ДИАЛОГИЧНО ОТНОШЕНИЕ
Метод 1: Като равнопоставени

Метод 2: Реципрочност

Метод 3: Без скрити мотиви

Метод 1: Билети за диалог

Целта е да се научим да разбираме, какво означава да установим връзка с друг
човек като равни/ равнопоставени (за разлика от неравнопоставени). Целта е да се
разбере, че всички хора имат една и съща стойност като човешки същества.
Това означава, чe всеки има право да мисли и изразява своите виждания.
Свободата да споделяш своето мислене като равноправен член на групата е
централен принцип за провеждането на диалог и за създаването на познания,
основани на диалога. Когато човек разбира, че всички са равнопоставени той/тя се
научава как да цени себе си и другите. Това означава, че той/ тя уважава себе си и
другите.

Целта е да се научите как да се държите и действате по реципрочен начин, когато
водите диалог и си сътрудничите с някой в процеса на създаване на знания. Целта
е да се отворите към реципрочността (взаимността) и да умеете да действате по
начин, изразяващ реципрочност.

Целта е да се научите как да изразявате своето мнение открито и искрено, докато
участвате в диалог и докато си сътрудничите с останалите в процеса на създаване
на знания. Целта е да се научите, как да споделяте своето лично мнение и опит. По
този начин участниците ще се научат да допринасят към процеса на провеждане
на диалог и съвместното създаване на знания, прилагайки техния собствен,
уникален поглед върху нещата. Друга цел на тази задача е да получите нови идеи
от другите.

Целта на тази задача е учащите да се научат да регулират тяхното участие в
процеса на провеждане на диалог и сътрудничество в създаването на знания, така
че всеки участник както да говори, така и да изслушва другите. Целта е, всеки
участник да получи възможността да се изкаже и всеки участник, от своя страна, да
слуша или бъде изслушан. Начинът, по който участниците се редуват да слушат и да
говорят става интернализиран процес.

(уважение към себе си и другите)

Инструкции

• Наблюдавайте действията си и ги оценявайте: как те показват, че в някои
диалогични ситуации или процес на създаване на знания, вие автоматично
си мислите, че по някакъв начин превъзхождате (сте по-добър/ а, по-опитен/
а или по-добре осведомен/ а) от другите?
• Запишете вашите наблюдения.
• Наблюдавайте действията си и ги оценявайте: как те показват, че в някои
диалогични ситуации или процес на създаване на знания вие автоматично си
мислите, че по някакъв начин сте по-долу/ ниско (че ви превъзхождат)
(по-лош/ а, по-опитен/ а или по-лошо осведомен/ а) от другите?
• Запишете вашите наблюдения.
• Наблюдавайте действията си и ги оценявайте: как те показват, че в някои
диалогични ситуации или процес на създаване на знания, вие се считате за
равен/ равнопоставен (че имате същата стойност като другите човешки
същества) на другите?
• Запишете вашите наблюдения.
• В малки групи обсъдете чувството да бъдеш превъзхождан (стоящ
по-“ниско”), както и чувството да си равен, и как това си проличава в
действията на човека.
• “Изплетете” обобщение (синтез) в резултат на този диалог, което да ви
помогне да подобрите вашите действия.
• Изберете една от вашите идеи, отнасящи се до начина, по който трябва да
развиете действията си, за да покажете равенство и да споделите своето
прозрение с останалите.
• Времето, отделено за тази задача може да бъде достатъчно дълго, тъй като
задачата изисква фокусиране върху един от основните въпроси, свързани с
диалога и създаването на знания, основани на диалог.

Съдържание
Диалогично отношение
1 Като равнопоставени
2 Реципрочност
3 Без скрити мотиви

Как диалогът да бъде ясен

1 Билети за диалог
2 Слушане “дума по дума”
3 Пленник на предразсъдъците
4 Преустановяване и замисляне

Създаване на диалогичен момент,
диалогични инструменти
1 Да оставим идеите да се зародят
и разцъфтят
2 Свързване
3 Изкуството да се задават въпроси
4 Улавяне на горещите думи
5 Задълбочаване

Създаване на общ поглед и
ново разбиране

1 Изтъкаване на обобщение (синтез)
2 Новаторско задаване на въпроси
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КАК ДИАЛОГЪТ ДА БЪДЕ ЯСЕН

Разсъждения в учебната общност: Цялата група съвместно разсъждава върху
своя опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този
размисъл е "Какво осъзнахте по време на тази задача?" Друг, по-труден въпрос, е
"Какво научихте от тази задача?" Целта на обсъждането е повече участници, а не
само някои от тях, да споделят своите мисли и преживявания. Когато приключи
тази част, всеки участник ще е разбрал факта, че всички членове на групата трябва
да разполагат с възможността да участват като равнопоставени участници в
провеждането на диалог. Това ще ги накара да продължат да практикуват това
умение в реални житейски ситуации.

Ситуации:

• помагане на индивиди от дадена група да се справят с чувство на
превъзходство или малоценност, да се чувстват и действат като
равнопоставени един на друг;
• при екипи, в които едни членове са по-обучени от други – за изравняване
на уменията им;
• повишаване на участието в диалог на членовете на даден екип;
• при мрежови сесии;
• за адаптиране към някакъв съвместен (общ) език.

(реципрочна активност, доверие)

Инструкции

• Участниците образуват групи от по 3-4 души (групите трябва да са различни
от тези в предишните упражнения).
• Рисувайки и пишейки върху флипчарт дъска, всяка група трябва да опише,
как изглежда групата, в която дейностите на участниците са реципрочни.
• Участниците се редуват, като продължават започнатия чертеж. Те добавят
по един нов аспект, като същевременно обясняват какво са нарисували и го
обсъждат с другите.
• Един по един участниците добавят към картината някакъв малък жест
(действие), което демонстрира реципрочност в провеждането на диалог и на
сътрудничество в процеса на създаване на знания.
• Тези действия могат да бъдат или словесни, или под някаква невербална
форма.
• Тези действия включват съдържанието на речта, мимиките, жестовете,
езика на тялото като цяло, тонът на гласа, неговата плътност и акцентуация на
думите.
• Когато картината е завършена, всеки участник оценява своите действия в
съответствие с взаимните дейности, изобразени на чертежа, давайки им
оценка по скалата от 4 (много малко) до 10 (много).
• Групите измислят начини, чрез които да помогнат на участниците да
повишат реципрочността на техните действия.

