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АКРОНИМ С ИМЕТО 

Указания:  
Упражнение за представяне на участниците. На лепящо листче, всеки 

написва името си, като с всяка буква съставя дума, която го характеризира. 
 
 

 
 
 

Пример: 
Информатик 
Висок - във всички отношения 
Авто-любител 
Непоправим (оптимист) 

 Упражнението дава възможност на всеки да научи по нещо за останалите 
по оригинален начин, а също така създава творческа и дружелюбна атмосфера 
сред участниците. 
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ЕДНОМИНУТНА ВИЗИТКА 

 
Представете си, че се качвате в асансьора заедно с човек, от когото се 

възхищавате – работодател, за когото искате да работите, или човек, с когото 
искате да създадете партньорство. Имате само 1 минута време, за да се 
представите и да го впечатлите. 

Подгответе своя устна едноминутна визитка, която да представите по 
време на пътуването си. Изберете най-важното и уникалното, с което искате 
човекът до вас да ви запомни. Можете да представите своя идея или мечта, 
интересите, качествата, уменията, опита, хобитата или постиженията си.  

Имате 10 минути.  
 

Бележки за водещия: 
Упражнението е вдъхновено от идеята, че понякога имаме редкия шанс да 

срещнем подходящия човек в асансьора и разполагаме с краткото време на 
пътуването, за да му се представим и да го впечатлим.  

Предприемачите и хората в бизнеса най-често се възползват от тези 
бързи презентации (т.нар. Elevator Pitch1), но умението да създадеш добро 
впечатление и да разкажеш убедително идеята или предложението си е полезно 
за всички.  

Дайте 10 минути време за работа. Краткото врене ще ги притисне да 
мислят само за най-важните неща.   

Не им задавайте пример или модел на представяне, защото ще се 
придържат към него. Нека всеки сам да помисли каква информация да подбере. 
Това ще им даде възможност да сравнят своя подход с този на останалите. 

                                                 
1 http://www.youtube.com/watch?list=PLF4lVL1sPDSm16JxEjwbu1vCh-
xYTPHfV&feature=player_embedded&v=W-oHeOdVtJA – Как да презентираме вдъхновяващо? от 
Светлин Наков 
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ПОРТРЕТИ НА УНИКАЛНИ ХОРА 

 
Разчертайте предварително А4 листи на квадратчета, колкото са 

участниците в обучението (вж. Приложение 1: Пример за разчертана страница). 
Раздайте на всеки участник по 1 такъв лист. Помолете участниците да  

проведат интервюта помежду си (всеки с всеки), като разберат нещо уникално 
за другия. Наученото за останалите участници се представя чрез направа на 
портрети или асоциативни рисунки. Интервюто между всяка двойка трае около 1 
минута.  

Направете изложба на събраните произведения. Обсъдете какво ни прави 
уникални – интересите, личните ни качества, постиженията, опитът и мечтите 
ни.  

Мобилността разгръща потенциала на личността, като комбинира всички 
тези елементи, а ролята на консултанта е да помогне на младите хора да 
реализират мечтата си, да задълбочат интересите си, да развият качествата си, 
да придобият опит и да постигнат онова, към което се стремят.  

След като са научили повече за себе си, поканете участниците да 
помечтаят къде биха искали да пътуват и какво биха искали да научат и да 
разкажат за него.  

 
Приложение 1: Пример за разчертана страница  
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ГОТОВ ЛИ СЪМ ЗА МОБИЛНОСТ? 

 
Указания: 
Моля, отговорете на следните въпроси: 

 
1. Имам ли достатъчно желание да участвам в международна мобилност? 
2. Защо искам да замина? 
3. Имам ли достатъчно енергия и мотивация да го направя? 
4. Притежавам ли нужните чуждоезикови умения? 
5. Притежавам ли нужната комуникативност? 
6. Адаптивен ли съм? 
7. Притежавам ли нужните знания? Какво (още) е нужно да знам и как 

мога да го науча? 
8. Мога ли да се подготвя сам(а)? 
9. Притежавам ли нужните качества? 
10. Мога ли да се справя в непредвидени ситуации? 
11. На кого мога да разчитам? 
12. Имам ли подкрепа от страна на близките си? 
13. Има ли нещо, което ме притеснява? 
14. Как мога да се справя с това? 
15. Какви са условията на живот в дадената страна? 
16. Какви са особеностите на образователната система в дадената страна? 
17. Какви са културните черти на дадената страна? 
18. Какви са трудностите и как да се справяме с тях (адапционни 

въпроси)? 
 

Насоки за водещия: 
Всеки участник самостоятелно попълва въпросника, след което следва 

дискусия върху основни теми като: най-често срещани страхове и притеснения, 
свързани с мобилността, и как да ги преодоляваме; финанси; подготовка; 
адаптация. 
 

Можете да предложите на участниците да попълнят и онлайн тест: 
http://www.dreamfoundation.eu/quick-test (на английски) 
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МОЯТ ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ  

 
Въпросите по-долу, имат за цел да ви помогнат да формулирате целта на 

своята мобилност и да самооцените своята готовност за нея. 
 

Въпроси: 
1. Защо искате да учите в чужбина? Избройте всички причини, 
които са важни за вас. (Например: за да се откъсна от 

родителите си, за да стана по-самостоятелен, защото семейството 

ми смятат, че така ще имам по-добри шансове) 

2. Къде бихте искали да заминете? Защо избрахте тази 
дестинация? 

3. Какво знаете за съответната държава? 
4. Какво още трябва да знаете за особеностите на страната 
дестинация? 

5. Кои са 5-те най-важни неща за вас, когато търсите 
възможност да учите или работите в чужбина? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. Кои са 5-те най-големи притеснения, свързани с 
мобилността?  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

7. Кои са 5-те неща, които смятате, че най-много ще ви 
липсват, когато сте в чужбина? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

8. Какви са вашите очаквания, свързани с мобилността? Какво 
бихте искали да преживеете и да постигнете? (Например: да 
намеря нови приятели, да завърша добър университет, да си 
намеря работа, да разбера с какво искам да се занимавам и т.н.) 

9. Колко дълго време бихте прекарали в чужбина? (лято, 1 
семестър, цяла година) 

10. Имате ли яснота за разходите, свързани с пътуването и 
престоя ви? 
Да 
Не 

11. Обсъждали ли сте плановете си със своето семейство? 
Да 
Не 

12. Те подкрепят ли вашите намерения? 
Да 
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Не 
13. Владеете ли чужд език/ езици на достатъчно добро ниво, за 
да можете да се обучавате? 

Да 
Не 
14. Подготвени ли сте да се справите с културни 
предизвикателства на средата - бюрокрация, 
дискриминация, трудности в общуването и др.? 

Да 
Не 
Не знам 
15. Знаете ли какви документи са необходими за заминаването 
Ви? 

