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ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият проект е разработен с цел усъвършенстване на умения и компетенции
на 1.5 и второ поколение мигранти в ЕС, които ще им позволят да работят като
междукултурни лидери и преподаватели в своите общности. Ключовите целеви групи
включват:

-1.5 и второ поколение мигранти;

- професионални преподаватели, социални работници, учители и доброволци,
работещи с мигранти;

-институции и асоциации, които работят по интеграция на мигранти,
професионални консултанти, отговорници по изготвяне на политики и органи,
отговорни за социална интеграция.

Терминът 1.5 поколение се отнася до „лица, които имигрират в нова държава
преди или по време на пубертета си“. Членовете на това поколение представляват
много специфична група, тъй като те носят със себе си характеристики от родината
си, но продължават интеграцията си в новата държава.

От друга страна, член на второто поколение е „лице, което е родено [...] в
държава, в която поне един от родителите му по-рано е дошъл като мигрант“. За
разлика от родителите си, мигрантите от второ поколение обикновено вече са
напълно интегрирани в новото обществото. Тъй като тези лица имат уникални
компетенции, произтичащи от мигрантското им наследство, те могат да
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функционират като мост с основното общество, задача, която не може да се постигне
задоволително добре от мигрантите от първо поколение поради техните езикови и
културни пречки.

В допълнение, целта на настоящия проект е да осигури на мигранти от 1.5 и второ
поколение умения, компетенции и знания, необходими, за да изпълняват ролята на
междукултурни работници в своите общности чрез надграждане на уникалните им
културни предимства. Така те ще могат да функционират като връзка между
мигрантската общност и местното население, като по този начин допринасят за по-
добрата интеграция на новодошлите, както и на мигрантите от първо поколение.
Възможността за образоване на тази целева група за междукултурна работа отговаря на
увеличаващата се нужда от квалифицирани междукултурни работници, които да
помагат на мигрантските общности в местния им контекст.

Има два вида ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА – материални и нематериални.
Най-важните материални продукти са Интелектуалните резултати:

1. НАРЪЧНИК С РЕСУРСИ ЗА 1.5 И ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ МИГРАНТИ – обща
информация за информационни източници по темата за 1.5 и второ поколение
мигранти.

2. СРАВНИТЕЛНА КАРТА НА ПОДХОДИ ЗА МЕЖДУКУЛТУРНА РАБОТА – описание на
подходите за междукултурна работа в партньорските държави.

3. НАРЪЧНИК ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ – наръчник за възрастни преподаватели за водене
на курс за кандидати за позицията междукултурен работник.

4. УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУКУЛТУРНИ РАБОТНИЦИ ОТ МИГРАНТСКИ ПРОИЗХОД
– учебна програма, която осигурява на целевите групи уменията, необходими за
ефективна работа като междукултурен работник.

5. 2GEM MOOC „КАК ДА ИЗВЛЕЧЕМ СТОЙНОСТ ОТ И ИЗПОЛЗВАМЕ УНИКАЛНАТА
КУЛТУРА НА 1.5 И ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ МИГРАНТИ“ – осигурява на възрастни
преподаватели, работещи с мигранти, инструменти, които им позволяват да се справят
със специфични социо-културни примери и културните аспекти на мигрантите като
цяло.

Резултатите ще са налични на 6 езика: английски, фински, български, чешки,
италиански и полски.

Нематериални резултати:

- Повишена информираност по проблемите на 1.5 и второ поколение мигранти в
партньорските държави

- Повишена информираност на целевите групи как успешно да изпълняват ролята
на междукултурни работници в общността си

- Подобрени компетенции и знания на целевата група, необходими за ежедневна
работа с културно и езиково различни групи от хора

- Подобрени междукултурни компетенции на участниците в съвместно обучение на
персонал
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- Разширена европейска мрежа на партньорски организации.

Със своя иновативен и международен подход, проектът се очаква да има
положително влияние върху всички целеви групи, като позволи на мигранти от 1.5 и
втори поколение да станат идеалните агенти на промяна в мигрантските общности и
в резултат на това в цялото общество, по отношение интеграцията на мигранти.
Проектът също така ще осигури на преподавателите, социалните работници и
доброволците, които работят с мигранти, иновативен набор от ресурси, които ще
обогатят работните им стратегии и ще разширят познанията за уникалните
предимства на мигрантите от 1.5 и второ поколение.

Партньорството има широк географски обхват и е добре балансирано с оглед на
представените организации. То се ползва с разнообразни специализации на
партньорите, както и техните култури и образователни системи. Мрежите на
партньорите също така осигуряват подкрепа за реализацията на проекта – има
множество асоциирани партньори, участващи във всяка партньорска държава по
проекта 2GEM.
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Глава 2

КУЛТУРА

“Всички хора са еднакви. Само навиците им се различават."
Конфуций

Въведение

Ние се определяме спрямо културата на групата, в която сме родени. Макар че чрез
контакт с хора, родени в различни култури, както и понеже всичко в живота постоянно се
променя, може неволно да изменим част от културните черти, които ни характеризират,
културата, вградена в социалната ни среда от детството, нормите, научени в семейството, в
училище, чрез контакт с възрастни и връстници, с природата, нашите изображения,
архитектурата около нас, къщата, в която живеем, както и още много неща съзнателно или
несъзнателно формират част от това, което сме. Всяка култура олицетворява виждане на
живота и реалността, в която живее съответната социална група. Следователно можем да
твърдим, че няма социална група без култура.

В днешния глобализиран свят живеем в постоянен контакт с хора от различни
култури, а това означава, че създаваме среда, която е културно обогатяваща за всички -
среда, която създава по-мъдро общество, която е обект на преглед, но и вдъхновяващи
реални примери, както и проучвания, които дават идеи за възможни много положителни
бъдещи развития.

Цели

Тази глава дава повод за размишление относно комплексността на културата и
цялостната й значимост в рамките на социалните феномени. В допълнение, чрез
разглеждане на удивителната област на мултикултурализъм, междукултурализъм и
транскултурализъм, междукултурните работници и бъдещи интелектуални работници ще
видят, че професията им се отваря към нови хоризонти, като те могат да станат активни и
необходими агенти за създаването на по-справедливо и по-щастливо общество, базирано на
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разнообразие, приобщаване и справедливост. Те могат да осъзнаят мащабната значимост и
признание за своята роля, за да постигнат личностно израстване чрез професионални усилия.

Всъщност, с увеличаващата се мобилност в рамките на Европа и пристигането на много
хора от трети страни в ЕС, е изключително важно да се гарантира, че многоезичието и
междукултурализмът са от централно значение за образованието в Европа. Системите за
обучение трябва да бъдат адаптирани спрямо предизвикателствата и възможностите на
езиковото разнообразие на Европа.

Главата се фокусира върху три основни въпроса:

Как се дефинира „култура“ и защо е важна?

Как културата оказва влияние върху поведението?

Малко повече информация за дефинициите на мултикултурализъм,
транскултурализъм и междукултурализъм. Каква е правилната посока?

В края на главата, ще намерите кратко заключение относно „културата“.

Как се дефинира „култура“ и защо е важна?

Има стотици дефиниции на „култура“ и вероятно е да оставим това понятие на интуицията,
вместо да се ограничаваме от строги параметри, но ще използваме минали и настоящи
изследвания, за да развием това разбиране за себе си и света.

Социологията разбира културата като езици, обичаи, вярвания, правила, изкуства, знания
и колективната идентичност и спомени на членовете на всички социални групи, които правят
социалната си среда значима.

Културата е колективен феномен, с когото се сблъскваме чрез стъпките в живота си.
Нормите и ценностите се различават в различните нации и географски области, а основните ни
възприятия оформят начина, по който преживяваме универсални предизвикателства.

Културата е нашият начин на живот. Тя включва нашите качества, убеждения, традиции,
диалекти и обичаи. Културата се отразява от нашата история, наследство, както и по начина, по
който изразяваме мислите и въображението си.

Кристина де Роси, антрополог в Barnet and Southgate College в Лондон, казва, че културата
обхваща религия, храна, това, с което сме облечени, езика ни, брака ни, музиката, вярванията
ни за правилно и неправилно, начина, по който седим на
масата, по който посрещаме посетители, поведението ни към
любимите хора, както и милион други неща.

Следователно, културата и обществото засягат най-
интимните аспекти на човека, от вида на леглото, в което
спим, до храната, която ядем, до стремежите ни до ролята,
която заемаме, от мястото за отдих до начина, по който
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поздравяваме приятелите си. Накратко, култура и общество са две понятия, които засягат
основни и основополагащи сфери от живота на хората.

Културата и обществото са две понятия, които включват изключително много теми и
значения и често са с центъра на дискусии, които унищожават значението, обхвата и
значимостта им, заемат крайни позиции и премахват универсалната им красота.

Една наистина кратка, но пълна дефиниция дава Unesco (Организация на ООН за
образование, наука и култура): „Набор от специфични характеристики на едно общество
или социална група в духовен, материален, интелектуален или емоционален аспект“.

„Общество“ е набор от лица, обединявани от различни видове отношения,
включително форми на сътрудничество, съвместна работа и разделение на задачите,
което гарантира оцеляване и възпроизвеждане на цялата група и нейните членове.

Следователно, човешкото общество е организирана общност, локализирана в
територия, състояща се от свързани помежду си лица, които притежават една и съща
култура, наясно са със своята уникална идентичност. „Форми на сътрудничество, съвместна
работа и разделение на задачите, което гарантира оцеляване и възпроизвеждане на
цялата група и нейните членове“ зависят от вида на културата, оформила се с течение на
времето. Най-просто казано, културата представлява „натрупани с годините знания“ на
дадена група хора, а обществото е „организацията“ на културата; без култура няма
общество и обратното. Културата може да се счита за кръвта на обществото.

Основни елементи на културата са ценностите и вярванията. Те представляват средства
за пренос на култура от едно поколение на друго. Догмите и убежденията съставляват
вярванията на хората. Ценностите спомагат за оформяне на обществото. Те също така
определят кое е добро и кое е лошо и какво е добър морал.

Много значими елементи на една култура са музиката и езикът. Музиката може да се
счита за универсален език на човечеството, като всяка култура поставя подписа си чрез
своя собствена музика. Езиците са постоянно развиващия се фактор, в който може изцяло
да отразява една култура.