(отворен, искрен изказ)

Инструкции

• Участниците образуват групи от по 3-4 човека.
• Избира се темата за диалога или процеса на създаване на знания. Това може
да бъде текст, снимка, някакъв проблем, диаграма, графика и т.н., която
участниците да разгледат и която е подходяща спрямо обучителните цели и
процеса на съвместно създаване на знания, но същевременно да е нещо, с
което да не са много добре запознати (темата например може да бъде
картина, която друга група е нарисувала, описваща реципрочните действия).
• Всеки участник записва своите първоначални реакции или мисли по темата
(около 1-5 на брой), например картината на друга група, изобразяваща
реципрочните действия.
• Реакциите могат да включват думи, кратки коментари и въпроси.
• Всеки участник споделя своите мисли, предизвикани от съответния текст,
картина и т.н. с останалите членове на групата.
• Участниците обсъждат тези реакции за около 15 минути.
• Участниците образуват малки групи, в които формулират въпроси или
различни перспективи, които да демонстрират открити и искрени реакции
към темата на диалога или процеса на създаване на знания.

Разсъждения в учебната общност: Цялата група съвместно разсъждава върху
своя опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този
размисъл е "Какво осъзнахте по време на тази задача?" Друг, по-труден въпрос, е
"Какво научихте от тази задача?" Целта на обсъждането е повече участници, а не
само някои от тях, да споделят своите мисли и преживявания. Когато приключи
тази част, всеки участник ще е разбрал за реципрочността в провеждането на
диалог и създаването на знания, което ще им позволи да продължат да
практикуват това умение в реални житейски ситуации.

Разсъждения в учебната общност: Цялата група съвместно разсъждава върху
своя опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този
размисъл е "Какво осъзнахте по време на тази задача?" Друг, по-труден въпрос, е
"Какво научихте от тази задача?" Целта на обсъждането е повече участници, а не
само някои от тях, да споделят своите мисли и преживявания. Когато приключи
тази част, всеки участник ще е разбрал какво означава да изразяваш мисленето си
по един отворен и открит начин. Това ще им даде възможност да продължат да
практикуват това умение в реални житейски ситуации.

Ситуации:

Ситуации:

• когато е необходимо подобряване на взаимодействието между членове на
група;
• когато е необходимо да подобрим нашите действия, за да предизвикаме
по-големи и добри ефекти върху другите;
• когато желаем да подобрим реакциите си спрямо действията на другител;
• при предприемачи, които са ангажирани с различен тип проекти;
• при предприемачи, които са ангажирани с проекти на различно ниво на
развитие;
• за постигане на по-цялостно развитие на дадени идеи (генериране на
бизнес идеи);
• при група, в която някои от членовете не си сътрудничат помежду си;
• за сътрудничество.

• когато е необходимо да оставим настрана (забравим) нашия собствен
интерес, с цел подобряване на комуникацията;
• за подобряване на единството на дадена група, т.нар. "тиймбилдинг";
• когато искаме да създадем чувство за обща цел "Победа за един е победа за
всички";
• за създаване на нови бизнес идеи;
• при работа с групи, в които има срамежливи или твърде сдържани хора.

Запомнете, важно е съзнателно да наблюдавате, дали вашите действия и
поведение следват принципите на филантропията и реципрочността!

Инструкции

• Обучителят (учителят) обяснява защо използването на“билетите за диалог”е
важно за научаването на симетричността, и демонстрира метода.
• Темата на диалога се избира въз основа на учебните цели и текущите знания
и умения на участниците.
• Участниците работят в групи от по 3-4 човека.
• Участниците получават “билети за диалог”.
• Всеки участник получава по 5 билети, които са като входни билети за
участие в диалога.
• Всеки път, когато споделяте своите мисли с други хора, можете да
използвате един от билетите; билетите трябва да бъдат използвани на равни
интервали;
• Говорете по целенасочен (съсредоточен) начин, като правите паузи от
време на време, и казвайте по две изречения в даден момент.
• Когато приключи вашия ред да говорите, поставете един от билетите на
масата в останалата купчина с билети.
• Всеки член на групата използва всичките си билети за диалог преди да
започне нов кръг (с нови билети).
• Всеки човек взима пет нови билети и ги използва на равни интервали по
време на втория кръг.
• Групите продължават тези кръгове с техния собствен темп.
• Редувайте се да говорите и изслушвате в произволен ред, тоест не се
процедира по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата
стрелка.
• Участниците изтъкават “обобщение” (общ поглед) върху това, което са
научили по време на диалога.
• Един диалог продължава около 10 минути.

Метод 2: Слушане от тип “дума по дума”

Метод 3: Пленник на предразсъдъците

Целта на тази задача е участниците да се научат да получават речта на друг човек
“дума по дума”- да изслушват всяка дума. Обратното на това възприемане “дума по
дума”е възприемането на речта на друг човек на случаен принцип и попълване на
празноти в информацията въз основа на собствените предположения. Целта е да
се научите да слушате по такъв начин, че цялата информация, свързана с другия
участник да бъде възприета от слушателя точно такава, каквато е. Това ще помогне
да се намалят недостатъците, отнасящи се до предположенията и въображаемите
неща, породени от случайно получената информация.

Целта на тази задача е да се научите да разпознавате и да сте наясно със
собствените си предубеждения и допускания. Тази осъзнатост влияе върху
начина, по който човек споделя тези свои предубеждения с останалите хора и
върху начина, по който гледа на предразсъдъците и допусканията на другите хора.
Поведението, което е резултат от това осъзнаване отразява възможност и
способност да се използват различни подходи.

