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 Новини, свързани с изпълнението на проекта през март и 

април 2020г.  

Всички без изключение сме засегнати от коронавирусната ситуация. Трябва да 

останем в изолация, да не се събираме, за да работим заедно на живо и да 

оцеляваме физически и психически при условия, които на повечето съвременници 

са напълно непознати и откровено враждебни.  

В тези тежки дни, ако искаме да останем съзидателни и активни, нямаме друг 

избор освен да работим и да «срещаме» в интернет пространството или да 

споделяме проблемите си и да обсъждаме решения по телефона.  

През времето на излация екипът по проект «Равни шансове» продължи да бъде 

активен по начините, които са възможни предвид обстоятелствата. Срещи за 

мотивация на младите хора се провеждат ежеседмично в zoom, а записите от тях се 

качват във фейсбук и на сайта на проекта, за да могат да бъдат гледани от онези, 

които не са били на разположение в конкретния момент, но които проявяват 

интерес към темите, които се обсъждат.  

Експертите работят по материали, които да са полезни за хората с нарушено зрение 

и техните роднини, хората, полагащи грижи или учещи и работещи съвместно с тях. 

На сайта и във фейсбук ще ги споделяме, за да могат да бъдат ползвани от 

възможно най-широк кръг заинтересовани лица.  

В началото на март, малко преди налагането на извънредното положение заради 

поява на covid-19 в България, екипът успя да организира и проведе две обучения по 

„визуална информираност“. Изключително полезни бяха дискусиите, които екипът 

проведе заедно с участниците. Имахме възможност за сериозен обмен и 

двупосочна дискусия.  
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На 5ти март 2020г. бяхме в град Враца, а на следващия ден – в Пазарджик! 

Участниците в събитията оцениха високо представената информация и съвети от 

водещите обучението - Таня Ангелова и Милена Костадинова. 
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Надяваме се, че след края на ограничителните мерки ще имаме възможност отново 

да се срещаме на живо със заинтересованите лица и да провеждаме обучения и 

съвместни дейности. Ще можем да ходим на кино, на театър, на опера.  

До тогава ще продължаваме да работим за вас и с вас дистанционно и ще ви 

даваме материали и упражнения за саморазвитие и самоусъвършенстване.  

Тук по-долу представяме на вашето внимание едно упражнение, което е 

изключително полезно при екипно или групово решаване на проблеми/казуси. 

«Шестте мислещи шапки» е упражнение, създадено от Едуард де Боно, което има 

за цел да помогне на работещи по даден проблем екипи да насочат мисленето си 

по начин, който едновременно отнема необходимостта от налагане на егото и 

постига разглеждане на проблема от всички участници от всички възможни 

аспекти.  
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Шест мислещи шапки 

 

Tози метод насърчава групата, която го използва да погледне на дадена ситуация 

от нов ъгъл. Всяка шапка представлява различен начин за мислене по даден 

въпрос.  

 

Има няколко начина за изпълнение на това упражнение.  

Например, членове на групата може да носят различни шапки докато групата 

обсъжда конректен въпрос. Друга алтернатива е всички в групата едновременно да 

носят една и съща мислеща шапка за известно време и след това отново всички 

заедно да си сложат друга. Когато правим това упражнение в група, ще използваме 

втората алтернатива, защото искаме да постигнем т.нар. паралелно мислене – 

всички насочват мислите си в една посока и отговарят на едни и същи въпроси, 

абстрахирайки се от всичко останало.  

 

Обучителят трябва да помисли за реда, в който обучаемите ще носят шапките. По-

долу е представен възможен ред, в който да се ползват шапките за решаване на 

даден проблем. Ролите дават възможност внимателно да бъдат проучени всички 

възможности и да се приоритизират или изберат най-добрите. 

 

• Бяла шапка: хората с бяла шапка се фокусират върху фактите – каква информация 

и знания имаме относно ситуацията? Какво можете да научите за ситуацията от 

тази информация? Каква информация липсва? Можете ли да отговорите на тези 
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липси? Ако не, можете ли да вземете това предвид, когато обсъждате ситуацията? 

Тук не участват никакви чувства, емоции и предчувствия.  