Важно е да знаем, че езиците изчезват и с тях културите биват загубени завинаги. Както
при биоразнообразието, езиците се увеличават с приближаване към екватора. За
съжаление, както и при биоразнообразието, има все по-голям темп на изчезване. През
последните 500 години половината от известните езици в света са изчезнали. Счита се, че
90% от днешните езици (около 6 000 на брой) може да изчезнат до 100 години, което ще
остави едва 600. Езиците умират, но този феномен е слабо коментиран извън
академичните кръгове. Има ли значение това? Отговорът е свързан с политическото
развитие на обществото; не е случайност, че днес в Европа се говорят по-малко езици,
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отколкото например в само една африканска държава: Нигерия. Има голяма връзка между
езиковото/културно разнообразие и
биоразнообразието: където има много езици, има и
много пеперуди.

Дейвид Хармон, секретар на Terralingua, пише с
горчивина за бъдеще с по-малко разнообразие:
„Вместо свят с милиони видове, хиляди езици и други
културни различия, с изключително разнообразен
релеф, може би сме нарисували далеч по-пуста
картина. Може да сме родени в свят на плевели,
където всеки човек говори, облича се, яде и се държи
общо-взето по един начин, където всяко поле и град изглежда като всяко друго… Но сме
имали късмет. Получили сме света, който имаме. Този свят, който сме наследили, все още е
свят на различия. Ако продължаваме да унищожаваме разнообразието, животът по някакъв
начин ще продължи, но нашата „живост“ – уникалното чувство за живот – ще изчезне“.

Ние вярваме, че междукултурният работник трябва не само да помага на мигранти,
бежанци и новодошли да се интегрират и да разрешат жизнените си проблеми в новата
среда, но и да разпространява информация за значимостта и уважението към културата и
езика на всяко етническо малцинство по света. Това може да се нарече уважение към
мултикултурализма.

Как културата оказва влияние върху поведението?

Днес можем да „измерим“ влиянието на културата върху поведението. Можем да
използваме инструменти, базирани на статистика, за това как хората реагират на различни
ситуации. Следвайки Фернандо Ланзер, който използва 28-годишния си опит в ABN AMRO,
консултант в над 40 държави и автор на няколко книги по темата, ще посочим пет основни
примера за това как се представят общностите по отношение на поведение, базирано на
културни различия. Те са представени като опозиции между западни и източни култури, а
понякога – между северни и южни.

Те са:
• Йерархия спрямо равенство
• Индивидуализъм спрямо колективизъм
• Представяне спрямо грижа/качество на живот
• Избягване на несигурност спрямо живот по течението
• Гъвкавост спрямо дисциплина
Йерархия спрямо равенство. По принцип се счита, че източниците култури влияят върху

поведението на хората, като отдават предпочитание на йерархични подходи във всяка област
на социалния живот. Те дори прилагат „дистанция на властта“, която е физическа дистанция
между лице с по-нисък статус и такова с по-висок.

В западните държави като Европа и Америка подходът се развива при по-голямо
равенство; отново има дистанция на властта, но тя е по-недоловима, не толкова очевидна.

Индивидуализъм спрямо колективизъм. В държавите, където индивидуализмът
преобладава, индивидът е по-важен от групата. Необходимо е да си независим и е практика
да изразяваш личното си мнение, дори това да не се харесва на хората.
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В общество, базирано на колективизъм, да си част от група и да си лоялен към тази група са
най-важните неща. Докато това се случва, групата се грижи за индивида. Важно е да се
поддържа хармония в групата. В западния свят хората разбират себе си като независими и
отделни от другите хора. Те имат поведение, базирано на личността, считат, че основната
единица на обществото е индивидът, а групата съществува, за да поддържа благоденствието на
индивида. Поради тази причина западната култура се определя като култура на
индивидуалисти. В нея уникалността на индивида е важна. Хората биват насърчавани да
изразяват своите виждания или чувства, както и да влияят на други хора. За разлика от тях,
хората в източния свят ценят индивида като свързан с и зависим от другите. За тях основната
единица на обществото е групата. В допълнение, индивидите трябва да се адаптират към
групата така, че да се поддържа хармонията на обществото. Поради тази причина източната
култура се определя като колективистична култура. В една колективистична култура,
индивидите се опитват да променят себе си и да не влияят върху другите. И в двата вида
култури обаче всички индивиди имат както независими, така и зависими поведения, макар че
всяка култура обикновено насърчава единия или другия подход.

Изпълнение спрямо грижа/качество на живот. В една ориентирана към изпълнение услуга
е важно да се изпълнява и да се постигат цели. Хората, които правят това, биват възнаградени
от обществото във финансово отношение или под формата на статус. В културите, базирани на
„грижа“, ключовото е качеството на живот. В културна среда на грижа, хората изпълняват, но
обикновено го правят (т.е. работят), за да могат да се наслаждават на живота, докато в
ориентираната към изпълнение култура, работата се счита за самия живот, тя е смисълът на
живота.

Избягване на несигурност спрямо живот по течението. Има общества, в които има всякакви
процедури с цел избягване на несигурност. Част от тях са планиране, организира,
структуриране и проверка. От друга страна, има общества, които не се притесняват толкова да
избягват несигурността и нямат нужда от планиране. Те предпочитат да се справят със
ситуациите ако и когато възникнат.

Гъвкавост спрямо дисциплина. Гъвкавостта изисква използването на много различни идеи,
подходи, стратегии за постигане на една цел и при нея е важно да се адаптираш спрямо
ситуацията. В общество с ниска гъвкавост има само един верен път. Всеки друг е грешен. Затова
дисциплината става изключително важна и няма място за изключение, докато в общество с
голяма гъвкавост може да има много изключения, тъй като всичко зависи от всяка ситуация.

Ами емоциите? Дали емоцията е универсална или културна е повтарящ се въпрос в
историята на изследването на емоциите сред психолозите…

Малко повече информация за дефинициите на мултикултурализъм, транскултурализъм и
междукултурализъм. Каква е правилната посока?

В днешния глобализиран свят толкова често се натъкваме на различни термини и понятия
относно интеграцията на мигранти, смесването на култури, управлението на диалог в
мултиетнически среди. Междукултурният работник все повече участва в развитието на
различни тенденции за адресиране съжителството в едно общество на лица с различно
културно минало, във всяка европейска държава.
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Следователно е добре
да споменем значението на
понятия като
м у л т и к у л т у р а л и з ъ м ,
транскултурализъм и
интеркултурализъм, за да
можем по-добре да
разпознаваме и назоваваме
тези ситуации,
взаимодействия и
обстоятелства, когато се
натъкнем на тях в живота,
ученето и работата, както и
за да имаме собствено по-
информирано критично
мислене по отношение на
тях.

Мултикултурализъм. Ако се замислим за самата дума, можем лесно да разберем, че тя се
отнася до съществуването на много култури. Фактът, че завършва на „изъм“ може да ни накара
да мислим за идеология. Всъщност споменаваме мултикултурализъм, за да дефинираме
реалност, в която много култури съществуват едновременно, където лица от всякакви култури
могат свободно да изразяват своята идентичност. От гледна точка на политика,
мултикултурализмът се занимава с управление на културното разнообразие на всички
етнически малцинства. Мултикултурализмът може да се приветства и критикува от социолози,
културни критици, политици и др. Като цяло, думата е свързана с нещо положително, но може
да има и предимства и недостатъци. Те ще станат по-ясни, когато обясним значението на
транскултурализъм.

Транскултурализъм. Напоследък в изследователските кръгове циркулира ново мислене за
промотиране на разнообразието на културите, които съществуват в дадена общност или
нация. Концепцията за транскултурализъм, известна и като космополитност, става все по-
привлекателна за критиците. Ако сравним мултикултурализма с транскултурализма, виждаме
разлики в резултатите. Културното разнообразие се вижда или като претопяване на
културните елементи, както е в транскултурализма, или като добавянето им към стандартната
култура, както е при мултикултурализма.

Мултикултурализмът не се счита за културен освободител, тъй като етническите
малцинства не прекосяват културните си граници и не се дефинират наново. Те остават в
собствената си културна рамка, в един вид изолация. Опонентите на мултикултурализма
парадоксално твърдят, че това в крайна сметка ни кара да гледаме на хората и културите като
по-различни отколкото реално са. В допълнение, тъй като културите постоянно се развиват,
ограничаването на една култура може да спомага вграждането на стереотипи в общността.
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Можем да помислим относно факта, че по един или друг начин, поради глобализацията,
всички ние сме свързани с лица от различни култури, на работа, в основни училища и
университети, в дейности за отдих или просто при пазаруване. Това взаимодействие, както и
да се случва, посредством малко или много любопитство и откритост към другите, създава
фактори, които в дългосрочен план, водят до промени в нагласата ни, вероятно към по-
космополитни граждани, което по своето естество е транскултурно.

Мултикултурализмът обаче изглежда е първата и важна стъпка към космополитност. Чрез
него разширяваме знанията си за разнообразие и се научаваме как да го уважаваме и
честваме. Научаваме се колко красив и богат може да е животът в цялото човечество.

Интеркултурализъм. В днешно време не е необичайно да има музикални фестивали, на
които музикантите свирят на различни инструменти от целия свят, а много хора обичат да
говорят за общности и различия на музикалните инструменти, за начин на свирене и чувства,
спомени и стремежи, които разкрива музиката. Това може да е пример за интеркултурализъм,
тъй като показва, че се осъществява диалог между култури. В едно междукултурно общество
има разбиране и уважение към всички култури, взаимен обмен на идеи и културни норми,
както и развитие на дълбоки отношения. Интеркултурализмът изисква проактивност за пряко
задълбочаване в друга култура (или аспекти от нея) чрез пряк контакт, междукултурен диалог,
докато мултикултурализмът само насърчава познаване на и уважение към различни култури.

Заключение

Мислим, че приемането на огромното разнообразие на живота с неговите множество култури
е обогатяващо и положително развитие за хората. Културното разнообразие действа и по
двата начина: да се насладим на собствената си комплексност и противоречия и да оценим
разликите между хората по света. Нека се научим как да бъдем отворени към културни
различия и ще станем по-комплексни, цветни и осъзнати хора.

Опитайте се да обобщите, като отговорите на следните въпроси:

Как се дефинира „култура“ и защо е важна?

Няма една-единствена дефиниция, но това е всичко, което ние, като хора, правим в историята
си като общество. Тя определя начина ни на живот и поведение.

Как културата оказва влияние върху поведението?