(възприемане, кодиране и слушане“дума по дума”)

(приемане и даване на ред)

Разсъждения на участниците: Цялата група съвместно разсъждава върху своя
опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този размисъл
е "Какво осъзнахте по време на тази задача?" Друг, по-труден въпрос, е "Какво
научихте от тази задача?" Целта на обсъждането е повече участници, а не само
някои от тях, да споделят своите мисли и преживявания. Можете да ангажирате
повече участници в този процес на рефлексия, задавайки въпроси като: "Какво
друго може да ни споделите?" или "Дори онези ваши мисли, които ви изглеждат
незначителни, могат да се окажат полезни", "Какво друго може да се спомене в този
момент?" и т.н. С други думи, разсъжденията на групата не бива да се свеждат до
изслушването на опита на няколко активни участници. Участниците свикнат на
това да има по-тихи моменти, които им дават време да помислят. Когато тази част
приключи, всеки участник ще натрупа разбиране за това как да се редуват в
говоренето и изслушването по време на диалог, което ще им даде възможност да
продължат да практикуват в реални житейски ситуации.

Ситуации:

• когато един от участниците в диалога “монополизира” целия диалог, а не
трябва;
• когато желаем да подобрим комуникацията между участниците в дадена
група;
• когато не всички членове участват, а същевременно се изисква тяхното
съдействие;
• когато разполате с ограничен период от време за провеждането на дадена
среща и се изисква точност;
• за насърчаване на участието на по- срамежливи хора.

Запомнете, важно е съзнателно да наблюдавате, дали вашите действия и
поведение следват принципите на филантропията и реципрочността!

Инструкции

• Участниците се групират по двойки или обучителят (учителят) определя как
да се формират отделните двойки.
• Избраната тема за диалога трябва да бъде съдържателна от гледна точка на
обучителните цели.
• Членовете на всяка двойка трябва да имат различни роли – на говорител и
на слушател.
• Спрете и се съсредоточете, присъствайте духом, докато участвате и в двете
роли.
• Изпразнете ума си от излишни мисли.
• Слушайте без да критикувате или съдите.
• Говорителят казва две кратки изречения, които да образуват едно цяло.
• Слушателят повтаря речта на другия участник дословно.
• Докато практикувате този метод, речта на другия човек се повтаря дословно
(през останалото време, повторението дума по дума не е цел само по себе
си), тъй като това ще ви помогне да бъдете точни, когато слушате другите; това
умение е необходимо в други диалогични методи.
• Единият член от двойката ще трябва да свърже пет от пропуснатите думи,
които са повторени от слушателя.
• Ролите се разменят.
• Слушането “дума по дума”, когато единият нито добавя към речта на
събеседника си, нито отнема нещо от нея се практикува упорито, докато това
не се превърне в един автоматизиран процес.
• Участниците “изтъкават” обобщение (общ поглед) на това, което са научили
от дословното възприемане на речта на друг човек.

Разсъждения на участниците: Цялата група съвместно разсъждава върху своя
опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този размисъл
е "Какво осъзнахте по време на тази задача?" Друг, по-труден въпрос, е "Какво
научихте от тази задача?" Целта на обсъждането е повече участници, а не само
някои от тях, да споделят своите мисли и преживявания. Когато приключи тази
част за разсъждения, всеки участник ще е спечелил разбиране за това, какво
представлява възприемането и слушането дума по дума, като това ще им даде
възможността да продължат да практикуват сами това умения в реални житейски
ситуации.

Ситуации:

• когато липсва трансфер на информация;
• когато е задължително да имате конкретно реалистично становище по
определен въпрос, за което сте информирани;
• когато желаете да подобрите нивото на запаметяване на обучаващите
(учащите);
• за тиймбилдинг.

(осъзнаване на собствените предубеждения и
допускания)

Запомнете, важно е съзнателно да наблюдавате, дали вашите действия и
поведение следват принципите на филантропията и реципрочността!

Инструкции

• Учителят представя метода на участниците и обяснява неговата цел.
• Участниците са инструктирани да записват, колкото се може повече от
своите предубеждения по дадена важна тема, която е от значение за тяхното
обучение в настоящия момент, и в този контекст, например възрастни
обучаващи се или млади обучаващи се.
• Участниците първо работят индивидуално и довършват изречението, като
използват своите предубеждения. Изреченията могат да бъдат например:
"Един възрастен обучаващ се е..." или "Един млад обучаващ се е...".
• Броят предубеждения варира в зависимост от самия индивид и темата.
• Времето за изпълнение на тази част от задачата е около 7 минути.
• Участниците образуват групи от по 3-4 човека (групите трябва да бъдат
различни от тези през предходните задачи).
• На свой ред всеки участник чете на глас пред групата си предразсъдъците,
които е имал, докато е довършвал изреченията.
• Всеки участник изслушва предразсъдъците на другите, без да изказва
възражения или одобрение.
• Всеки мълчаливо сравнява своите предубеждения с тези на останалите.
• Задачата продължава в “Метод 5”(оставане и задържане на вниманието).

Разсъждения на участниците: Цялата група съвместно разсъждава върху своя
опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този размисъл
е "Какво осъзнахте по време на тази задача?" Друг, по-труден въпрос, е "Какво
научихте от тази задача?" Целта на обсъждането е повече участници, а не само
някои от тях, да споделят своите мисли и преживявания. Когато приключи тази
част за разсъждения, всеки участник ще е разбрал, как да осъзнава собствените си
предубеждения и допускания, което ще даде възможност на обучаващите се да
продължат да практикуват това умение в реални житейски ситуации.
Освобождаването от собствените предубеждения е резултат на съзнателна
работа. Когато един човек осъзнава факта, че неговите предразсъдъци и
допускания могат да бъдат силно свързани с настоящата ситуация и че те могат и
да се променят, той/ тя придобива свободата да разглежда въпроса от различни
гледни точки.

