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практическо приложение на междукултурните 
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ЧАСТ B: Насоки за справяне с 
предизвикателствата на културното 
многообразие в обучителния процес  

0. Въведение 
1. Дефиниране на културата: Представяне на основни термини 
2. Културна осведоменост: Работа със симулации 
3. Междукултурни компетенции: Оценка и развитие в ПОО обучение  
4. Сравняване на култури: Разбиране на културното многообразие 
5. Културно-специфично обучение 

0. Въведение 

В ролята си на ПОО преподавател, може би често Ви се иска да имате по-дълбоки 
познания относно културата и нейното влияние върху поведението на индивидите.  

Може би организирате обучения за развитие на комуникативни умения сред обучаеми от 
разнообразни култури и искате да накарате всички да се чувстват комфортно, да задават 
въпроси и да взимат активно участие в дискусии.  

Може би пък работите като мениджър на екип в ИТ сектора, и в рамките на екипа са се 
сформирали по-малки групи от представители на сходни култури.  

Може би работите в сектора на здравеопазването и смятате, че Вие и Вашите колеги 
трябва да общувате по-ефективно с пациенти от други култури.  

В контекста на днешната културно разнообразна работна среда, ПОО поставя редица 
нови предизвикателства и въпроси, например:  

• Как мога да гарантирам, че обучителният процес ще е полезен за всички? Културните 
фактори не трябва да бъдат пречка, но нямам възможността да адресирам всяко 
културно различие поотделно.  

• Обучаемите срещат проблеми, породени от културното многообразие. Как мога да 
им помогна да се справят с тези различия?  



 

 

 CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи 
за подобряване на междукултурните умения 

в сферата на ПОО 
2018-1-DE02-KA202-005051 

 

 

2 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява 

само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация. 

 

• Обучаемите са наясно, че културният произход може да бъде много разнообразен, 
но не знаят как да се справят с различията. Как мога да им помогна да се чувстват по-
комфортно, когато адресират тези различия?  

• Бих искал да подкрепя клиента си с организирането на обучение за конструктивно 
справяне с културните различия - как мога да го направя? 

Платформата CIT4VET предлага идеи и съвети, инструменти и теория, които ще Ви 
помогнат да намерите отговори на въпроси като тези описани по-горе. В този раздел ще 
намерите насоки как да се справите с влиянието на културата и културното многообразие 
в процеса на обучение. 

Структурата на насоките е вдъхновена от SuGar Funnel, разработен от Гари Томас и Сюзън 
Драназ (2019), за да предостави систематичен преглед на типичните методи и 
съдържание на междукултурното обучение. Това е инструмент за дизайн на 
междукултурно обучение, който свързва обучителните цели, съдържанието и методите и 
предлага подходяща последователност за тяхното адресиране. "Фунията" започва с обща 
информация за културата като въвеждащ материал, отговарящ на различни цели и 
формати на обучението, и завършва със специфични за културата теми, като целите и 
формата са изцяло съобразени с обучаемите.  
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1. Дефиниране на културата: Представяне на основни термини 
Когато организирате междукултурно обучение, ще трябва да въведете някои ключови 
понятия и теоретични предположения. В този раздел представяме различни начини, по 
които бихте могли да въведете концепции и теория по един ангажиращ вниманието и 
интерактивен начин. 

2. Културна осведоменост: Работа със симулации  

Този раздел обяснява понятието за културна осведоменост и защо тя е толкова важна. 
Ще научите за културните симулации като един ангажиращ и атрактивен метод за 
повишаване на културната осведоменост на обучаемите. Ще представим възможните 
рискове при прилагането на симулации и как можем да управляваме тези рискове. 
Поместили сме и примерен контролен списък за работа със симулации и упражнения в 
по-общ контекст. Накрая е представен и един подробен пример за конкретна културна 
симулация, както и препратки към допълнителни симулации, разработени от експерти в 
областта на междукултурното обучение.  

 

3. Междукултурни компетенции: Оценка и развитие в ПОО обучение 
В този раздел ще обсъдим значението на междукултурните компетенции в 
междукултурното обучение. Развивайки тези компетенции, Вашите обучаеми могат да 
започнат да насочват повишената си културна информираност и познания за различните 
култури в смислени и насочени действия. Разделът ще Ви помогне да решите върху кои 
междукултурни компетенции да се съсредоточите по време на обучението си и как да 
изберете между наличните инструменти за оценка на междукултурните компетенции. 
Където е приложимо, ще посочим упражненията и учебния материал за развитие на тези 
компетенции, които са предоставени в базата данни CIT4VET. 

4. Сравняване на култури: Разбиране на културното многообразие  
Този раздел предоставя примери как бихте могли да представите културните концепции 
чрез моделите „лук“ или „айсберг“ на група обучаеми, по един интерактивен, ангажиращ 
процес, който да насочи вниманието им върху практическите последици от сесията. Ще 
намерите и полезни съвети за представяне на по-взискателните модели на измерения на 
културните различия, най-добрите от които се основават на задълбочени проучвания. 
Също така, ще илюстрираме практическите измерения на теоретичните модели, 
използвайки примера за култура с ниска/висока властова дистанция, предложен от Geert 
Hofstede (2005; Hofstede, Hofstede и Minkov, 2017). В раздела ще намерите линкове към 
въпросници, които обучаемите могат да използват, за да проучат по-подробно 
културните измерения, както и пример за „критичен случай“, с въпроси за размисъл, 
илюстриращи влиянието на културните измерения по отношение на ниската или 
високата властова дистанция.  

5. Културно-специфично обучение 
Ако Вашите обучаеми имат желание да добият по-задълбочена представа за една или 
няколко специфични държави и техния културен контекст, то този раздел ще 
представлява особен интерес за Вас. Специфичната за дадена култура информация е 
много полезна за създаване на представа относно религиозния произход, историческото 
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развитие, както и устройството и функционирането на политическите и социални 
институции в държавата. Има разнообразни методи за проектиране на подобно 
обучение, като например казуси и реални истории (накратко описани в раздел 4), както и 
техники базирани на подхода към културните стандарти (вж. Kinast, Schroll-Machl, Thomas 
and Weston-Horsmann, 2010). По отношение на различните култури и държави, много 
често очакванията на обучаемите се ограничават до това да получат списък със 
забранено и позволено поведение и неща, които трябва или не трябва казват. В този 
раздел обаче, ще дискутираме как да представим подобен списък по един значим и 
конструктивен начин. 

Пожелаваме Ви ползотворна и приятна обучителна сесия!  
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1. Дефиниране на културата: Представяне на основни 
термини  

Като ПОО преподавател, предоставящ обучение в сферата на междукултурните умения и 
концентриран върху повишаване на междукултурните компетенции на обучаемите, 
може би сте забелязали, че в началото на обучението е полезно да представите на 
участниците някои ключови термини, определения и теория, за да могат да добият по-
детайлна представа и по-задълбочено разбиране върху темата.  

В този раздел ще представим два атрактивни и ефективни начина за въвеждане на нова 
теория. 

1. Методът „обърната класна стая“  

Въвеждане на ключов термин XXXX (например „култура“).  

1. Разделете участниците по двойки или малки групи.  

2. Помолете ги в рамките на двойката/групата да обсъдят какво означава за тях 

термина XXXX (например „култура“)  

3. Нека всяка двойка/група запише накратко (с една дума или кратка фраза) тяхното 

общо или различно разбиране на термина. Можете да използвате всякакъв вид 

хартия, включително и флипчарт, който участниците могат да представят на 

останалата част от групата след приключване на всички дискусии.  

4. Кажете на участниците да бъдат готови да споделят своите открития с цялата 

група. 

5. Когато прецените, че участниците са стигнали до заключение, помолете ги да 

споделят своите мисли с цялата група.  

6. Позволете на участниците да демонстрират своите изводи, като покажат 

флипчарта, на който са ги записали.  Като алтернативен метод можете да вземете 

хартията на някоя група/двойка и да я закачите на дъската, докато участниците 

обясняват какво са написали. Повторете тази процедура, докато всички участници 

не споделят своите карти. 

7. Благодарете на участниците за техния принос.  

8. Кажете на участниците, че ще представите една (или повече) добре известна (и) 

дефиниция (и) на термина. Обяснете, че аспектите на това, което те вече събрали 

и заключенията до които са достигнали, се съдържат в дефиницията, която ще 

представите. 

