
Основи на глобалното гражданство

Тренинг за междукултурни умения

Целта	  на	  този	  тренинг	  е	  да	  създаде	  умения	  за	  правилно	  тълкуване	  на	  
поведението	  и	  мотивацията	  на	  хора	  с	  различен	  произход,	  както	  и	  
начините	  за	  въздействие	  и	  влияние	  върху	  другите	  чрез	  запознаване	  с	  
шестте	  основни	  Културни	  Групи.	  	  

Интензивен семинар по 
Модела Хофстеде



    ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО – разминаване в културите 

Всеки,	  който	  работи	  или	  иска	  да	  работи	  в	  интернационална	  среда	  може	  да	  придобие	  
знания	  и	  умения,	  чрез	  които	  да	  прави	  научно	  обосновани	  предположения	  за	  
мотивацията	  и	  поведението	  на	  другите	  хора.	  Да	  отгатваш	  правилно	  кои	  фактори	  	  влияят	  
на	  хората	  с	  различен	  от	  твоя	  произход	  означава	  да	  подобриш	  значително	  ефективността	  
си	  в	  общуването	  с	  тях.	  

Противно	  на	  очакванията,	  социологическите	  изследвания	  неизменно	  показват,	  че	  
различията	  в	  груповото	  мислене	  на	  човешките	  общества	  не	  само	  не	  намаляват,	  но	  и	  се	  
задълбочават.	  	  	  
Все	  пак	  това	  има	  и	  добра	  страна.	  Научните	  изследвания	  последователно	  доказват,	  че	  
екипите,	  съставени	  от	  хора	  с	  различен	  произход,	  възгледи	  и	  ценностни	  системи,	  
демонстрират	  статистически	  значими	  предимства	  пред	  монокултурните	  екипи	  по	  
отношение	  на	  иновациите,	  оригинално	  справяне	  с	  проблемите	  и	  творчески	  подход	  към	  
задачите.	  

      РЕШЕНИЕТО – разбиване на “културния код” 

Не	  е	  реалистично,	  а	  и	  не	  е	  необходимо	  да	  се	  разучават	  подробно	  “разрешените”	  и	  
“неразрешените”	  елементи	  от	  обществения	  договор	  на	  над	  200	  националности	  и	  хиляди	  
култури	  по	  планетата.	  	  

      МЕТОДОЛОГИЯТА –   социално-психологическият  
   модел Хофстеде 

Семинарът	  “Глобално	  гражданство”	  полага	  основите	  за	  набор	  от	  критично	  
важни	  умения	  –	  способността	  да	  се	  декодират	  правилно	  ценностите	  и	  
мотивацията,	  които	  определят	  поведението	  на	  хората	  от	  различните	  
националности.	  	  

Методологията	  на	  семинара	  се	  основава	  на	  разработки	  на	  модела	  на	  проф.Хеерт	  
Хофстеде,	  революционен	  модел	  на	  социалната	  психология	  на	  равнище	  национални	  
култури,	  който	  поставя	  началото	  на	  културологията	  като	  точна	  наука	  през	  20-‐ти	  век.	  

Непрекъснато	  валидиран	  от	  продължаващи	  изследвания	  и	  статистически	  проучвания	  в	  
продължение	  на	  на	  повече	  от	  35	  години,	  развит	  допълнително	  от	  работата	  на	  учени	  като	  
Бонд,	  Шварц,	  Дъган,	  Тромпенаарс,	  Хаус,	  Ингелхарт,	  Левин,	  Уайсфиц,	  Минков	  и	  други,	  
моделът	  за	  националните	  култури	  на	  Хофстеде	  е	  достигнал	  днешното	  си	  ниво	  на	  
надежден	  инструментариум	  за	  мениджмънт	  и	  лидерство	  в	  глобални	  условия.	  

“Ние	  всички	  сме	  уникални	  и	  в	  същото	  време	  споделяме	  
общата	  си	  човешка	  природа.	  Но	  неписаните	  правила	  
как	  да	  се	  правят	  нещата	  варират	  от	  една	  група	  хора	  
до	  друга.	  	  
Наричаме	  култура	  именно	  тези	  неписани	  правила	  как	  
да	  бъдеш	  добър	  член	  на	  своята	  група.	  	  Тяхната	  
същност	  е	  дълбоко	  споделяните	  ценности,	  които	  са	  
основата	  на	  всяка	  социална	  стурктура.”	  



Contest	   Family	   Pyramid	  Network	  	   Well-‐Oiled	  Machine	  Solar	  System	  

Six	  Culture	  Clusters	  Matrix	  ®	  	  	  	  

    ПРОГРАМА 
Програмата	  на	  тренинга	  е	  в	  рамките	  на	  два	  работни	  дни,	  като	  се	  състои	  от	  приблизително	  
16	  академични	  часа.	  	  	  
Теоретичният	  материал	  е	  интегриран	  плътно	  с	  практически	  упражнения,	  които	  имат	  за	  
цел	  да	  създадат	  интерактивна	  среда	  на	  обучение,	  така	  че	  участниците	  да	  останат	  с	  реални	  
и	  практически	  приложими	  знания	  след	  края	  на	  семинара.	  
Упражненията,	  примерите,	  симулациите	  и	  илюстративните	  казуси	  имат	  подчертана	  
бизнес	  насоченост	  и	  са	  основани	  на	  реални	  случаи.	  