Ситуации:

• когато е необходимо да приемем нови идеи от другите;
• когато се нуждаете от изчерпателна, реалистична информация (или знания)
по даден въпрос;
• когато ви е трудно да валоризирате чужди идеи (бизнес идеи).

Метод 4: Преустановяване и размисъл
(регулиране на начина, по който се изразяваме и
въздържане от това да изкажем собствените си
предубеждения и допускания)
Целта на тази задача е участниците да се научат да преустановяват изразяването
на своите предубеждения и допускания, когато е необходимо. С други думи, те се
научават, как да изчакват преди да изразят своите предубеждения и допускания,
ако ситуацията го изисква, а дори и да се въздържат от изразяването им напълно. В
резултат на това да се въздържат от изразяването на тези свои предразсъдъци,
обучаемите ще бъдат свободни да размислят и наистина да участват в процеса на
съвместно създаване на знания.
Запомнете, важно е съзнателно да наблюдавате, дали вашите действия и
поведение следват принципите на филантропията и реципрочността!

Инструкции

• Участниците формират нова група, която ги освобождава от динамиката и
предразсъдъците на предишната група.
• В новата група продължете с темата, която сте разгледали и в предходната с
метода, наречен "Пленник на предразсъдъците".
• Оставете настрана вашите предубеждения и започнете да мислите върху
същата тема.
• Променете начина, по който участвате в диалог.
• Вместо да казвате на другите за вашите предубеждения, променете
съдържанието на речта си, така че да отговаря на новия ви начин на мислене.
• Докато говорите, разсъждавайте по темата, нейното разбиране и
приложения, сякаш не знаете нищо по нея.
• Това ще даде на речта ви положителен, замислен тон; това, което казвате, ще
прилича на въпрос. Това също така ще ви накара да търсите мнението и на
другите участници или да изразите някаква обещаваща идея.
• Когато приключите с размислите си по темата, запишете по какъв начин
вашето разбиране по темата се е задълбочило и разширило.
• Споделете тези промени с останалите участници в групата си.

Разсъждения на участниците: Цялата група съвместно разсъждава върху своя
опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този размисъл
е "Какво осъзнахте по време на тази задача?" Друг, по-труден въпрос, е "Какво
научихте от тази задача?" Трети въпрос може да бъде “Какво в тази задача ви
изненада?” Четвърти въпрос може да бъде “Какво научихте благодарение на тази
задача?” Целта на обсъждането е повече участници, а не само някои от тях, да
споделят своите мисли и преживявания. Когато приключи тази част за
разсъждения, всеки участник ще е разбрал, как да преустановява изразяването на
своите предразсъдъци и допускания, като след това може да продължи да
практикува това и в реални житейски ситуации. На практика въздържането от това
да изразиш собственото си мислене, често може да доведе до ситуация, в която
дадено лице, след като е чуло какво мислят другите, вече да не иска да сподели
своите собствени първоначални предубеждения. Това може да се случи, защото
новата информация, получена от диалога, е променила схващането или е
добавила нещо към него, или защото някой друг вече е изразил същото мнение.

Helena Aarnio

www.diameeproject.com

СЪЗДАВАНЕ НА ДИАЛОГИЧЕН МОМЕНТ,
ДИАЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
Метод 1: "Да оставим идеите да се зародят и
разцъфтят" (Отваряне на незавършеното мислене)

Метод 2: Свързване

(продължение дума по дума на предишното
изказване)

Целта на този метод е да се научите как да продължавате диалогът от изказването
на предишния участник, използвайки метода „дума по дума”, водещ до
изграждането на верижна структура, подобна на тази на диалога, и предоставящ
възможността да се вникне по-дълбоко в темата. Използването на метода
„продължаване дума по дума” ви помага да съсредоточите вниманието си върху
темата, и прави така, че диалогът да продължи да се осъществява по един
реципрочен начин. Той помага на участниците да се съсредоточат върху темата на
диалога, вместо да скачат от една тема към друга.

Целта на този метод е да се научите как да продължавате диалогът от изказването
на предишния участник, използвайки метода „дума по дума”, водещ до
изграждането на верижна структура, подобна на тази на диалога, и предоставящ
възможността да се вникне по-дълбоко в темата. Използването на метода
„продължаване дума по дума” ви помага да съсредоточите вниманието си върху
темата, и прави така, че диалогът да продължи да се осъществява по един
реципрочен начин. Той помага на участниците да се съсредоточат върху темата на
диалога, вместо да скачат от една тема към друга.

Запомнете, наблюдавайте съзнателно дали вашите действия и поведение
следват принципите на филантропията и реципрочността!

Запомнете, наблюдавайте съзнателно дали вашите действия и поведение
следват принципите на филантропията и реципрочността!