9. Ако имате разнообразни групи участници, може да ги помолите първо да 

дефинират понятието „култура“ и след това да добавят някои конкретни примери 

от собствения си културен произход; например специфични традиции, обичаи и 

ценности. Това добавя по-конкретно измерение на теорията. 
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Понякога участниците в обученията могат да се почувстват „затрупани“ от твърде много 
теория. Въвеждането на дефиниции на ключови термини или други части от теорията по 
„активен начин“, помага да се намали негативната реакция от страна на някои обучаеми. 
Този дидактически подход отразява идеята за „обърната класна стая“: представяне на 
теорията, след като участниците са обсъдили концепцията. След като са споделили 
своите мисли, участниците ще бъдат достатъчно любопитни и готови да сравнят своите 
изводи и мисли с общоприетите. 

2. Споделяне на истории 

За да представите концепцията за „култура“, помолете участниците да работят в малки 
групи, в рамките на които да разкажат за ситуации, в които им се е искало да разполагат с 
повече информация за спецификите на някоя култура. След това трябва да изберат най-
добрата и атрактивна история, която да представят пред останалата част от групата. Всяка 
група има 15 минути за това упражнение.  

След изтичане на времето, съберете историите от всяка група. Можете да ги помолите да 
ги опишат на флипчарт и да ги озаглавят.  

След това, попитайте групата как би определила понятието „култура“. В повечето случаи, 
те биха изброили аспекти на културата като религия, традиция, норми и ценности, които 
трябва да се запишат на флипчарт. След като са изброени достатъчно аспекти, можете да 
представите определението за култура, което смятате за най-подходящо. Очаквайте ги да 
попитат към коя група се отнася определението Ви за култура. В учебните материали на 
уебсайта CIT4VET, в Модул 1: Концепции за култура, ще намерите информация как 
различните автори отговарят на този въпрос: [https://cit4vet.erasmus.site/module-1-the-
concept-of-culture/] 

Чрез метода за разказване на истории, обучаемите ще добият по-ясна представа за 
своите интеркултурни преживявания и ще разсъждават върху културното многообразие. 
Историите, които изберат ще предоставят интересни примери, към които можете да се 
върнете по време на следващите обучителни сесии, а освен това ще Ви помогнат да 
добиете ясна представа за нивото на групата и на кой етап от обучението ще можете да 
представите по-взискателните и сложни теми от междукултурното обучение. 

  

https://cit4vet.erasmus.site/module-1-the-concept-of-culture/
https://cit4vet.erasmus.site/module-1-the-concept-of-culture/
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2. Културна осведоменост: Работа със симулации  

Въведение  

Терминът „междукултурна осъзнатост/осведоменост“ се отнася до собственото 
разбиране на индивида относно приликите и разликите между хората по отношение на 
културата. Междукултурната информираност не е еднакво изразена при всички 
индивиди и може да бъде допълнително придобита и развита. 

Терминът се свързва с модела и концепцията на Милтън Дж. Бенет за изграждане на 
междукултурна чувствителност (Developmental Model of Intercultural Sensitivity, DMIS), 
който описва нарастващо усложняване при междукултурните отношения от страна на 
индивидите. Той смята, че в процеса на обучение хората преминават през различни 
етапи, започвайки от „етноцентризъм“ и стигайки до „етнорелативизъм“. Първите три 
фази на модела се характеризират с етноцентризъм, т.е. убеждението, че познатите на 
индивидите културни стандарти се намират в центъра на реалността и са по-добри от 
тези на околните. През тази първа фаза, обучаемите нямат никакви или имат много бегли 
познания относно другите култури. В следващите три етнорелативни етапа „другостта“ и 
различията все повече се осъзнават, приемат и интегрират (Ang-Stein 2015).  

Защо е полезно да използвате симулации в процеса на обучение?  
Участието в симулационни дейности по време на обучение отваря много врати за 
участниците и им помага да възприемат междукултурния опит по нов и различен начин. 
Симулациите често се използват като инструмент в междукултурното обучение за 
ангажиране на участниците и повишаване на междукултурната им информираност. 
Симулациите са вградени в теорията за експерименталното обучение и следователно се 
смятат за подходящ метод за комбиниране на когнитивно и емоционално учене с цел 
постигане на насочен към действие обучителен резултат. Можете да се запознаете с 
ръководството за провеждане на симулации на следния линк: 
https://cit4vet.erasmus.site/developing-simulations-for-intercultural-trainings 

Използването на симулативни дейности и игри по време на обучения често предизвиква 
силен „АХА! Ефект“ (see Behrnd 2010), защото симулациите имат предимството да 
изваждат на показ приликите и разликите между различните култури, ценности, 
вярвания, поведение на индивидите и др.  

Поради тази причина симулациите често се правят в началото на обучението, с цел да се 
повиши любопитството на участниците към темата. Те могат да се прилагат и през 
втората половина на обучението, когато става дума за илюстриране на различни начини 
на действие и нагласи между културите. 

https://cit4vet.erasmus.site/developing-simulations-for-intercultural-trainings
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Какви рискове носи провеждането на симулации по време на междукултурно 
обучение?  
Когато работят добре, симулациите са много мощен инструмент, който включва 
обучение на познавателно и емоционално ниво. Но не винаги те постигат желания 
резултат. Ето и някои от възможните причини за това:  

1. В зависимост от своя културен произход, някои участници много по-лесно от 

други се ангажират да участват в интерактивни упражнения.  Имайте предвид, че 

при някои култури отношенията учител-ученик са много по-официални, отколкото 

при други (вж. Hofstede 1999; Модул 3).  

2. Бъдете винаги подготвени да компенсирате емоционалните реакции. Като 

обучител трябва да разберете, че всяко поведение или реакция от страна на 

участниците е приемливо и възможно. Обучаемите сами преценяват до каква 

степен да се включат в дейностите и колко интензивен трябва да бъде опита им 

от преживяването. Хофстеде (1999) предупреждава, че “симулациите могат да 

бъдат контрапродуктивни, ако тяхната цел влезе в открит конфликт със силните 

мнения и убеждения на участниците” (вж. също Ang-Stein 2015). Имайте предвид, 

че емоциите на обучаемите могат да се отразят и върху Вас като обучител. Бъдете 

подготвени да се сблъскате с разнообразните чувства и емоции, които 

обучаемите предизвикват у Вас. В такива случаи, е по-добре да поставите ясно 

разграничение между Вас и обучаемите.   

3. Симулациите могат да се окажат неефективни когато сценария, ролите на 

участниците и задачата са прекалено сложни, прекалено опростени или 

неподходящи за обучаемите. (вж. Hofstede 1999, Ang-Stein 2015). В такива случаи 

участниците могат да останат с впечатлението, че сценарият е нереалистичен.  

4. Симулациите може да не сработят добре, когато участниците не са се 

идентифицирали до необходимата степен с техните роли. В тези случаи те няма 

да "чувстват" симулациите. Това означава, че обучението няма да е достатъчно 

интензивно на емоционално ниво. 

 

Как можете да елиминирате рисковете и неефективността?  
1. За да сте сигурни, че обучаемите ще проявят желание да участват в симулационна 

дейност или игра, поискайте допълнителна информация относно техния културен 

произход. Ако не са свикнали да работят в интерактивна обучителна среда, 

отделете необходимото време да им обясните защо подобен обучителен опит ще 

им е много полезен при бъдещи интеркултурни преживявания.  

2. За да ангажирате участниците в симулация, инвестирайте достатъчно време в 

задълбочено разработване на идеята, сценария, ролите и т.н. Приспособете я към 

нуждите им (вижте също Behrnd 2010). 
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3. За да сте сигурни, че обучаемите ще участват в симулацията, дайте им много ясни 

инструкции за провеждането на дейността, помагайте им и ги насочвайте по 

време на подготовката на техните роли, насърчете ги да се идентифицират със 

своята роля и да влязат изцяло в нея. (Hofstede 1999). 

4. Помислете предварително за емоциите, които може да предизвика симулацията. 

Бъдете готови да се справите с тях.  

5. За да избегнете неефективността на симулацията, уверете се, че въпросите за 

дискусия и обратна връзка са подходящи и ориентирани към спецификите на 

участниците и конкретната дейност. Дайте достатъчно пространство и 

възможност на участниците да изразят своите емоции (Hofstede 1999) и се 

опитайте да подхраните интереса им към други култури (Ang-Stein 2015).  

 

Какви са ползите за участниците?  
Като техника от експерименталното обучение, симулацията дава възможност на 
обучаемите да се сблъскат с нови интеркултурни преживявания в безопасна и 
контролирана среда (Hofstede/Pedersen 1999). По този начин те се обучават на различни 
нива:   

Симулациите могат да засилят личностния растеж, като предоставят възможност за 
промяна на поведенческите модели и отношението към други култури. По време на 
участието си в симулации участниците осъзнават, че развиването на нагласи като 
откритост, толерантност, гъвкавост и съпричастност могат да им бъдат полезни по време 
на всяка междукултурна среща (виж Behrnd 2010).  

