Project No 580232-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Младежко образование за включване на мигранти /
малцинствени групи, ненасилие и многообразие (yMIND)

Комплексно обучение за компетентност в
областта на многообразието, предназначено за
училищна среда
Избрани методи и интерактивни упражнения за провеждане
на уъркшопи с ученици и обучения на учители и други
практици в областта на образованието

01.11.2017
SPI Forschung gGmbH

РАБОТА С МНОГООБРАЗИЕТО
No 1: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Подготовка

Стъпка по
стъпка

Многообразие: повишаване на чувствителността към приликите и
различията
Всички, които.....
7 - 16 години и възрастни
10-15 минути
 Да загрее групата и да ги подготви за темата за различията
 Да повиши информираността по отношение на приликите и
различията
Набор от твърдения, които се отнасят към различни измерения на
многообразието – променете ги и ги адаптирайте, според групата, с която
работите – характеристики, възраст
Стъпка 1
 Участниците стоят в кръг.
 Кажете на групата че ще прочетете на глас едно твърдение и всички
тези, за които твърдението е „вярно“ трябва да станат, а тези които не
се идентифицират с твърдението да останат седнали.
Стъпка2
 Започнете да четете твърденията едно след друго. Не правете никакви
коментари и/или допълнителни разяснения:
- Бях роден/а и израснах в България.
- Моите родители почти не говорят български.
- Аз съм физически и психически здрав/а.
- Аз се справям добре в училище.
- Другите хора могат трудно да произнасят и пишат името ми.
- Имам приятели в училище.
- Имам повече от двама братя/сестри.
- Аз съм единствено дете.
- Аз нямам деца.
- В моето семейство сме християни.
- Аз съм атеист.
- Аз съм бял.
- Имам приятел, чиито цвят на кожата е различен от моя.
- Имам приятел, който е бисексуален/хомосексуален.
- Аз съм добър спортист
- Разчитам на това, че семейството ми винаги има достатъчно пари
- Имам неограничен достъп до здравна грижа
- Мога да уча това, което искам
- Моите родители са завършили университет
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-

Мога да чета на повече от два езика.
....

Теми за
размисъл
(рефлексия)





Източници

Адаптирано от:
- SPI Forschung gGmbH and Grenzläufer e.V. based on Quarcoo C (2017):
Documentation Diversity Competence Workshop at SPI Forschung.

Как се чувствахте по време на тази активност?
За какво си мислехте? Какви идеи имате в момента?
Научихте ли нещо ново за останалите в групата? А за вас самите?
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No 2: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Подготовка

Стъпка по
стъпка

Разнообразие:
идентичност
Смачкан лук

признавайки

многообразието

на

собствената

си

13-16 години и възрастни, до 15 участника
30-60 минути
 Да се опознаят по-добре взаимно участниците в групата, да се
определи груповата принадлежност и идентичност
 Да се отбележи разнообразието в групата и индивидуалните
личности
 Да се осъзнаят множеството роли, които един индивид изпълнява
Групово работно място със столове, наредени в кръг ; хартия А5 формат в 6
различни цветове ( по един комплект от 6 цвята за всеки участник),
химикалки, 6 въпроса
Стъпка 1
Всеки участник получава по един комплект от цветната хартия
Първият въпрос се чете на глас и всеки записва отговора си анонимно на
първия лист цветна хартия ( еднакъв цвят за всички – например зелено).
След това всеки смачква листа. Вторият въпрос се прочита, всеки записва
отговора си на втория лист (жълто) и го смачква около първия. По този
начин се отговаря на всички въпроси като се намачкват листовете. Накрая
трябва да се получи намачкана топка от хартия, приличаща на лук.
Въпроси за цветните листове – моля, спазвайте последователността:
-

Една характеристика за външния ми вид (например: носи кецове,
има дълга коса и др.)
Едно хоби (спорт, книги, музика, филми, среща с приятели и др.)
Нещо типично за личността ми ( жестикулиране, език, външен вид,
определен стил, смях)
Нещо, което другите харесват у мен
Нещо, което аз харесвам у себе си
Нещо важно за мен в моя живот (например: ценности, любов,
свободно време, семейство и др.)

Стъпка 2
Топките от смачкана хартия се хвърлят и разбъркват в средата на кръга,
направен от столове. Всеки взима една топка. Първият участник започва да
„бели“ лука лист по лист, докато чете отговорите и се пробва да познае на
кого е топката. Другите участници могат да помагат с предположения. След
като притежателят е идентифициран, той/тя на свой ред взима топка и
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започва да разпознава следващия участник и т.н.
Алтернативна Стъпка 2
Когато всеки си вземе топка, всички се изправят и започват да се движат
свободно из стаята
Когато двама участника се срещнат, се питат дали първите отговори са
техни или се пробват да отгатнат
Всички участници трябва да познаят кой е собственика на топката, преди да
седнат отново заедно в кръга
Стъпка 3
Обратна връзка и оценка на цялата група
Теми за
размисъл
(рефлексия)







Беше ли лесно да се познае собственикът на топката?
Какво Ви помогна да идентифицирате лицето?
Някой изненада ли Ви с отговора си?
Научихте ли нови неща за другите
Какво беше важно за Вас в това упражнение

Източници
Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V., Online:
http://www.diversity.bildungsteam.de/diversity, accessed: 15 October 2017.
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No 3: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Подготовка

Стъпка по
стъпка

Разнообразие: Изследване на собствената идентичност
Молекула на идентичността
Част I: Идентифициране на собствените личностови аспекти на
разнообразието
10 - 16 години и възрастни (група от 10 до 20 участника)
45 минути
 Признаване на себе си / другите като сложни и разнообразни
личности;
 Запознаване с различните измерения на разнообразието.
 Да се разбере как принадлежността към различни групи определя
различните позиции и власт в обществото
Копие на Работен лист с молекулата на личността за всеки участник,
химикали, комплект карти за модериране
Стъпка 1
 В началото въведете накратко концепцията за разнообразие:
–
–

разнообразието е състояние, при което нещо / някой е съставен от
различни елементи или качества
разнообразието също се отнася до еднаквостите и различностите и
отразява принадлежността към различни социални групи и
взаимодействието между тях.