Инструкции

Инструкции

• Участниците се запознават с метода и обучителят представя идеята за
свързването.
• Участниците образуват групи от по четири лица; групите трябва да бъдат
различни от предходните.
• Темата на диалога се формулира под формата на отворен въпрос, който има
значение от гледна точка на обучителните цели (в този контекст тя може да
бъде например "Как да се достигне до един задълбочен вместо
повърхностен диалог?").
• На групите се дава, например голям лист хартия и химикалки (с различен
цвят за всеки участник), въженце или Лего тухли – те се използват за
изграждането на връзки във веригата на диалога.
• Участниците или изобразяват своя ред като една„връзка” във веригата на
диалога, или правят примка на въжето, за да представят по някакъв начин, че
са минало своя ред, или добавят една Лего тухла.
• Спазвайки принципите за симетрия, участниците използват техния ред, за
да внесат още един въпрос, отнасящ се до темата на диалога.
• Всеки участник обръща специално внимание на това, което казват другите.
• Винаги започвайте вашия ред, като използвате последните думи от
изказването на предишния участник, а след това добавете вашите собствени
мисли под кратка и ясна форма, така че следващият оратор да използва
вашите думи, за да продължи диалога.
• Важно е вашият ред, като повтаряте думите на предишния участник, които
след това обогатявате с вашето собствено мислене.
• Всеки участник прави пет свързвания, и следователно – пет връзки във
веригата или добавя пет възела на въжето, или пет Лего тухли.
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значение от гледна точка на обучителните цели (в този контекст тя може да
бъде например "Как да се достигне до един задълбочен вместо
повърхностен диалог?").
• На групите се дава, например голям лист хартия и химикалки (с различен
цвят за всеки участник), въженце или Лего тухли – те се използват за
изграждането на връзки във веригата на диалога.
• Участниците или изобразяват своя ред като една„връзка” във веригата на
диалога, или правят примка на въжето, за да представят по някакъв начин, че
са минало своя ред, или добавят една Лего тухла.
• Спазвайки принципите за симетрия, участниците използват техния ред, за
да внесат още един въпрос, отнасящ се до темата на диалога.
• Всеки участник обръща специално внимание на това, което казват другите.
• Винаги започвайте вашия ред, като използвате последните думи от
изказването на предишния участник, а след това добавете вашите собствени
мисли под кратка и ясна форма, така че следващият оратор да използва
вашите думи, за да продължи диалога.
• Важно е вашият ред, като повтаряте думите на предишния участник, които
след това обогатявате с вашето собствено мислене.
• Всеки участник прави пет свързвания, и следователно – пет връзки във
веригата или добавя пет възела на въжето, или пет Лего тухли.

Разсъждения на обучаващите се: Цялата група съвместно разсъждава върху своя
опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този размисъл е
"Какво осъзнахте по време на тази задача?" Друг, по-труден въпрос, е "Какво научихте
от тази задача?" Трети полезен въпрос може да бъде "Какво ви изненада в тази
задача?" Целта на обсъждането е, че няколко участници, а не само някои от тях,
споделят своите мисли и преживявания; с други думи, съвместната рефлексия на
групата не бива да се свежда до изслушване на опита на няколко активни участници.
Участниците свикват с по-тихите моменти, които им дават възможността да
разсъждават. Когато тази част приключи, всеки участник ще е натрупал познания за
продължението„дума по дума” или за веригата на диалога, което ще им предостави
възможност да продължат да практикуват в реални житейски ситуации.
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Ситуации:

Ситуации:

• когато е необходимо да се съсредоточим върху даден въпрос;
• за да помогнем на обучаващите се да се съсредоточат върху темата на
разговор;
• за подобряване на уменията за комуникация;
• за увеличаване на интереса по въпроси, в които първоначално не сме
заинтересовани.
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Метод 3: Изкуството да се задават въпроси
– силата на въпросите

(формулиране на непредубедени отворени въпроси, за
да„отворите”и предразположите мисленето на другия човек)
Целта на този метод е да научите, как въпросите могат да се използват за„отваряне”
мисленето на другия човек, и как чрез тях човек може да доразвие мислите си, като
по този начин се стимулира и съвместният процес на създаване на знания. Целта
следователно е, да се научим да формулираме непредубедени отворени въпроси.
Въпросите са непредубедени и отворени тогава, когато личното мнение или
възглед на задаващия въпроси не се изразява гласно по съответния въпрос; по
този начин въпросът не съдържа информация, която да предизвика реакция или
отговор по определен начин. Целта е да се научите да задавате въпроси,
използвайки въпросително местоимение и въпроси, които да бъдат кратки. Това
ви дава възможността да„отворите” мисленето на другия човек, такова каквото е,
без собственото ви мислене да оказва влияние. На първо място, самото
осъзнаване, да се поинтересуваш от мисленето на другия човек, е умение само по
себе си!
Запомнете, наблюдавайте съзнателно дали вашите действия и поведение
следват принципите на филантропията и реципрочността!

Инструкции

• Обучителят представя пред участниците метода и демонстрира как се
формулират отворени въпроси.
• Участниците работят по двойки.
• Заедно с техния партньор, участниците практикуват задаването на
отворени въпроси;
• изберете тема за диалога, която е важна от гледна точка на целите на
обучението или за процеса на създаване на знания; в този контекст, тема
може да бъде например "Силата, която имат въпросите за обучителния
процес".
• Първо, единият говори, докато другият задава отворени въпроси върху
казаното.
• Говорещият казва около две изречения; въз основа на тях, слушателят после
задава отворен въпрос.
• Говорещият отговоря на въпроса, след което слушателят задава друг
въпрос, свързан с предоставения отговор.
• Говорещият има общо пет формулирани идеи (опорни точки) и задаващият
въпроси задава въпроси по отношение на тези точки, което означава, че пет
непредубедени въпроси ще бъдат зададени.
• Ролите се разменят.
• През първата фаза участниците използват отворени въпроси, които се
отнасят до различни мисли и дейности (Вижте„Група с въпроси 1” под тези
инструкции).
• През втората фаза участниците задават въпроси, които биха насочили/
ръководили мисленето на партньора в нова посока (Вижте„Група с въпроси
2”под тези инструкции); темата на диалога остава същата.
• Имайте предвид, че когато въпросът започва с въпросително местоимение,
а не с глагол, е възможно формулирането на безпристрастен, отворен
въпрос.
• Участниците записват техните мисли или прозрения, които имат в резултат
на зададените им въпроси.

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩ ПОГЛЕД И
НОВО РАЗБИРАНЕ
1.1 Отворени въпроси, които „отварят” мисленето, действията,
чувствата и ускоряват процеса на обработване на темата:
Примери за въпроси, които улесняват разбирането и обработване на темата:
• Какво мислите за...?
• Как смятате, че това ще/ би/ може би ...?
• Как ще обясните...?
• Какво възнамерявате да направите ...?
• Защо мислите, че...?
• В какви ситуации става това...?
• Какво означава това... ?
• Кога това или онова води до...?
• До къде ще доведе това ...?
• Върху какво се основа това?
• Какви действия могат да ...?
• Какви причини можете да дадете за това ...?
• Какво мислене е необходимо ...?
• Каква е причината, която ви кара да мислите, че ...?
• Какво го/ я прави ...?
• Какъв подход ще бъде полезен...?
• Кога това ще ...?
• Къде ще ви отведе това ...?