Тя определя начина, по който създаваме стила си на живот, какво е важно, социалните
поведения и отношения. Живеейки според йерархия или равенство, обръщайки повече
внимание на групата или индивидите, отдавайки на по-голямо значение на креативността, а
не на дисциплината, изпълнителност или грижа – всичко това зависи от културата, в която
живеем.

Каква е разликата между мултикултурализъм, транскултурализъм и
междукултурализъм?

Мултикултурализъм означава просто, че в даден район живеят много култури.
Междукултурен означава да си в диалог с други култури, да проявяваш уважение и приемане.
Транскултурен е подобно на космополитен, отнася се до претопяване на култури в глобалния
свят на множество култури и ценности.
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Глава 3

УЧЕБНИ СРЕДИ

Въведение

В наши дни знаем, че най-добрият начин да научиш нещо не е да ти преподават, но да си
мотивиран да учиш. Някой, който иска да бъде учител, не трябва да гледа на себе си като на
‚донор“ на знания, а по-скоро като на напътстващ, пастир, който създава подходяща среда и
атмосфера, за някого, който иска да учи, и следи какво се учи, като осигурява правилните
материали, правилната посока и избира най-добрите методи. Това е така, защото сега
живеем в информационна епоха, в която знанията са (прекалено) лесно достъпни. Всеки
може да разполага с енциклопедия, така че никой няма нужда от учител, който да е като
отворена книга. Това, от което се нуждаем, е учител, който ни насочва и ни задава посока, за
да можем да разграничим ценното от ненужното.

В тази глава ще се опитаме да покажем как средата за учене може да се създава в
зависимост от това какво искаме да научат учениците ни. Методите ще бъдат представени
според правилните материали и учебна среда. Тази глава има амбицията да покаже как е
най-добре да се работи с лицата, на които искаме да преподаваме, с цел не само да им
предадем знания, но и преди всичко да ги научим как да учат и как да използват сами
универсалните знания. Ще ви покажем кога е най-добре да се използва правилният вид
учебна среда.

Цели

Тази глава има за цел да спомогне избиране на правилния метод за материала, който
искаме нашите обучаеми да усвояват. Обикновено сме свикнали с традиционни
образователни модели, в които това, което казва учителят, е най-важното. За съжаление,
тази форма е много неефективна и най-вече – не е интересна. Когато работим с възрастни,
трябва да ги убедим да искат да учат. Възрастните не трябва да правят нещо – особено не
трябва да учат, затова начинът, по който им преподаваме, трябва да е привлекателен и най-
вече – да създава чувство за смисъл на това, което правят. Успехът в образованието зависи от
много фактори, но най-вече е резултат от интереса към материала и мотивацията за учене.
За да се гарантират и двете неща, трябва да създадем подходяща учебна среда.
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По принцип гледаме на преподаването като на взаимодействие с преподавателя, при което
учителите учат учениците, като им дават знания. А ученето често се вижда като седене с книга
и опит да запомним възможно най-много. Можем обаче да задълбаем в темата и ясно ще
видим, например:

- когато учителят преподава, ние научаваме, така че научаването е процес, който не е
точно независимо придобиване на дадени знания;

- когато правим други неща, като готвене на нещо за пръв път, ние също учим, както и
когато за пръв път посещаваме дадено място като туристи;

- когато пускаме хвърчило с детето си, ние го учим…. как да пуска хвърчило;

- когато един лидер насочва служителите си към решението на даден проблем, той е
учител;

- когато се срещаме с приятели и се опитваме заедно да организираме общо пътуване в
планината, ние се учим;

- а когато майка държи първото си новородено дете в ръце, и двете страни се учат.

И така, преподаването и ученето са много повече от това, което обикновено мислим. Това е
процес, който протича във всеки момент, когато преживяваме нещо ново.

Това, което разбираме под учебна среда, е пространството, в което се осигуряват най-
добрите условия за научаване на нещо ново. От тази гледна точка можем да разграничим два
различни аспекта:

1. Можем да учим сами или в група (това се отнася до разграничението между
индивидуално и колективно учене)

2. Може да имаме учител, който ни насочва, или да учим сами (което създава
разграничението между йерархично и дистрибутивно учене).

Така имаме четири възможни комбинации, разпределени по следния начин:

йерархично дистрибутивно

индивидуално

колективно
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I. Йерархичен-индивидуален модел

В този модел най-важното е отношението с индивида. Тази среда изисква взаимно разбиране и
доверие. Най-важното е, че в този модел, обучаемият няма влияние върху това, което учи.
Материалът е готов и фиксиран предварително. Този модел е подходящ за сертификация, тъй
като учебната програма е готова и не е предмет на договаряне. Когато искаме да си представим
такава учебна среда в действие – пример са частните уроци. Особено полезна е, когато имаме
затруднения в ученето или обучаемият изисква лична среща и споделяне за целите на ученето.

Методите, които са най-подходящи при този модел, са:

• Менторство

• Класическо преподаване

• Наблюдение (на преподавателя)

Оценка

Характерното за този модел е, че оценката се прави без съпоставка с останалите обучаеми.
Базира се на личния прогрес на обучаемия.

От какво се нуждаем тук:

От готова и добре обмислена учебна програма. Не се нуждаем от готови материали: те могат да
се създадат от учителя според нуждите на обучаемия.

II. Йерархичен колективен модел

Лесно можем да си представим този модел, ако се замислим, че е много характерен за спортните
отбори с треньор. Преподавателят е треньорът, който не само предава знания и умения, но и
ръководи отборната работа. Този метод е подходящ за изграждане на общност. Тук най-важни са
два фактора: създаване на правилната атмосфера на безопасност и приобщаване, както и
правила, които да се спазват, когато групата работи заедно. Правилата трябва да се определят
спрямо нуждите на групата, но с изразена роля на експерта (учителя). В този модел, учителят
може да има много различни роли: учител, фасилитатор, съдия, експерт, но и треньор – който
помага на групата да открие потенциала си.

Методите, които са най-подходящи при този модел, са:

• Семинари

• Класическо преподаване

• Учене от останалите участници

• Наблюдение (на преподавателя)
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Оценка

Процесът на оценяване изисква познания относно силните и слабите страни на групата –
оценката трябва да разглежда групата като цяло. Целите не могат да бъдат само обективни,
тъй като групата може да измисли заедно нещо или може да не успее да постигне целите.
Също така трябва да се вземе предвид натоварването на членовете на групата, както и
спазването на правилата на групата.

От какво се нуждаем тук:

Сценарий с работещи и минимални цели, които трябва да бъдат изпълнени. Нуждаем се от
атмосфера на безопасност (инфраструктура, в която обучаемите могат да се чувстват удобно).
Трябва да сме внимателни и да обръщаме внимание на структурата на групата: да избягваме
ситуации (напр. причинени от някакви предложени действия), които могат да причинят
конфликти в групата.

III. Дистрибутивен индивидуален модел

Този модел е особено приложим за самостоятелно учене. Може да бъде лесно подвеждащ
за учителя, защото изглежда сякаш да се дават учебни материали не е нищо особено. Ако
искаме обаче успешен модел за самостоятелно обучение, трябва да сме изключително
внимателни. Най-важните фактори са: структура на материала и мотивация за учене.

Структурата трябва да е съобразена с различните възможности на обучаемите.
Следователно е добре тя да е базирана на нивата на възможности и интереси: от основно, през
средно напреднали, до по-нататъшна работа по темата. Материалът не трябва да е прекалено
много, а трябва да е лесно достъпен за тези, които демонстрират по-голям интерес.

Мотивацията може да се поддържа чрез разнообразие и интересен подход къмматериала.
Трябва да се вземат предвид различните методи и начини за презентация: от аудио-визуални
до текстове, които позволяват спокоен анализ на даден проблем. Разделянето на материала
на малки части спомага за поддържане на мотивацията, тъй като прекалено многото неща за
учене могат да обезсърчат обучаемите. Също така е много важно да има ясна визия за учене
чрез определяне на цели, които са практични, полезни и постижими.

Методите, които са най-подходящи при този модел, са:

Самостоятелно учене със собствено темпо.

Оценяване

Оценяването трябва да се базира на самооценка, но и не само. Важно е да има възможност
да се разбере какво се е объркало и

какво трябва да бъде подобрено, за да може обучаемият да учи ефективно. Оценяването
трябва да е базирано на определени прагове, които отговарят на различни части. Оценяването
на овладяването им трябва да е съобразено с нивата на напредване, но доколко това се прави
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оказва влияние върху мотивацията за продължаване на ученето, така че не трябва да се
прекалява с ниски оценки за лицата, които избират само основно ниво.

От какво се нуждаем тук:

Добре структурирани, диверсифицирани и точни материали. Универсалността на
материалите зависи от получателите, но трябва да се структурира по нива: колкото повече се
задълбочава обучаемият, толкова по-труден е материалът, но обучаемият трябва да
определи дълбочината.

IV. Дистрибутивен колективен модел

Тази среда изисква група с обща цел. Най-добрите общи цели са споделени проблеми,
които трябва да бъдат разрешени. Много е важно групата да бъде структурирана, но
структурата на групата не бива да бъде наложена. Има естествени процеси на формиране на
групата: през общо разбиране, през етап на интеграция и до самореализация. Учителят,
който в този модел може да бъде само фасилитатор, може да направи интервенция, когато
процесите в групата не вървят в правилната посока (напр. в случай на конфликт или
изключване на участник от групата). Затова задачата трябва да отговаря на важни
изисквания: трябва да е прецизна, лесна за разбиране от всички, да може да се реши, да
включва възможности за разделение на работата. Също така е важно групата да има ясни
правила и разделение на задачите. Всичко това трябва да бъде договорено в рамките на
групата.

Методите, които са най-подходящи при този модел, са:

• Учене, базирано на проблеми (PBL)

• Проектен метод

• Учене чрез правене

• Съвместно учене

• Учене от останалите в групата

Оценяване

Процесът на оценяване е малко сложен, защото има много нива: трябва да включва
индивидуалната самооценка на всеки член от групата. Групата трябва също така да оценява
действията си, като сравнява намеренията си с постигнатите резултати. На последно място,
оценката трябва да бъде направена от външно лице. Това може да е учителят, но може да
бъде и бенефициента на проекта. Оценката на групата не трябва да е базирана на действията
на отделните членове – те са обект на индивидуална самооценка. Когато някой има успех в
групова работа или не иска да е страна по договор, това трябва да е посочено под формата
на правила. Добре е такъв договор да включва санкции за членовете, които не изпълняват
задачите си.
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От какво се нуждаем тук:

Най-важно е целта да бъде правилно формулирана: ясна, точна, лесно разбираема.
Учителят трябва да реши дали е по-добре да се осигурят конкретни инструменти за групата или
да се дадат насоки къде да бъдат намерени. Но е добре групата да има някакви насоки, напр.
как да провери какви знания са необходими за решаване на задачата. Този модел има нужда от
източници на инструменти и знания, необходими за изпълнение на задачата.