    Ден 1 – междукултурно съзнание 

Модули:	  

o  Базови	  постановки	  на	  Модела	  Хофстеде,	  концепция	  за	  mindset	  
o  Позициониране	  в	  рамките	  на	  собствената	  култура	  
o  Статистически	  основи	  на	  сравняването	  на	  културите	  -‐	  	  benchmarking	  
o  Измерване	  на	  споделени	  социални	  ценности	  –	  четири	  дименсии	  на	  Културата	  по	  

Хофстеде	  
o  Инструмент	  за	  сравняване	  на	  социалното	  съзнание	  –	  шестдименсионният	  модел	  по	  

Хофстеде	  -‐	  6D	  Guide	  ® 	  
o  Междукултурно	  съзнание	  –	  продукт	  на	  социалната	  култура	  

Практически	  упражнения	  :	  IRC	  въпросник,	  видео	  клипове,	  4	  до	  6	  бизнес	  казуса,	  мобилни	  
приложения	  за	  междукултурно	  сравнение.	  

    Ден 2 – междукултурен мениджмънт 
Модули:	  

o  Шест	  основни	  Културни	  Групи	  и	  техните	  характеристики	  	  
o  Матрица	  Six	  Culture	  Clusters	  Matrix	  ®	  -‐	  основен	  инструмент	  за	  междукултурен	  

мениджмънт	  
o  Реални	  проявления	  на	  комбинациите	  от	  дименсии	  в	  Културните	  Групи	  и	  Подгрупи	  –	  

културните	  различия	  в	  действие	  
o  Критични	  точки	  за	  потенциален	  културен	  дисонас	  при:	  образователен	  процес,	  съставяне	  

на	  	  CV,	  интервю	  за	  работа,	  работа	  в	  екип.	  
o  Заключение	  –	  практическо	  приложение	  на	  модела	  Хофстеде	  при:	  	  глобална	  политика,	  

бизнес	  в	  международни	  условия,	  научна	  работа	  в	  международен	  екип.	  

Практически	  упражнения	  :	  видео	  клипове,	  казуси	  и	  примери,	  сравнителен	  културен	  анализ	  
на	  2	  казуса	  (българска	  и	  американска	  култура,	  българска	  и	  индийска	  култура).	  



    ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Итим	  Интернешънъл	  е	  международна	  консултантска	  
организация,	  представена	  в	  32	  страни	  по	  света.	  Основана	  
през	  1985	  година	  като	  бизнес	  подразделение	  на	  IRIC	  
Maastricht,	  Изследователеският	  институт	  за	  междукултурни	  
комуникации	  към	  Университета	  на	  Маастрихт,	  Холандия.	  
Итим	  е	  една	  от	  само	  две	  организации	  в	  света,	  които	  са	  
лицензирани	  да	  издават	  сертификати	  за	  Междукултурни	  
Умения	  по	  модела	  Хофстеде.	  

    УСЛОВИЯ 

Продължителност:	  

Програмата	  на	  този	  тренинг	  се	  провежда	  в	  разстояние	  на	  два	  работни	  дни,	  от	  9	  до	  17	  часа	  
през	  първия	  ден	  и	  от	  9	  до	  	  16	  часа	  през	  втория	  ден.	  

Група:	  
Оптималният	  брой	  на	  групата	  е	  от	  15	  до	  20	  души,	  като	  може	  да	  се	  поеме	  група	  до	  30	  души.	  
Над	  този	  брой	  обучението	  губи	  от	  своята	  интерактивност	  и	  приема	  формата	  на	  семинар.	  

Зала:	  
Залата	  трябва	  е	  оборудвана	  с	  подвижни	  столове	  и	  да	  осигурява	  екран	  за	  презентиране.	  	  

Изпит:	  
По	  желание	  на	  възложителя	  може	  да	  се	  проведе	  изпит	  –	  проверка	  на	  уменията,	  придобити	  
от	  участниците.	  	  

Сертификация:	  
Издаваните	  от	  Итим	  Интернешънъл	  сертификати	  за	  това	  ниво	  са:	  

Certificate	  of	  Diversity	  Management	  and	  Cultural	  Competence®	  	  
При	  настоящите	  университетски	  условия,	  сертификати	  не	  се	  издават.	  Тези	  участници,	  
които	  желаят	  да	  получат	  сертификат,	  могат	  да	  го	  направят	  срещу	  заплащане.	  

Презентатор	  
Даниела	  Кънева	  –	  лицензиран	  партньор	  Итим	  Интернешънъл,	  
главен	  консултант	  за	  Калифорния,	  САЩ	  
Дългогодишната	  кариера	  на	  Даниела	  в	  сферата	  на	  
международните	  продажби	  и	  маркетинг	  е	  причината	  тя	  да	  
работи	  и	  познава	  отблизо	  културите	  на	  повече	  от	  25	  страни	  в	  
Европа,	  Руската	  Федерация,	  ЗапаДните	  Балкани,	  Закавказкия	  
регион,	  както	  и	  Западна	  Европа	  и	  САЩ.	  	  
Даниела	  е	  консултант,	  специализиран	  в	  международен	  
бизнес,	  глобален	  маркетинг,	  виртуален	  мениджмънт	  на	  
интернационални	  екипи	  и	  аджилити	  за	  висши	  мениджъри.	  