По време на участието си в симулациите, участниците практикуват и развиват 
комуникативните си умения, които са от ключово значение за успеха на всяко общуване, 
като например умения и техники за слушане, даване и получаване на обратна връзка, 
стратегии за директна и индиректна комуникация и т.н. (вж. Hofstede 1999). 

Участниците могат да тестват и практикуват нови стратегии за действие и решаване на 
проблеми, без да се притесняват от „социални санкции“. (вж. Behrnd 2010). 

Благодарение на простия и недвусмислен начин на създаване на интеркултурни 
преживявания сравними с реалния живот, симулациите са много полезен инструмент в 
междукултурното обучение. Разработени правилно и адаптирани към потребностите и 
обучителните цели на целевата група, симулациите са приложими и ефективни при по-
голяма част от обучаемите.  

В базата данни с ресурси CIT4VET, можете да намерите примери за познати и ефективни 
симулации, например:  

• Visiting the Derdians https://cit4vet.erasmus.site/Derdians 

• BAFA BAFA https://cit4vet.erasmus.site/BAFA 

https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=5
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=15
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Ето и още няколко примера за ефективни симулации:  

AFTER NAFTA – Упражнение за междукултурни преговори (Бътлър, 1996): ролева игра за 
поне двама участници. Както е видно от заглавието, симулацията може да се използва, за 
да позволи на участниците да изпитат различни стилове на преговори в разнообразни 
културни среди. 
ALBATROS (Gochenour, 1993): ролева игра за групи. Участниците си представят, че 
посещават „Остров Албатрос“ и са поканени да наблюдават обичаите по посрещане от 
страна на местното население.  
BARNGA (Thiagarajan & Steinwachs, 1990): групова игра с карти. Участниците добиват 
реална представа относно поведението на индивидите според различни ценности и 
правила.  
ECOTONOS – симулация за сътрудничество между културите (1995 г.): Сложна ролева 
игра, която позволява да се изпитат нови правила на поведение, ценности и културни 
възможности.  

За повече примери, можете да видите и Fowler, S. M. and Pusch, M. D. (2010). 

 

Контролен лист при организиране на симулации и 
други упражнения 

1. Симулациите, ролевите игри и упражненията, които 

сте подбрали, подходящи ли са за постигане на 

обучителните цели?  

2. Симулациите, ролевите игри и упражненията, които сте подбрали, подходящи ли 

са за Вашата целева група обучаеми? 

3. Имате ли всички необходими помощни материали за ефективното провеждане 

на симулациите и другите упражнения?  

4. Подготвили ли сте достатъчно копия на инструкциите за провеждане на 

дейностите, които да раздадете на участниците?  

5. Старателно ли сте се подготвили за фазата на дискусия, разбор и оценка на 

дейността? Готови ли сте да подпомогнете участниците при анализа на 

интеркултурните елементи на симулацията/упражнението и достигането до 

необходимите заключения?  

6. Подготвени ли сте постоянно да наблюдавате и усещате груповата динамика и 

процеси?  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1046878109352204
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1046878109352204
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7. Готови ли сте да стимулирате и окуражите участниците да проявят желание да се 

включат в дейността?  

8. Готови ли сте да помогнете на своите участници в опознаването на себе си, 

обичайното им поведение и нагласи? 

9. Ще позволите ли автентичното самоопределяне от страна на участниците, дори 

когато те демонстрират съмнения, отпор или отказ да участват в упражнението? 

Тези реакции са полезни и за илюстриране на културното поведение. 

10. Подготвени ли сте да отговорите на въпросите на участниците, как биха могли да 

приложат наученото в своя културен контекст и по време на интеркултурните си 

преживявания? 
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Пример за симулация 

1. Заглавие: BAFA BAFA 

2. Цел на симулацията:  

Целта на тази симулация е повишаване и засилване на междукултурната 
осведоменост, както и възпитаване на междукултурно сътрудничество. 

Този тип дейност мотивира участниците да анализират и изследват нови видове 
поведение, за да могат да разберат по-добре другите култури. Участниците 
трябва да бъдат поставени в ситуация, в която трябва да си взаимодействат 
спонтанно, за да могат да се сблъскат с непознати за тях модели на поведение. 
Дейността кара участниците да търсят нови начини за по-лесно разпознаване и 
преодоляване на междукултурните предизвикателства. 

3. Интеркултурен сценарий: 

Основната концепция на симулацията се състои в това, че една група участници 
представя една култура, а втората група – друга. Целта е двете групи и култури да 
намерят начин за комуникация и разбирателство.  

Алфа и Бета представляват две различни култури. Двете групи се срещат, за да се 
опитат да научат повече за съответните социални правила и норми, като си 
взаимодействат помежду си. Алфа културата е силно йерархична и семейно 
ориентирана. Взаимоотношенията и физическата връзка са много важни. Алфа не 
са много конкурентни. 

Бета културата е силно конкурентна. Тяхната философия е „времето е пари“. 
Статутът на индивида е свързан с материалните богатства, получени в резултат на 
добро представяне в работата. Бета обичат да търгуват и да преговарят, те дори 
са разработили определен език за търговия. 

Нарушаването на социалните норми води до санкции.  

4. Конкретни задачи за участниците/отборите/обучителите: 

 
За отборите: По време на подготовката за преговорите групите нямат право да 
общуват една с друга, тъй като не им е позволено да разберат целите на 
преговорната стратегия на противниковата страна, нито междукултурния 
сценарий на другата група. Всяка група получава писмена задача и време да 
прочете инструкциите и да реши как да процедира и какви действия да 
предприеме за постигане на успех.  
 
Симулацията приключва, когато всички участници от двете групи са общували 
помежду си.  
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Задачите за контролиращия процеса обучител са следните:  

• Подпомагане разпределянето на участниците в два отбора  

• Раздаване на съответните сценарии за групи А и Б  

• Предоставяне на кратко въведение в дейността и описание на ситуацията  

• Гарантиране, че участниците от двата отбора нямат възможност за 

комуникация преди стартиране на преговорите 

• Гарантиране, че поведението на двете групи отговаря на съответните им 

културни стандарти  

• Модериране на анализа, оценката и обратната връзка след приключване 

на симулацията  

• Събиране на резултати в писмена форма   

5. Сценарий за отбор A: 

Културният сценарий на Алфа:  

• Физически контакт: Алфа обичат физическия контакт и докосването на 

събеседника си. Избягването на физически контакт се приема като 

послание „Не те харесвам“. 

• Поздрав: При общуването помежду си, Алфа докосват лявата ръка на 

събеседника си точно под лакътя и казват „как е Вашето семейство?“. Те 

никога не правят така с непознати. Когато се запознават с представители 

на други култури, те докосват събеседника си по лявата ръка.   

• Вътрешни взаимоотношения и социална йерархия: Социалният ранг е 

много важен за Алфа.  

• Отношение към непознати и чужденци: Алфа са дружелюбни и учтиви 

към непознатите. Спазването на приетите начини на комуникация и 

поздрав е от изключителна важност за тях.  

• Езикови и комуникационни навици: Преди стартиране на разговор, Алфа 

извършва физически контакт. Алфа представителите обичат да говорят за 

семейството си. Прието е по-възрастните членове на групата да водят 

разговора. 

• Междуполови взаимоотношения: Жените Алфа могат да започнат 

разговор само с други жени Алфа, Мъжете от своя страна, могат да 

стартират разговор както с други мъже, така и с жени Алфа. Нарушаването 

на това правило се приема за голяма обида.  

•  Цели на Алфа: Алфа обичат да колекционират и търгуват с дребни вещи. 

Тези предмети се приемат за валута на групата.  

 
6. Сценарий за отбор/обучаем В: 
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Културният сценарий на Бета: 

• Физически контакт: Бета избягват физическия контакт и го намират за 

неприятен. Те не биха търгували с никого, който ги докосне по рамото.  

• Поздрав: Бета поздравяват с приятелско кимване с глава.  

• Вътрешни взаимоотношения и социална йерархия: За Бета социалният ранг 

не играе голяма роля. Мъжете и жените са равни. Бета обаче са много 

конкурентни. Личното и социалното удовлетворение са свързани с 

материалното богатство, получено чрез упорит труд. 

• Отношение към непознати и чужденци: Бета се държи с непознати, както 

помежду си. Непознатите се приемат топло и учтиво.  

• Езикови и комуникационни навици: Бета обичат да говорят за работа.  

• Междуполови взаимоотношения: Няма разлики между половете при 

взаимоотношенията между тях.   

• Цели на Бета: Бета обичат да търгуват. Те са много заинтересовани от 

дребните артикули, с които търгуват Алфа, защото имат подобни.  