Да 
Не 
Не знам 
16. Готови ли сте да се отделите за дълъг период от 
семейството, близките и приятелите си и да прекарате далеч 
от тях празниците? 

Да 
Не 
17. Имате ли някакви притеснения, свързани със здравето, 
емоционалното и физическото ви състояние, които могат да 
затруднят пътуването и престоя ви в чужбина? (например: 

проблеми с храненето, безсъние, тревожност, алергии, астма и др.) 

Да 
Не 
18. Опишете как си представяте ежедневието си. 
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ВАЖНИТЕ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ 

  
Кои са важните неща, които трябва да проучим, преди да заминем в друга 

държава, за да учим или да живеем? 
Направете списък на всичко, за което се сетите. 

 
Насоки за водещия: 

 
Обобщете различните теми: 

• Условия на живот (климат, добри места за живеене, транспорт, 
цена на живота и др.)  

• Култура и обичаи, порядки и особености на местния живот, вкл. 
отношение към чужденците  

• Визи, документи, законодателни изисквания (академични справки, 
медицински документи, ваксинации, разрешителни за работа, 
шофьорски книжки и др.) 

• И т.н. 
Откъде можете да съберете нужната информация? 
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МОБИЛНОСТ – SWOT АНАЛИЗ 

 
Участниците се разделят в 4 групи, като всяка от тях в рамките на 10 

минути трябва да обсъди зададена предварително тема. Попълва се таблица 
подобна на представената по-долу по зададената вече тема. Всяка група прави 
представяне в рамките на 5 минути, след което следват 5 минути дискусия. 
 
 
Strengths 
Силни страни, лични качества,  
знания, умения, нагласи 
 
Кои са необходими? 
Как ще ги придобием / развием? 

 
Weaknesses 
Лични слабости, вътрешни 
предизвикателства, страхове, болести 
 
Какво може да ни попречи да успеем? 
Как да го преодолеем? 
 
 
 
 
 
 

 
Opportunities 
 
Възможности, идеи 
източници на подкрепа и фактори за 
успех 
 
Как да си ги осигурим? 
 
 

 
Threats 
 
Външни заплахи, обективни трудности, 
практически предизвикателства 
 
Как да ги предугадим? 
Как да се справим с тях? 
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„ÓПРАВЕН” 

 
Инструкции за участниците: 
В българския език съществува думата „óправен”. Какви качества и умения 

включва тя, според вас? Избройте всички, за които се сетите.  
Кои от изброените качества и умения се отнасят до участниците? 

Опишете ситуация, която ви характеризира като „óправен” човек. 
 
 Насоки за водещия: 

Дайте време за индивидуална работа 15 - 20 минути (или за домашно). 
След това направете дискусия, като изброите и обобщите всички 

определения, дадени от групата.  
 
Въпроси за дискусия: 
- Кои хора наричаме „óправни”?  
- В какви ситуации се срещат? 
- Колко от вас се идентифицират с тази дума? 

 
Упражнение: ТОЛЕРАНТНОСТ 

 
Всеки участник има 5 минути, за да напише свое определение на думата 

„толерантност”.  
Обсъждане в групата: 

� Какво означава да бъдеш толерантен? Какви качества, умения и 
поведение включва? 

� Какво е значението на толерантността в контекста на междукултурното 
разбирателство? 

� Можем ли да създадем общо определение? 
Толерантност означава търпимост към друг начин на живот, поведение, 

обичаи, чувства, мнения, идеи, вероизповедания. По такъв начин, 
толерантността е свързана със свободата на инакомислещите в широкия смисъл 
на тази дума. Този феномен е толкова важен в съвременния живот, че през 1995 
година ЮНЕСКО приема „Декларация за принципите на толерантността”, 
включващи: уважение, приемане и правилно разбиране на богатото 
многообразие на култури в нашия свят; формите на изразяване и начини на 
проявяване на човешката индивидуалност; хармония в многообразието; 
тенденция за постигане на мир и съдействие за замяна на културата на войната 
с култура на мира. Толерантността изразява способността да се установи и 
съхрани общуването с хората, отличаващи се в някакво отношение от нас. 
Разбира се, трябва да се има в предвид, че съществуват граници на търпимост, 
т.е. наличие на някакви морални предели, разрешаващи да не се смесват 
толерантните отношения с позволяването във всичко и безразличие към 
ценностите, хранещи убеждения. 
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EUROPASS CV 
 
Упражнение, включващо попълване на Европас Автобиография според 

бланка или он лайн на: 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/bg/cv/compose  
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Собствено име, Презиме, Фамилия 
[Всички полета не са задължителни. Премахнете всяко празно поле.] 

  

 Държава, град, пощенски код, улица/квартал, номер, вход  
 Телефон     Мобилен телефон        
 E-mail  

Уеб-сайт   

Социална мрежа/чат Потребителско име   

Пол Въведете пол | Дата на раждане дд/мм/гггг | Националност Въведете националност/и  

 

 
ТРУДОВ СТАЖ 

  

[Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната.]  

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

  

[Добавете отделен параграф за всеки курс на обучение, който сте завършили, като започнете с последния.] 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ   

[Премахнете всички празни полета.] 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ 
КАНДИДАТСТВА 
ПРОФИЛ 
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ 
ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОЕТО СЕ 
КАНДИДАТСТВА 

Въведете позиция, за която се кандидатства / профил / 
предпочитана длъжност / обучение, за което се кандидатства 
(изтрийте неприложимите в лявата колона) 

Въведете дати (от - до) Въведете заемана длъжност или позиция 
Въведете името и местоположението на работодателя (ако е приложимо - пълен адрес и уеб-
сайт) 

▪ Въведете основни дейности и отговорности 

Вид на дейността или сферата на работа Въведете вида на дейността или сферата на работа  

Въведете дати (от - до) Въведете придобита квалификация Въведете ниво от 
ЕКР, ако е 
приложимо 

Въведете име на образователната или обучителната институция и нейното местоположение 
(ако е приложимо - държава)  

▪ Въведете списък с основните предмети или придобити професионални умения 

Майчин език Въведете майчин език 
  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  Самостоятелно 
устно изложение   

Въведете език Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

 

 
 
 

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

Въведете език Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

 Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни умения и 
компетенции 

Опишете Вашите комуникационни умения. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:  
▪ добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като мениджър продажби

Организационни умения и 
компетенции 

Опишете Вашите организационни умения. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:  
▪ лидерство (в момента съм отговорен/на за екип от 10 души) 

Професионални умения и 
компетенции 

Опишете Вашите професионални умения, които не са описани по-горе. Посочете в какъв 
контекст за придобити, напр.:  
▪ добра работа в процеси по контролиране на качеството (в момента съм отговорен/на за 
качество на одита) 

Компютърни умения и 
компетенции 

Опишете Вашите компютърни умения. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:  
▪ добра работа с инструментите на Microsoft Office™ 

Други умения и компетенции Опишете всички други ваши умения, които не са посочени по-горе. Посочете в какъв контекст 
за придобити, напр.:  
▪ дърводелство 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Въведете категория, напр.:  
▪ B 

Публикации 
Презентации 
Проекти 
Конференции 
Семинари 
Отличия и награди 
Членства 
Връзки 

Опишете приложими публикации, презентации, проекти, конференции, семинари, отличия и 
награди, членства, връзки. Премахнете неприложимите полета в лявата колона. 
Пример за публикация: 
▪ Как да напишем успешно CV,  Ню Асоушиейтид Пъблишърс, Лондон, 2002. 
Пример за проект: 
▪ Нова обществена библиотека. Главен архитект, отговорен за дизайна, конструкцията, 
организиране на търгове и строителен контрол (2008-2012). 