2. 2 Отворени въпроси, които ръководят мислите в нови
посоки:
Пътят на диалога може да бъде променен чрез задаването на отворен въпрос,
който се отнася до бъдещето или бъдещи действия. Това помага на участника (или
участниците) да обмисли нови алтернативи и решения.

Примери за въпроси, които помагат на мисленето и разбирането да открият
нови посоки:
• Каква ще бъде първата стъпка...?
• Какво ще направи това...?
• Какво може да донесе на този въпрос...?
• Как стигнахте до това...?
• Какво може да бъде следващото...?
• Как може да се промени това...?
• Кои от тези въпроси, ще ви отведе до...?
• Кога това върши работа...?
• Какво ще стане, ако...?
• Какво ще изисква това (да)...?
• Как можете да получите от това (да)...?
• Какво трябва да се направи по-нататък?
• Какво може да ни помогне да стигнем до решение?
• Ако помислите по различен начин върху този въпрос, от къде можете да
започнете?
• Какво може да се промени...?
• Какво може да бъде решението на този проблем?
• Какво трябва да се направи сега?
• Как можем да се придвижим от тук?
• Какви изводи направихте сега?
• Как можем да свършим тази работа?
• Какво мислите, че е важно тук?
• Какъв беше резултатът от този диалог?
• Какво все още не сме постигнало до този момент?
• Какво ще ни доведе до най-добри резултати?
• Какво би ни придвижило значително напред?

Разсъждения на обучаващите се: Цялата група съвместно разсъждава върху своя
опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този размисъл
е "Какво осъзнахте по време на тази задача?" Друг, по-труден въпрос, е "Какво
научихте от тази задача?" Трети полезен въпрос може да бъде "Какво ви изненада в
тази задача?" или "Какви са резултатите от тази задача?", или" Какво означава тази
задача за вас?" Целта на обсъждането е, че няколко участници, а не само някои от
тях, споделят своите мисли и преживявания. Можете да ангажирате повече
участници в този процес на рефлексия, задавайки въпроси като: "Какво друго
може да ни споделите?", "Дори мислите, които на пръв поглед ви изглеждат
незначителни, могат да бъдат полезни", "Какво още може да се спомене по тази
тема?" и т.н. С други думи, съвместната рефлексия на групата не бива да се свежда
до изслушване на опита на няколко активни участници. Участниците свикват с
по-тихите моменти, които им дават възможността да разсъждават. Когато тази част
приключи, всеки участник ще е натрупал познания за изкуството на задаването на
въпроси, за тяхната сила в диалога и процеса на създаване на нови знания, като
това ще им предостави възможност да продължат да практикуват в реални
житейски ситуации.
Ако, и когато, придобием представа за значението, което има задаването на
въпроси, ние обикновено се допитваме само веднъж до мисленето на другия
човек. Това е така, защото смятаме, че достатъчно да зададем един единствен
въпрос. Освен това задаването на въпроси обикновено води до задънена улица,
защото сме задали някакъв случаен въпрос на човека, с когото разговаряме или
сме попитали единствено някакъв въпрос, отнасящ се до предишно ключово
изказване. Това може лесно да превърне диалога в цикличен. Когато това се случи,
диалогът, процесът на решаване на проблема или на създаване на знания,
наистина не се движи напред. Когато сме по-квалифицирани в задаването на
въпроси, ние знаем как да задаваме отворени въпроси, които реално да отразяват
техните мисли по въпроса и да отворят тяхното мислене. Умелото задаване на
въпроси също така помага на участниците да намерят решения на проблемните
въпроси и насочват обучителния процес и знанията в нови посоки. Освен това
задаването на въпроси може да бъде свързано с разпознаването и отварянето на
темата за ключови изказвания (вижте методи "Улавяне на горещите думи" и
"Задълбочаване").

Ситуации:

• когато искаме да насърчим индивидуалното мислене на обучаващите се;
• когато искаме да насочим обучаемия по такъв начин, че да отговори на
собствения си въпрос;
• когато даден въпрос се нуждае от повече анализ;
• когато искаме да водим разговора по такъв начин, така да постигнем
определена цел;
• при преговори;
• при проучване на пазара.

Метод 4: Улавянето на горещите думи
(разпознаване на ключови изказвания)

Целта на този метод е да се научите да разпознавате ключовите изказвания или
така наречените„горещи думи”в речта на вашия събеседник. Целта е да разберете,
как да разпознавате ключови изказвания, което ще ви помогне да откриете нови,
различни подходи към диалога.
Запомнете, наблюдавайте съзнателно дали вашите действия и поведение
следват принципите на филантропията и реципрочността!

Инструкции

• Участниците се запознават с метода и обучителят демонстрира
представения по-долу пример за разпознаване на ключови изказвания.
• Участниците се групират по двойки, но те не трябва да работят с партньори
от предишни задачи.
• Всяка двойка получава тема за диалога, която има значение от гледна точка
на обучителните цели (в този контекст тя може да бъде например "Как бихме
могли да постигнем по-добро разбиране относно мисленето на другия?").
• Участниците обсъждат темата, като всеки има своя кратък ред и се
съсредоточава върху речта на другия.
• Всеки участник се опитва да разпознае ключовите изказвания или
„горещите”думи или фрази в речта на другия участник.
• Начинът, по който разбираме или интерпретираме казаното от другия
човек и нашите знания по темата, говорят за влиянието, което има нашето
разпознаване на ключови изказвания или горещи думи.
• Всеки участник казва на своя партньор, какви ключови изказвания или
горещи думи е открил в речта му/ й.
• Ключовото изказване е от решаващо значение за разбирането на
мисленето на друг човек, както и за развитието на това мислене.
• Двойките говорят за ключовите изказвания; защо някои изрази се тълкуват
като ключови изказвания;
• Диалогът продължава за около 7 минути.