 
7. (Ако е необходимо) Сценарий за отбор/обучаем C: 

Неприложимо. 

8. Правила за взаимодействие: 

 
Описани в сценариите за отбори А и В.  
 

9. Коментари: 

След приключване на симулацията, е много важно да се направи дискусия за 
анализ и оценка на когнитивните и емоционални преживявания на всички 
участници. Ето няколко примера за теми за дискусия:  

• Лични културни впечатления и преживявания, свързани с Алфа и Бета: 

Беше ли лесно и възможно идентифицирането с героите и влизането в 

различните роли?   

• Сблъсък с чужда култура: Как протича процесът на осъзнаване и 

разбиране на новата култура?  

• Взаимодействие между групите: през какви фази протече процеса на 

преговаряне?  

• Наличие на конфликти: Възникнаха ли някакви конфликти и ако да, какви? 

Кой е най-правилния подход към тяхното разрешаване?  

 
10. Източник: Тази симулация съществува в различни адаптации. Оригиналът е от 

Гари Шъртс. Можете да го намерите в Шъртс, Гари (1977). BAFA BAFA: 

Междукултурна симулация. Симулационни системи за обучение: Del Mar. 
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Показаният тук пример е вдъхновен от този, който може да бъде намерен на 

следния линк: http://intercultural-learning.eu/Portfolio-Item/bafa-bafa/  

Обяснително видео може да бъде намерено на следния линк:: 

https://www.youtube.com/watch?v=vi4nVs077Rc  
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3. Междукултурни компетенции: Оценка и развитие в ПОО 
обучение 

Въведение 

В предишните раздели проучихме начините, по които обучаемите могат да повишат 
знанията си относно културните различия и културните модели. В този раздел ще 
обсъдим междукултурните компетенции в сферата на ПОО. Междукултурните 
компетенции спомагат за превръщането на културната осведоменост и знания в значими 
действия. 

Компетенциите могат да се определят като групи от знания, умения и нагласи. От 1980 
насам, моделите на компетентност са много популярни при процесите на подбор и 
обучение на персонал. Причината за това е, че през тези години стана ясно, че 
изискванията на определена професия се променят с такава скорост, че вече за един 
служител не е достатъчно да има само предварителни познания, за да върши работата си 
качествено. В допълнение към познанията си относно професията и работата, 
служителите трябва да развият умения да се справят успешно в непознати ситуации и да 
реагират адекватно на динамичния, непредсказуем и сложен характер на своята работа. 
Те се нуждаят от специфичен набор от компетенции, за да отговорят на тези постоянно 
променящи се ситуации.  

Обсъждайки управленската находчивост, Kanungo и Misra (1992) определят 
компетенциите като „способности за ангажиране в когнитивни дейности, които засилват 
адаптивното функциониране в условията на сложна и непредсказуема работна среда. Те 
подпомагат преценката кога, как и кои умения да се включат и използват при участие в 
когнитивни самоконтролиращи се адаптивни отговори ”(стр. 1322). 

Междукултурните компетенции имат подобни цели: те описват какво трябва да знае и да 
бъде способен да направи един индивид, за да може успешно да участва в 
интеркултурни взаимодействия. До момента са дефинирани над 200 вида 
междукултурни компетенции, а по темата са написани множество статии, книги и научни 
трудове, някои от които сме изброили в края на този раздел. Ако за Вас представлява 
интерес обсъждането на емпирично тествани методи за междукултурно обучение, може 
да разгледате Mazziotta, Rohmann и Piper (2016).  

Целта на този раздел е да Ви помогне да решите върху кои междукултурни компетенции 
да се съсредоточите по време на обучението си и как да изберете най-подходящите 
инструменти за оценка. Където е възможно, ще направим препратка към упражненията и 
учебния материал, предоставени в базата данни CIT4VET. 
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Как можете систематично да подбирате специфични междукултурни 
компетенции, свързани с обучението, което предлагате?  

Когато сравнявате различни подходи към междукултурните компетенции и тяхното 
развитие, имайте предвид, че междукултурните компетенции не са крайна цел, а 
средство за постигането ѝ: Те помагат на обучаемите да бъдат по-ефективни в своите 
междукултурни взаимодействия, тоест да постигат своите цели и да решават проблеми 
заедно с хора от различни култури. За да бъдем културно ефективни, трябва да обърнем 
внимание на три критерия (Kealey, 1989; Thomas и Fitzsimmons, 2008): 

1. Необходимостта от установяване и развитие на смислени и значими отношения с 
представители на различни култури  

2. Необходимостта от постигане на конкретни цели и изпълнение на задачи в нова 
културна среда и/или в културно разнообразна среда 

3. Необходимостта от приспособяване към нова културна среда, развиване на 
усещане за спокойствие и хармония  

Тези три критерия накратко се наричат свързване, изпълнение и задоволеност 
(Brinkmann and van Weerdenburg 2014). По-нататък и ние ще използваме тези термини.   

Междукултурни компетенции, необходими за осъществяване на връзка с 
индивиди от различни култури  

За да установим успешна връзка с хора, чийто културен произход се различава от нашия, 
от съществено значение са компетенции като междукултурна чувствителност и 
междукултурна комуникация. Междукултурната чувствителност - и свързаните с нея 
компетенции като културна съпричастност - се отнася до осведомеността на индивида 
относно собствената и другите култури, умението му да проявява емпатия и да е 
съпричастен с представители на различни култури и способността му да гледа на събитие 
или поведение от една или повече културни перспективи. Тези компетенции могат да 
бъдат развити с помощта на обучителни материали и ресурси, както дискутирахме в 
предните раздели на настоящото ръководство. В базата данни CIT4VET можете да 
намерите многобройни връзки към разнообразни упражнения и ръководства, които 
дават насоки стъпка по стъпка как може да се повиши интеркултурната чувствителност на 
обучаемите. Едно от упражненията, което намерихме за особено полезно е Parents' 
Values Exercise and Behaviour at Work, разработено от Dr Douglas Stuart. Може да се 
интересувате и от Jigsaw Classroom (Пъзел класна стая), разработен от Елиът Аронсън 
(вижте например Aronson, Blaney, Stephin, Sikes and Snapp, 1978), Активиране на културни 
интереси (Brannon и Walton, 2013) и Fast Friends (Бързи приятели) (Page-Gould, Mendoza-
Denton and Tropp, 2008) като методи, които доказано увеличават способността на човек 
да се свързва с представители на различни култури. И четирите упражнения са включени 
в базата данни CIT4VET.  
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Междукултурната комуникация може да се отнася до редица различни аспекти на 
междукултурната работа (Thomas и Fitzsimmons, 2008): от метод, използван в 
антропологията, до цели подходи и философии за това какво е междукултурно 
взаимодействие, до процеса на общуване с културно различни индивиди и до 
компетентност, която помага на обучаемите да бъдат междукултурно ефективни. Тук 
използваме термина междукултурна комуникация като отнасящ се до междукултурната 
компетентност. Базата данни CIT4VET представя набор от методи, предназначени да 
помогнат на обучаемите да развият тази компетентност. Класическо и ценно упражнение 
е разработено от д-р Джанет Бенет (Институт за междукултурна комуникация Портланд, 
Орегон) е Description Interpretation Evaluation (D-I-E). Допълнителни инструменти са 
например Humor Profiler® и Feedback Profiler®, разработени от Intercultures (Берлин, 
Германия).  

Интеркултурни компетенции за изпълнение на интеркултурна роля  

Емпиричните проучвания показват, че междукултурната чувствителност, 
междукултурната комуникация и сродните им компетенции също помагат на обучаемите 
да изпълнят критерия за изпълнение при междукултурната ефективност (виж например 
мета-анализа на резултатите от експатриацията от Mol, Born, Willemsen и van der Molen, 
2005 г. и рецензията на Thomas and Fitzsimmons, 2008). Ранните проучвания на 
спецификите на междукултурните преговори и управлението на конфликти също 
показват как успехът им зависи от умелото използване на различни стратегии за 
управление на социалната дистанция и от разпознаването на потребностите на 
отсрещната страна (вижте например Ting-Toomey , 1994 и Van der Wijst, 1996). 
 