 Въведете списък на приложенията към Вашата автобиография. Например: 
▪ копия на дипломи и сертификати; 
▪ препоръки от работодатели; 
▪ публикации и изследвания. 
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 АБИГЕЙЛ 

 
Инструкции за консултанта: 

 
Време за провеждане: 1 учебен час ( 5 мин. инструкции, 5 мин. 

индивидуално четене, 15 мин. обсъждане в малки групи, 15 мин. обсъждане с 

цялата група) 

Участниците се разделят в малки групи по 5 човека и всеки получава 
разпечатана историята с Абигейл. Дайте им следните указания: 

1. Прочетете историята и оценете самостоятелно поведението на героите в 
зависимост от поведението им, в скала от 0 до 4, като 0 е най-зле. Имате на 
разположение 5 минути. 

2. Разделете се в малки групи от 5 души. Задачата на всяка група е да 
състави общ списък с оценка на героите, с който всички в групата са съгласни. Не 
бива да се използват математически методи, за да направят списъка. Опитайте се 
да го съставите на база общо разбиране за добро и лошо. Имате на разположение 
15 минути. 

Въпроси за обсъждане с цялата група: 
- Как оценихте поведението на героите? 
- Кое беше определящото при оценяването? 
- Успяхте ли да достигнете до един общ списък?  
- Какво беше най-трудно? 

Прочетете историята и оценете поведението на героите в скала от 0 до 4, като 0 
е най-зле, а 4 – най-добре. 
 
Абигейл обича Том, който живее от другата страна на реката. Наводнение 
унищожава всички мостове по реката. Останала е само лодката на Синдбат. Абигейл 
моли Синбад, да я преведе през реката. Синбад приема, но при условие, че преди 
това Абигейл преспи с него. Абигейл не знае какво да прави и отива да търси съвет 
от майка си. Майка й казва, че това е решение на Абигейл и тя не иска да й се 
намесва. Абигейл преспива със Синбад, който след това я прекарва през реката. 
Когато най-сетне намира Том, Абигейл му разказва за случилото се. Том я отблъсква. 
Недалеч от къщата на Том, Абигейл среща най-добрия му приятел – Джон и му 
разказва всичко. Джон удря Том, заради начина, по който е постъпил с Абигейл и си 
тръгва с нея. 
 
 0 1 2 3 4 

Абигейл      
Синдбад      

Майка      
Том      
Джон      
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- Кои аргументи бяха най-убедителни? Затруднихте ли се в разбирането на 
чуждите аргументи? 

- Къде и как сме се научили на това кое е добро и лошо? Какво ни казва 
това за нещата, които са общи и различни за нас? 

 
Изводи: 
Упражнението е полезно за разбирането за абстрактното понятие за 

ценности и  значението, което ценностите имат в определянето ни за добро и 
лошо.  

Важно е участниците да разберат колко субективни са ценностите и 
разбиранията на всеки един, и как това не прави хората по-добри или по-лоши 
от нас.  

Пътувайки в друга държава, срещаме хора с различна култура, начин на 
живот и ценности. Те не са по-добри или по-лоши от нашите, а представляват 
различен начин, по който хората разбират и организират света.  

Преход към темата „Етноцентризъм и етнорелативизъм”. 
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МИСЛОВНА КАРТА 

Мисловните карти (англ. Mind Map, „интелектуални карти“, "карти на 
знанието") са удобен начин за изобразяване процеса на общото системно 
мислене с помощта на схема. Мисловните карти са проста и ефективна техника. 
Използват се от ученици, студенти, преподаватели, бизнесмени. 

Правила за създаване на мисловни карти: 

� Колкото по-голям е листът, толкова по-добре – Минимум А4, 
разположен хоризонтално. 

� В центъра му разположете образ на 
проблема/задачата/централната идея. 

� От центъра излизат дебели разклонения с надписи – те означават 
главните раздели на картата. 

� Основните разклонения имат подразклонения, свързани с ключови 
думи. 

� Желателно е да се използват печатни букви 
� По възможност се вмъква разнообразна визуална декорация – 

форми, цветове, обем, шрифт, стрелки, изображения. 
� Важно е да се изработи индивидуален стил. 

С помощта на мисловните карти ще можете да проведете мисловна атака, 
да планирате времето си, да измислите структура на сайта си, да запомните 
информация. Методиката за създаване на мисловни карти е разработена от 
психолога Тони Бюзан. 

 Насоки за консултанта: 
Запознайте участниците с метода “Мисловни карти” и неговите 

многостранни приложения.  
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КРЕАТИВНОСТ  

 
Това упражнение има за цел да представи алтернативни методи на 

традиционния модел на  CV и да покаже на младите хора, че при кандидатстване 
за творчески и креативни професии биха могли да използват по различни 
автобиографии. 
 

CV на Тони Бюзан - автор на метода „Мисловни карти”.  
 

 
 
 

Разгледайте примери за нетрадиционни и творчески CV-та. 
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ПРАЗНА КАРТА НА ЕВРОПА 

 
Указания: 
Попълнете държавите в картата на Европа: 

 

 
 
 

Участниците индивидуално или в малки групи трябва да допишат имената 
на държавите в Европа. Време за работа: 10 минути. 
 

Въпроси за групова дискусия: 
• Какво ви затрудни? 
• От кои държави започнахте? 
• Какво знаете за различните държави? 
• Какво от нещата, които знаем, са стереотипи или предразсъдъци? 
• Какво означават двете понятия? 
• За какво служат? 
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БЛИЦ МРЕЖА 

 
Насоки за водещия: 
Упражнението използва разпространения в западните общества модел на 

запознанства – т.нар. „speed dating”, впоследствие прилагано и в бизнеса под 
формата на кратки бизнес срещи за създаване на партньорства (“speed 
networking”) и при работодателски форуми. Целта е за кратко време всеки да се 
срещне с максимално голям брой партньори, да се представи успешно и да 
създаде контакти. 

Това занимание е изключително полезно за млади хора, които са 
стеснителни и не са свикнали да се саморекламират.  