Разсъждения на обучаващите се: Цялата група съвместно разсъждава върху своя
опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този размисъл
е "Какво осъзнахте по време на тази задача?" Друг, по-труден въпрос, е "Какво
научихте от тази задача?" Трети полезен въпрос може да бъде "Какво ви изненада в
тази задача?" Четвърти въпрос би могъл да бъде "Какво разбрахте по време на тази
задача Целта на обсъждането е, че няколко участници, а не само някои от тях,
споделят своите мисли и преживявания. Когато тази част приключи, всеки
участник ще е натрупал познания за това, как да разпознава ключовите изказвания,
което ще предостави възможност на участниците да продължат да практикуват в
реални житейски ситуации.

Метод 5: Задълбочаване

Метод 1: Нека изтъчем обобщение/ синтез

Метод 2: Новаторско задаване на въпроси

Целта на този метод е да се научите да откривате мислите на вашия събеседник
под повърхността, да се потапяте по-дълбоко в мисленето на другия човек. Целта
е да се научите да откривате ключовите изказвания в речта на другия човек и да
задавате повече въпроси, свързани с тези изказвания, като задавате отворени,
непредубедени въпроси. Участниците се стремят да задават все повече и повече
въпроси, отнасящи се до ключовите изказвания, така че разбирането да се
задълбочи и да стане по-цялостно. В същото време може да се увеличи и
разбирането на участниците.

Целта е участниците да формират обобщение (общ поглед на тяхното разбиране,
такова каквото е в момента) на някакъв въпрос, който се стремят да научат. Целта е
да се изтъче такъв синтез, който да включва мислите на всеки участник, и
следователно да бъде резултат от съвместния мисловен процес на участниците.

(Създаване на общ поглед чрез диалога, изтъкаване на синтез, диалогична сцена 43
и 44 или на английски 25)

Запомнете, наблюдавайте съзнателно дали вашите действия и поведение
следват принципите на филантропията и реципрочността!

• Участниците създават цялостна картина върху някакъв достатъчно
конкретен въпрос, който те се стремят да научат.
• Участниците преплитат "нишките", които са въвели в диалога и по този начин
изтъкават тези теми в плътни възли – обобщения, които съвместяват мислите
на всички участници.
• "Нишките", използвани за “изтъкаването” на обобщението, представляват
ключови изказвания или така наречените “горещи думи” или “гореща реч”,
отличаващи се в речта други участници.
• Следователно, за да се направи обобщение, е необходимо автентично
мислене, процес на развитие, както и съвместната работа на всички
участници в групата.
• По време на тази фаза участниците събират материали за “изтъкаването” на
синтеза.
• Симетричното участие, типът слушане “дума по дума”, краткият изказ,
разпознаването и откриването на ключовите изказвания – всичко това е
необходимо, за да се направи синтез, обединяващ мнението на всички
участници в групата.
• Участниците оценяват материалите, които са събрали и заедно създават
един общ поглед върху дадената тема, който представлява тяхното
разбиране върху нея в настоящия момент и го записват на хартия или
компютър и т.н..
• Времето, предназначено за тази задача зависи от това колко трудна е темата.
• Задачата може да бъде допълнително усложнена, като например членовете
на една група използват отворени въпроси, за да разберат повече за мислите,
стоящи зад синтеза, изтъкан от друга група.

(откриване на ключови изказвания)
Пример/ начална ситуация за практикуване на метода
Темата на диалога е "Как бихме могли да придобием по-добро
разбиране за мисленето на другия?"
Участник 1: Първото нещо, което ми идва на ум е грижата, а именно –
искрено да се интересуваме от другите хора.
Участник 2: Да бъдеш истински заинтересован, смятам, е същността на
казаното от теб. Ние трябва да се интересуваме от другите, а не само от
себе си, и от това, което мислим.
Участник 1: Ти каза, че "Ние сме длъжни да се интересуваме от другите, а
не само от себе си". Понякога наистина си струва да се опитаме, така да
се каже, да оставим себе си„настрана”за момент.
Участник 2: Изразът "да оставя настрана себе си" включва много
въпроси, които е необходимо да обсъдим. В противен случай няма да се
разбере какво имаме предвид.
Участник 1: Спомена "много въпроси", които понякога са част от това
"оставяне на себе си настрана" . Един от тези въпроси е, например, че
ние сме достатъчно търпеливи, за да слушаме концентрирано другите.
Друг такъв проблем е да задържиш вниманието си върху казаното от
другия човек за дадено време.
Участник 2: "Съсредоточаване на вниманието върху слушането" е нещо
непознато и ново, поне за мен. Често, когато трябва да слушам някой
друг, аз продължавам да мисля и правя други неща.
Диалогът продължава по този начин.

Ситуации:

• подобряване на умението за разпознаване (улавяне) на основните идеи в
диалога;
• запазване (задържане) на вниманието върху темата;
• подпомагане на обучаващите се да развият сами (индивидуално) техните
познания по даден въпрос.

