 
цифровите технологии?  

- Какво мога да подобря в работата си с цифровите технологии? Как мога да го 
направя - какви стъпки трябва да предприема? 

- Как да разбера, че действията ми дават резултат? 

5. Интегриране на опита 

Общи въпроси, които да си зададете: 

- Какво се получили добре и какво не се получи от действията, които предприех? 

- Имам ли нов модел на поведение, който да използвам в работата? 

- Какви нагласи ми помагат да избягвам негативните емоции и стреса? 

- Как мога да променя цялостното си преживяване в работата с дигитални инструменти 
на работното място? 

Горните въпроси имат за цел да улеснят саморефлексията ви. Разбира се, можете да 
разширите този набор от въпроси със свои собствени.  

 

Можете да изтеглите работния лист от тук. 

 

  

https://www.stress-less-project.eu/uploads/НА%20САМОРЕФЛЕКСИЯ.pdf


 

 

Задача 6  

След като сте направили един пълен цикъл на саморефлексия с въпросите, които сме 

ви подготвили, е време да създадете свой собствен набор от въпроси. 

И не се притеснявайте, в бъдеще няма да е необходимо да изготвяте отделен списък с 

въпроси за всяка ситуация! По-важно е да практикувате 5-те стъпки на 

саморефлексията, като използвате набор от любимите си въпроси. По този начин след 

определен период от време се развива автоматизъм, при който във важни ситуации 

следвате цикъла на саморефлексия съвсем естествено. Това ви дава възможност с 

лекота да правите саморефлексия при работа с цифрови технологии. 

Сега вземете химикал или използвайте цифрово устройство, за да създадете списък с 

любимите си въпроси за саморефлексия. 

 

Задача 7  

Писмото до себе си е друг метод за саморефлексия. Той се състои от три стъпки. Този 

метод е особено подходящ да ви подкрепи в случай на негативни чувства и да ви даде 

възможност по-лесно да се справите с дадената ситуация. Вземете химикал и хартия 

или цифрово устройство, на което можете да пишете. Осигурете си тихо място и време 

(около 30 минути) и започнете. 

Стъпки: 

1) Идентифициране: помислете за ситуации или за поведение (ваше), свързани с 

цифровите технологии, които лично вие считате за незадоволителни. Запишете ги в 

списък заедно с емоциите, които ги съпътстват. 

2) Записване: Сега си представете, че най-добрият ви приятел се сблъсква с тези 

проблеми и вие се опитвате да му окажете подкрепа и да му помогнете да намери 

положителен изход. Напишете писмо до този приятел (до себе си), в което проявявате 

съчувствие и разбиране към проблемите, които сте изброили.  

3) Конфронтация: когато възникнат такива проблеми, отворете писмото и използвайте 

съдържащата се в него подкрепа, за да преработите ситуацията и да можете да 

реагирате по-добре в бъдеще. Конфронтацията се повтаря няколко пъти, ако е 

необходимо. 

Изпълнете съзнателно всичките 3 стъпки на този метод и вижте как той ви помага да 

развиете по-дълбоко разбиране на собственото си поведение при работа с цифрови 

технологии. 

  



 

 

Задача 8 

Нека се върнем към първата дейност от този модул. Спомнете си списъка, който 

направихте за това кои дигитални технологии сте използвали в работата си през 48-те 

часа преди да започнете работа по Модула, и отговорeте на въпросите: 

- Колко време сте прекарали, използвайки всяка една от тях? 

- Чувствате ли се удовлетворени, неутрални или неудовлетворени от резултатите от 

работата си?  

Сега, ако трябва да планирате следващите 48 часа, бихте ли променили начина, по 

който използвате технологиите? Какво бихте направили по различен начин? 

 

Задача 9 

Поздравления, завършихте успешно модула „Дигитална осъзнатост“ от програмата 

STRESS-LESS! Ето какво научихте: 

- Какво е осъзнатост и саморефлексия = процес на задаване на въпроси и разбиране на 

собствените мисли, емоции, ценности и действия, за да научите повече за себе си и 

индивидуалното си поведение. Това са ценни инструменти за оптимизиране на 

поведението. 

- Кои са стъпките на цикъла на саморефлексията: 1) Осъзнаване на ситуацията; 2) 

Осъзнато възприемане; 3) Поставяне на цели; 4) Планиране на конкретни действия; 5) 

Интегриране на опита. 

- Два ефективни метода за саморефлексия: 1) набор от въпроси за ефективна 

саморефлексия и 2) писмо до себе си, което може много да ви помогне, когато 

възникнат у вас негативни чувства в дадена ситуация. 

Използвайте саморефлексията, за да подобрите информираността си относно работата 

си с дигитални инструменти! 

Ако искате да продължите пътуването към намаляване на дигиталния стрес, изберете 

друг модул от тази програма. 

 

 

 

 

 