• Зелена шапка: хората със зелена шапка мислят креативно без да критикуват, 

свободомислещи са. Въпросите, на които тук търсим отговор са: Какви са 

възможностите да направим планираното както трябва? Какви други начини има за 

решаване на този проблем? 

• Червена шапка: хората с червената шапка са емоционалния заряд на дискусията. 

Те си позволяват да са интуитивни и действат колкото на база на фактите, толкова и 

на база усещане и предчувствия. Те са чувствителни спрямо емоционалните 

отговори на другите в групата.  

Въпросите, които си задаваме тук са: Как се чувствам в момента по отношение на 

този въпрос? Доколко ми харесва или не въпросното предложение/идея? Как 

реагирам? 

• Черна шапка: хората с черна шапка живеят под черен облак. Те мислят 

песимистично. Те търсят проблеми и пропуски в плана, намират пречките.  

Въпросите, които си задаваме, когато носим черната шапка са: Това вярно ли е? Ще 

проработи ли? Защо няма да проработи? Какви са слабостите? Какво не му е наред 

на този подход или на тази идея? 

• Жълта шапка: хората с жълтата шапка се припичат на слънце – те мислят 

положително, като търсят ценност във всяка възможност, както и какви ползи би 

могла да донесе. Въпросите тук са: Какви са положителните моменти? Какви са 

ползите? Защо тази идея ще се получи? Защо си заслужава да се направи? По какъв 

начин ще ни помогне? Как може да бъде свършено? 

• Синя шапка: хората със синята шапка бива носена от фасилитаторите. Те се 

концентрират върху процеса и приканват другите шапки да се включват със своето 
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мислене, тогава когато моментът е подходящ, като гарантират, че всяка 

възможност е разгледана от всички възможни гледни точки. Те са неутрални, 

помагат на групата да постигне своите задачи без да се опитват да оформят илии 

влияят на изхода от дискусията.  

 

Откриване на срещата със синята шапка със следните въпроси: Защо сме тук? За 

какво трябва да помислим? Определение на ситуацията или проблема. Какво 

искаме да постигнем? Къде искаме да бъдем в края на дейността? План за 

поредност на шапките. Време за ползване на всяка от шапките и време за 

изказване на всеки участник.  

 

Закриване на срещата със синята шапка със следните въпроси: Какво постигнахме? 

Какви решения взехме? Какво ще правим оттук нататък? Резюме на: резултатите, 

заключенията, програмата, решението и следващите стъпки.  

 

Примерно ползване на шапките в различни ситуации: 

За откриване на положителните и отрицателните аспекти на дадена идея: 

Откриване със синята шапка. Продължаване с жълта шапка, последвана от черна 

шапка. След това продължаване със зелената шапка (за да се генерират нови идеи) 

и червената шапка (чувства, емоции). Закриване със синята шапка.  

За критичен преглед на ситуацията: Откриване с бяла шапка. След това да се 

обмислят фактите с бялата шапка. След това използване на черната шапка, за да се 

установят възможните трудности. Следва червената шапка (чувства) и закриване 

отново със синята шапка.  
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За създаване на нови идеи, продукти или подобряване на съществуващи такива: 

Откриване със синята шапка. След това използване на зелената шапка, за да се 

генерират нови идеи. Следва използване на червената шапка (чувства и емоции). 

Закриване със синята шапка.  

 

Ползи от метода с шестте мислещи шапки: 

- Решенията сякаш се вземат сами. 

- Фокусирано мислене. 

- Подобрено проучване. 

- Подобрена креативност и иновация. 

- Насърчено колаборативно мислене. 

- Използване на споделен език. 

- Помага на хората да работят срещу типичните модели на мислене, които сме 

склонни да ползваме. 

- Премахване на егото от процеса на вземане на решение (намаляване на 

конфронтация). 

- Позволява промяна на мисленете без застрашаване на егото.  

- Пести време. 

 

Какво е необходимо за упражнението: Ситуации или теми за анализиране. 

Упражнението може да се проведе и в дистанционен формат – например в зуум. То 
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изисква съвместно обсъждане на конкретен проблем или ситуация, но не 

задължително физическо присъствие.  

  

За повече информация следете фейсбук страницата на проекта.  

        

 