Кажете на групата, че упражнението е за това как се самоопределяме, а
не какви сме (сериозни, забавни, мълчаливи или приказливи), но и за
това към коя група смятаме, че принадлежим
 Дайте някои примери за принадлежност към социална група:
българин/а, син, бял, момиче, цветнокож, мюсюлманин, евреин, играч
на хокей на трева и т.н.
Стъпка 2
 Раздайте Работния лист с молекулата на личността на всеки участник, и
поканете всеки участник да си напише името в средния кръг.
 Във всеки от останалите кръгове трябва всеки да попълни групите, към
които принадлежи или с които се идентифицира. Това може да са групи
от хора или пък дейности с особена важност за човека в настоящия
момент от живота му. Не задължително да се попълват всички кръгове,
но ако е необходимо могат да се добавят нови.
 Оставете 10 минути за индивидуална работа, на този етап от
упражнението не е желателно споделяне с друг/и участник/
участниците в групата.
Стъпка 3
 След като приключат – всеки участник трябва да избере само две
кръгчета, които са му много важни и да ги сподели с групата като ги
изпише на отделни листчета (карти).
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Теми за
размисъл
(рефлексия)

Съвети

Източници

Стъпка 4
 Картите (без имената на участниците върху тях) се разпръскват по пода,
по средата на кръга, в който са седнали участниците. Прочетете на глас
написаното върху картите и тези които се чувстват свързани със
съответната група (дори това да не е тяхната карта) – са поканени да
станат. Помолете участниците, докато стоят прави да се огледат (кой
друг стои прав и кой седнал) и да запомнят чувствата си в този момент.
Алтернативна Стъпка 4
 След като попълнят всеки кръгчета, всеки участник определя кои две от
тях са най-важни за него/нея на този етап от живота му/й и ги огражда с
втори кръг или ги записва на отделна карта.
 Помолете всеки да си намери партньор измежду хората, които познава
най-малко, с който да образува отбор – така групата се разделя на
двойки (ако се налага една тройка)
 Всяка двойка дискутира кои са позитивите/негативите от това да си
свързан/а с тази група – прави се списък на позитиви/негативи
 Обратно в голямата група се споделят какви са приликите и разликите в
субективните възприятия на принадлежността към дадена социална
група.
 Как се почувствахте, когато трябваше да изброите различните групи,
към които принадлежите или се чувствате свързани? Как се
почувствахте като трябваше да изберете двете най-важни за вас и да ги
споделите с групата?
 Имаше ли нещо, което ви накара да се почувствате добре? А нещо което
да ви накара да се чувствате неудобно?
 Какви въпроси възникват, когато наблюдаваме приликите/разликите
между нас?
 Намерихте ли някакви нови/различни предимства или недостатъци,
свързани с принадлежността към определена социална група, които
открихте по време на дискусията по двойки? Може ли позитивните
аспекти за някой участника да се усетят като негативни за друг? Защо
това е така?
По време на дискусията някои участници могат да засегнат темите за: нови
гледни точки по отношение на образа за себе си, възприятие на себе и на
другите, различно значение и важност на някои аспекти на идентичността.
Върху тези въпроси/проблеми изградете следващата част на упражнението
– молекула на личността част II.
Адаптирано от:
AMS-Forschungsnetzwerk. Online: http://ams-forschungsnetzwerk.at, accessed
October 8, 2016.
Winkelmann, A S (2014). More than culture. Diverstitätsbewusste Bildung in der
internationalen Jugendarbeit. JUGEND für Europa, nationale Agentur Erasmus
+.Online: https://www.jugendfuereuropa.de, accessed: January 20, 2017.
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Работен лист: Молекула на идентичността (личността)
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No 4: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Стъпка по
стъпка

Теми за
размисъл
(рефлексия)

Разнообразие: Идентичност и различия във властта
Молекула на идентичността
Част II: Идентичност, разнообразие и разлики във властта
13-16 години и възраст (в група от 10 до 20 участника)
30 минути
 Да визуализира структурите на властта и свързаните с различните
аспекти на идентичността привилегии
 Да повиши разбирането за дискриминация и свързаните с тях аспекти
на групова идентичност и групова принадлежност
 Да повиши информираността и да се обмени личен опит с привилегиите
и дискриминацията.
Стъпка 1
 Въведете темата за властта и разликите във властта в обществото, които
са свързани с принадлежността към различни социални групи и
проявите на дискриминация
 Повечето от разликите във властта се появяват във връзка със
специфични интеракции между две или повече групи на
принадлежност/идентичност: когато се идентифицираш като бял,
хетеросексуален мъж, женен, с образования или пък: цветнокож,
хомосексуален, над средната възраст, мигрант …
 В зависимост от това индивидуалните характеристики (идентичности)
могат да бъдат възприемани от някого като привилегия (П) или като
дискриминация (Д) или и двете.
Стъпка 2
 Поканете участниците да се върнат към молекулата на личността и
отново да прегледат какво са написали в отделните кръгчета
 Поканете ги да определят кои от тях те определят като привилегия и кои
като дискриминация и кои са смесени, като поставят съответно буквата
(П), (Д) и (П/Д) в/до кръгчетата.
Стъпка 3
 Участниците се разделят на малки групи от по 3-4 и да разкажат за
техните молекули като акцентират върху разделението между
привилегии и дискриминация.
 Какво ново научихте за себе си и за другите по време на това
упражнение?
 Кои елементи от идентичността на другите са ви познати и кои не са? По
кои теми ви беше лесно да разговаряте и по кои ви беше неловки?
 Кои привилегии идентифицирахте във вашата молекула на
идентичността? Кои о тях са свързани с две или повече аспекти на
идентичността?
 Как се чувствахте когато си дадохте сметка за вашите привилегии?

Съвети
Източници

Adapted from: Quarcoo C (2017). Documentation from Diversity competence workshop at SPI
Forschung on 28.03.2017.
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No 5: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Подготовка