Позволете им, ако пожелаят, да използват бележките си от едноминутната 
визитка и след това коментирайте дали това действително им е помогнало и 
какво впечатление създава на събеседника.  
 

Условия за провеждане: 
Ако групата е по-голяма от 14 души, разделете ги в 2 отделни 

помещения.Дайте на участниците 5 минути, за да подготвят представянето си.  
В това време наредете двойки столове из цялото помещение и за по-лесно 

ориентиране на участниците, залепете на гърба на единия стол буквата А, а на 
другия Б. Помолете участниците да се разделят на 2 групи – едните са 
партньори А, а другите – партньори Б. При подаден от вас сигнал за старт, 
участниците заемат стол със съответната буква.  

Всяка среща е с 3-минутна продължителност, в която двамата участници 
имат възможност последователно да се представят и да разменят контакти. 

Необходим ви е часовник, с който да отмервате времето. При изтичане на 
3  минути можете да звъннете със звънче или просто да кажете „Смяна”.  

След това партньори А се преместват на следващия стол, обозначен с 
буквата А по посока на часовниковата стрелка, а партньори Б – в обратна на 
часовниковата стрелка.  

Можете да направите 5 рунда от по 3 минути, след което да дискутирате 
представянето на участниците. 
 За допълнителна информация можете да видите тази статия: 
 Speed Networking - иновация в бизнес общуването: 

http://www.dnevnik.bg/print/arhiv_pari/2011/05/16/1701665_speed_networ
king_-_inovaciia_v_biznes_obshtuvaneto/  
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ПАЗАР НА ТРУДА 

Това упражнение се състои в ролева игра и групова дискусия. 

 Инструкции за консултанта: 

Освободете празно място, където ще бъде пазара и помолете участниците 
да се съберат там. Запознайте ги с условията на играта: 

При подаден от вас сигнал пазарът се отваря. В рамките на 1 минута 
всеки участник трябва да си намери партньор и да осъществи сделка. Всяка 
двойка трябва да се споразумее от какво има нужда "купувачът", какво може да 
предложи "продавачът" и на каква цена. "Стоката" и цената трябва да бъдат 
реални.  
 

Дискусия: 
• Може ли да вдигнат ръка тези от вас, които си намериха "купувач"?  
• Има ли някой, който осъществи повече от една сделка? 
• Има ли някой, който не е продал или купил нещо? Защо, според вас? 
• Какво предложихте (стоки, продукти, друго)? 
• Има ли някой, който предложи своя труд, умения или някаква услуга? 
• Какъв подход използвахте, за да привлечете клиенти? 
• Как се договорихте за цената? 
• Доволни ли са и двете страни от сделката? Защо? 
• По какво прилича и по какво се различава този пазар от пазара на 

труда, според вас? 
• Кои са търсещите и кои са предлагащите на пазара на труда? 
• Какво предлагаме на пазара на труда? 
• Какво търсят работодателите? 
• От какво зависи цената? 
• Има ли универсални качества, които се търсят навсякъде? 
Дискусията е добра отправна точка за въвеждане на темата „Преносими 

умения” и обсъждане на най-търсените умения на пазара на труда. 
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УПРАЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗБИРАНЕТО НА ЕЗИКА:  

 

Упражнение: LADIES AND GENTLEMEN 
Упражнение за създаване на добро настроение в групата 
Изгледайте това кратко клипче: 

http://www.youtube.com/watch?v=KnJtKkrRu84  
Въпроси за обсъждане: 
� Кое е смешното в този епизод?; 
� Кои елементи на вербалната и невербалната комуникация помагат на 

актьора да внуши реализъм?; 
� Извеждане на определение за стереотипите. 

 
Упражнение: ЗА КАКВО СТАВА ДУМА? 
Изгледайте този кратък филм: 

http://www.youtube.com/watch?v=Vt4Dfa4fOEY 
Въпроси за обсъждане: 
� За какво говорят героите? 
� По каква причина възниква критичната ситуация? 

 
Упражнение: НА КАФЕ  
 
Участници: Казус за самостоятелна работа 

 
Указание: Вие сте чуждестранен студент в друга държава. След занятията 

отивате заедно с група състуденти на кафе. Приятелите ви говорят 
едновременно, бързо и на сленг и често се смеят. Трудно ви е да следите 
разговора.  

Опишете вашите чувства и реакция в тази ситуация. 
 

Упражнение: ПРЕДСТАВЯНЕ 
 

Тема: Създаване на усет за собствената култура; осъзнаване на 
елементите на собствената култура, които са включени в личната идентичност. 
 

Участници: 
Броят на участниците е неограничен. Упражнението функционира най-

добре в мултикултурни групи. 
 

Указание: 
Участниците получават следната задача: “Представете си, че вземате 

участие в международен летен семинар, където присъстват участници от цял 
свят. За да може всеки участник да се представи на останалите, организаторите 
са помолили всеки да донесе три предмета, с които най-добре представя себе си 
и своята страна. Помислете си какво бихте взели Вие и как бихте го 
представили.” Дават се 15 минути за подготовка, след това започва 
представянето. 
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Препоръки: 
Това упражнение само на пръв поглед изглажда лесно. За да изпълни 

целта си, в самото начало трябва да се изясни, че обичайните туристически 
сувенири, каквито има във всяка страна (носии, дискове с народна музика и 
др.под) не бива да се предлагат. Избраните предмети трябва да са елементи от 
всекидневната култура, към които участниците имат някакво лично отношение, 
за което да разкажат при представянето. Един мюнхенски ученик би могъл 
например да донесе пакет черен хляб и да разкаже, че по време на престоя му 
във Франция по линия на ученически обмен, черният хляб му е липсвал. 

При представянето трябва непременно да се изисква лично отношение.  
Ако се налага, могат да се поставят допълнителни въпроси, като 

например:  
� “Защо избрахте този предмет?”; 
� “Какво съобщава този предмет за Вас и за Вашата културна 

идентичност?”; 
� “Вашите приятели също ли биха избрали този предмет?” и т.н. 
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ПОГОВОРКИ 

Тема: Откриване на културни ценности. 
 

Участници: Броят на участниците е неограничен. Упражнението е най-
подходящо за мултикултурни групи. 
 

Указание: 
Първа фаза: участниците получават списък с поговорки от различни 

езици в буквален превод на работния езика на семинара. Някои от преводите 
могат да звучат доста странно, но това е естествена последица от преноса на 
културно специфично съдържание. Поговорките могат да съдържат алюзии за 
дълбоко залегнали в съзнанието ценностни ориентации, което често е причината 
за трудността или невъзможността на превода. 

Поговорки от цял свят: 
� Човек на път се познава. (българска) 
� Бързай бавно. (немска) 
� Този, когото носят на ръце, не знае колко е дълъг пътят до града. 