Обобщение:
Опитайте се да обобщите, като отговорите на тези въпроси:

Защо създаването на учебна среда е толкова важно?

Защото разбираме, че в образованието не е важно преподаването, а научаването. Учителят не
предава знания, а действа като напътстващо лице, създател на правилните условия за
придобиване на знания от страна на децата. Тези условия се наричат учебни среди.

Защо е добре да се различават различни видове учебни среди?

Защото ролята на учителя може да бъде напълно различна в зависимост от вида на
материалите, които трябва да се използват, или факта, че материалите трябва да се изучават
индивидуално или в група. В образованието са познати различни методи, но не всеки метод
може да се използва при всякакви обстоятелства и не всеки метод е еднакво ефективен във
всяка ситуация.

Как мога да знам каква учебна среда да се използва в дадена ситуация?

Ако посочите двата най-важни фактора: нуждаете ли се от учител, който трябва да притежава
повече знания и умения, или от треньор (фасилитатор), който ще надзирава процеса на
самостоятелно учене, и дали трябва да се провежда индивидуално или в група – на базата това
ще може лесно да изберете правилната среда от 4-те, описани по-горе.

Защо се нуждая от оценяване?

В процеса на оценяване не са важни оценките, наградите или наказанията. Важни са
резултатите от процесите. Оценяването е необходимо не за учителя, но за обучаемия – да му
покаже дали и доколко е научил това, което трябва да се научи.
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Глава 3

ЧОВЕКЪТ И КУЛТУРАТА

“Може да имаме различни религии, различни езици, различен цвят кожа, но сме част от една
човешка раса.“

-Кофи Анан (ганийски дипломат, носител на Нобеловата награда)

Въведение

Културата може да се дефинира по различни начини. Може да се определи на като обща
цялост от духовни, материални и интелектуални вярвания, които са част от дадено общество.
Тя представлява знанията, морала, изкуството, обичаите и други способности или навици на
индивида в дадено общество. Друга теория дефинира културата като обичаи, символи,
институции, поведение и език. Следователно, културата е изключително важна за начина, по
който общностите провеждат своето социално, политическо и икономическо съществуване.
Междукултурната комуникация включва внимателно признаване, отчитане и разбиране на
културните разлики и тяхната комплексност.

Тази глава се занимава с въпроси за психологическите и социалните аспекти на
междукултурната работа на преподавателя, който често трябва да се справя със социални
проблеми и стрес наред с други неща. За да се разберат правилно тези аспекти е важно да
се определят понятия като културна информираност, идентичности и ценности в рамките на
дефиницията на „междукултурност“. Според Interna�onal Encyclopaedia of Language and
Social Interac�on, междукултурността е по-свързана с думите „междуличностен“ и
„интерактивен“, отколкото с идеята за „среща на култури“. Следователно междукултурността
изисква както (i) постоянно езиково и културно създаване и тълкуване на значения, така и (ii)
ангажимент за споделяне на процес на общо културно посредничество на всички участници.

Една от основните характеристики на второ поколение мигранти е, че те обикновено са
по-добре образовани от поколението на родителите си, а понякога дори и по-добре от
връстниците си местни лица, както показват изследванията, в резултат на силната мотивация
и усилия за интеграция.
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Това обаче рядко се отчита по отношение на интеграция на пазара на труда; в допълнение,
в много европейски държави фигурата на професионалните междукултурни работници рядко
е специализирана.

Друг основен психологически и социален модел, който е характерен за междукултурните
работници от второ поколение, е комплексността на интеграцията, в която живеят, всъщност,
имигрантските групи и/или лица мигранти възприемат редица културни практики от
доминантната култура, като поддържат елементи на етническата култура на своите семейства,
преживявайки процес, който се нарича „избирателно придобиване на култура“. В рамките на
този процес и в по-големи групи имигранти, междукултурните работници от втори поколение
често прилагат много диверсифицирани стратегии на асимилация, което ги води в движение
между сегрегация и динамика на смесване. Несъмнено това също има важни последствия за
социалния и психологически натиск върху междукултурните работници.

Цели

Целта на този раздел е да разберем защо е важно да се занимаваме със социалните и
психологически аспекти на междукултурната работа с мигранти от второ поколение. Има
редица различни причини. На първо място, трябва да знаем, че междукултурните работници
мигранти, в зависимост от националната политика и законова рамка, често са „граждани без
гражданство“. В колективното въображение децата на имигрантите, макар че ходят на
училище, се конкурират, за да навлязат в пазара на труда и да споделят безпокойството на това
да станат възрастни в климат на икономическа несигурност, където биват считани за чужденци
през по-голямата част от времето. Те идват от предизвикателна среда, където чувството „да не
си на мястото си и да не знаеш къде другаде да отидеш“ е често срещано.

Това чувство на предизвикателство и трудност може да се разглежда и като източник на
уникалност и богатство. Всъщност междукултурните работници от второ поколение са
професионалисти, които често развиват множество – едновременни, а понякога
припокриващи се – пътеки за идентифициране. Мигрантите от второ поколение често се
оказват „живеещи между два свята“ в постоянно пътуване, в условия на конфликт в
семействата си, които често се придържат към културните ценности на родното си място, както
и приемното общество.

Нещо, което трябва да се има предвид при работа с междукултурни работници и
стресовите условия, пред които те са изправени, е че това движение между динамика на
сегрегация и смесване създава среда, в която социалните и психологически последствия са
тясно свързани. Например, по отношение на икономически възможности и растеж, някои
изследвания показват, че ако възприятието за възможности е по-голямо в основната култура,
отколкото в етническата общност, целта на действията на мигрантите и техните деца е
насочена към оптимизиране на възвръщаемостта на инвестициите в човешки и културен
капитал в основното общество. Това ще важи и в случай на опозиция на асимилацията от
страна на отделни членове на етническото малцинство: това показва че междукултурните
работници от второ поколение може да преживяват и социална стигматизация от страна на
етническото малцинство, от което са част, в приемната страна.

За целите на това учебно съдържание е важно да сме наясно с тези фактори, което има
съществено влияние по отношение на психологическите и социалните нужди и
предизвикателства, пред които са изправени мигрантите от второ поколение, особено в
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качеството си на междукултурни работници. В този
смисъл, положителните аспекти на споделяне на една
и съща култура с бенефициентите на техните действия,
както и адекватните културни и меки умения са
придружени от редица предизвикателства, които
трябва да бъдат взети предвид при засилване на
капацитета за изпълнение на тази работа.

Културна идентичност

Културната идентичност играе важна роля за благоденствието на хората. Асоциирането с
конкретна култура създава у хората чувство на принадлежност и сигурност. Също така
запознава хората с достъп до социални контакти, което осигурява подкрепа, споделени
ценности и вярвания. Така могат да се преодоляват препятствия и да се изгражда чувство на
доверие между хората.

Засилването на чувството на идентичност на обучаемите спомага за взаимно уважение
за различните културни и етнически произход сред обучаемите. Чрез възприемане на
приобщаваща учебна стратегия, преподаватели и ученици могат по-добре да разберат
различните перспективи, да оценят другите и да изградят емпатия. В допълнение, като
позволяват на обучаемите да изразяват своята културна идентичност, те изпитват
удовлетворение и гордост от своето наследство и традиции, което дава възможност на
обучаемите да контактуват по-добре и да изграждат по-добри отношения със своите
съученици и с преподавателя. Препоръчително е да се прилага преподавателски подход, в
който всички обучаеми са индивидуално отговорни за знанията, които придобиват, както и
за помагане на другите да учат и да демонстрират нови понятия и умения. Ролята ви трябва
да е на фасилитатор, който помага на обучаемите да планират, реализират и управляват
собствените си знания и умения. Важно е да позволявате на обучаемите да носят културата
си в класната стая, където да се създава пространство, в което да могат да се чувстват горди
от миналото си (напр. определяне на специални дни, в които обучаемите могат да споделят
храна, дрехи и музика от своята страна).

Налице е риск културно разнообразните семейства да се чувстват откъснати от учебния
процес, особено родител мигрант по отношение на детето си, поради липсата на текущи и
персонализирани отношения с преподавателите. Развивайте положителни отношения със
семействата чрез действия като обаждане и имейли до семейството на всеки ученик с
положителна информация и опит за провеждане на разговори. Семействата от различни
култури оценяват комуникацията лице в лице, което помага на преподаватели и родители да
комуникират по културно приемлив начин. Друг добър начин е да се премине отвъд
класната стая, в по-широкото общество. Изслушването на семействата на обучаемите и
общността ви помага да адаптирате начина, по който преподавате на различни обучаеми.

Междукултурно посредничество и работа в междукултурна среда

Необходимите умения за работа в междукултурно посредничество трябва да отчитат
психологическите и социални предизвикателства, с които могат да се сблъскат
междукултурни работници от второ поколение. По отношение на професионалните умения,
някои от най-важните са междукултурно разбиране, проактивен стил на комуникация,
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ефективни стратегии за предотвратяване и разрешаване на конфликти, конструктивно и
отговорно поведение при внезапни събития. Професионализацията на междукултурната
работа е сравнително нов феномен и се развива успоредно с увеличаващото се присъствие
на население от мигранти в нашите общества. В резултат на това има постоянна нужда за
наемане на лица, които могат да контактуват в тази нова диверсифицирана среда и в нейните
професионални области. В допълнение, с изключение на няколко държави като
Великобритания, която е разработила специални стандарти за работещи от различни
държави или култури, не са разработени стандарти в други държави.

В рамките на обхвата на този наръчник е важно да се проучат най-често срещаните случаи
на междукултурност и да се опишат основните психологически особености на тези ситуации.
Трябва да не забравяме, че мигрантите от второ поколение първо са преминали през период
на адаптация към живот в различна среда от тази у дома; те първо преминават през процес,
наречен „крос-културна адаптация“. Това е „процес на научаване да живееш с промяна и
разлика – в този случай, променена среда и различни хора, различни норми, различни
стандарти, различни обичаи“. Хората трябва да преминат през поведенчески, социален и
психологически преход, за да интегрират промените в своята рутина, затова тези, които са в
междукултурен контакт с обществото (какъвто е случаят с мигрантите от второ поколение)
могат да имат и нужда от крос-културна адаптация.