Стъпка по
стъпка

Разнообразие: повишаване на чувствителността към предразсъдъците и
етикетирането
Лимони
10-16 години и възрастни (в група от 10 до 20 участници)
90 минути
 Да предизвика размисъл и споделяне на личен опит с предразсъдъци и
етикиране
 Да насърчи критичното мислене и да изостри вниманието по
отношение
на
стереотипите,
поставянето
на
етикети
и
дискриминацията
 Да набележи стъпки за превенция, справяне с етикетирането
Лимони, поне колкото е броя на половината група (т.е., 10 лимона за група
от 20 деца), хартия за флипчарт, химикали, цветни листчета
Стъпка 1
 Участниците седят в кръг. Покажете им един лимон и помолете
участниците да го опишат „Как изглежда?“. Запишете всички
характеристики на лимона на флипчарта.
 Сега помолете участниците да се разделят на двойки и да седнат
заедно. Дайте на всяка двойка по един лимон, който те могат да
разгледат внимателно и подробно за определено време.
Стъпка 2
 След няколко минути съберете лимоните и ги поставете в голяма купа в
центъра на кръга.
 Инструктирайте всяка двойка да намери своя лимон.
Рефлексия :
 Как намерихте „вашия“ лимон?
 Какво ви изненада?
 Каква си мислите за лимона?
Стъпка 3
 Първата част на упражнението се отнася до генерализирането и
поставянето на етикети – обичайно ние поставяме всички лимони в
една и съща кутия, защото те ни се струват еднакви.
 Какво общо има това с нашето ежедневие?
Стъпка 4
 Въведете темата за стереотипите, приписването на характеристики и
поставянето на оценка на качества на определени хора или групи. Въз
основа на това ние често изграждаме предразсъдъци за човека/групата,
които нямат нищо общо с техните качества. Това се случва всеки ден и
ние всички всеки ден преживяваме това: като поставяме не само
лимони, но и хора в кутии.
 Разпределете участниците в групи по трима или четирима. С помощта
на помощните въпроси описани по-долу всяка група обсъжда своя
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личен опит с предразсъдъците и поставянето на етикети, както обсъжда
и конкретни случаи.
Наблегнете на доверието, което е необходим за споделянето на такъв
опит и на това, че трябва да се спазва конфиденциалност. Малките
групи не докладват споделените истории пред голяма група.
Наблегнете на това, че целта на това упражнение не е да се определи
кое е „правилно“ и кое е „грешно“ поведение, но по- скоро да се говори
и да се разсъждава върху механизмите, които отключват
предразсъдъците. Целта е да се изостри вниманието и разбирането как
поставянето на етикети възпрепятства нашето възприятие на
различието, като го опростява и свежда до една единствена
характеристика.

Дискусия в малките групи:
 Кога за последно се почувствахте етикетиран/а, поставена/а в кутия?
Как бихте определили тази „кутия“ (пол, етнически произход“)?
 Как се почувствахте? Как реагирахте?
 Кога последно етикетирахте някой друг? Защо го направихте? Кое ви
накара да реагирате така?
Стъпка 4
 Когато се върнете в голяма група – поканете участниците да дадат
обратна връзка от дейността. Как се чувствахте като слушате и/или
споделяхте истории за етикетирането?
 Поканете групите да назоват някои от „кутиите“ без да споделят лични
детайли и истории.
 Запишете различните „етикети“ и предразсъдъци на флипчарта.
 Затворете дискусията като акцентирате върху чувствата, свързани с това
да бъдеш етикетиран или да поставяш етикети на другите. Какви стъпки
могат да бъдат предприети за справянето с това.
 Запишете различните стъпки за справяне, предложени от групата.
Теми за
размисъл
(рефлексия)
Съвети

Източници

Продължителността на това упражнение може да изиска то да бъде
разделено на две части – лимонена купа (като загряване) и въвличане в
темата и същинска работа върху предразсъдъците.
Winkelmann, A S (2014). More than culture. Diverstitätsbewusste Bildung in der
internationalen Jugendarbeit. JUGEND für Europa, nationale Agentur Erasmus
+.Online: https://www.jugendfuereuropa.de, accessed: January 20, 2017.
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No 6: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Разнообразие: Стереотипи и поставяне на етикети
Зелено на лицето

Подготовка

Работни листа, хартия, пастели, различни цветни химикали
Стъпка 1
 Разделете участниците на няколко малки групи
 Раздайте материали за рисуване на всяка група
 В малките групи – те прочитат съдържанието на работния лист.

Стъпка по
стъпка

6 - 13 години
30-40 минути
 Превенция и справяне с предразсъдъците свързани с цвета на
кожата
 Да повиши чувствителността към стереотипите и поставянето на
етикети, да преживеят и да обсъдят разнообразието.

Стъпка 2
 След прочитането на текста всеки участник решава двете задачи
самостоятелно.
Стъпка 3
 В групата всеки представя своите резултати и след това се дискутира и
основните изводи се записват на дъската/флипчарта.
Теми за
размисъл
(рефлексия)
Съвети
Източници

GealtFREI leben – Du & Ich, adapted from „Ganz schön intim“ AÖF,
(http://www.aoef.at/images/GewaltFREI%20leben%20pdfs/Handbuch_GewaltF
REI_DuIch_Druck.pdf).
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Работен лист: Зелено на лицето

Цвета на кожата не е нито жълт, червен или син или черен, сив или розов, или зелен, или
бял …
Кожата има много различни цветове – толкова колкото са хората по света. Всяка кожа е
различна от всички останали. Хората се самоопределят в зависимост от това как се
възприемат и какво поведение имат. Някой може да ти каже : „Аз съм черен“, друг: „Аз
съм кафяв“, или „Аз съм бял“, друг: „Аз съм цветнокож“, „светъл“, „тъмен“, или
„понякога така, понякога иначе“…
Дори когато хората се определят с един и същ цвят на кожата, те никога нямат един и
същ цвят, тъй като кожата на двама човека никога не може да бъде абсолютно еднаква.
Освен това цветът на кожата се променя с възрастта. Косите посивяват или побеляват, но
никога не стават абсолютно бели. А сивото никога не е същото сиво. Освен това един и
същ човек има различна на цвят кожа на различните части от тялото.
Много чувства, настроения или състояние на ума се определят чрез промяна на цвета на
кожата. Например казваме:
-

Стана бял като тебешир
Стана бял като стена
Стана червен като домат
Почернял си (изгорял от слънцето)
Позеленя от завист
Посинен от бой
Да ти причернее (да припаднеш)
Черно на бяло (много ясно)
Причерняло му пред очите (много се ядосал)

Сега е време за вашите задачи:


Намерете три точки по вашето тяло, където кожата е с различен цвят.



Нарисувайте вашият цвят на кожата!
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ПОЛ, ПОЛОВО РАВЕНСТВО И НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
No 7: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Подготовка

Стъпка по
стъпка

Превенция на насилието: как да започнем
4-те ъгъла на насилието
За всички възрастови групи (изберете и адаптирайте примери в
зависимост от възрастта на участниците)
20 -30 минути
 Да въведе темата за насилието.
 Да класифицира различните форми на насилие
 Да покаже различни субективни възприятия за насилието
Списък с твърдения, 4 листа хартия(A3 или A4), надписани: агресия,
нападение, насилие, друго.
Стъпка 1
 Закачете всеки от надписаните листи в един от 4-те ъгъла на стаята
 Обяснете, че след малко ще прочетете на глас различни твърдения,
свързани с темата за насилието.
 След всяко твърдение, участниците ще имат време да се
позиционират в някой ъгъл на стаята, в зависимост от тяхното
мнение.
Стъпка 2
 Започнете да четете твърденията.
 След всяко от твърденията попитайте някой от участниците (по
възможност да са различни) защо са избрали ъгъла, в който са
застанали.
 Проведете кратка дискусия с останалите и преминете към
следващото твърдение.