В допълнение към тези ориентирани към различното междукултурни компетенции, 
личностни качества като емоционална стабилност, гъвкавост и съвестност също 
повишават качеството на функционирането в интеркултурна среда (Mol et al., 2005). Тези 
черти и качества могат да бъдат оценени чрез инструменти за анализ на личността, 
базирани на т.нар. метод „Big Five“ личностен модел. Емоционалната стабилност и 
гъвкавост могат също да бъдат оценени чрез Мултикултурен въпросник за личността (van 
der Zee и van Oudenhoven, 2000, 2001; van Oudenhoven and van der Zee, 2002; van der Zee, 
van Oudenhoven, Ponterotto и Fietzer, 2013), който ще обсъдим по-подробно по-долу. Тъй 
като това са черти на личността, а не междукултурни компетенции, обучаемите могат да 
интерпретират своите резултати по начин, че не могат да променят или развият тези 
черти и може да изгубят мотивация да се опитват да променят поведението си. Ако 
искате да оцените личностните черти на участниците във Вашето междукултурно 
обучение, ще трябва внимателно да планирате как ще обобщите резултатите и ще ги 
адаптирате към целите и дизайна на обучението. 

Hampden-Turner and Trompenaars (2002) прилагат някои изводи от теорията за 
управление на конфликти към дилемите, произтичащи от различни културни ценностни 
ориентации. В резултат на това се създава техниката Dilemma Reconciliation (Компромис 
при дилема), която се използва за обучаване в използване на компромисни устойчиви 
решения при културни дилеми. Компетенцията изграждане на отговорност, 
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предложена от Brinkmann и van Weerdenburg (2014) и оценена с помощта на инструмента 
Проверка на междукултурната готовност, също се фокусира върху критерия за 
изпълнение при междукултурната ефективност; инструментът Intercultural Conflict 
Management Suit-Case©, включен в базата данни CIT4VET, е разработен с цел да 
подпомага обучаемите в процеса на развитие на тази компетентност. Освен това може да 
бъде от полза да запознаете обучаемите с различни техники за вземане на решения, за 
да могат да ги изпробват и да преценят кои от тях са най-ефективни при взаимодействие 
с културно разнообразни групи и екипи (вижте например връзката към Групови техники 
за вземане на решения в базата данни) , 
 
Базата данни CIT4VET съдържа връзки към обучителни програми, уебсайтове и методи, 
създадени със специален фокус върху конкретни професии и индустрии. Тези ресурси 
могат да са Ви от полза, когато планиране обучение, насочено към специфични 
потребности на вашите клиенти:  
 

• Working supportively with Refugees – Подкрепяща работа с бежанци 
https://cit4vet.erasmus.site/Working supportively 

• InterMobil - Обучение за изграждане на междукултурни компетенции в 
малките и средни предприятия, приемащи европейски мобилности 
https://cit4vet.erasmus.site/Intermobil 

• Interhealth: Интеркултурни компетенции за здравни работници 
https://cit4vet.erasmus.site/Interhealth 

• Vocal in Need – онлайн обучителни модули, насочени към хора работещи с 
бежанци  
https://vocal.erasmus.site/ 

• Vocal medical: Преодоляване на езиковите и комуникационните бариери в 
сферата на здравеопазването 
http://vocal-medical.eu/ 

Междукултурни компетенции за извличане на задоволеност от 
междукултурните взаимодействия  

Критерият за доволство и наслада се корени в изследванията на емиграцията. При 
преместването в чужда държава, много често за емигрантите и техните семейства 
сблъсъкът с новата култура е предизвикателство и процесът на адаптиране към новата 
среда е труден. Личностни качества и компетенции като толерантност към 
неяснотата, непредубеденост, културна емпатия, интеркултурна чувствителност, 
междукултурна комуникация, екстровертност, емоционална интелигентност и 
стабилност, самоконтрол, гъвкавост и управление на несигурността са от голяма 
полза на емигрантите в процеса на адаптация към новата култура. (Brinkmann и van 
Weerdenburg, 2014; Hechanova, Beehr и Christiansen, 2003; Thomas и Fitzsimmons, 2008; 
van Bakel, 2012; van Oudenhoven и van der Zee, 2002; van der Zee и van Oudenhoven, 2000, 
2001). Ако сблъсъкът на Вашите обучаеми с културни различия идва в комбинация със 
значима житейска промяна (какъвто е случая с мигрантите, които пристигат в нова 
държава), тогава трябва внимателно да прецените кои от изброените компетенции да 

https://cit4vet.erasmus.site/Working%20supportively
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=21
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=25
https://vocal.erasmus.site/
http://vocal-medical.eu/
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адресирате и да включите в обучителния процес. В крайна сметка, преди да можем да се 
насладим на междукултурното взаимодействие, първо трябва да се почувстваме 
достатъчно уверени в способността си да се приспособим към каквито и да било 
промени, с които се сблъскваме.  

Някои от гореизброените компетенции често се адресират по време на междукултурните 
обучения, като например интеркултурна чувствителност и междукултурна комуникация. 
Вече споменахме някои полезни ресурси от базата данни, които могат да се използват за 
развитие на тези компетенции. Качества като непредубеденост и толерантност към 
несигурността също имат основно място в междукултурните обучения. Една от най-
ранните техники, разработена за повишаване на атрибутивната сложност, са културните 
асимилатори или „критичните случаи“ (Fiedler, Mitchell and Triandis, 1971; за по-ново 
проучване вижте Herfst, van Oudenhoven и Timmerman, 2008). Критичните случаи са 
кратки междукултурни сценарии, приканващи обучаемите да решат как да подходят към 
дадена ситуация. Колкото повече знания имат за участващите култури и колкото по-точно 
могат да преценят какви са намеренията и мотивите на фиктивните герои в сценария, 
толкова по-успешен и адекватен ще бъде техният подход.  

Оценка на междукултурни компетенции  

Разработени са множество инструменти за оценка на междукултурните компетенции. За 
прегледи и критични дискусии, моля вижте Fantini (2009), Matsumoto и Hwang (2013), 
Thomas et al. (2015), Thomas and Fitzsimmons (2008) и Wiersinga (2003), както и 
специалните въпроси относно междукултурната компетентност в International Journal of 
Intercultural Relations (Arasaratnam and Deardorff, 2015) и European Journal of International 
Management (Richter, van Bakel , Schlaegel и Lemmergaard, 2020). 

В базата данни CIT4VET сме включили четири инструмента, които илюстрират различни 
аспекти на функционирането на индивида и могат да допринесат за повишаване на 
междукултурната му ефективност. В таблицата по-долу сме описали накратко всеки 
инструмент и сме дали директна връзка към него в базата данни CIT4VET. Както при 
повечето (междукултурни) инструменти за оценка, използването им не е безплатно. 
Разходите са свързани както със сертифициране, така и с използване на някои 
инструменти след процеса на сертифициране. 

Инвентаризацията на междукултурното развитие (IDI; Hammer, 2008) е въпросник за 
самооценка с 50 точки, който Ви помага да разберете каква е моментната Ви нагласа към 
културните различия. Той се основава на модела на развитие на междукултурна 
чувствителност (DMIS) на Милтън Бенет, който разграничава шест етапа на развитие, от 
етноцентричен/монокултурен до етно-относителен/мултикултурен начин на мислене. 
Съществуват три фази на етноцентризъм: отрицания, защита и минимизация на различията. 
Фазите на етнорелативизма са: приемане на различията, адаптация и поведенческа 
интеграция. Преминавайки към всяка следваща фаза, индивидите придобиват по-богато, 
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диференцирано, подходящо и ефективно разбиране на своя собствен културен произход, 
както и този на околните. 

CIT4VET база данни: https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=104  

Културната интелигентност (CQ) се отнася до специфичен подход към междукултурните 
компетенции, т.е. този, който изрично включва метапознанието като част от набора от 
компетенции (Ang et al., 2007).  Най-широко разпространеният въпросник за Културна 
интелигентност съдържа 20 въпроса и е разработен от S. Ang и L. van Dyne и е наличен на 
уебсайта на Центъра по културна интелигентност (https://culturalq.com/). През 2015г David C. 
Thomas създаде по-кратък вариант на теста, съкращавайки го наполовина. Доколкото ни е 
известно, версията с 10 въпроса се използва само за изследователски цели.  

CIT4VET база данни: https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=96 

Проверката за междукултурна готовност (Intercultural Readiness Check (IRC)) е въпросник за 
самооценка, разработен от Brinkmann and van Weerdenburg (2014; van der Zee and Brinkmann, 
2004) с цел да оценява четири вида междукултурни компетенции: междукултурна 
чувствителност, междукултурна комуникация, изграждане на ангажираност и управление на 
несигурността. Времето за попълване на въпросника е около 15 минути. Въз основа на 
своите отговори потребителите получават индивидуален писмен доклад за обратна връзка с 
оценка на всяка компетентност, подчертавайки потенциалните слаби страни и области, 
които се нуждаят от повече работа, както и предложения за по-нататъшно развитие в 
съответствие с полученото ниво на компетентност.  