Психологически аспекти в междукултурната работа

Психологическите аспекти, които са основно свързани с крос-културната адаптация, се
отнасят до чувството на идентичност на хората, най-често срещаните и изучавани, по
отношение на междукултурния контакт, са: (I) внимание към себе си, (II) когнитивен
дисонанс и (III) концепцията за коригиране спрямо адаптиране.
(I) Вниманието към себе си се дефинира като „съзнателно състояние, в което
вниманието се фокусира върху самия себе си“. Когато хората са в познати ситуации (в групи),
обикновено е по-малко вероятно да се фокусират върху себе си. От друга страна, когато са в
нов културен контекст (както в междукултурна работа), вниманието към себе си значително
се увеличава поради нуждата от формиране на отношения и същевременно адаптиране към
нови норми, ценности и поведения. В непозната културна среда, вниманието към себе си
трябва да се повиши, тъй като е необходимо справяне с новата среда; това преживяване се
нарича „културен шок“ и може да има съществени психологически влияния при работа в
междукултурен контекст; всъщност, хората, които преживяват културен шок, обикновено
демонстрират признаци на раздразнение, стрес, безпокойство и понижено самочувствие.
(II) Когнитивен дисонанс: при преживявания, свързани с преход, хората изпитват
когнитивен дисбаланс, защото „това, което преди е било ясно, съответстващо на набор от
вярвания и ценности, внезапно се отхвърля от външна промяна. В процеса на крос-културна
адаптация (като този, през който преминават мигранти от второ поколение), хората изпитват
объркване, понижено самочувствие, неясен имидж за себе си, поради вътрешен когнитивен
дисонанс, когато „две едновременни системи от вярвания си противоречат психологически“.
(III) Коригиране спрямо адаптация: Има разлика между термините коригиране и
адаптация: коригирането е краткосрочна реакция на пречки на средата (общо състояние на
психологическо недоволство, което трябва да бъде намалено), докато адаптацията е
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дългосрочен процес, необходим за оцеляване, който изисква от индивидите да са наясно с
валидиращите аспекти на друга култура, към която са се настроили.

Психологически и социални аспекти на междукултурната комуникация

Начини за комуникация: За междукултурните работници моделите на комуникация може да
са комплексни за управление и прилагане. Както на устно, така и на писмено ниво, хората
могат да разчитат на изричното значение на думите или на други контекстуални подсказки в
допълнение към изречените думи. Например, невербалното поведение (жестове, лицеви
изражения, използване на пространство и физическа дистанция, как и кога се докосват
хората и др.) носи значение и е форма на комуникация, която се различава в различните
култури. Способността да разбереш дали тези форми на комуникация съдържат важна
информация изисква задълбочени знания и умения, особено в контекст на множество
идентичности, както при мигрантите от второ поколение. Самият термин „компетенция“ е
обект на толкова различни тълкувания, колкото и термина „култура“; това е „не само езиков
код, но и какво казваме на кого и как го казваме правилно във всяка ситуация. Става дума за
социални и културни познания“. Това означава, че за да притежават междукултурни
комуникационни умения, междукултурните работници трябва да могат да комуникират
правилно в различен културен контекст.
Компетенцията за междукултурна комуникация се фокусира върху знания, мотивация и
умения за ефективна и подходяща комуникация с лица от различни култури. Това означава,
че компетенцията за междукултурна комуникация се нуждае от значителни усилия за
правилно взаимодействие с други култури.
Как културата оказва влияние върху комуникацията: Тъй като е налице тясна връзка между
култура и език, два различни езика са придружени от разлики в съответните култури, с които
се свързват, и разкриват разлики в това как говорещите тези езици гледат на света.
Превключването между различни езици обикновено е основна задача на междукултурен
работник, който често се оказва между две различни виждания по една тема и трябва да
изгради мост между тях, като едновременно с това носи и своя психологически и социален
багаж.

Преподаване и учене в междукултурна група

Различните култури и преживявания са
ценен актив и ресурс, който благоприятства,
допълва и разширява преподаването. Като
учител е добре да се упражнявате да
включвате минали знания и опит на
обучаемите при планиране на учебното
съдържание, учебните стратегии и средата в
класната стая. Уверете се, че програмата ви
включва оценяване и разбиране на различни
начини на знание и съществуване. Учителите
трябва да размишляват върху текстовете,
ресурсите, допълнителните материали и
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учебните дейности, които използват, както и как тези ресурси представляват и приобщават
различни обучаеми в класните им стаи. Ако предоставените ресурси не са представителни,
учителят е отговорен за търсене и включване на приобщаващи допълнителни материали.
Преподавателите трябва да използват различни ресурси, включително партньори от
общността, за да гарантират, че учебната среда и педагогическите материали са достъпни за
всички обучаеми, както и че животът на обучаемите и общността се отразяват в
ежедневието на класната стая. Ресурсите, материалите и книгите трябва да представят както
местни, така и глобални перспективи. Ако успеете да придобиете основни познания по
езиците, които говорят обучаемите си, и намерите начини да използвате тези езици като
мост към нови идеи и понятия, ще демонстрирате културна толерантност и ще покажете на
обучаемите, че езикът им е легитимен и ценен, а не по-нисш. В допълнение, можете да
включите съществена и по-пълна информация за различните култури и техния принос към
учебната програма, например, важни изследователи, учени и артисти.

Добра стратегия е да включите обучаемите в създаването на учебен процес с активно
участие и учене, като помогнете на обучаемите да използват дискусия за професионалното
представяне на нови идеи. Знания, които са персонално организирани и интегрирани в
съществуващи концептуални структури, по-лесно се прилагат в нови ситуации. В
допълнение, може да включите обучаемите в решенията относно планиране на учебната
програма по отношение на съдържание на програмата, което ще им покаже, че цените
тяхното мнение и се дистанцирате от модел на дефицит, при който вярвате, че знаете кое е
най-доброто за обучаемите. Учителите трябва да създадат класна стая, в която от всички
обучаеми се очаква да участват, и да използват стратегии за насърчаване участието на
различни гласове в дискусията. Добрите стратегии включват задаване на отворени въпроси,
отговорни разговори, насърчаване на множество гледни точки и дискусии. Тези
инструменти са особено полезни за културно отговорното преподаване, тъй като
позволяват да обучаемите да обединят различни културни перспективи и да участват
активно в споделянето и разпространението на знания.

Обобщение

Опитайте се да обобщите, като отговорите на тези въпроси:

Защо трябва да се промотира чувството на културна идентичност на обучаемите
мигранти?

Защото културното приобщаване дава на мигрантите чувство на сигурност и като се
гарантира неговото промотиране, мигрантите се чувстват по-добре разбрани, оценени и
интегрирани.

Защо трябва да акцентираме върху психологическите и социални аспекти на
междукултурния работник?

Междукултурните работници от второ поколение се характеризират от комплексен път на
интеграция; всъщност, групите от имигранти и/или лицата с родители мигранти придобиват
редица културни практики от доминантната култура, като същевременно запазват някои
елементи на етническата култура на своите семейства, което е процес, наречен „селективна
акултурализация“. В рамките на този процес те често прилагат диверсифицирани стратегии
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за асимилация, които ги поставят между динамиките на сегрегация и смесване.
Несъмнено това има основни последствия върху социалното и психологическо
натоварване на междукултурните работници.

Какви са основните психологически и социални аспекти на мигрант от второ
поколение, работещ в областта на междукултурни дейности, на които трябва да
обърнем внимание?

Мигрантите от второ поколение първо са преминали през период на адаптация, за да се
настроят към живота в среда, различна от дома; първо преминават през процес, наречен
„крос-културна адаптация“. Психологическите аспекти, които са най-тясно свързани с
крос-културната адаптация, са свързани с чувството на идентичност на хората; най-често
срещаните и изучавани по отношение на междукултурен контакт са (I) внимание към себе
си, (II) когнитивен дисонанс и (III) корекция спрямо адаптиране.

Кои са основните психологически и социални аспекти на междукултурната
комуникация?

За междукултурните работници моделите на комуникация могат да са комплексни за
управление и прилагане. Както на устно, така и на писмено ниво, хората могат да разчитат
на изричното значение на думите или на други контекстуални подсказки в допълнение
към изречените думи. Например, невербалното поведение (жестове, лицеви изражения,
използване на пространство и физическа дистанция, как и кога се докосват хората и др.)
носи значение и е форма на комуникация, която се различава в различните култури.
Способността да разбереш дали тези форми на комуникация съдържат важна
информация изисква задълбочени знания и умения, особено в контекст на множество
идентичности, както при мигрантите от второ поколение.

Защо културата трябва да се разглежда като предимство, а не като недостатък?

Защото културата може да е източник на нови знания, опит и ценности, което може да
обогати както обучаемите, така и преподавателите.
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Глава 5

КАК ДА СЪЗДАДЕМ ДОБЪР СЕМИНАР?

Тази глава е организирана под формата на въпроси и отговори, за да е по-практична. Въпросите са
избрани измежду най-популярните, които могат да възникнат при подготовката ни за семинари в
качеството ни на преподаватели.

1. Подготовка на семинара:
a. Избор на цел

Q: Защо е важно определянето на цел?
A: Поставянето на ясна цел е важно, ако искате след това да може да измерите
успеха. Целта не трябва да бъде цифрова или дори въпрос с отговор да/не.
Вместо това може да е всичко, чрез което може да проследявате, стига групата
(участниците в семинара) да споделят общо разбиране за целта и за това дали
след това е била постигната.

Q: Как правилно да формулирате целите на семинара?

A: След като разберете кой ще присъства на семинара, е време да се уверите,
че имате ясна представа за неговата цел. Независимо чия идея е била да се
организира семинара, е добре да работите заедно с ключови заинтересовани
лица на този етап, за да сте уверени, че всички са на едно мнение за това какво
се цели (определяне на цели). Едва когато чувствате, че всеки има споделени
очаквания, може да преминете към следващите стъпки.
Избройте всички материални резултати от семинара си, които искате да
споделите или отчетете след него. Подобно на целите, това ще ви помогне да
си изясните как да структурирате семинара и да се възползвате максимално от него.

b. Избор на членове на групата
Q: Как избирате участници в семинара?