Теми за
размисъл
(рефлексия)
Съвети
Източници

GewaltFREI leben – Du & Ich, adapted from Männerberatung Wien, AÖF,
(http://www.aoef.at/images/GewaltFREI%20leben%20pdfs/Handbuch_Gew
altFREI_DuIch_Druck.pdf).
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Работен лист: Четирите ъгъла на насилието (примерни твърдения)
Съпруг бие и обижда жена си.

Две млади жени се скарват на автобусна спирка – крещят една
на друга, едната скубе косата на другата.

Двама младежи се провокират един друг, докато един
от тях нарича другия "кучи син".

“Загубеняк!”

Асен смята, че е задължение на мъжа да взема
решения за себе си и за жена си.

Двама боксьори на ринга малко преди началото на мача.

Трима полицаи се намесват в бой между няколко
младежи в парка.

Здравка не обича да пие алкохол и затова често й се налага да
чува „Хайде де, не бъди толкова задръстена“.

Наско става и подозрителен и се обижда, когато
приятелката му говори с друг мъж. .

Някой, който харесваш, ти се усмихва.

Забрана за излизане от вкъщи.

Майка крещи на детето си: „Стига си ми досаждал“

Надя моли Данчо да й заеме 5 лева..

16 годишно момче иска да прави секс с приятелка си, която му
казва, че точно в момента не й се иска да прави секс… Половин
час по-късно момчето отново иска от нея да правят секс.

В трамвая забелязваш как възрастен мъж похотливо
оглежда младо момиче от главата до петите.

Младеж ходи по улицата, когато изведнъж някакъв човек се
блъска в него.

Баща бие сина си, защото се е върнал вкъщи два часа
по-късно от уговореното.

Петър често чупи предмети вкъщи, когато се ядоса.

Антон обича да плаши момичетата като кара рисково
колата си.

Всеки път когато леля Розка идва в дома на Косьо, тя го целува
и прегръща и стиска, макар че на него това не му харесва
въобще.

Две момчета пътуват в трамвая, а срещу тях стои
момиче. Изведнъж едното от момчетата казва: „Ще ми
направиш ли свирка“? Двете момчета започват да се
смеят високо.

Някой, който ти е много близък, ти прави комплимент.

Роси и Гинка хвърлят камъни по тяхната котка и я
затварят в кутия.

Момиче открадва чантата на друго момиче в дискотеката..

“Ти си свиня!”

Бащата на Петър му казва да изхвърли боклука. Той отговаря:
„Ти си го изхвърли“.

В младежкия център момче минава край група
момичета, но се спъва и пада. Момичетата му се смеят.

Научаваш, че някой злослови зад гърба ти.

В дискотека момче се доближава до момиче и казва:
„Имаш жестоки крака“ .

Младеж е нападнат на улицата от група момчета, които са помалки от него. Те го заплашват и се опитват да му вземат
телефона. Докато се опитва да се защити, едно от момчетата
пада и си счупва носа.
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No 8: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Насилие в интимната връзка: как да започнем
Насилие е, когато … (социометрични линии)

Подготовка

Списък с твърдения (сменете имената с подходящи), стаята трябва да е
достатъчно голяма, за могат участниците да се подредят в
социометрична линия
Стъпка 1
 Обяснете на участниците, че в това упражнение няма грешни
отговори или мнения: „Това упражнение е направено, за да изследва
и остави вашите собствени граници по отношение на насилието във
връзката“.
 Обяснете, че след малко ще прочетете на глас различни твърдения и
всеки участник ще трябва да реши дали това според него/нея е
насилие и да си избере място на социометричната линия. .

Стъпка по
стъпка

13 -16 годишни и възрастни
20 минути
 Да сензитизира участниците по темата
 Да подпомогне участниците да определят/ да си разяснят своята
позиция срещу насилието: какво е за мен насилието? Къде започва
насилието според мен?

Стъпка 2
 Нарисувайте (отбележете) въображаема линия от единия до другия
край на стаята. Обяснете, че единият край представлява позицията:
Да, за мен това категорично е насилие“, а в другия край: „не, според
мен това не е насилие“, а в средата: „не съм сигурен/а или не знам“
 След всяко твърдение всеки участник трябва да намери своето място
на линията и да застане на него.
Стъпка 3
 Започнете да четете твърденията едно по едно:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Насилие в при новосформирани двойки
Росен взема приятелката си Соня от училище всеки ден.
Марио удря шамар на приятелката си, защото му противоречи.
Тони нарича приятелката си "курва”, “кучка”, "малоумна" .... в
присъствието на други хора.
Иво публикува лични снимки на приятелката си в интернет.
Насилие в двойката
След свада в семейство Иванови, г-н Иванов не говори със
своята съпруга по цели дни и се държи сякаш тя не съществува.
Госпожа Димитрова е пристигнала наскоро в София със своето
семейство. Тя не познава никого тук и се чувства много
самотна. Мъжът й не и позволява да излиза от къщи и да се
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среща с непознати. Когато тя казва, че иска да започне работа,
той категорично й забранява, под предлог, че децата са
прекалено малки за да ги оставя сами вкъщи.
Стъпка 4
 След всяко твърдение дайте малко време на участниците да
формират мнение и да изберат позицията си. Направете кратка
дискусия.
 Изберете някои от участниците и ги попитайте: „Защо стоиш тук?
Какво мислиш? Защо това е/не е насилие според теб?“, след като
получите отговорите попитайте останалите: „Има ли други, които
мислят по този начин?“, изследвайте възможно най-много мнения и
позиции преди да преминете към следващото твърдение.
 Продължете по същия начин, докато изчерпате всички твърдения.
Уверете се, че не питате едни същи участници за тяхното мнение и се
опитайте всеки участник да получи възможност да се изкаже,
внимавайте изказванията по конкретните твърдения да не се
превърнат в принципен спор. Опитвайте се да държите групата
концентрирана върху всяко конкретно твърдение.
Теми за
размисъл
(рефлексия)
Съвети
Източник

От опита на AÖF (http://www.aoef.at/).
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No 9: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Превенция на насилието: размисъл и възприятие
Спри

Подготовка

Голяма стая с достатъчно място, където всички участници могат да се
подредят в две линии един срещу друг
Стъпка 1
 Разделете участниците по двойки (например по метода 1-2, цветни
листчета). Участниците от всяка двойка се изправят един срещу друг,
но на възможно най-голямо разстояние един от друг (най-добре на
поне 10м разстояние). Така една линия от участници се образува от
единия край на стаята до другия.