Инструкции

• Участниците се запознават с метода.
• Участниците се групират по двойки.
• Заедно с вашия партньор, обсъдете някакъв въпрос, който е важен от гледна
точка на обучителните цели; в този контекст темата може да бъде например
"Когато говорим, казаното често може да се нарече "върхът на айсберга".
• Първо говори единият член на двойката, а другият открива ключовите
изказвания или “горещите”думи в речта на първия.
• Изслушайте речта на вашия партньор “дума по дума”.
• Разпознавайте ключовите изказвания в речта на партньора си.
• Прекъснете вашия партньор и се опитайте да приложите изкуството на
задаването на въпроси: открийте ключовото изказване с помощта на
безпристрастни, отворени въпроси.
• Изслушайте речта на вашия партньор “дума по дума”.
• Открийте ключовото изказване в този отговор: прекъснете вашия партньор
и открийте ключовото изказване, задавайки отворен въпрос.
• Отново разпознайте ключовото изказване в отговора, прекъснете вашия
партньор, и открийте ключовото изказване, задавайки отворен въпрос.
• Ролите се разменят, което означава, че говорещият от двойката сега ще
задава въпроси, за да открие какво стои под повърхността.
• Най-накрая, заедно с вашия партньор, помислете върху съдържанието на
вашите "складирани знания" ( метафора за мястото, където се съхранява
наученото от нас до момента, и което носим с нас в нови ситуации), тоест как
задълбочаването на мисленето носи полза за учебния процес.
• Диалогът продължава за около 15 минути.

Разсъждения на обучаващите се: Разсъждения на обучаващите се: Цялата група
съвместно разсъждава върху своя опит в задачата и какво той е породил у тях. Един
полезен въпрос за този размисъл е "Какво осъзнахте по време на тази задача?" Друг,
по-труден въпрос, е "Какво научихте от тази задача?" Трети полезен въпрос може да
бъде "Как ще промените поведението си след това?" Целта на обсъждането е, че
няколко участници, а не само някои от тях, споделят своите мисли и преживявания.
Като обучител (учител), вие можете да повторите вашите въпроси, за да се насърчите
възможно най-много участници да изразят техните мисли. Когато повторите вашите
въпроси, можете да използвате един от следните изрази, за да продължи диалогът:
"Какво друго?", "И след това?" и " Какво можете да ни кажете относно вашите собствени
преживявания?". Когато тази част приключи, всеки участник ще е натрупал разбиране
за разкриването на мислите, стоящи под повърхността, което от своя страна ще им
предостави възможност да продължат да практикуват в реални житейски ситуации.

Ситуации:

• като метод, чрез който да се помогне на обучаващите се да развият тяхното
умение за емпатия (съпричастност);
• за разбиране по по-добър начин на това, как се чувстват другите,
включително и потенциалните клиенти;
• помагане на обучаващите се да създават знания чрез възможността да
"виждат" мислите на другите;
• при преговори;
• за разпознаване на скрити идеи.

(изтъкаване на обобщение)

Запомнете, важно е съзнателно да наблюдавате, дали вашите действия и
поведение следват принципите на филантропията и реципрочността!

Инструкции

Разсъждения на участниците: Цялата група съвместно разсъждава върху своя
опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този размисъл
е: "По какъв начин това “изтъкаване” на обобщение подпомогна вашия учебен
процес?". Целта на обсъждането е, че няколко участници, а не само някои от тях,
споделят техните мисли и преживявания. Когато приключи тази част за
разсъждения, всеки участник ще има разбиране и някакъв общ поглед върху
дадения въпрос, и върху процеса на създаване на нови знания.

Ситуации:

• за подпомагане на обучаващите се да достигнат до някаква уникална мисъл
(идея) чрез взаимно съдействие;
• при обучение за работа в екип;
• за подобряване на умението за работа в екип;
• за определяне кои участници имат по-голямо умение да водят или да бъдат
водени.

(откриване на нови пътеки за провеждане на
диалог и формулиране на нови въпроси)

Целта е да се научите как, като същевременно постигате ново разбиране,
формулирате и въпроси, които управляват вашето мислене и процес на създаване
на знания в нови посоки. Следователно целта е да се научите да използвате този
“синтез” за отваряне на нови пътища към процеса на съвместно създаване на
знания. Примери за такива въпроси, които водят диалога в нови посоки, могат да
бъдат намерени в картата с методи "Изкуството на задаването на въпроси – силата
на въпросите".
Запомнете, важно е съзнателно да наблюдавате, дали вашите действия и
поведение следват принципите на филантропията и реципрочността!

Инструкции

• Участниците формират групи от по 3 до 4 души.
• Групите създават знания по определена, достатъчно конкретна тема, която
желаят да научат; в този контекст това може да бъде например, как да
успешно да прилагат диалогичните карти.
• Групите изтъкават обобщение (синтез), което съдържа тяхното мислене в
момента по темата.
• Участниците използват втората група въпроси, изброени върху картата
"Изкуството на задаването на въпроси – силата на въпросите"; това са
въпроси, които водят мисленето в нови посоки.
• Преди тези въпроси, групата разполага с направеното обобщение, и затова
сега всеки участник се редува да задава по един въпрос, отнасящ се до това
обобщение, чрез което мисленето да се отправи в нови посоки.
• Заедно членовете на групата търсят отговори на зададения въпрос преди
да следващият въпрос да бъде зададен.
• Групата изтъкава ново обобщение, което е резултат от въпросите и
разсъжденията на участниците;
• Групите представят техните преформулирани обобщения на останалата
част от групата, както и най-важните им прозрения.

Разсъждения на участниците: Цялата група съвместно разсъждава върху своя
опит в задачата и какво той е породил у тях. Един полезен въпрос за този размисъл
е "От гледна точка на обучението, какви са резултатите и продуктите от процеса на
изтъкаване на обобщение и въпросите, отправящи мисленето в нови посоки?"
Целта на обсъждането е, че няколко участници, а не само някои от тях, споделят
техните мисли и преживявания. Когато приключи тази част за разсъждения, всеки
участник ще е разбрал, как когато участваме в някакъв процес на съвместно
създаване на знания, можем да отваряме мисленето си в нови посоки чрез
задаването на новаторски въпроси и чрез изтъкаването на обобщение, което
изразява мисленето ни в настоящия момент.

Ситуации:

• когато очакваме по-голям интерес от обучаемите;
• когато смятаме, че обучаващите се могат да придобият повече знания;
• за преминаване към втората стъпка на метода “Изтъкаване на синтез
(обобщение)”.