A: Какво ще постигнете в семинара зависи до голяма степен от мотивацията и
това колко подходящи са участниците. Следователно, критериите за
участниците трябва да се определят, като се вземат предвид вида и целите на
семинара. Те трябва да бъдат ясни и еднозначни и да подкрепят постигането
на максимални ползи и устойчив ефект. Идентифицирането на участниците за
вашия семинар може да се обобщи по следния начин:
Изберете правилния брой хора. Може да искате малка група (за
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осигуряване на интензивна подкрепа)
или по-голяма група (за да имате голям принос).

Намерете подходящи хора. Може да
посочите, че се нуждаете от
участници, които могат да използват
уменията си и/или да обучават други
лица, когато се завърнат в организацията си.

Уверете се, че разполагате с
правилната комбинация от хора.
Може да искате участници със
сходен опит или смесица, което да
доведе до научаване на специфични неща.

Консултирайте се с участниците, преди
да планирате семинара. Може

предварително да запитате участниците за очакванията им от семинара.
Разговорите с участници преди планиране гарантират, че съдържанието е на
правилното ниво, а материалите и дейностите са съобразени с всички.

Q: Какви критерии трябва да се използват, за да се определи кой да бъде
избран за участие в учебните програми?

A: Критериите за участие в обучение трябва да бъдат внимателно
определени. Внимателни дефинираните критерии ви помагат да съберете
група, която може да постигне оптимален резултат.

Основните критерии за участници в дадена учебна програма може да включват:

• Мотивация за участие в семинара
• Опит и нагласа
• Експертни познания в дадена област

Q: Как да наберете участници за семинара си?

A: Популяризирайте семинара. Раздайте флаери, окачете плакати или се
свържете с подходящи организации, за да насърчите участие в семинара.
Интересното заглавие и дневен ред наистина помагат, както и кратко
обяснение за това защо семинарът е важен и необходим. Включете както
изображения, така и текст, за да привлечете вниманието на хората. Не
забравяйте за силата на социалните медии – поканете участници чрез
Instagram, групи във Facebook или Twitter.

Q: Колко участници може да има семинара?

A: Семинар не е същото като голяма лекция. Групата трябва да е достатъчно
малка, за да може да задава всичките си въпроси, да упражнява уменията си
и да работи заедно. Но семинарът също така трябва да е достатъчно голям,
за да е интересно. В идеалния случай броят на участниците е 8-15.
Понякога нямате избор по отношение на размера на групата. Ако имате много голяма
група, намерете креативни начини да се уверите, че размерът не пречи. Например,
група от 40 участници може да бъде разделена на 5 различни работни групи от по 8
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участници.
Може също така да доведете фасилитатори и други презентатори, които да помагат
при по-голяма от обичайното група.

c.

Представяне на съдържанието
Q: Как се създава съдържание за семинар?

A: На базата на целите ви и броя на хората, които сте поканили, намерете дата и
приблизително изчислете колко време ще отнеме семинара. Трябва да знаете, че
това вероятно ще се промени, но началната идея ще ви помогне за планиране на
подробностите по-късно, като например къде ще се проведе семинара и какви
упражнения може да организирате за групата.

Помислете от какво пространство се нуждае сесията ви, с оглед на нейната
продължителност, цел и брой участници. Работната среда трябва да изглежда
безпроблемна и да насърчава диалог между екипа.

Когато имате груба представа, е време да създадете план за семинара. Погледнете
записаните цели и помислете от какви дейности се нуждаете в семинара, за да ги
постигнете. Определете времетраене за всяка сесия, а с напредване на плана
добавяйте подробности – може да се връщате и да коригирате продължителността
на семинара, ако е необходимо.

Q: Какъв вид съдържание може да се изготви?

A: Сега семинарът ви започва да добива форма. Намирате се в момента,
в който трябва да се върнете и да определите детайлите, за да е ясно
какво ще коментирате с групата и какви дейности ще организирате, за да
постигнете целите си.

Полезно е да отделите време в началото, за да определите тона на
семинара и да накарате всички да мислят като екип. Игрите за
разчупване на леда са страхотен начин за това, тъй като повдигат
енергията на хората и ги карат да бъдат по-продуктивни и да не се
страхуват да говорят по време на сесията.

Определете груповите дейности. Взаимодействието сред група
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участници прави семинара различен от други видове учене. Направете
брейнсторминг на образователни групови дейности, които са подходящи
за целите на семинара ви. Уверете се, че сте включили достатъчно
възможности за всеки участник в семинара, за да може да има значим принос.

Оставете време за почивки. Хората са по-фокусирани върху задачите,
когато имат възможност за кратки почивки.

Q: Кога да се даде съдържанието на участниците?

A: Дневният ред (планът, съдържанието) трябва да бъде раздаден на
участниците преди семинара, поне 24 часа предварително, за да имат те
възможност да се подготвят. Силно е препоръчително програмата да е
подготвена, за да може да се изпраща на потенциални участници заедно с
поканата за семинара.

Някои семинари изискват участниците да свършат работа преди самото
провеждане на семинара. Може да трябва да прочетат статии, да напишат
кратка история или да прочетат чужда работа. Ако участниците имат
домашно преди стартирането на семинара, уверете се, че очакванията ви
са ясно посочени от самото начало.

d. Избор на спомагателни средства при преподаването
Q: Какви са видовете спомагателни средства?

A: Възрастните учат по различни начини: визуално, устно, чрез
практически занимания или чрез комбинация от посочените. Не
забравяйте, че може да не познавате учебните стилове на участниците
предварително, така че трябва да имате подготвени различни материали.
В зависимост от темата и целта на семинара, може да е необходимо да
приготвите материали на хартия, аудио-визуални материали, учебни
планове на компютър или ролеви игри.

Подгответе материали на хартия. Четива, казуси, списък с ключови
термини и тестове – това са възможни материали, които може да
подготвите. Най-добре е да подготвите материалите предварително. Така
ще може да забележите правописни грешки. Използвайте голям и лесен за
четене шрифт. Ясно обозначавайте всеки документ със заглавие и дата, за
да могат участниците да използват тези материали в бъдеще.
Ако планирате да показвате презентация, видео клип или аудио запис,
трябва да ги подготвите предварително. Тествайте ги у дома, за да се
уверите, че работят. Уверете се, че са във формат, който да може да
използвате по време на семинара.

Q: Как да създадете дневен ред за своя семинар?

A: След като знаете основната цел на семинара и кой ще присъства, е
време да планирате как ще постигнете тази цел.

Основни точки: Създайте списък с основни точки за
коментиране, а след това за всяка точка посочете подробности,
които искате да комуникирате с аудиторията си.

Визуални средства: Избройте всички визуални средства,
които ще използвате във всеки момент. Ако се нуждаете от техническа
подкрепа, това ще помогне на осигуряващите я да знаят къде да
фокусират усилията си.

Дискусии и дейности: Отделете време да изброите какви точно
групови дискусии и дейности ще има на всеки етап от семинара. Колко
време ще отделите за всяко упражнение? Уверете се, че дейностите са
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съобразени с размера на групата, както и че помещението разполага с
необходимите ресурси за провеждане на сесията.
Не забравяйте, колкото по-подробен е планът ви, толкова по-сигурно е, че
той ще се придържа към графика – и ще бъде успешен.

2. Провеждане на семинара:
a.Правилна последователност

Q: Кой е най-добрият начин за структуриране на семинара?

A: Поздравете участниците и представете себе си и семинара. След като
всички са се настанили, ориентирайте участниците в семинара. Обяснете
на участниците каква е целта на семинара и защо той е важен. Също така е
добра идея накратко да обясните как ще се проведе, за да бъдат
подготвени. Дайте възможност на участниците да се представят чрез игри
за разчупване на леда. Това не трябва да трае прекалено дълго, но е важно
участниците да се чувстват удобно, когато говорят пред групата.

Q: Как (кога) да започна да планирам семинара?

A: Важно е да планирате целия процес предварително. Все пак, един
семинар рядко е само семинар. Всъщност често е начало или интервенция
за нещо, което трябва да се случи в ежедневната работа на участника.
Затова се уверете, че планирате не само семинара, но това, което ще се
случи преди и след него. Въпроси, които може да си зададете на етапа на
планиране, включват: Как съм се съобразил с нуждите на различните
хора? Има ли достатъчно време за всеки елемент? Как мога да активирам
участниците преди физическата среща? Какво искам да запомнят
участниците? Какво помещение и оборудване са най-подходящи за
нуждите на групата? Ще се нуждаем ли от инструменти, оборудване или материали?

Q: Как се провежда семинар?

A: Подсигурете кетъринг. Семинарите изискват много енергия; поддържайте
вниманието на участниците, като им осигурите здравословни храни и
напитки. Отидете по-рано и пригответе цялото оборудване преди
пристигане на участниците, подредете столовете предварително и
разпределете материалите. Поздравявайте участниците, когато пристигат.
След като всички са се настанили, представете себе си и семинара.
Започнете с дейности за разчупване на леда и представете плана (заедно с
участниците коментирайте подробно програмата на семинара).
Използвайте интерактивни упражнения, за да затвърдите информацията, и
бъдете гъвкави. Добре е да имате план за семинара, но бъдете готови да
промените съдържанието на семинара на базата на реакциите и
преживяванията на участниците. Сменяйте дейностите на всеки 20-30
минути и се придържайте към планираните почивки. Поддържайте
атмосфера на уважение и бъдете готови за неочакваното. Завършете
семинара с обобщение на наученото. Дайте обратна връзка. Насрочете
последващо занятие, ако такова е необходимо.

b. Трудни ситуации
Q: Как да управлявате трудни ситуации при преподаване?

A: Добри при най-добрите планове семинарът може да върви според очакванията.
Но това е ОК. Просто не забравяйте, че това, което сте планирали, може да не е това,
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от което участниците най-много се нуждаят, а когато е така, е добре да сте отворени
към нуждите им. Откритото отношение, искреността и автентичността са най-добрите
качества на опитния фасилитатор.

Q: Какво да правя, ако видя, че групата губи интерес в средата на семинара?

A: Разнообразете дейностите. Понякога семинарите са дълги и е нормално
участниците да се отегчат или претоварят. Два или три последователни часа
говорене могат да ги изтощят. Почивките, в които участниците извършват
различни дейности, са много по-полезни за ученето от това да ги карате да
стоят неподвижно през цялото време. Разнообразявайте сериозността на
материала. Планирайте почивки. Внимателно коментирайте представените
материали. Дайте да участниците време да разговарят и да осъществят
връзка помежду си.

c. Приключване на семинара
Q: Как да закриете семинара?