Стъпка по
стъпка

Теми за

Всички възрастови групи
20 - 40 минути
 Да определи индивидуалните граници на всеки, да изследва и
демонстрира уважение към границите на другия
 Да въвлече участниците и да изследва чувството на близост,
разстояние и телесен контакт.

Стъпка 2
 Участниците от едната линия получават инструкция да останат
неподвижни на едно място. Участниците от другата линия получават
инструкция да се приближават бавно (!), стъпка по стъпка, докато
партньорът им не им даде сигнал да спрат.
 Поддържането на очен контакт с партньор ще помогне да се
наблюдават промените в неговото състояние, докато партньорът се
приближава.
 Участникът, който стои неподвижен трябва да определи колко близо
желае да допусне партньора си и да каже „Стоп“. Когато е подаден
сигналът движещият се участник трябва да спре и да стои
неподвижен докато всички останали от неговата линия е получат
сигнал да спрат.
Стъпка 3
 „Движещите“ се участници се връщат в първоначална позиция за
втори кръг на играта. Те отново трябва да се приближават бавно към
своите „неподвижни партньори“, но този път знакът не трябва да е с
дума „Стоп“, а чрез вдигане на ръка, когато те почувстват, че
приближаващият е дошъл прекалено близо.
Стъпка 4
 Третия кръг е най-предизвикателен и изкисва много внимание от
страна на участниците. Този път „движещите се партньори“ трябва
без никакъв знак да разберат кога трябва да спрат.
 След като проведете трите кръга – разменете ролите .
Отделете време участниците да дискутират по двойки в коя от трите
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размисъл
(рефлексия)

ситуации са се чувствали най-добре и най-зле. В голямата група
дискутирайте как са се чувствали участниците когато са усещали
близостта на другия или неговата дистанцираност. Попитайте дали са
научили нещо ново относно своите лични граници и начина, по който
да комуникират това.
Направете връзка с личните граници, които могат да се проявят в
групата и как да реагираме с респект към личните граници на другите

Съвети
Източници

GewaltFREI leben – Du & Ich, adapted from „Ganz schön intim“ AÖF,
(http://www.aoef.at/images/GewaltFREI%20leben%20pdfs/Handbuch_Gewa
ltFREI_DuIch_Druck.pdf).
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No 10: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Превенция на насилието: размисъл и възприятие
На кой е позволено да прави това?

Подготовка

Работни листи за всеки един от участниците и химикал
Стъпка 1
 Дайте на всеки един от участниците един работен лист
 В различните колони могат да напишат имената на различни хора:
най-добър приятел, съученик, брат, сестра, съсед, родители,
братовчед, учител, и т.н.
 Всеки участник работи самостоятелно и поставя „Х“ там, където
някой от изброените (в реда) може да извърши действието, което е
описано в колоната.
Стъпка 2
 Отговорите са конфиденциални, само тези участници, които желаят
да споделят с групата или с други участници, могат да го сторят.

Стъпка по
стъпка

Теми за
размисъл
(рефлексия)
Съвети

Източници

7- 10 години (може и по-големи)
30 минути
 да подобри умението на участниците за възприятие на чувствата и
поставяне на граници
 да въведе темата за телесния контакт с различни хора
 да повиши чувствителността по отношение правото на детето да
постави свои собствени граници и лимити, вкл. и за телесен контакт

Завършете с призива:
“Никой не може да докосва дете по начин, по който му е неприятно”
Оригиналната игра е създадена, за да изследва границите и да помогне
на децата да разберат кое е позволено и кое не при телесен контакт с
различни хора от тяхното обкръжение и ежедневие.
Играта може да бъде адаптирана така, че да изследва границите на
физическата агресия към жените и кой може да я проявява (в рамките
на общността).
GewaltFREI leben – Du & Ich, adapted from „Ganz schön intim“ AÖF,
(http://www.aoef.at/images/GewaltFREI%20leben%20pdfs/Handbuch_GewaltFREI_DuIch_D
ruck.pdf).
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Работен лист: На кой е позволено?
На кой е позволено?

име:

име:

име:

име:

..да ме гали по главата?
..да ми се плези?
..да ме целува?
..да ме прегръща?
..да поставя ръка на рамото ми?
..да ми дърпа ушите?
..да ме рита в гърдите?
..да ме блъска?
..да ме държи за ръка?
..да ме докосва по коляното?
.. да ме щипе?
..да се опре на мен?
..да ме обижда?
..да ме докосва по пениса/
тестисите (или да докосва
вагината ми)
...да ме гали по гърба?
..да ми показва тайните си неща
?
.. да ме гъделичка по краката?
…

20

No 11: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Превенция на насилието: размисъл и възприятие
Дискутиране на нагласите

Подготовка

Твърдения (могат да бъдат адаптирани в зависимост от групата ,
записвани на флипчарт хартия или прожектирани, аудио рекордер,
хронометър.
Стъпка 1
 Участниците се нареждат в кръг (стаята е освободена от столове и
маси).
 Обяснете целите на упражнението: да се дискутират с останалите
възможно най-много и различни теми за кратко време.

Стъпка по
стъпка

След 13 години
40 - 45 минути
 Да насърчи обмяната на мисли в групата по отношение на ролевите
очаквания и интернализираните ролеви модели
 Да постави под въпрос ролевите очаквания и стереотипи, които
засилват неравенството между половете.

Стъпка 2
 Всеки започва да се разхожда свободно в стаята, на фона на музика.
 Когато музиката спре, всеки трябва да намери партньор за дискусия
(например този, който се намира най-близо до него). Прочита се
първото твърдение или се прожектира на екран. Всяка двойка има 2
минути да дискутира темата. Важно: и двамата участници от всяка
двойка трябва да имат време да се изкажат по темата. Трябва да
избягват само единият да говори или да слуша.
Стъпка 3
 След изтичане на двете минути музиката започва да свири отново и
всички започват да се движат отново до следващото спиране на
музиката.
 Оформят се други двойки и се прочита или прожектира второто
твърдение, дискусията трае отново две минути.
 Вие определяте колко твърдения да прочетете в зависимост от
времето, с което разполагате.
Теми за
размисъл
(рефлексия)
Съвети
Източници

GewaltFREI leben – Du & Ich, adapted from Regina Raw AÖF,
(http://www.aoef.at/images/GewaltFREI%20leben%20pdfs/Handbuch_Gew
altFREI_DuIch_Druck.pdf).
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Работен лист: Дискутиране на нагласите
Силните хора никога не показват слабост.

Директор забранява да се говори на друг език
освен българския в училищния двор.