(нигерийска) 
� Който не пътува, не познава стойността на човека. (мавританска) 
� Този, който е от външната страна на вратата, е оставил зад гърба си най-

трудната част от пътуването. (холандска) 
� За да научиш повече за пътя пред теб, питай тези които се връщат. – 

(китайска) 
� По-добре да пътуваш с надежда, отколкото да пристигнеш разочарован. 

(японска) 
� Като се обърне колата – пътища много. (българска) 
� Без другар на път не тръгвай. (арменска) 
� Познатият крив път е по-кратък от непознатия прав път. (абхазка) 
� Зад планините има други планини. (хаитянска) 
� И този, който не иска да прави избор, избира. (еврейска) 
� Отидеш ли в Рим, прави като римляните. (латинска) 

 
Въпроси за дискусия: 

� Какви прилики и разлики намирате между различните пословици?  
� В какъв контекст се употребява всяка от тях?  
� Какви са смисълът и ценностите, вложени в нея? 
� Сещате ли се за аналогични поговорки на български език? 
� Има ли пословици, които не разбирате?  
� Какво в тях ви звучи объркващо? 

 
Препоръки: 
Най-същественото при това упражнение е участниците да осъзнаят 

културното многообразие на ценностните ориентации и да се опитат да 
разсъждават върху различните ценности; при това кратко упражнение не може 
да се очаква, разбира се, приемливо и коректно, от антропологична гледна 
точка определение на понятието ценност. 
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ПРОТИВ ПРАВИЛАТА 

Тема: Създаване на усет за собствената култура; осъзнаване на 
рутинните действия и 
емоционалното приемане на задължителността на културните норми 
 

Участници: Броят участници е неограничен; Упражнението функционира 
най-добре в монокултурни групи. 
 

Указание: 
Това упражнение е предвидено за домашна работа: учениците получават 

задача да извършат нещо, което е против правилата на рутинното поведение. В 
Германия, например това би могло да бъде: да вървят по пътеката за 
велосипеди, в обществения транспорт да застанат или седнат твърде плътно до 
другите пътници и да надничат във вестника им. В България нарушението би 
могло да бъде при среща с непознати на стълбището или в асансьора да ги 
гледаш в очите и да им се усмихваш. 

Участниците трябва да наблюдават в тази ситуация собствените си 
чувства и реакцията на околните. Всичко се описва в протокол. 

Резултатите се представят и коментират на занятието. При обсъждането 
резултатите се обобщават, като участниците трябва да формулират какви 
“правила” са били нарушени. В заключение се извежда собствената 
емоционална обвързаност с рутинните действия. 
 

Използване на упражнението в тренинг ситуация: 
� А се разхожда в парка. Б се приближава зад гърба му и му закрива 

очите.  
� А се вози в автобуса. Б се качва и поздравява всички пътници.  
� А влиза на среща при Б и му подава ръка. Б го гледа с неразбиране и 

само му кимва. 
� А се качва в асансьора. Б го гледа втренчено през цялото време. 
� А седи в ресторанта и иска да си поръча. Б е сервитьор и го игнорира. 
� А отива на интервю за работа. Б го посреща и яде ябълка пред него.  
� А получава покана за гости. Б не отваря дълго, а после се показва по 

гащи и обяснява, че моментът не е удобен. 
� А е на пазар в магазина на съседа. Напълва си чантата с покупки и 

казва на Б, че друг път ще му плати.  
Участниците се разделят по двойки с партньори А и В. Всеки получава 

картонче със задача, която прочита наум, без да споделя с партньора си. 
Разиграват ситуациите по двойки и после се обсъжда в група какво правило е 
нарушено и как. Всеки от участниците трябва да разкаже своята гледна точка и 
ситуация.  

 
А B 
Вие се разхождате в парка в 
спокоен следобед, когато внезапно 
някакъв непознат ви се мята на 
врата. Извиквате уплашено, а 
нападателят се стъписва и избягва. 

Виждате познат силует в парка и решавате 
да го изненадате. Настигате го, 
доближавате се тихо и му закривате 
очите.  
Човекът се обръща изненадан и се оказва 
напълно непознат. Толкова сте смутен, че 
дори не се извинявате, а бързо си 
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тръгвате.  
Вие се возите в автобуса на път за 
работа. Някакъв подозрителен тип с 
блеснал поглед се качва и започва 
да досажда на пътниците, като ги 
поздравява наред. 

Качвате се в автобуса. Денят е прекрасен 
и вие сте в чудесно настроение. Решавате 
да поздравите всички пътници с «Добър 
ден!» 

Имате делова среща с човек, когото 
досега не сте виждали. Влизате в 
кабинета, където трябва да е той и 
сърдечно му подавате ръка. Той ви 
гледа сърдито и не реагира. 

Вие работите като охрана. Влизате в 
кабинета си, за да се преоблечете. Тъкмо 
си закопчавате панталона, когато вътре 
нахлува непознат човек, засилва се към 
вас и ви подава ръка. Толкова сте ядосан, 
че не знаете как да реагирате и не му 
подавате ръка. 

Пътувате в асансьора и си мислите 
нещо по работа. След малко се 
качва друг пътник. Отстъпвате, за 
да му направите място, но човекът 
през цялото време ви гледа 
втренчено.  
 

Качвате се в асансьора, където виждате 
човек, който досущ прилича на ваш 
приятел от детинство, който е емигрирал 
преди много години. Оглеждате го 
внимателно и просто не можете да 
проумеете приликата. Чудите се дали да 
го заговорите.  

Вие сте в ресторанта и искате да си 
поръчате. Правите няколко пъти 
знак на сервитьора. Той забързано 
минава няколко пъти покрай вас, но 
не Ви обръща никакво внимание. 

Вие сте сервитьор. Днес е 8 декември, в 
кухнята е пламнал пожар, готвачът е 
болен и не смогва с поръчките, а на 
всичкото отгоре ви хваща и разстройство. 
Започвате да сновете хаотично из 
ресторанта, чудейки се с кое по- напред 
да се справите. 

Имате интервю за работа. Влизате в 
стаята при работодателя и го 
заварвате с ръка, подпряна до 
ухото – явно слуша напрегнато как 
някой му говори по телефона. 
Оставате тихо до вратата, за да не 
го смутите, и 2 минути го гледате 
как яде ябълка най-невъзмутимо! 

Вие сте работодател, който има среща с 
кандидат за работа. Докато го чакате, 
седите на бюрото си, което гледа към 
прозореца, подпрял глава и сте се зачели 
във важен доклад. Толкова сте гладен, че 
решавате същевременно да хапнете 
ябълка.  

Ваш приятел ви е поканил на гости. 
В уреченото време отивате в дома 
му и позвънявате. Никой не 
отговаря. Пробвате отново няколко 
пъти, докато накрая той не се 
появява отвътре бос, рошав и сънен 
и ви се развиква.  