A: Много е важно да отделите време в края на семинара за обобщение на
най-важното. Завършете с обобщение на наученото. Обяснете всичко,
което участниците са научили по време на сесията. Така ще подчертаете
колко много са направили и какви нови умения са придобили. Посочете
конкретно описаните в началото цели и обяснете как според вас
участниците са ги постигнали. Поздравете участниците за усилената работа
и за новите знания.

Q: Как да изготвим доклад за семинара?

A: Организирането на доклад с логическа структура помага на читателите
бързо да определят какви идеи ще бъдат включени и
ясно посочва връзките между идеите. Определете какви
раздели са подходящи за доклада и озаглавете всеки
раздел, например „обща информация“, „цели“ и
„дискусия“, както и други за специфични понятия в
рамките на семинара. Семинар, който обхваща различни
инструменти за академична оценка, може да има
отделни заглавия за всеки инструмент в рамките на
семинара.

Първият раздел на доклада трябва да дава основна
информация за семинара, като презентатори и
експертни познания, цели на семинара и информация относно мястото на
провеждане и участниците. Накратко обяснете основните понятия и
дейности, Може да е необходимо да дадете обратна връзка. Поставете
тези идеи в отделен раздел със заглавие което го отличава от фактите в презентацията.

Оценяване
Подготовка на оценяването

Q: Какво представлява формулярът за оценяване на семинара?

A: Формулярът за оценяване на семинара е формуляр, който ви помага да
оцените колко пълен и удовлетворяваш е бил учебния процес по време на
семинара. Помолете участниците да попълнят такъв формуляр, за да
прегледате изпълнението на семинара си.

Целта при създаване на инструмента за оценяване е за участниците да
е лесно да отговорят и да ви го върнат. Може да планирате да получите
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формуляра си за оценяване по три различни начина: на хартия, по
имейл или чрез онлайн въпросник.

Най-популярната форма на оценка от страна на участниците е
въпросникът. Участниците попълват въпросник в края на семинара.
Резултатите от оценяването ви помагат да направите значими
промени в семинара. Обратната връзка от участниците ви може
също така да ви даде идеи за бъдещи семинари. Целта при
създаване на въпросника е да е лесно за участниците да отговорят и
бързо да ви върнат оценката. Може да използвате въпросник на
хартия или по имейл.

Q: Как да получите обратна връзка от семинара?

A: 1ва стъпка: Получете обратна връзка веднага след сесията.
Създайте формуляр за оценка, който участниците могат да попълнят
в последните минути от семинара. Оставете им достатъчно време за
коментари и за внимателно прочитане на въпросите. Незабавната
обратна връзка не само ще ви помогне да подобрите семинара си,
но и ще затвърди наученото от участниците. Добре е да зададете
въпроси като: Каква е целта на този семинар? Семинарът постигна ли
своята цел? Кои дейности най-много спомогнаха ученето? А кои най-
малко? Кои материали (листовки, материали за четене) бяха най-
полезни? Кои бяха най-малко полезни? Как бихте променили този
семинар в бъдеще? Предложения за подобрения? Има ли теми, по
които бихте искали да се организира семинар?

2ра стъпка: Свържете се с участниците няколко дни или седмици по-
късно. Попитайте участниците дали може да се свържете с тях в
бъдеще за коментар. Някои хора се нуждаят от време, за да
обмислят преживяното. Свържете се с участниците по-късно за
евентуална нова информация.
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Глава 6

ДОБРИ ПРАКТИКИ – СЦЕНАРИИ НА СЕМИНАРИ

В тази глава може да намерите примери за семинари
под формата на готови сценарии. Темите на
семинарите на свързани с отделните глави в този
наръчник. Не забравяйте, че тези сценарии са само
вдъхновение. Може да ги използвате или променяте
в зависимост от групата, с която работите.
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ВЗАИМНО ИЗСЛУШВАНЕ

Цели:

Лесно е да разбереш някого, като използваш гледната точка, през която виждаме (и съдим)
неговата култура. С други думи, понякога предразсъдъците и стереотипите се появяват
съзнателно или несъзнателно и не ни позволяват да видим истинския човек, с когото сме в
контакт.

Тази дейност има за цел да ни покаже колко важно е изслушването за нашите отношения.
Чрез фокусирано слушане можем да преодолеем пречки в комуникацията, стереотипи и
конфликти. Можем да стартираме отношения на базата на хуманистичен подход и да
подхранваме нова споделена култура, която принадлежи на всички, която е базирана на
уважение, многообразие и универсални ценности.

Нужди:

Достатъчно място, за да може да се седи по двойки, един срещу друг.

Време:

60-75 минути

Процес:

Стъпка 1: Ръководителят на семинара моля участниците да помислят за човек, който им е
близък, който много оценяват и пита дали това е (или е бил) по-добър говорещ или по-добър
слушател? Участниците не споделят отговора, само го запомнят. След това ръководителят
обяснява как ще се проведе дейността, като представя стъпки 2 и 3.

Стъпка 2: Участниците са разделени по двойки. Всеки седи срещу другия (добре е
участниците в двойките да не се познават помежду си). Във всяка двойка има един
„слушател“ и един „говорещ“. Говорещият разказва нещо за живота си, може да говори за
семейството си, детството си, по всяка тема.

„Слушателят“ трябва да слуша внимателно; не му е позволено да говори, дори да казва да
или не.

Двамата осъществяват възможно най-голям контакт очи с очи. Имат 5 минути.
Ръководителят определя началото и края на заниманието, като следи времето.

Стъпка 3: Като стъпка 2, но участниците разменят ролите си. Слушащият става говорещ и
обратно.



36

Стъпка 4: Ръководителят моли участниците да споделят опита си, като задава следните
въпроси:

Кое беше по-лесно, да слушате или да говорите?

Успяхте ли да слушате другия, без да се разсейвате?

Какво забелязахте в другия човек?

Как се различаваше слушането в сравнение с обичайните условия?

Бихте ли искали да разговаряте повече с този човек?

Как се чувствате, когато ви слушат внимателно?

Мислите ли, че слушането може да се научи?

Стъпка 5: Ръководителят на семинара инициира дебат относно факта, че виждаме другите
през призмата на собствената си култура и понякога съзнателно или несъзнателно сме
повлияни от предразсъдъци и стереотипи. След това заедно се оценява как „фокусирането
слушане“ е особено важно за адресиране на реален контакт с когото и да било.
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МОИТЕ ИДЕИ ПО ВЪРПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРАТА

Цели:

Заниманието има за цел задълбочено разбиране на значенията и динамиката на културата,
термините и понятията мултикултурализъм, междукутурализъм и транскултурализъм.

Нужди:

Химикалки и листи А4 за всички участници.

Времетраене:

90 минути

Процес:

Стъпка 1: Ръководителят обяснява основните понятия от академична гледна точка и
предходен опит. Използването на PowerPoint презентации и видеа може да е полезно.

Стъпка 2: В края на лекцията на всеки участник се дават лист А4 и химикалка. Всеки участник
записва въпрос, свързан с представената тема.

Стъпка 3: Всеки участник подава листа с въпроса на обучаемия вляво. Той чете въпроса и
отговаря/коментира, като пише под въпрос. След това предава листа с отговора си на
обучаемия вляво.

Стъпка 4: Когато всички участници са получили листа с началния въпрос и отговорите под
него, спират.

Стъпка 5: Всеки обучаем чете на глас въпроса си и отговорите.

Стъпка 6: Ръководителят организира финален дебат и обобщаваща сесия.



38

ПРАВЕНЕ НА ПЕЛИКАН
Цели:

Да се демонстрират разликите в учебни стилове и скорост.

Да се докаже колко важно е смесването на методи и отделянето на достатъчно време за

научаване.

Да се демонстрира колко важно е да учим от околните.

Нужди:

Листи хартия (по 2 на участник).

Презентация в изображения за направата на пеликан.

Времетраене:

Прибл. 15-25 минути

Процес:

1. Преподавателят моли обучаемите да слушат внимателно и да следват инструкциите, които

ще прочете. Ако инструкциите са прекалено трудни или участникът се обърка, той може да спре

упражнението по всяко време.

2. Преподавателят чете силно, с не много висока скорост, все едно прави диктовка, текста с

инструкциите. Когато участниците искат да повтори, той няма право да повтори повече от два

пъти. Не са позволени съвети и допълнителни обяснения. Преподавателят може да пита „не чета

ли достатъчно силно“? или „има ли нещо, което не е ясно?“

Инструкцията:

1) Вземете лист хартия и го поставете хоризонтално пред себе си.

2) Сгънете горния край. Така ще направите триъгълник с прав ъгъл вдясно, като празната

правоъгълна част остава отляво.

3) Махнете тази част.

4) Поставете квадрата, който сега имате, пред себе си в позиция диамант, като линията на

сгъване е вертикална.

5) Сгънете горните ръбове в централната линия и притиснете добре.

6) Прегънете отново външните ръбове към центъра.

7) Обърнете модела и прегънете дъното към горния край. Притиснете добре.

8) Сгънете на половина.

9) Завъртете модела така, че да лежи хоризонтално.

10) Повдигнете вътрешния триъгълник нагоре бавно, след това притиснете.

11) Отвътре навън прегънете главата по линията.

12) Сгънете всяко крило нагоре по страните, след това леко назад. Сега моделът ще се

подпира на крилете си и ще е седнал.

3. Преподавателят моли участниците да покажат какво имат.

4. Преподавателят раздава нови листове и започва да чете инструкциите, като този път

показва презентация със снимки. Той насърчава хората да показват какво правят (и как

изпълняват задачата). Той също така може да помогне на онези, които се затрудняват най-много.
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Инструкциите със снимки (взето от h�ps://www.origami-fun.com/):

(Вж. следващата страница)

5. Сега преподавателят кара участниците да покажат пеликаните си. Колко от тях са успели

този път?

6. Разсъждения:

Вижте колко важно е да има повече канали за преподаване, а не само думи. Някои от нас трябва

да чуват, други – да виждат, а трети се нуждаят от малко помощ.

Много е важно да е налице правилната атмосфера за учене. Тя трябва да е безопасна и да има

достатъчно време, инструменти и помощ за изпълнение на задачата.