Не можеш да избираш кого да обичаш/ в кого да Има явни и скрити форми на насилие.
се влюбиш.
Има разлика дали момче удря шамар на момиче Насилието е проблем само на мъжете.
или обратното.
В днешно време мъжете и жените имат равни Много хора не се определят като мъж или жена.
В някои страни вече има възможност да се
права. Транс-хората все още не.
избере пол, различен от мъжки или женски в
паспорта.
Има професии, които могат да се практикуват само Страшно е да живееш като човек, търсещ
от мъже и такива, които се практикуват само от убежище или без документи в Европейските
жени.
страни.
Насилието е често срещано явление.

Лесно ли е да имаш различно мнение от твоите
приятели ?

Насилието започва от думите.

Няма насилие, което да е оправдано.

Това, което се случва в семейството, е личен Едно дете може да расте щастливо както с
хомосексуални, така и с хетеросексуални
въпрос и не засяга никой друг.
родители.
Лесно ли е да кажеш на другите, че си ядосан за Трудно е да откажеш молба на човек, който
нещо?
обичаш/ харесваш много.
Когато контрольорът проверява билетите само на Веднъж
съм
ромите, това е нарушение на човешките права и дискриминация.
проява на расизъм.
Семейството е опасно място за някои хора.

се

опълчвал/а

срещу

Когато цветнокож човек каже, че е българин, е
дискриминиращо да го попиташ от къде
всъщност произхожда.

Когато някой свирне след жена на улицата – това е Правилно е ако на обява за работа пише, че хора
комплимент.
с увреждания са с предимство.
Понякога шамарът е наложителен и е полезен.

Сексуалното насилие все още е тема табу.

Детските граници често са нарушени в нашето Понякога е по-добре да не се намесваш в
общество
конфликтни ситуации.
Не е много лесно да определиш собствените си ……………………………
граници.
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No 12: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Социален пол и обществени нагласи
Качествата имат ли социален пол?

Подготовка

Работен лист за всеки участник, всяко едно от качествата – изписано на
малка карта, два постера.
Стъпка 1
 Раздайте работните листи.
 Всеки участник решава за всяко качество – дали е „мъжко“ или
женско“ или „неутрално“ и отбелязва с „Х“.
 След това всеки отбелязва с „Х“ тези качества, които смята че
притежава.

Стъпка по
стъпка

над 12 години
60 - 90 минути
 Да накара участниците да се замислят и да си задават въпроси по
отношение на функциите на социалните полови роли.

Стъпка 2
 Когато всички приключат, се сравняват резултатите. Това може да се
случи с помощта на картите. Ако групата реши, че дадено качество е
„мъжко“ или „женско“, картата се поставя на постера със съответния
надпис. За тези, които са присъщи и на двата пола – картите се
залепят и на двата постера.
 Накрая наблегнете на това, че по същината си качествата може да не
са нито „мъжки“, нито „женски“, но могат да се притежават както от
жени, така и от мъже (съответно тяхната професия, социална среда,
настояща жизнена ситуация).
Стъпка 3
 Попитайте момичешката група дали са си припознали качества, които
се възприемат като „мъжки“ и обратното: момчета дали имат женски
качества.
 Дискутирайте в цялата група какви са последствията, когато
определени качества се приписват само на определена група от хора
и се отричат от други.
Стъпка 4


По ваш избор може да завършите упражнението с интерактивна
презентация на качествата. Раздайте картите на участниците и нека
всеки от тях да представи на другите (чрез езика на тялото)
качеството, което е изписано на неговата карта – останалите трябва
разбира се да го разпознаят.
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Теми за
размисъл
(рефлексия)
Съвети
Източници

Toolbox: Handbuch zur Förderung von Gender Mainstreaming in der Kinderund Jugendarbeit, adapted from Leeb, P. et al. (2008). Gender,
Geschlechtergerechtigkeit, Gleichstellung. Texte, Unterrichtsbeispiele,
Projekte, Zentrum polis, Wien, Österreichische Kinder- und Jugendvertretung
(www.jugendvertretung.at)
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Работен лист: Качествата имат ли социален пол?
Качество

Възприемано като Възприемано като неутрално
„мъжко“
„женско“

Притежавано
от мен

авантюристичен
агресивен
адаптивен
упорит
скромен
готин
доминиращ
безразсъден
емпатичен
емоционален
чувствителен
сговорчив
миролюбив
налагащ се
предизвикателен
красив
интуитивен
войнствен
компетентен
кооперативен
страстен
логичен
любопитен
приказлив
реалистичен
дързък
спокоен
спортен
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технически надарен
изключителен
доверчив
замечтан
благосклонен
докачлив
резервиран
циничен
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА
No 13: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Подготовка
Стъпка по
стъпка

Теми за
размисъл
(рефлексия)

Превенция на тормоза
“Замръзни”
13-16 години (в група от 10 до 15 участника)
20 минути
 Създаване на безопасно пространство за изпитание и справяне с
неприятни чувства, конфронтация и изключване;
 Да насърчава и подобрява емпатията чрез "навлизане в обувките"
на лице, засегнато от тормоз;
 Повишаване на чувствителността на групата към темата за тормоз и
подготовка на сесия за превенция на тормоза
Достатъчно място в стаята, за да се седне в кръг
Стъпка 1
 Всички участници сядат в кръг. Поканете един доброволец да
напусне стаята за малко и да остане там, докато го поканите да се
върне.
 Когато доброволецът излезе, дайте инструкции на другите
участници да започнат да гледат втренчено към доброволеца по
враждебен начин, веднага след като той/тя се върне в стаята
 Това е безмълвна игра, в която няма да има никакви думи и звуци
Стъпка 2
 Всички участници започват да изразяват без думи (по техен си
начин) незаинтересованост, неодобрение, антипатия, и/или
враждебност към доброволеца, без да казват и дума.
 Ако доброволецът започне да задава въпроси, никой не му
отговаря. Отговорът на групата трябва да е без думи – втренчен
поглед, мръщене, безизразни изражения, неодобряващи погледи
или пренебрегване.
 За малко поддържайте напрежението от неприятната атмосфера и
(след 5 минути) дайте ясен сигнал за приключване на
упражнението.
Стъпка 3
 Поканете доброволеца да говори за своите чувства, мисли и
впечатления. Не коментирайте и не интерпретирайте, слушайте
активно и позволете на доброволеца да направи емоционално
споделяне.
 Поканете останалите участници да говорят за своите чувства, мисли
и възприятия по време на упражнението.
Стъпка 4
 Упражнението може да бъде повторено с друг доброволец, ако
групата е готова и пожелае това.
Въпроси за дискусия:
 Какво е усещането да „влезеш в обувките“ на аутсайдер?
 Какво е усещането да си част от „силна група“?
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Съвети