Детето ви е с висока температура и покрай 
него не сте спали цяла нощ. Тъкмо 
успявате да задремете и ви се присънва 
странен сън. В един момент се събуждате 
и осъзнавате, че това е звънецът на 
вратата. Понечвате да се отворите, когато 
детето се разплаква и започва да 
повръща. Звънецът продължава да звъни. 
Отваряте ядосано и казвате на 
натрапника, че моментът е неподходящ. 

Пазарувате в магазина, в който 
управител е Вашият съсед. На 
касата осъзнавате, че сте си 
забравили портфейла и му казвате 
да не се притеснява, че утре ще му 
платите.  

Вие сте управител на магазин. Притеснен 
сте, тъй като днес е последният ден на 
месеца и цял ден разни възрастни съседи 
са идвали да си пазаруват на вересия. 
Оборотът е нищожен, а очаквате всеки 
момент да се появи собственика и да го 
прибере.  
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В края на деня се появява и един от по-
заможните съседи, напълва си кошницата 
догоре и после ви се усмихва, че си бил 
забравил парите и щял да плати друг път. 

 
Препоръки: 
При оформянето на задачита, трябва да се има предвид, че нарушаването 

на обичайните в една култура правила е свързано с емоционален стрес – тъй 
като социалното обкръжение винаги се опитва да коригира “нарушителите”. 
Така че участниците трябва да бъдат предупредени, че някои от “корекциите” 
могат да бъдат доста бурни и да предизвикат у тях самите, емоционална 
реакция. Освен това, не бива да се поставя за задача, твърде драстични 
отклонения от обичайното. 

Консултантът трябва да е добре запознат с “културните правила”, за да 
може да създава ефективни сценарии. Някои от най-добрите резултати могат да 
се възпроизведат на занятието. 

Ако групата е твърде голяма, може най-напред представянето да се 
направи в работни групи, които избират за представяне в общата част, по две от 
най- интересните презентации. 
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ОБРАЗИ НА ЧУЖДОСТТА 

 
Тема: Осъзнаване и рефлектиране на чуждостта. 

 
Участници: Броят на участниците е неограничен. Упражнението е 

подходящо както за монокултурни, така и за мултикултурни групи. 
 

Указание: 
На масата пред участниците са пръснати множество изрезки от вестници и 

списания с изображения на отделни хора или групи от хора. Под изображенията 
не бива да има надписи. Всеки участник си избира две изрезки, които са 
предизвикали у него спонтанно усещането за чуждост. 

Всеки участник представя избраните от него изображения и описва 
усещането си за чуждост, като се опитва да осъзнае какво е предизвикало у него 
това усещане. 
 

Препоръки: 
При по-големи групи може да се избере само една изрезка. Може да бъде 

поставена и задачата, освен изображение на чуждостта, да се избере и фотос, 
който предизвиква усещане за нещо познато и близко, като след това двете 
изображения се съпоставят. 

При подбора на фотосите трябва да се обърне внимание да няма сред тях 
известни личности (политици, артисти, спортисти и т.н.). Най-подходящи са 
изображенията на сцени от всекидневието на дадена страна. 

Разсъждаването и обмислянето на чуждостта може да се задълбочи, ако 
се използват филми, чиято централна тема е срещата с чуждостта и които дават 
повод да се коментират различни аспекти на чуждото и значението му за 
междукултурното общуване. За тази цел могат да се използват и отделни 
епизоди от игрални филми на не много известни страни, за предпочитане на 
оригиналния език. 
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СНИМКИ 

Тема: Селективност на възприятията 
 

Участници: Броят на участниците е неограничен. Упражнението е 
еднакво подходящо, както за монокултурни, така и за мултикултурни групи. 
 

Указание: 
Участниците се разделят на групи. Всяка крупа получава една снимка, на 

която има няколко лица и предмети. Групата наблюдава снимката десет секунди, 
след което тя се закрива. Снимките се прибират. Членовете на групата имат 
задачата да си запишат от три до пет неща, които са им направили впечатление.  

След това във всяка група се съпоставя записаното и се обмислят 
различията, като се имат предвид следните въпроси: 

• Каква е връзката между избраните неща? Има ли съвпадения, има ли 
различия? 

• Какво е повлияло на избора (напр. интерес, знания, опит)? 
• Как разграничавате нещата на ‘важни’ / ‘неважни’ и ‘познати’ / 

‘непознати’ и как това разграничение се отразява върху възприятието ви? 
Всяка отделна група подготвя резултатите от работата си за представяне 

в цялата група. 
Упражнението може да се направи по същия начин и в цялата група. В 

такъв случай е за предпочитане да се покаже кратък епизод на видео. 
 

Препоръки: 
За предпочитане е снимките за работата по групи и видеоепизодът да 

изобразяват наситени ситуации, най-добре от непознати култури или 
обстоятелства. Важно е времето за наблюдение да бъде много кратко. 
 
 



 33

ИГРА С ТОПКА 

Тема: Обичайност на стереотипите. 
 

Участници: 
Броят на участниците е ограничен (10-12 души). Ако групата е по-голяма, се 
препоръчва да бъде разделена на по-малки групи. Упражнението е по-
подходящо за монокултурни групи. 
 

Указание: 
Всеки участник получава картичка с името на една национална, регионална, 
етническа или социална група (напр. учители, шопи, работници, италианци, 
лекари, турци и т.н.). Един от участниците има задачата да води протокол.  

Консултантът хвърля топката към един от участниците. Уловилият топката 
трябва веднага да назове първата асоциация, която му идва на ум за групата, 
изписана върху картичката му. След това, той хвърля топката към друг участник, 
който при улавянето трябва да назове асоциация за групата на своята картичка.  

Хвърлянето на топката и назоваването на асоциации продължава 
десетина минути. Водещият протокол записва всички асоциации заедно с 
‘авторите’ им. Като се натрупат достатъчно асоциации, хвърлянето се 
преустановява.  

Участниците съобщават имената на своите групи и ги записват над 
колонката със записаните асоциации.  

 При оценяването на играта, консултантът се придържа към следните 
въпроси: 

• Как се чувствахте по време на играта? 
• Трудно ли беше да назовете асоциации? 
• Имаше ли групи, за които трудно можете да кажете нещо? Защо? 
• Ако първоначално е било трудно да се назоват асоциации за някои групи, 
• каква е причината за това? 
• Какъв е произходът на съответните асоциации? 
• Смятате ли, че назованите асоциации са точни? 

След това участниците обсъждат неизбежността на стереотипите, 
възникването и функциите им. 
 

Препоръки: 
Консултантът трябва да предотврати използването на проблематични 

групи (роми, кюрди, хомосексуални и т.н.). 
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КОЙ Е ТОВА? 

Тема: Обичайност на стереотипите. 
 

Участници: Броят на участниците е ограничен (10-12 души). 
Упражнението е по-подходящо за монокултурни групи. 
 