CIT4VET база данни: https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=106 

Въпросникът за Мултикултурна личност (Multicultural Personality Questionnaire (MPQ)) е 
разработен от от Karen van der Zee and Jan-Pieter van Oudenhoven и е най-добрият 
инструмент за самооценка наличен днес. MPQ обхваща 5 от най-важните измерения на 
ефективното интеркултурно взаимодействие: културна емпатия, отворено съзнание, 
социална инициатива, емоционална стабилност и гъвкавост. Обикновено тези измерения се 
възприемат като личностни характеристики, а не като компетенции. Този извод предполага, 
че 5-те измерения не могат да бъдат променени чрез практика и усъвършенстване. В 
действителност обаче, само емоционалната стабилност и гъвкавостта са перманентни 
аспекти на човешката личност, останалите три измерения могат да бъдат развити и 
тренирани.  

CIT4VET база данни: https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=109 

https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=104
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=96
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=106
https://cit4vet.erasmus.site/tool/?id=109
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Критерии за избор на подходящ инструмент за оценка на междукултурни 
умения  

Когато използвате инструмент за междукултурна оценка в своето обучение, трябва да 
прецените въздействието, което неговата употреба може да окаже върху обучаемите 
(това важи, разбира се, за всеки инструмент за оценка, който използвате). Получаването 
на обратна връзка относно нивото на дадени компетенции, може да бъде чувствителна 
тема за някои обучаеми, тъй като това може да се възприеме като признак на това колко 
добре/зле се справят по време на междукултурни взаимодействия. Техните резултати 
може да са около или под средното ниво, но независимо колко ниски или високи са 
резултатите, обучаемите могат да се окажат разочаровани, просто защото не отговарят 
на предварителните им очаквания или са по-ниски от това, което са очаквали. Някои 
обучаеми могат да се притесняват от резултата, защото предварително са се убедили, че 
тези компетенции не могат да бъдат развити или просто не знаят как да го направят. От 
гледна точка на процеса на организация на междукултурното обучение, може да Ви бъде 
много трудно да съчетаете конфиденциалната обратна връзка относно нивото на 
междукултурни умения с поддържането на цялостния фокус и интереса на групата към 
обучението: някои обучаеми могат да имат нужда от допълнително време за 
възприемане на обратната връзка, докато други вече с нетърпение очакват следващите 
дейности. В зависимост от целите на обучението, потребностите на целевата група и 
съдържанието на обратната връзка, може би ще е добре да обмислите планирането на 
допълнително време, в което да дадете индивидуална обратна връзка на всеки участник. 
Ако искате да планирате това допълнително време, трябва да го съгласувате 
предварително с Вашите клиенти.  

Когато се използват добре, инструментите за междукултурна оценка Ви позволяват да 
направите своята интеркултурна интервенция по-проницателна в личен план за 
обучаемите, както и позволяват да персонализирате обучението си така, че да отговаря 
на уникалните нужди на различните индивиди и групи обучаеми. Ако искате да работите 
с инструменти за междукултурна оценка, следните критерии ще ви помогнат да изберете 
измежду множеството налични инструменти. 

Яснота и пригодност  
Инструментите за оценка трябва да отговарят на целта Ви и да оценят категорично 
аспектите, което се предполага че трябва да оценят. И така, запитайте се: кои 
компетенции на Вашите обучаеми са им необходими за ефективно функциониране в 
техния междукултурен контекст и кой инструмент оценява именно тези компетентности? 
За кого е подходящ инструментът? Например за студенти, бежанци, здравни работници 
или международни мениджъри? Ясно ли са дефинирани термините и концепциите и 
ясно ли е тествано как инструментът допринася за междукултурното развитие? Авторите 
предоставят ли информация за надеждността на скалата по която се оценява дадена 
компетентност, както и за конструкцията и прогнозната валидност на инструмента? 
Използван ли е инструментът в изследвания, публикувани в специализирани списания? 
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Удобство за потребителя 
Поискайте примерни доклади относно различни инструменти и ги сравнете по 
отношение на яснотата, качеството и дълбочината на писмената обратна връзка. Дали 
докладите ще насърчат обучаемите да развият компетенциите и кои стъпки могат да 
предприемат за постигането на тези цел? На кои езици са налични въпросниците и 
другите материали, колко струва процесът на сертифициране и индивидуалните оценки, 
които могат да се закупят по-късно? Ще получите ли допълнителни обучителни 
инструменти, които да Ви помогнат при използването на инструмента във Вашето 
междукултурно обучение? Можете ли да генерирате общ доклад, анализиращ 
резултатите на цялата група обучаеми, за да добиете представа относно конкретните 
нужди и силни страни на обучаемите и клиентите си? Какво е Вашето впечатление от 
услугата, която Ви се предоставя като потенциален клиент? Ще можете ли да се 
присъедините към групи от други потребители с цел споделяне на опит и обмен на 
информация?   

Надяваме се, че информацията предоставена в този раздел ще Ви бъде от полза, когато 
взимате решение кои конкретни междукултурни компетенции искате да адресирате в 
рамките на Вашето обучение, както и в кои инструменти за оценка бихте искали да 
инвестирате, за да анализирате обучителните потребности и резултати на обучаемите.  
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4. Сравняване на култури: Разбиране на културното 
многообразие 

1. Въведение 

Защо трябва да използвате културни модели в своето обучение?  
Културните измерения, културният модел „айсберг“ и културният модел „лук“ 
неизменно присъстват и се разглеждат във всички видове междукултурни обучения. Тези 
модели се опитват да обяснят приликите и разликите при сравнителен анализ на две или 
повече култури. Културното разнообразие лесно би могло да се обясни с факта, че всички 
общества са изправени пред еднакви предизвикателства: как да осигурят храна и 
подслон, как да се структурират, и др. Конкретните решения, които биха могли да се 
приложат, варират според различните групи и общества. 

За допълнителна информация, моля разгледайте обучителните материали относно 
„културните модели“ в платформата CIT4VET https://cit4vet.erasmus.site/training-materials. 

Какви рискове носи използването на културни модели в процеса на 
междукултурно обучение?  
1. Културните модели „айсберг“ и „лук“ могат да бъдат разбрани погрешно, ако в 
началото на сесията не бъдат дадени много ясни инструкции и обяснения на 
спецификите на двата модела.  

2. Моделът на „айсберга“ не се отнася до това кои културни аспекти са видими и 
невидими, а до това с кои от тях сме наясно и с кои не.  

3. Културните измерения трябва да се разглеждат от критична перспектива и не могат да 
се прилагат по „абсолютен“ начин и във всяка ситуация.  

Как можете да елиминирате рисковете и неефективността? 
1. Уверете се, че предоставяте достатъчно ясни инструкции преди провеждане на всяка 
дейност и упражнение – обяснете внимателно какви обучителни цели и резултати се 
стремите да постигнете. 

2. Дискусиите и анализът след всяка обучителна сесия са жизненоважни – като 
фасилитатор трябва да подкрепяте обучаемите и да ги насърчавате да разсъждават върху 
своя опит и да си извадят необходимите изводи.  

Какви са ползите за участниците?  
Обучителните сесии, които стъпка по стъпка илюстрират по какъв начин теорията относно 
културните модели/културните измерения може да се приложи на практика, използват 
груповата работа, дискусиите, рефлексията и анализа като основни инструменти. 
Теоретичните знания са полезни и ценни, само ако обучаемите могат да ги анализират 

https://cit4vet.erasmus.site/training-materials
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правилно и в последствие да ги прилагат по време на ежедневната комуникация и 
взаимодействие с околните.  

Тези модели се опитват да обяснят приликите и разликите при сравнителен анализ на 
две или повече култури, да повишат осведомеността относно културното многообразие и 
тяхното значение при взаимоотношенията с други хора.  

2. Специфични примери на обучителни сесии: 

Ето три примера как може да въведете концепцията за културните модели и измерения 
във Вашето обучение:  

A) Модел „айсберг“  
1. Първата стъпка е да представите теоретичните аспекти на културните модели – за 
допълнителна информация, моля разгледайте обучителните материали относно 
„културните модели“ в платформата CIT4VET: https://cit4vet.erasmus.site/training-
materials. 

2. Втората стъпка е организиране на упражнение, с цел теоретичните знания да се 
използват на практика, например с работа по групи. Разделете участниците на групи, 
като окуражите обучаемите, които предпочитат да работят самостоятелно, да излязат 
извън зоната си на комфорт. След това им раздайте по Х брой карти с номера и 
помолете останалата част от групата да се преброи. Ако цялата група е от 30 
участници, а целта е 10 групи по трима, тогава раздайте картите на 10 участници, 
докато останалата част от групата се разпределя на принципа на случайно 
преброяване от 1 до 10. Това ще насърчи обучаемите да работят с нови хора, а не 
само с тези, които са им най-близки и познати.  