Източници

Какво можем да научим от това упражнение за конфронтирането и
връзката с властовия дисбаланс? Как това се свързва с тормоза?
 Какво можем да направим, за да възстановим баланса?
Ако работите с ученици - уверете се, че аутсайдери от класа не се
ангажират с ролята на доброволец, защото упражнението може да е
травмиращо за тях и да се почувстват разстроени
8UNG IN DER SCHULE–Unterrichtsmaterial zur Gewaltprävention, Initiative
Gesundheit und Arbeit. Online: www.iga-info.de, accessed 15 May 2015.
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No 14: Тема
Наименование на
дейността
Възраст
Време
Цели
Подготовка
Стъпка по стъпка

Теми за размисъл
(рефлексия)

Превенция на тормоза
“Изключване” – вариация на упражнението „Замръзни“
13-16 възраст и възрастни (в група от 10 до 15 участника)
20 минути
 Да помогне за възприемане и разбиране как действа
тормозът.
Достатъчно голяма стая за стоене в кръг
Стъпка 1
 Доброволец, желаещ да излезе от стаята. Останалата част от
групата се разделя на участници и наблюдатели.
Наблюдателите сядат извън кръга, а участниците оформят
кръг, с лице един към друг.
 След сигнал подаден от вас (набръчкване на носа или
подръпване на ухото), всички участници се приближават един
към друг – така, че кръгът намалява около доброволеца, който
се е върнал в стаята.
 Кажете на доброволеца, че е възможно да се почувства
неловко в ситуацията, но никой няма да я/го докосне – не
давайте други пояснения. Доброволецът може да говори и да
задава въпроси. Той/тя може да прекъсне упражнението като
каже: „Стоп“ по всяко време, когато ситуацията стане
непоносима.
 Всички се взират в доброволеца без да говорят. Ако някой
участник не може да изпълни инструкцията и му е много
смешно – трябва да се обърне с гръб към кръга или да се
оттегли, като се присъедини към групата на наблюдателите.
Стъпка 2
 По ваш сигнал (погрижете се той да остане незабелязан от
доброволеца) всички участници ще си кръстосат ръцете пред
гърдите и ще продължат да гледат вторачено, без да говорят.
 Наблюдавайте доброволеца и бъдете готови да прекратите
упражнението веднага, ако забележите че ситуацията му/й
натежава.
Стъпка 3
 Упражнението се прекратява с последен сигнал след 5 минути.
Всички аплодират доброволеца.
 Всички участници заемат място в кръга за дискусията.
Въпроси към доброволеца:
 Какво се случи тук? Какво точно направиха другите?
 Как ти се отрази това? Как се почувства? Кое беше приятно
и кое - неприятно?
 Имаше ли момент, в който усети, че се приближаваш до
границата си?
Въпроси към участниците:
 Какво беше трудно за вас? Какво беше лесно?
 Как се чувствахте?
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Съвети

Източници

Въпроси към наблюдателите:
 Какво наблюдавахте? Нещо шокира ли ви?
Въпроси към всички:
 Преживявали ли сте/ наблюдавали ли сте ситуации
подобни на тази в училище?
 Какво можете да направите, за да избегнете подобни
ситуации?
 Как можете да помогнете на този/тази, които са изложение
на изключване от групата?
Ако работите с ученици- уверете се, че аутсайдери от класа не се
ангажират с ролята на доброволец, защото упражнението може
да е травмиращо за тях и да се почувстват разстроени.
8UNG IN DER SCHULE – Unterrichtsmaterial zur Gewaltprävention,
Initiative Gesundheit und Arbeit, Online: www.iga-info.de, accessed
15 May 2015
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No15: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Подготовка

Стъпка по стъпка

Превенция на тормоза
Три/четириъгълник на тормоза
13-16 години и възрастни (в група от 10 до 15 участника)
45 - 60 минути
 Да създаде безопасна среда за основано на опита учене и
упражнение в емпатия, чрез приемането на различни роли в
ситуация на тормоз.
 Да повиши чувствителността на класа по отношение на тормоза
и да го подготви за превенция на тормоза
4 листа от флипчарт, маркери, креп лента, 4 А4 листа хартия, всеки от
които наименован като една от ролите в ситуация на тормоз:
насилник, жертва, поддръжници и наблюдатели
Стъпка 1
 Започнете в голямата група като кратко въведете основните
страни в ситуацията, която обикновено е социална ситуация.
Много е важно да се наблегне на това, че ролите са определени
въз основа на някои поведенчески прояви, а не въз основа на
личностни качества:
-

-

-

-



Насилници – активни, инициират и поемат лидерска
роля, атакуват жертвата и насърчават останалите
(последователите) да ги следват и да им помагат.
Жертви – може да е всеки, те нямат никаква вина за
ситуацията, в която са попаднали но и нямат никаква
възможност да се защитят и да се справят.
Последователи – те са асистенти на насилника, те му се
възхищават и подкрепят, без да са инициативни и без да
са активни насилници.
Наблюдатели – те не насърчават насилника, но и не
заемат ничия страна

В голямата група участниците обсъждат ролите и типичните
поведения, реакции и нагласи. Запишете описанието на всяка
отделна роля на отделен лист от флипчарт.

Стъпка 2
 Разделете групата на 4 малки групи, като всяка се ангажира с
една от 4-те роли. Може да разпределите ролите на случаен
принцип или според личните предпочитания на участниците.
Внимавайте да избягвате „чувствителни“ избори на роля.
Стъпка 3
 Дайте на всяка група 10 мин. да избере специфичен жест,
пантомимично или телесно изображение, което е найхарактерно за тяхната роля и да се подготви за груповото

31



„неподвижно изображение“.
Докато групите работят нарисувайте три/четириъгълника на
тормоза на пода с тебешир или хартиено тиксо и залепете
листовете с всяка една от ролите в ъглите му.

Стъпка 4
 Поканете групите да се съберат. Последователно те заемат своята
позиция в съответния ъгъл на триъгълника и по подаден от вас
сигнал замръзват в „неподвижна снимка“ на тяхната група.
Останалите участници наблюдават неподвижната снимка и
обменят идеи за:
 Как изглежда груповата снимка? Какво изобразява? Какво се
е случило?
 Какво казва? Как ги кара да се чувстват?
 Как ви влияе снимката? Какви са вашите размисли? Какви са
вашите чувства?
 След като приключите със събирането на идеи по тези въпроси
„размразете“ групата и продължете с останалите.
Стъпка 5
 След като са представени всички „снимки“ – дискутирайте
властовите отношения и баланс в четириъгълника на тормоза и
дискутирайте какво може да се промени, за да се постигне
решение
 Поканете учениците да се върнат в техните малки групи и да
дискутират за 10 минути как може да бъде възстановен баланса
на силите. Какви нови жестове, изображения, мимики могат да
бъдат направени, за да покажат новото разпределение на
властовия баланс в четириъгълника на тормоза?
 Когато всички групи са готови – съберете ги отново и ги поканете
да заемат своето място в четириъгълника на тормоза. Всяка група
последователно демонстрира техните нови „снимки“, докато
останалите наблюдават и обменят впечатления.