Указание: 
Участниците се разделят на групи. Всяка група получава снимка на човек 

и въпросник към евентуалната биография на този човек, напр.: 
а) Име, възраст, произход/ националност 
б) Професия 
в) Местоживеене 
г) Семейно положение 
д) Интереси, хоби 
е) Какво ще направи с парите, ако спечели на лотария един милион евро? 
Всяка група представя биографията на ‘своя’ човек. След това всички 

участници обсъждат изпълнението на задачата: 
• Трудно ли беше упражнението?  
• Как успяхме да съотнесем с изобразения човек толкова подробни 

данни? 
• Какъв е източникът на образите, които се свързват с този човек?  
• Кои дразнения доведоха до оценяването на това лице по този начин? 

 
Препоръки: 
Снимките на бива да са на известни личности. Трябва да се вижда само 

лицето в голям формат и колкото е възможно по-малко от облеклото. 
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СОЦИАЛНИ ПОРТРЕТИ 

Тема: Обичайност на стереотипите. 
 

Участници: Броят на участниците е неограничен, но упражнението 
функционира най-добре с групи от 10-12 души. Еднакво подходящо е както за 
монокултурни, така и за мултикултурни групи, но по-ефективно и при 
мултикултурни. 
 

Указание: 
Участниците се разделят на групи. Всяка група получава описанието на 

един социален тип, състоящо се от няколко качества. Във всяко описание са 
включени една или две “погрешни” характеристики. Например: 

Студентът: 
� има собствена кола; 
� живее при родителите си; 
� често използва интернет; 
� често ходи на купони; 
� сам печели парите си; 
� носи дънки и тениска; 
� често се движи с колело; 
� знае английски; 
� не е женен. 
Всяка група представя “своя” човек и обсъжда “верността” респ. 

“неверността” на отделните характеристики и контекста, в който се взема 
решението дали са “верни” или “неверни”. Основният въпрос, на който трябва да 
се отговори, е: Защо е възможно да се направят такива списъци? 

По подобен начин може да се работи и без предварително подготвени 
списъци с качества: според спецификата на групата участниците могат сами да 
съставят свои списъци по този модел (напр. ‘учител по английски’, ‘ученик от 
пакистански произход’, ‘британски футболен запалянко’), които да дадат за 
обработка на другата група. 

Всяка група трябва да обработи поне два различни социални портрета. От 
изключителна важност е “авторите” да обсъдят с “получателите”, контекстите на 
различните характеристики. 
 

Препоръки: 
Добре е упражнението да се проведе на два етапа с описаните варианти. 

Ефективността му е добра, тъй като се показва на участниците по убедителен 
начин, как стереотипите се възпроизвеждат и създават автоматично без много да 
се мисли. 
 
 
 



 36

РАЗОЧАРОВАНИЕ 

 
Тема: Монохронно и полихронно отношение към времето 

 
Участници: Броят на участниците е неограничен, но упражнението най-

добре функционира в групи от 10-12 души. Подходящо е както монокултурни, 
така и за мултикултурни групи, но по-ефективно е при мултикултурни. 
 

Указание: 
 

На участниците се възлага да коментират следния епизод: 
 

“Консултантът Георги Иванов отива със своя клас в Холандия в рамките 
на ученически обмен. Днес той има среща със своя холандски колега и приятел 
Хеерт Мартенс. Срещата е уговорена преди време по електронна поща за 11 
часа. Георги Иванов с нетърпение и с радост очаква разговора, защото винаги 
му е било приятно да контактува с Хеерт Мартенс и смята, че обмена с неговите 
ученици е много интересен и полезен. Може би по тази причина той пристига на 
срещата малко по-рано: влиза в кабинета на Хеерт Мартенс, вижда го на 
компютъра и го поздравява. Хеерт си поглежда часовника, казва ‘Трябва да 
довърша нещо тук’ и продължава да работи на компютъра си. 
Георги Иванов коментира след това случката така: ‘Имах чувството, че са ми 
излели кофа студена вода на главата. Разговорът се състоя, но аз не се чувствах 
добре, защото не можех да забравя случката.’ Защо Георги Иванов е толкова 
разстроен?” 
 Участниците обсъждат епизода, като коментират и собствените си 
представи за време и се опитват да открият причините за недоразумението. 
Преподавателят въвежда понятията ‘монохронно’ и ‘полихронно време’ и след 
това участниците отново интерпретират епизода, като използват тези понятия. 
 

Препоръки: 
При анализа епизодът трябва да се представи като проблем, възникнал 

при срещата на две конкретни лица. Разграничението между монохронно и 
полихронно отношение към времето зависи наистина по-малко от отделния 
индивид отколкото от неговата култура, но не за това става въпрос в случая: 
важното е, участниците да осъзнаят значението на различните представи за 
време при осъществяването на контакти и появата на емоции. 

Този епизод може да бъде и разигран от участниците. 
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КРЪГ 

Тема: Откриване на емоционална обвързаност и отношение към нея. 
 

Участници: 
Броят участници е неограничен, но за предпочитане са групи от 12-16 

души. Упражнението е подходящо, както за монокултурни, така и за 
мултикултурни групи. 
 

Указание: 
Двама души по желание напускат стаята. Останалите участницити се 

подреждат прави в кръг. Кръгът е много плътен, участниците се допират рамо до 
рамо. 

Инструкцията е да се допускат нови хора в кръга само тогава, когато те от 
разстояние повече от два метра помолят с думи да бъдат приети. Тази 
инструкция не е известна на напусналите стаята. След като биват пуснати 
отново в стаята, те получават за задача да се включат в кръга на останалите. 
Всичките им опити естествено ще бъдат неуспешни, но водещият на семинара не 
бива да позволява упражнението да приключи твърде бързо; трябва да се 
изчака, напусналите стаята да усетят известна безпомощност. 

В дискусията се обсъжда какво са почувствали напусналите стаята. Как са 
се справили с разочарованието, че не ги допускат в кръга? Участниците в кръга 
разкриват “тайното си правило”; обсъждат се възможни стратегии за справяне с 
емоции в интеркултурното общуване, както и възможности за свикване с 
емоционалното натоварване от интеркултурните контакти (“емоционални 
мускули”). 
 

Препоръки: 
Не винаги е възможно да се постигне истинска емоционална засегнатост в 

контекста на семинара чрез симулирани игрови ситуации: упражнението е 
неуспешно, ако се превърне в екшън или не се взема сериозно. Преподавателят 
може да попречи на това, като изрично настоява групата да се придържа точно 
към указанията (да посрещнат новодошлите недружелюбно, да не ги гледат в 
очите, да не говорят с тях, да стоят плътно един до друг и т.н.) и контролира 
спазването на тези указания до края на упражнението. 
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ГЛЕДАЙ ВНИМАТЕЛНО 

 
Тема: Прецизиране на възприятията 

 
Участници: Броят на участниците е неограничен. Упражнението е 

еднакво подходящо както за монокултурни, така и за мултикултурни групи. 
 

