
 

 

МОДУЛ 3: „ЕДНА ЗАДАЧА“ 

Въведение  

Имате ли понякога чувството, че не сте постигнали нищо в края на работния ден? 

Смятате ли, че просто прескачате от една задача на друга, но всъщност не завършвате 

нищо? Тогава разбирането и усвояването на концепцията за стратегията „Една задача“ 

ще ви бъде от полза! В този модул ще ви обясним какво представлява стратегията за 

изпълнение на една задача и защо и как трябва да я следвате. Ще ви предложим и 

някои дейности, които ще ви помогнат да развиете вършенето на само едно нещо в 

даден момент като стил на работа. 

През последните десетилетия светът на работата се промени бързо. 

От една страна, бяха добавени многобройни нови канали за комуникация (като 

смартфони, социални мрежи и др.), а от друга, скоростта на работа се увеличи.  

За много хора вършенето на много неща едновременно изглежда е решението. 

Изглежда, сякаш това е най-добрият начин да се свърши много работа за кратко 

време. И очакваме, че ако вършим много неща наведнъж, ще бъдем невероятно 

продуктивни, ефикасни и често дори по-добри от другите. Може би дори си мислим: 

"Вижте колко много неща успявам да свърша едновременно, докато вие сте заети 

само с една задача. "  

Ако обаче смятаме, че сме много продуктивни и успешни, когато работим по този 

начин, всъщност грешим. В многобройни изследвания са разгледани резултатите от 

вършенето на едно и съответно на много неща едновременно и ето какво са 

установили те: 

• вършенето на много неща едновременно води до по-голям брой грешки и 

загуба на време;  

• когато работим по различни задачи едновременно, коефициентът ни на 

интелигентност спада до нива, сякаш сме били будни цяла нощ; 

• хората, които особено често прекарват времето си, използвайки едновременно 

различни цифрови медии (например изпращане на текстови съобщения, докато 

гледат телевизия), показват известно мозъчно увреждане, което се отразява на 

вземането на решения и контрола на импулсите. 

От друга страна, научно доказано е, че работата върху една задача: 

• е по-бърза; 

• дава по-добри резултати; 

• прави хората по-удовлетворени. 

Причината, поради която вършенето на няколко неща едновременно не е ефективно, 

е, че мозъкът ни работи добре само когато се концентрираме върху едно нещо. 



 

 

Стратегията „Една задача“ представлява следното: 

Това е практиката да се посветиш на дадена задача и да сведеш до минимум 

потенциалните прекъсвания, докато задачата не бъде завършена или не мине 

значителен период от време.  

Работата по една задача контрастира с вършенето на няколко неща едновременно, 

което представлява способността за разпределяне на вниманието между няколко 

задачи. Според Ърл Милър, професор по неврология в Масачузетския технологичен 

институт, хората само си мислят, че вършат много неща едновременно. Всъщност те 

превключват бързо между задачите и при всяко превключване се добавя когнитивен 

стрес, който се натрупва и в крайна сметка може да доведе до умора, претоварване и 

прегаряне. 

Работата по една задача е изключително важна при работа с цифрови технологии, тъй 

като цифровите технологии могат силно да изкушат хората да вършат няколко неща 

едновременно. Освен това известията от приложенията и социалните мрежи могат да 

предизвикат постоянно разсейване и прекъсване на работния процес. 

За да избегнете стреса и прегарянето в цифровата ера, най-доброто, което можете да 

направите, е да изградите своя лична стратегия за вършене на само едно нещо в 

определен момент и да я следвате. 

Това ще изисква от вас постоянство и отдаденост, но резултатът ще си заслужава. 

Изпълнете дейностите, които сме ви подготвили, за да изградите стратегията си за 

работа по една задача. 

Можете да прослушате материала тук. 

 

Дейност 1 

Преди да започнете работата си днес (или утре), подгответе план със задачите си за 

целия ден (например чрез създаване на таблица) и отделете време за всяка задача. 

Опитайте се да следите и управлявате внимателно времето за всяка задача през деня. 

Внимание: когато пишете плана си за задачите, отделете разумно време за всяка 

задача, която трябва да предприемете и изпълните през деня.  

 

Дейност 2 

Погледнете плана, който сте направили вчера, и проверете дали сте успели да го 

следвате и да го изпълните. 

Ако да, поздравления! Свършили сте страхотна работа! 

https://youtu.be/sx392xnamTg


 

 

Ако не, не си струва да бъдете строги към себе си или да обвинявате другите. 

Сега е моментът да бъдете напълно честни към себе си, като проверите плана си от 

вчера и отговорите на следните въпроси: 

1. Чувахте ли някакъв фонов шум, докато работехте по задачите си: напр. звънене 

на телефон, звуци от известия, музика, разговори на хора, дъжд и т.н.? 

2. Спирахте ли да работите по планирана задача, за да: 

a. проверете имейла си; 

b. отговорите на съобщение; 

c. приемете телефонно обаждане; 

d. четете новини онлайн или да влезете в социалните мрежи (напр. 

Facebook, Twitter и др.)? 

3. Успяхте ли да се съсредоточите върху всяка задача от плана си? 

4. Успяхте ли да изпълните плана си и да завършите успешно всички задачи?  

Направете списък на нещата, които смятате за основни разсейващи фактори за 

работата ви. 

 

Дейност 3 

Преди да започнете работата си днес (или утре), изгответе план със задачите си и 

отделете време за всяка задача.  

След опита си от предишните задачи вземете решение да избягвате основните неща, 

които ви пречат и разсейват от работата. 