Теми за
размисъл
(рефлексия)







Като алтернатива, можете да поканите, ако някой участник има
конкретна идея да се намеси, "и да моделира" неподвижния
образ на представящата се група. След тази интервенция
попитайте замразените образи как се чувстват сега, дали нещо се
е променило за по-добро за тях в ситуацията на тормоз
Как се измени ситуацията на тормоз от първия и втория етап на
упражнението?
Какво точно се промени? Как промяната се отрази на включените
страни?
Какво се промени в отношенията на властта?
Как можем да помогнем, за да се промени властовия
дисбаланс?
Какво можем да направим, за да избегнем замразяването на
небалансираните властови отношения.
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Съвети

Източница

За кои роли е най-лесно да бъдат променени изображенията/
позицията на тялото/ поведението? За кои е най-трудно?
От каква помощ се нуждаят за да постигнат тази промяна ?
Как можем да се научим да показваме емпатия и социална
подкрепа?
Какви конкретни стъпки можем да предприемем в нашето
училищно ежедневие, за да подкрепим тези, които са
тормозени?

Ако имате време напише конкретни идеи за подкрепа/помощ на
флипчарта и ги оставете залепени в класната стая
Когато работите с ученици внимавайте за деца, които преживяват
насилие да не попаднат в групата на жертвите, това може да се
окаже много емоционално и травматично преживяване за тях.
Адаптирано от Bundeszentrale für politische Bildung. Info 05.06
Mobbing-Dreieck.
Online:
www.bpb.de/lernen/grafstat/mobbing/4666/info-05-06-mobbingdreieck, accessed 15 May 2015.
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ПОВИШАВАНЕ НА САМОУВЕРЕНОСТТА И ПОДКРЕПАТА
No16: Тема
Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Подготовка
Стъпка по стъпка

Подсилване на личностните ресурси
Пиано
След 12 години
30 – 45 минути
 Да идентифицира ресурси (включително собствени) и да развие
вярата в себе си;
 Да демонстрира, че са възможни най-различни стратегии за
решаване на проблема
 Превенция на насилието основано на полов признак и тормоз
Работен лист “Пиано” A3-размер за всеки участник, маркер
Стъпка 1
 Обяснете, че ще разкажете история:
“Представете си, че имате лош ден, в който всичко се
обърква….“
....денят започва зле още с това, че будилникът не звъни.
Закъснявате, бързате и търсите из къщата дрехите, които трябва
да носите днес. Намирате ги в коша за пране. Скарвате се с майка
си/баща си защо не са изпрани. Междувременно навън започва
да вали толкова силно, че не можете да отидете на училище с
колело, трябва да отидете с градския транспорт. Автобусът е
претъпкан и освен това закъснявате за училище. Връщат Ви
контролното по математика – имате двойка. В голямото
междучасие се скарвате с най-добрия си приятел за някаква
глупост. След училище искате да се видите с друг приятел, но той
ви връзва тенекия. Когато му/й се обаждате, разбирате, че
той/тя е забравил/а изцяло за срещата. Това е последната капка!
Искате само да се приберете вкъщи.
Какво ще направите като се приберете вкъщи? Какво ще Ви
накара да се почувствате по-добре? Напишете на клавишите на
пианото всички Ваши идеи….”
Стъпка 2
 Участниците могат да запишат всяка идея, която им дойде наум.
 Ако запишат някоя себе-нараняваща или деструктивна стратегия
– те ще бъдат дискутирани по-късно.
Стъпка 3
 Когато всички са готови, всички „клавиатури“ могат да се
разположат в линия на пода – оформяйки огромна клавиатура.
 Разгледайте всяка стратегия и изброени ресурси, обърнете
внимание на приликите и разликите между тях.
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Теми за
размисъл
(рефлексия)
Източници

Обсъдете и стратегиите за самоувреждане, ако има такива и
споделете как стратегиите за подкрепа могат да дадат
възможност на участниците да се чувстват и да се справят подобре в такива ситуации.
Подчертайте това, колко разнообразни стратегии има и обърнете
внимание това, че човек винаги има избор как да се утеши и да
се почувства по-добре независимо какви проблеми има.

GewaltFREI leben – Du & Ich, adapted from „Body Talk“-Workshop, FEM
Wien,
AÖF,
(http://www.aoef.at/images/GewaltFREI%20leben%20pdfs/Handbuch_G
ewaltFREI_DuIch_Druck.pdf).
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Работен лист: Пиано
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No17: Тема

Подсилване на осъзнаване за собствената личност и личностните
ресурси

Наименование
на дейността
Възраст
Време
Цели

Водна лилия

Подготовка

Стъпка по
стъпка

Всички възрастови групи
30 минути
 Да идентифицира ресурсите на детето и да засили
себеосъзнатостта
 Да засили самочувствието и самоувереността на детето
Работен лист „Водна лилия“ на различни цветове А4 листа за всеки
участник, маркер
Стъпка 1




Всеки участник получава работен лист „Водна лилия“. Важно е да
им се каже, че няма да се налага да показват своята лилия след като
свършат упражнението.
Помолете ги да изпишат на листчетата своите отговори на
предварително зададени въпроси, свързани с темата, по която сте
работили:

1. Какво ми помага когато ме е страх?
2. Кои са качествата, които най-много харесвам в себе си?
3. Какво ме прави уникален/а?
4. ……………………………….
5. ……………………………….
(може да допълните допълнителни въпроси)
Стъпка 2




Когато са готови, тези които желаят могат да сгънат и положат
своите водни лилии на пода във въображаемо езеро в центъра на
кръга. Никой не се налага да представя своите отговори.
Участниците могат да вземат своите лилии вкъщи.

Теми за
размисъл
(рефлексия)
Съвети
Източници

GewaltFREI leben – Du & Ich, adapted from Stucki, Franziska (2008): Praxis
Buch. BeziehungsWeise: Gefühlsleben, AÖF,
(http://www.aoef.at/images/GewaltFREI%20leben%20pdfs/Handbuch_Gew
altFREI_DuIch_Druck.pdf).
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Работен лист: Водна лилия
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