Указание: 
Участниците получават фотоси, на които са изобразени групи от хора, 

извършващи някаква всекидневна дейност, напр. седят, ядат, вървят и др. После 
те трябва да опишат какво са видели на снимката. Консултантът записва всички 
изявления на дъската. 

После той разяснява категориалната разлика между описание и 
интерпретация и моли участниците сами да разграничат тези елементи в техните 
изказвания. 

Обикновено повечето от изявленията се оказват интерпретации, макар 
първоначално да са били представени за “обективни” описания. Пример: на 
снимката се виждат две прави жени с поли и блузи и двама прави мъже с 
костюми и с чаши кафе в ръка, те се намират в стая с маси и столове; 
обикновено се правят интерпретации от типа “кафе пауза във фирмата”, 
“секретарки с началниците си”. 
 Цел на това упражение е да се тренира възприятието: да се научат 
участниците да забелязват субективните си – и културно специфични – 
интерпретации и да се научат да правят първоначално само описания. Чрез 
съзнателното аналитично разграничение те се научават да “стопират” 
прибързаните интерпретации, защото само точните описания могат да ни дадат 
същинската информация за съответната комуникативна ситуация. Със същата 
цел участниците могат да формулират и заглавия за фотосите. Заглавията могат 
да бъдат обсъдени по същия начин. 

Ако се използват “провокативни” снимки, е възможно участниците да 
дадат емоционално оцветени интерпретации, например “жените изглеждат 
объркани” или “водят приятен разговор”. Тук се въвежда третият аналитичен 
компонент на упражнението - оценката. Така разпространения тип 
възприятствени упражнения е завършен: “О(писание)-И(нтерпретация)-
О(ценка). 

 
Препоръка: 
Вместо снимки могат да се използват части от видеозаписи или от игрални 

филми. Важно за изображението е да общуват поне две лица. 
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РАЗЛИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ 

Тема: Смяна на перспективите, емпатия. 
 

Участници: Броят на участниците е неограничен, но за предпочитане са 
групи от 12-16 души. Упражнението е еднакво подходящо за монокултурни и за 
мултикултурни групи. 
 

Указание: 
Участниците се разпределят на групи по 3-4 души. Всяка група получава 

описание на фиктивно лице: име, възраст, национална принадлежност, 
предпочитания, интереси, биографични данни. След това се показва откъс от 
телевизионно предаване и участниците в групите се опитват да видят откъса с 
очите на “своя” човек. После в групата се обсъжда видяното и участниците 
приемат една единна перспектива за “своя” човек. Накрая всяка група представя 
пред другите своята перспектива. Няма значение, дали причините за различните 
перспективи са били правилно разбрани с оглед на културните различия; целта 
на упражнението е да се осъзнае значението на различните гледни точки. 
 

Препоръки: 
Успехът на това упражнение зависи от качеството на материалите, които 

използва преподавателят. Това се отнася както за “портрета” на фиктивните 
лица, така и за откъсите от телевизионни предавания. Заемането на друга 
гледна точка и на друга роля след това е трудно и често протича бавно: 
консултантът трябва настоятелно да изисква смяната на гледната точка и 
размяната на ролите. 
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СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ТВОРЧЕСКОТО 
МИСЛЕНЕ 

 
30 ПРАЗНИ КРЪГА (автор: Боб МакКим) 

 
Указания:  
1. Отпечатайте диаграмата с 30 празни кръга на лист А4 за всеки 
участник. 
2. Помолете ги за 1 минута да дорисуват кръговете, така че да 
изобразяват някаква фигура.  
3. Важно е количеството. 
4. Пребройте кой колко фигури е дорисувал. 
5. След завършване на задачата можете да покажете примери: 
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ТЕСТ ЗА ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ НА ПАРДЮ 

Указания: 
В рамките на 1 минута измислете колкото се може повече приложения на 

1 кламер.  
Задачата се изпълнява индивидуално, след което участниците се групират 

в малки екипи и в рамките на 3 минути обсъждат идеите си и записват новите 
хрумвания.  

Победители са участниците и екипите, дали най-много предложения. 
Може да се отличат и най-оригиналните хрумвания. 

Задачата може да се изпълни с произволно избран предмет – кибрит, 
бутилка от бира, въже, лъжица, одеяло и др. Под натиска на времето 
участниците нямат време да цензурират идеите си и това допринася за 
раждането на интересни и новаторски решения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

ВДЪХНОВЯВАЩИ ЦИТАТИ, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНЕТО 

 
 

Светът е книга и тези, които не пътуват, 
четат само първата страница. 

Свети Августин 
☺ 

Да пътуваш означава да направиш пътешествие в себе си. 
Дани Кайе 

☺ 
Всяко дълго пътуване започва с една единствена стъпка. 

Лао Цзъ 
☺ 

Живей, пътувай, осмелявай се, благославяй – 
и никога не съжалявай. 

Джак Керуак 
☺ 

Животът е като чужд език: всеки го говори с акцент. 
Кристофър Морли 

☺ 
Истинският път минава по въже, което е опънато не кой знае колко високо, а 
само малко над земята. Изглежда поставено така, като че по-скоро да кара 

хората да се препъват, а не да вървят по него. 
Франц Кафка 

☺ 
На най-важните житейски кръстопътища 

няма никакви пътни знаци. 
Чарли Чаплин  

☺ 
Препятствията са онези плашещи неща, които виждаш, 

когато отклониш поглед от целта. 
Хенри Форд  

☺ 
Пътуването е важно, а не пристигането. 

Т.С.Елиът 
☺ 

Пътуването се измерва най-добре в приятели, а не в мили. 
Тим Кахил 

☺ 
Човек не може да открие нови океани, 

освен ако няма куража да изгуби от поглед брега. 
Андре Жид 

☺ 
Всяко пътуване има тайни цели, 

за които пътуващият не подозира. 
Мартин Бубър 

☺ 
Корабът е на сигурно място в пристанището, но не за това са построени 

корабите. 
Гаел Атал 

☺ 
След 20 години ще бъдеш по-разочарован от нещата, 
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които не си направил, отколкото от тези, които си направил. 
Така че вдигай платната и отплавай от сигурното пристанище. 

Улови вятъра. Изследвай. Мечтай. Откривай. 
Марк Твен 

☺ 
Няма друг по-сладък момент в което и да е пътешествие 

от началото му. 
Чарлс Дъдли Уорнър 

☺ 
Добрият пътешественик няма твърди планове 

и намерение да пристигне. 
Лао Тзъ 

☺ 
Пътуването те прави скромен – 

виждаш колко малко място заемеш в света.  
Гюстав Флобер 

☺ 
Пътуването е гибелно за предразсъдъците, фанатизма и тесногръдието. 

Марк Твен 
☺ 
 