3. Третата стъпка е да обясните целите на тази сесия: Културните модели са много 
полезни, защото повишават чувствителността към културните ценности и показват 
нагледно как не всички индивиди споделят еднакви убеждения. Освен това правят 
възможен сравнителния анализ на различни култури.  

4. По време на обучителната сесия за представяне на културния модел „айсберг“, 
трябва да насочите и фокусирате дискусията върху категоризирането на 
разнообразни културни аспекти и поставянето им над водната линия 
(характеристики, с които сме наясно) или под нея (аспекти, които не осъзнаваме). 
Добре е да осигурите хартия за флипчарт. Най-добре е да започнете като дадете 
пример: Може да сме наясно с обичаите в определена култура (поставяме над 
водната линия), но ценностите, нормите и скритите културни аспекти трябва 
да сложим под повърхността. 

5. Когато обучаемите са изпълнили задачата си, помолете всяка група да покаже и 
сподели своите открития и да обясни подробно ЗАЩО са избрали да поставят 

https://cit4vet.erasmus.site/training-materials
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials
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специфичен културен аспект над или под водната линия. Обсъдете резултатите с 
участието на цялата група.  

6. Последната стъпка е организирането на дискусия и обобщаване на възможните 
обучителни резултати.  

Възможни теми за дискусия и въпроси, които бихте могли да зададете по време на 
тази сесия: Всички съгласни ли бяха с резултатите от груповите дискусии? Ако не, 
моля, посочете причината за различията в мненията. Има ли примери, които могат да 
бъдат поставени както над, така и под водната линия? Какво научихте от тази сесия? 
Какви практически съвети можете да използвате, когато работите в различни екипи 
или имате работа с хора от културен произход, различен от вашия? 

Трябва да обсъдите обучителните резултати с обучаемите както преди, така и след 
приключване на сесията:  

След приключване на тази сесия, участниците ще:  
• обогатят познанията си как да оценяват културното многообразие, 

• развият способността за анализ и сравнение на разнообразни култури,  

• осъзнават по-добре собствения си културен произход, 

• могат да преценят колко полезно е приложението на „културните измерения“ при 

анализа на взаимоотношенията с околните.  

 

Може да завършите тази сесия, като покажете някои от връзките в учебните материали и 
използвате това обобщение, за да демонстрирате доколко нашето поведение може да 
бъде повлияно от културни аспекти: „Обикновено културните аспекти над водната линия 
са повлияни от ценностите, убежденията, представите и нагласите, които се намират под 
повърхността на айсберга.“ (http://opengecko.com/interculturalism/visualising-the-iceberg-
model-of-culture/) 

B) Модел „лук“  
Можете да представите културния модел „лук“ по същия начин, като използвате работа 
по групи и следвате стъпките, описани по-горе.  

След приключване на двете сесии, можете да попитате участниците дали смятат че двата 
културни модела дават едно и съща представа относно културните ценности. Попитайте 
ги кой модел им допада повече, както и каква е причината за това.  

C) Културни измерения 
1. Първата стъпка е да представите теоретичните аспекти на културните измерения – за 
допълнителна информация, моля разгледайте обучителните материали относно 
„културните измерения“ в платформата CIT4VET https://cit4vet.erasmus.site/training-
materials. 

http://opengecko.com/interculturalism/visualising-the-iceberg-model-of-culture/
http://opengecko.com/interculturalism/visualising-the-iceberg-model-of-culture/
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials
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2. Втората стъпка е организиране на упражнение, с цел теоретичните знания да се 
използват на практика, например с работа по групи. Разделете участниците на групи, 
както е описано по-горе.  

3. Третата стъпка е да обясните целите на тази сесия: Културните измерения са много 
полезни, защото повишават чувствителността към културните ценности и показват 
нагледно как не всички индивиди споделят еднакви убеждения.  

Можете да стартирате основната обучителна сесия със следния въпросник: 
http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20s
elf%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf 

Помолете участниците да проведат свое проучване и да сравнят достигнатите изводи и 
резултати с околните. Когато обучаемите са изпълнили задачата си, помолете всяка група 
да покаже и сподели своите открития и да обясни подробно ЗАЩО са избрали 
специфични предпочитания. Обсъдете резултатите с участието на цялата група. 

Можете да организирате и детайлна дискусия относно някои специфични примери за 
културни измерения и още веднъж да обсъдите предпочитанията на обучаемите, както и 
причините, които стоят зад тях.  

Например, разбирането на обучаемите относно „Властовата дистанция“ и тяхното 
поведение към властите, може да е тема за групова дискусия. (Допълнителни примери са 
дадени в обучителните материали https://cit4vet.erasmus.site/training-materials/ относно 
„културните модели“.) 

Ниска властова дистанция: 

• Минимизиране на разликите във властта и статуса  

• Хората на високи позиции не са недосегаеми и тяхното поведение може да се 
поставя под въпрос  

• По-далечните членове на семейството не играят основна роля и нямат толкова 
силно влияние 

Висока властова дистанция: 

• Дистанцията между влиятелните хора и обикновените граждани се приема за 
нещо нормално 

• Ясни правила относно йерархичната структура и разделението на отговорностите 
от страна на властите към подчинените 

• Йерархичните неравенства се смятат за съществени за функционирането на 
обществото и фактор за неговото благополучие 

Последната стъпка е организирането на дискусия и обобщаване на възможните 
обучителни резултати.  

Възможни теми за дискусия и въпроси, които бихте могли да зададете по време на тази 
сесия: По какъв начин членовете на вашата група бяха съгласни или несъгласни с 

http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20self%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf
http://archive.ecml.at/mtp2/icopromo/results/Lucru/Files/1%20Awareness%20of%20the%20self%20and%20the%20other/d%20Preferences%202.pdf
https://cit4vet.erasmus.site/training-materials/


 

 

 CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи 
за подобряване на междукултурните умения 

в сферата на ПОО 
2018-1-DE02-KA202-005051 

 

 

31 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява 

само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация. 

 

„вашите“ предпочитания? Какви според вас са причините за тези сходства/разлики?  
Какво научихте от тази сесия? Какви практически съвети можете да използвате, когато 
работите в различни екипи или имате работа с хора от културен произход, различен от 
вашия? 

Трябва да обсъдите обучителните резултати с обучаемите както преди, така и след 
приключване на сесията: 

След приключване на тази сесия, участниците ще: 
• обогатят познанията си как да оценяват културното многообразие, 

• развият способността за анализ и сравнение на разнообразни култури,  

• осъзнават по-добре собствения си културен произход, 

• могат да преценят колко полезно е приложението на „културните измерения“ при 

анализа на взаимоотношенията с околните.  

 

Може да завършите тази сесия, като покажете някои от връзките в учебните материали и 
използвате това обобщение, за да демонстрирате до каква степен нашето поведение е 
повлияно от културните аспекти: “… културните различия могат да бъдат бариера пред 
успешната комуникация и могат да повлияят на способността на индивида да изгражда 
здрави взаимоотношения и да мотивира околните.” 
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_66.htm  

Важен аспект от дискусиите за крайна оценка на дейността е да припомните на 
обучаемите, че културните измерения трябва да се разглеждат от критична перспектива 
и не могат да се прилагат по „абсолютен“ начин и във всяка ситуация. Трябва да 
наблегнете на факта, че измеренията на културните ценности са само инструмент за 
сравнение и противопоставяне на различни култури. Обърнете внимание на това, че 
трябва да бъдат гъвкави, тъй като поставянето на други хора в строги категории би 
провалило целта на упражненията и в крайна сметка ще доведе до развиване на 
стереотипи.  Винаги има изключения от масовото поведение и мислене.  

Казусите са перфектен обучителен инструмент за изследване на практическата стойност 
на културните измерения. По-долу сме дали един пример как можете да използвате 
казусите при организиране на дискусии.  