Добре е през деня да отделите „тихо време“ за задачи, които изискват по-дълбоко 

съсредоточаване. "Тихото време" означава, че през това време не сте достъпни: 

прозорецът с имейла ви е затворен, също и всички социални медии, звукът на 

телефона ви е изключен, както и известията. Ако се нуждаете от такова "тихо време", 

не забравяйте да предупредите колегите/шефа/семейството си за това и да зададете 

вариант за спешна комуникация, който те да могат да използват при нужда. 

 

Дейност 4 

Първоначално: Помислете кратко: Как се справихте със задачата от вчера? 

Знаете ли, че можем да тренираме мозъка си да се съсредоточава и концентрира? 

Ето една практика, която може да ви помогне да подобрите и укрепите способността 

си за съсредоточаване: 

https://youtu.be/f3COjvPikYg 

Опитайте и ако ви хареса, продължете да го правите и следете резултатите си. 

https://youtu.be/f3COjvPikYg


 

 

Дейност 5  

Ето още една техника за фокусиране върху конкретни задачи. Това е упражнение за 

дишане, което може да повиши ефективността и концентрацията, като същевременно 

е мощно средство за облекчаване на стреса. То се използва от всички - от спортисти до 

военноморските части на САЩ, полицаи и медицински сестри. Тази техника може да 

бъде много полезна за намаляване на дигиталния стрес. Нарича се още квадратно 

дишане, защото се състои от 4 стъпки: 

Стъпка 1: Вдишайте, като броите до четири бавно. Усетете как въздухът влиза в 

дробовете ви. 

Стъпка 2: Задръжте дъха си за 4 секунди. Опитайте се да не издишвате в продължение 

на 4 секунди. 

Стъпка 3: Бавно издишайте през устата си в продължение на 4 секунди. 

Стъпка 4: Задръжте дъха си за 4 секунди. Опитайте се да не вдишвате в продължение 

на 4 секунди. 

Повторете това упражнение колкото пъти можете. 30 секунди дълбоко дишане ще ви 

помогнат да се почувствате по-спокойни и контролиращи ситуацията. 

 

 

Дейност 6 

Понякога, независимо колко добре сме планирали работния си ден, ще се сблъскаме с 

прекъсвания, които трябва да приемем, например шефът ни ще се обади и ще ни 

възложи нова приоритетна задача. 

Когато плановете ни се променят, обикновено изпадаме в паника или се объркваме. В 

такива случаи медитацията за съсредоточаване или техниката за квадратно дишане 

може да ни помогнe да влезем отново в ритъм. 

След като се успокоим и поемем контрола, трябва да пренаредим приоритетите на 

задачите в дневния си план. 



 

 

Така нареченият принцип на Айзенхауер за категоризиране на задачите може да 

помогне много. Ето кои са категориите задачи, които трябва да използваме при 

планиране: 

-Важна и спешна: задачата трябва да бъде изпълнена днес и да се работи върху нея 

внимателно. 

-Важна, но не спешна: задачата може да бъде изпълнена в друг ден. 

-Спешна, но не важна: задачата може да бъде делегирана. 

-Не е спешно, не е важно: задачата може да бъде премахната. 

Този принцип има положителен ефект върху благосъстоянието и мотивацията, особено 

в случай на многобройни прекъсвания. 

Ако се опасявате, че приоритетите ви се различават от тези на шефа ви, обсъдете ги с 

него/нея и по този начин ги потвърдете или коригирайте. 

 

 

 

Дейност 7 

Време е да обърнете внимание на дневните планове, които създавате за работните си 

задачи, и да проверите: Планирате ли време за почивка? 

Ако не, просто го направете сега. Прилагайте правилото - 30 минути/2 часа: Движете се 

поне на всеки тридесет минути, макар и за кратко, и никога не стойте седнали повече 

от два часа. 

Когато изпълнявате само една задача, е важно да правите почивки. Внимателното 

съсредоточаване изисква време и усилия, а вниманието ни е ограничен ресурс. Всеки 

път, когато приключите сесията за съсредоточаване, независимо дали е 25 минути или 

час, се уверете, че правите подходяща почивка. 

 



 

 

Дейност 8  

Важно е как започваме работния си ден, но също така е важно как го завършваме и 

какво научаваме от него, за да се справим още по-добре на следващия ден. 

Ето едно упражнение, което може да ни помогне да бъдем по-осъзнати за деня си. То 

се нарича "Упражнение с пет пръста". Просто го направете в края на деня. 

 

Преминете през всеки пръст, като започнете от палеца, и запишете отговорите си на 

следните въпроси: 

• Палец: Означава типичното "харесвам". Какво беше добро днес? 

• Показалец: Какво научих днес? 

• Среден пръст: Какво беше лошо днес? 

• Безименен пръст: Какво укрепи връзката ми с моите 

колеги/партньори/клиенти? 

• Кутре: Какво не ми достигна днес? 

Сега преминете отново през въпросите и им отговорете пак, като вземете предвид 

използването на цифровите технологии в работата си днес. 

Има ли разлики в отговорите ви? 

Ако да, защо не го споменахте в първоначалните си отговори? 

Имайте предвид, че цифровата среда оказва огромно влияние върху работата и 

живота ни и трябва да се съобразяваме с нея, за да управляваме правилно дейностите 

си.   

 

Дейност 9 

Сега разполагате с набор от инструменти/техники за фокусиране, планиране и 

прилагане на стратегията „Една задача“ в ежедневната си работа! Надяваме се, че ще 

се забавлявате, като изпробвате всяка една от тях!  

Време е за последната дейност: Създайте своя собствена стратегия за изпълнение на 

задачите си една по една и я следвайте ежедневно. 

Ако искате да продължите пътя към намаляване на дигиталния стрес, изберете друг 

модул от тази програма. 