Моля, забележете, че може да учите от самите вас, като получавате помощ от тези, за които

задачата е много по-лесна.
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„АЗ МОГА“ СЕЗАМ

Цели:

Да се демонстрира силата на екипната работа

Да се осъзнае силата на групата

Да се демонстрира силата на учене от останалите участници и самостоятелно учене

Нужди:

Листи хартия A4 (по 1 на участник)

Тиксо за залепване на хартията на дъската/стената/лепящи листчета (3-4 на участник)

Време:

15 минути

Процес:

Преподавателят дава хартията и лепящите листчета.

1. Първо участниците трябва да разделят хартията А4 на четири правоъгълника (с

химикалка), за да имат 4 части на листа.

2. След това всеки избира 4 неща, които знае или може (напр. мога да правя торти, да

карам камион, да се грижа за градина, знам японски и др.). Тези умения трябва да бъдат

написани в горната част на всяка част от листа.

3. Листите се окачват на стената, за да са видими за всички.

4. След това участниците трябва да напишат на лепящите листчета неща, които биха

искали да научат. Трябва да изберат не повече от 4 неща и тези неща трябва да са конкретни

(не: бих искал да се науча да съм щастлив, а бих искал да пека торти)

5. След това участниците отиват до стената с листите и намират дали там има записани

неща, които искат да се научат да правят. Ако има, те залепват листчетата си на съответния

лист. Може да има повече от едно лепящо листче на част от хартия.

6. Размишленията са:

a. Всеки участник успя да окачи уменията си на стената – вижте с какво

разнообразие разполагаме!

b. Вижте колко много неща можем да научим един от друг. Потенциалът е

огромен.

c. Колко лепящи листчета са останали в ръцете ни. Помислете къде може да

отидете, за да научите тези неща.
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ДА ПРОВЕДЕМ ИНТЕРВЮ!

Цели:

Създаване на атмосфера, която свързва съдържанието на културата и ежедневието на

обучаемите;

Да се позволи на обучаемите да споделят своята култура и традиция, като промотират

културната си идентичност;

Да се позволи на обучаемите да си сътрудничат и да работят в групи;

Да се активират предишните знания на обучаемите;

Да се формират отношения – научаване за интересите на обучаемите, какво им харесва и

какво не, членове на семействата и стремежи – това са все начини за изграждане на

отношения.

Нужди:

Принтиран въпросник (вж. следващата страница)

Време:

Приблиз. 20-25 мин.

Процес:

Преподавателят трябва да раздели групата по двойки и ще проведе интервюто с обучаем, за

да демонстрира. След това на обучаемите се дава достатъчно време да се интервюират и да

запишат отговорите. Преподавателят раздава въпросниците и моли обучаемите да проведат

интервю. Когато отговарят на въпросите, обучаемите трябва да размишляват за културния и

опит и за своята лична и семейна идентичност.

След провеждане на интервютата групата се събира и споделя наученото. След това

обучаемите ще се преструват, че те са интервюираните лица. Информацията може да се

запише на голям лист на флипчарта или на световна карта. Това визуално представяне

позволява на обучаемите да научат повече един за друг, да засилят чувството на

принадлежност към групата, както и да научат повече за наследството си. В края

преподавателят трябва да сподели своя личен опит, за да се създаде отношение на взаимност

в обучаемите, базирано на прозрачност и доверие.
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МЕЖДУКУЛТУРЕН ТИЙМ БИЛДИНГ

Цели

Тъй като междукултурната работа се характеризира с обединяване на различни участници за
различни среди, това просто упражнение може да помогне на участниците да визуализират
основни елементи от комуникацията в процеса на междукултурна адаптация. В края на
упражнението ще се пита за емоциите, не само за идеите. Питайки участниците кои аспекти/
понятия са им се сторили интересни и/или чувствителни, това упражнение се фокусира върху
понятия, поставени в културен контекст и промотира нуждата за междукултурните работници да
идентифицират разликите, да ги приемат, но да им позволяват да бъдат потенциален фактор за
стрес.

Нужди:

Листи хартия, химикалки, моливи

Времетраене:

20-30 мин. според броя на участниците

Описание

Комуникацията е важна тема, която трябва да се адресира при работа с психологическите и
социалните ефекти на междукултурността. В нея са включени понятия като ефикасност и
представяне при поддържане на договорено разбиране на общото между лица с различна
история, когато работят заедно. Това упражнение помага на участниците да предвидят какви
различни думи се използват за различни изображения и така разкриват значение в различни
култури на произход.

Процесът:

Стъпка l_Фасилитаторът моли участниците да запишат сами първата дума и изображение, които
им хрумнат, когато получат въпроса

Стъпка 2_ Фасилитаторът задава въпроси, следвайки модела:

Ако междукултурната работа беше цвят, кой цвят щеше да бъде? Защо?

Ако междукултурната работа беше изображение, какво би била? Защо?

Ако междукултурната работа беше предизвикателство, какво би била? Защо?

Ако междукултурната работа беше емоция, каква би била? Защо?

Стъпка 3_ Фасилитаторът моли участниците да прочетат отговорите си на всички и да обяснят
причините за отговорите, докато си записва:

Реакциите на другите участници

Понятията, които е най-вероятно да доведат до недоразумения

Културно чувствителни понятия (идеи, навици, ценности…)
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Дискусия

При приключване на дейността участниците заедно коментират основните резултати.
Фасилитаторът моделира дискусията чрез въпроси като:

- Какви емоции предизвикаха отговорите на другите участници?

- Кои отговори ви изненадаха най-много?

- Според вас има ли чувствителни понятия/идеи в отговорите на другите участници?
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ВНИМАНИЕ КЪМ СЕБЕ СИ ПРИ МЕЖДУКУЛТУРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Цел

Разбиране защо вниманието към себе си е важно и как то е свързано с личния и
професионалния ни живот чрез преценка как нашия имидж за себе си може да се различава от
това, което виждат другите.

Нужди

Хартия, химикалки

Времетраене

30 минути на сесия Описание

Измежду меките умения вниманието към себе си е най-важно. Всъщност, преди един човек да
може да управлява контакти с другите, той трябва първо да разбере собствените си мисли,
вярвания, чувства и действия. Разбирайки тези аспекти, как да се справя със стреса и как да
говори с другите, участникът ще може по-добре да се идентифицира пред други хора.

Процесът

Стъпка_l: Модераторът кани участниците да се изправят и да направят 5-минутна загрявка,
която да им помогне да се почувстват удобно, изразявайки себе си физически. Например,
участниците може да застанат в кръг, да затворят очи, да се обърнат надясно и да поставят ръце
на раменете на човека пред тях.

Стъпка__2: Модераторът подготвя листчета с написани емоции: гняв, отвращение, страх, радост,
щастие, тъга, изненада и др.

Стъпка__3: Модераторът моли участниците да изберат едно листче, да помислят за две минути
и да се вживеят в написаната на листа емоция.

Стъпка__4: Модераторът моли участниците да изиграят емоцията визуално, например като
статуя, без да говорят.

Стъпка__5: Модераторът стартира дискусия за това защо са избрали да демонстрират тази
емоция, последвана от въпроси към участниците дали са били изненадани от нечие
представяне и защо.

Дискусия

Модераторът пита участниците как са се чувствали, докато са представяли емоциите, но
и докато са гледали как други представят своите емоции. Той също така пита дали друг би
изразил дадена емоция по същия начин.
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КОМУНИКАЦИЯТА Е КЛЮЧЪТ

Описание:
Тази дейност представлява интерактивна дискусия за значимостта на комуникацията на работното
място.
Цели:
Да се подчертае значимостта на комуникацията за разрешаване на проблеми на работа.
Нужди:
Листовки с цитата: „Комуникацията е ключът към постигане на всичките ни цели“.
Времетраене:
Приблиз. 15-25 мин.
Процесът:
1. Представяне на листовката, на която е написано „Комуникацията е ключът към постигане на
всичките ни цели“.
2. Питане на участниците дали са съгласни с твърдението или не. Може да очаквате, че повечето
участници ще са съгласни.
3. Питане на участниците дали вярват в това. Очаквайте да посочат различни причини.
4. Питане на участниците дали мислят, че има ситуация или проблем, при които комуникацията
не е изключително важна.
5. Предизвикване на участниците подробно да обяснят как по-добра комуникация не би била
необходима за коригиране на дадена ситуация или проблем.
6. Подчертаване отново, че комуникацията засяга буквално всичко, което се случва в
организацията. Комуникацията може да е една от силните страни на дадена организация, както и
една от най-големите слабости. Молба към участниците да коментират как комуникацията е важна в
работата им.
Варианти:
Участниците споделят ситуации, проблеми и предизвикателства на работа, в които комуникацията е
изиграла важна роля, както за причината, така и за решението.
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КОМУНИКАЦИОНЕН МОДЕЛ

Описание:

Представя се комуникационен модел, който да помогне на участниците по-добре да разберат

какво реално трябва да се случи, за да е налице ефективна комуникация.

Цели:

Предоставяне на концептуален модел за участниците, който да следват, за да започнат да

комуникират по-добре.

Нужди:

Материал – вж. следващата страница.

Времетраене:

30 минути

Процесът:

1. Раздайте материала и обяснете, че това представлява модел за постигане на ефективна

комуникация. Макар че изглежда като труден процес, този модел се използва донякъде от хората

в цялата им комуникация.

2. Разгледайте 4те стъпки в модела. Подчертайте, че в този модел има подател и получател.

3. Започнете с подателя и посочете, че първата стъпка в процеса на комуникация включва

изпращане на съобщения от подателя до получателя. Обяснете, че дори в тази ранна стъпка от

процеса може да възникнат проблеми. Например, съобщението може да не е ясно комуникирано

от подателя. Това може да е функция на комуникационните умения на подателя или дори

усилията, които този човек полага, за да комуникира по ясен начин.

4. Втората стъпка включва чуване и отговор на съобщението от страна на получателя. Може

да има проблеми и с двете. Получателят може да не чуе ясно съобщението поради редица

причини, включително разсейващи звуци.

5. Обяснете, че този модел дава формат за комуникация, който може да се следва по

различни начини. Макар че може да не е практично да се преминава формално през всяка стъпка

в комуникацията с други хора, гарантиране на използването на тези концепции може да помогне

на участниците да комуникират по-добре. Това е особено важно с цел гарантиране, че посланието

е ясно комуникирано и разбрано.

Разкажете историята за супервайзер, който карал служителите си да повтарят какво им е казал

току-що. Така той ги учи да слушат по-добре. Те слушат внимателно, защото знаят, че ще ги накара

да повторят.



49