Пример за „критичен момент/случай“  

Комуникативни умения 
Даичи Сато е японски студент в университет в Ирландия. В определен ден имал 
уговорена среща с академичния си ръководител, за да обсъдят обучението в 
дисциплината Социални науки. Половин час преди уговорката, приятел на Даичи му се 
обадил с молба да го закара до гарата. Той се съгласил, но в резултат, закъснял с 
половин час за срещата с ръководителя си. За щастие, проф. Мойлан бил все още в 
кабинета си, когато Даичи най-сетне успял да пристигне в университета. Даичи 
почукал на вратата, представил се и влязъл. Професорът му предложил да седне, но 
не бил особено дружелюбен и приказлив. Никога до този момент Даичи не е имал 

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_66.htm
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академичен ръководител и нямал представа какво да очаква. Затова изчакал 
професора да започне разговора.  
След няколко минути на общи приказки и разговори за времето, проф. Мойлан 
попитал Даичи какво иска да прави с обучението си в неговата дисциплина. Даичи 
сметнал въпроса за глупав – искал да завърши и да получи академична степен, разбира 
се. След това проф. Мойлан се поинтересувал дали Даичи е прочел цялата 
документация на департамента по Социални науки, където са изброени и описани 
изискванията, които студентите трябва да покриват, за да завършат успешно. 
Даичи отговорил утвърдително, макар и да не бил сигурен точно за кои документи 
става въпрос. След това замълчал, а професорът го гледал с очакване. След няколко 
минути го попитал дали е подготвил формуляра за кандидатстване, защото за да 
може Даичи да се запише за курса, проф. Мойлан трябвало да го разпише. Даичи 
отново казал „Да“, въпреки че за първи път чувал за подобен формуляр. След като 
професорът протегнал ръка с очакване, Даичи не бил сигурен какво да направи – дали 
да я стисне или да му даде нещо, затова му връчил целия наръч документи, които 
събирал още от пристигането си в университета. В този момент, проф. Мойлан вече 
въздишал силно и възмутено и върнал документите на Даичи.  
Професорът се разтърсил из бюрото си, намерил формуляра за кандидатстване и го 
подал на Даичи, като му казал, че след като избере курса, който иска, трябва да го 
попълни и да му го върне за подпис. След това професорът му връчил и друг документ, 
като му казал, че това са изискванията на департамента за покриване на 
критериите за успешно завършване. Той поръчал на Даичи да се запознае добре с тях 
преди да попълни формуляра за записване и чак след това да си запише нова среща при 
него. След това се изправил, а Даичи правилно интерпретирал това като знак, че 
срещата е приключила. Изправил се, ръкувал се за довиждане и бързо излязъл от 
кабинета на професора. И двамата не били удовлетворени от развоя на срещата. По-
късно Даичи споделил с приятелите си, че новият му академичен ръководител не е 
дружелюбен и би искал да го вижда възможно най-рядко. Проф. Мойлан от своя 
страна, казал на ръководителя на департамента, че не иска да има повече 
чуждестранни студенти в курса си, защото работата с тях му отнема много време 
и усилия. (източник: Уъркшоп, разработен от Debra Ali-Lawson в Университета в Берн, 
Швейцария - адаптиран)  

 

Възможни въпроси: 
1. Определете кои измерения на културните ценности се наблюдават в този пример и 
обяснете причините за своя избор.       
2. Кои предположения и поведение предизвикаха създаването на проблем в 
комуникацията?  
3. Можеха ли героите да постъпят по различен начин, за да предотвратят погрешната 
комуникация и ако да, как?  
 

Възможни отговори: 
1) Висока властова дистанция: кой трябва да поеме инициативата? Г-н Мойлан очаква по-
независимо и инициативно поведение от страна на Даичи  
Комуникационен стил: директен (Г-н Мойлан) – индиректен (Даичи) 
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Комуникационен стил: конкретика / многословие (Даичи) 
Фокус: фокусът се поставя повече върху текущото състояние на личността и по-малко 
върху действията (Даичи) 
Полихромно (многоизмерно) време: закъснение за ангажимент (Даичи) 
Колективизъм: приятелите са приоритет (Даичи) 
 
2) Академичният ръководител не отговаря по адекватен начин на културните различия и 
неговият подход за разрешаване на проблема с комуникацията не е успешен.  
 
3) Академичният ръководител трябва да бъде по-добре информиран относно културното 
многообразие сред международните студенти. Студентите от своя страна, трябва да 
развият способност да изразяват своите потребности по по-ефективен начин пред хора, 
които не споделят същия културен произход.   
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5. Културно-специфично обучение  

Като ПОО преподавател, който организира обучение по междукултурни умения, може би 
в някои моменти искате да предоставите на Вашите обучаеми информация относно 
културата на конкретна държава. Специфичната за дадена култура информация е много 
полезна за създаване на представа относно религиозния произход, историческото 
развитие, както и устройството и функционирането на политическите и социални 
институции в държавата. (Barmeyer 2012, Lüsebrink 2016).  

Има различни методи за предоставяне на конкретни данни за специфична култура. В 
зависимост от сложността на упражнението, някои обучители използват методи като 
казуси или „критични случаи“ (вижте раздел 4 за повече информация). Един по-прост и 
директен начин за демонстрация на специфичните културни аспекти на дадена държава 
е съставянето на списък с неща, които трябва или не трябва да се казват или правят, 
забранено и приемливо поведение и т.н.  

Какво представлява списъкът с позволени и забранени неща?  
Когато става въпрос за списък с позволени и забранени неща по време на междукултурна 
комуникация, първата асоциация е за списък, съдържащ правила за поведение и съвети 
относно определени аспекти от ежедневието и работната рутина при пребиваване в 
чужда държава. Например за България това могат да бъдат много кратки фрази от рода 
на „Не закъснявайте за бизнес срещи“, „Бъдете готови да събуете обувките си, когато 
влизате в нечий дом“, „Поддържайте директен зрителен контакт при среща с хора, които 
не познавате ” и т.н. Такива списъци имат за цел да накарат хората да избягват 
неадекватно поведение, което може да доведе до междукултурни недоразумения и в 
най-лошия случай до прекъсване на комуникацията.  

Защо е полезно да съставите списък с позволени и забранени неща и да го 
предоставите на обучаемите?  
Много участници в междукултурни обучения ценят високо достъпа до изчерпателни 
списъци, описващи позволеното и забраненото поведение, неща които трябва/не трябва 
да се казват или правят по време на междукултурна комуникация.  

Подобни списъци задоволяват потребността на обучаемите да се чувстват сигурни при 
контакт с нови и непознати култури. Запознаването с правилата описани в списъка им 
дава усещането, че опознават конкретната държава и могат да се справят с 
предизвикателствата на „другостта“.  

За обучителите, списъкът може да бъде много полезен при представяне на информация 
относно темата за интеркултурността. Подобен списък би бил същинско облекчение за 
представители на култури с нисък праг на толерантност към двусмислието.  

Какви рискове крият списъците с позволени и забранени неща?  
Докато от една страна наличието на списък с позволени и забранени неща може да 
действа успокояващо за обучаемите, от друга страна с такива списъци трябва да се 
работи с повишено внимание. Поведение, съобразено с препоръките в подобен списък 
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би спомогнало избягване на непристойно държание в чужда държава, но в същото време 
няма да позволи по-дълбоко опознаване на новата култура. Подобни списъци представят 
съвсем накратко голям обем културно съдържание, но не са предназначени да 
демонстрират сложния характер на една култура, както и не предлагат начини за 
повишаване реалното разбиране на нейните специфики. За Вас като обучител, 
съществува риск от създаване и подхранване на общи заключения и стереотипи. Също 
така трябва да имате предвид, че не всички представители на дадена култура имат едно 
и също поведение. Винаги има изключения; например в Германия има хора, които са 
склонни да закъсняват за срещите си.  

Как можете да избегнете рисковете?  
При междукултурно обучение списъците със забранени и позволени неща трябва да се 
комбинират с други дейности за повишаване на осведомеността. Може би е добра идея 
да стартирате обучението си със симулация (вижте раздел 2), предоставяне на повече 
информация относно термина „култура“, демонстрация на приликите и разликите между 
културите и анализ на критични моменти при междукултурната комуникация. В края на 
обучението можете да раздадете списък със забранени и позволени аспекти на 
поведението. Но не забравяйте правилното рамкиране. Въпреки че в края на обучението 
участниците би трябвало да бъдат достатъчно запознати и културно осведомени, за да 
приложат правилно препоръките от списъка, все още съществува реален риск от 
развиване на стереотипи. По време на процеса на обучение те би трябвало да са 
придобили достатъчно междукултурен опит, за да са наясно, че междукултурната 
компетентност не може да бъде изчерпана с един списък с правила за поведение, 
колкото и изчерпателен да е той. Независимо от това, припомнете им, че при 
междукултурна среща е по-добре да се опитат да контролират емоциите си, да 
наблюдават непознато поведение и да задават изясняващи въпроси, вместо веднага да 
пристъпят към преценка и класифициране на дадено поведение като „странно“ или 
„неудобно“.  

Заключение: списъците с правила за поведение и неща, които трябва или не трябва да се 
казват или правят при сблъсък с нова култура, са полезни, ако се използват правилно 
взимайки предвид всички рискове, съставят се внимателно и се употребяват в 
комбинация с други техники за повишаване на осведомеността.  
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