
 

 
1 

 

 

 

 

 Лидерски дейности за овластяване на уязвими млади хора 

Обща продължителност: 2 часа 

Въведение:  
Този урок по лидерство има следните основни цели за уязвимите млади хора: 
- Да се определят личните качества на лидера. 
- Да проучат и анализират различните лидерски стилове. 
- Да се тренират умения за мотивиране на лидерско поведение. 
- Да запознае младежите с практическите аспекти на работата в екип и планирането ; 
 
Обучението е насочено към придобиване на теоретични знания и практически умения 
за психосоциалния профил на лидера и моделите на лидерско поведение. 
Обучителните дейности са насочени към повишаване на чувството за социална 
компетентност и лична ценност на участниците при изпълнение на сложни задачи на 
междуличностното взаимодействие. Дейностите са насочени към стимулиране на 
междуличностното сътрудничество и активиране на индивидуалните ресурси на 
участниците за равнопоставено поведение и отвореност към потребностите на другия. 

Необходими материали: 
Флипчарт, цветни маркери, хартия, интернет и устройства с достъп до интернет, 
превръзки за очи 

Подготовка за сесията/препоръка за допълнителни ресурси: 
- Интерактивна презентация на ключови понятия - лидерство работа в екип, 
комуникация  
- Разпечатана информация за различните стилове на лидерство; 
Преди началото на сесията трябва да се изгради трасе с препятствия. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Групова дискусия - добър инструмент за разкриване на отношението на 

фасилитатора и участниците към дадена тема. Това е много важно за обучението 

по лидерство, тъй като освен че трябва да са наясно с фактите, участниците 

трябва да проучат и анализират нещата за себе си.  

2. Методът на решаване на казуси е техника на учене, при която ученикът се 

сблъсква с конкретен проблем - казус. Проучването на случай улеснява 

изследването на реален проблем в определен контекст, като се използват 

различни източници на данни 

3. Работа в малки групи - техника, която насърчава участието на всички и спомага 

за развитието на умения за работа в екип и сътрудничество. Размерът на 

малките групи зависи от общия брой на участниците и от наличното 

пространство. Малката група може да се състои от двама или трима души, но 

оптималният вариант е 6-8 души. 

План на урок 

Въведение (20 мин.) - вижте раздела за дейности 

Игри и дейности (1 ч. и 30 мин.) - вижте раздела за дейности 

Заключително обсъждане и оценка (10 мин.) 
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ДЕЙНОСТИ 

Въвеждащи дейности 

Лабиринт със завързани очи - упражнение за работа в екип (15 мин.) 

Фасилитаторът изгражда трасе с препятствия, преди участниците да влязат в стаята. 

Участниците се разделят на отбори от 2 или повече души в зависимост от 

големината на групата. Във всеки отбор всички младежи са със завързани очи с 

изключение на един. Този ръководител, който вижда препятствията, дава 

инструкции на участниците със завързани очи. Ако в отбора има повече от 2 души, 

участниците със завързани очи трябва да застанат в права линия, като ръцете им са 

на раменете на човека пред тях. Ръководителят трябва да преведе тези участници 

през трасето с препятствия за възможно най-кратко време. Ръководителят няма 

право да докосва членовете на екипа, а само да дава указания. След като всички 

отбори преминат през трасето, водещият провежда дискусия по следните въпроси: 

- Как се почувствахте, когато бяхте със завързани очи и трябваше да се доверите на 

друг човек? 

- Ръководителят даде ли ясни инструкции? Какво беше добро в тях и какво би било 

по-добре? 

- Как се чувстваха ръководителите? Какви бяха основните им притеснения, когато 

даваха инструкции? 

- Всички членове на екипа работиха ли заедно? 

 

Представяне на основните термини, които ще се използват: 

Фасилитаторът може да предизвика дискусия или да представи директно на 

участниците следните термини, които ще се използват по време на сесията: 

Лидерството е процес, който създава последователи и ги кара да искат да 

постигнат предварително поставените организационни цели. Лидерството включва 

дейности като определяне на визията, изграждане на успешни екипи, 

възнаграждаване, грижа за последователите, наставничество, превъзходство в 

изпълнението на целите и задачите, вземане на решения, стимулиране на 

иновациите, измисляне на бъдещето. Лидерите осъществяват този процес, като 

прилагат своите лидерски качества, като морални ценности и убеждения, характер, 

знания и умения. 

Екипът е организационна форма на работа. Участниците в него работят в условията 

на равнопоставеност и сплотеност, на взаимно допълване на силните им страни. 

Доказателство за съществуването и функционирането на екипа е наличието на 

обща цел, еднакво силен стремеж за успешното ѝ постигане и взаимозависимост 

между дейностите на всички участници. Той е като самостоятелен организъм с 

обща цел. Постигането на функциониращ екип е истинското доказателство за 

успешно лидерско поведение. Това изисква отговорно и целенасочено 

ръководство на екипа през основните периоди - неговото изграждане и развитие. 

Работа в екип  

Уменията са практическа част от индивидуалния човешки опит - как човек се 

справя с нещата, които трябва да реши. За уменията си струва да се говори в 

случаите, когато на индивида му предстои да овладее определен тип сложни, 

повтарящи се ситуации. 



 

 
3 

 

 

 

 

Делегирането на задачи е основен процес, чрез който лидерите установяват 

формални отношения между хората в екипа. Според теорията на управлението 

терминът "делегиране" означава прехвърляне на задачи и правомощия на тези, 

които поемат отговорност за тяхното изпълнение. Самото делегиране е средство, 

чрез което ръководството разпределя задачите между своите сътрудници, тъй като 

те трябва да бъдат изпълнени, за да се постигнат целите на екипа. 

 

Игри и дейности 

Фасилитаторът може да комбинира няколко от предложените дейности в 

зависимост от нуждите на националната група и нейния работен ритъм. 

 

Мотивационно упражнение - Справих се добре (20 мин.) 

Фасилитаторът приканва всеки от участниците да сподели с останалите последното 

добро нещо, което е успял да направи (лично постижение). Фасилитаторът открива 

дискусия за групата, че всеки е добър в правенето на някои неща и не толкова 

добър в правенето на други. Всеки човек анализира личните качества, които са му 

помогнали в тази ситуация. Групата заключава как всеки човек би бил полезен на 

екипа въз основа на посочените качества. Фасилитаторът обобщава, че каквато и 

човешка дейност да наблюдаваме, можем да видим, че участниците в нея се 

различават по способността си да се справят. Тези качества са вътрешният ресурс 

на всеки човек. В допълнение към тях човек може да подобри изпълнението на 

дадена задача, като използва външни ресурси. 

 

Пустинен остров (20 мин.) 

Фасилитаторът разделя участниците на екипи и ги кара да изберат пет предмета, за 

които всички са съгласни, че са от съществено значение за оцеляването им на 

пустинен остров. Фасилитаторът модерира дискусия за процеса на вземане на 

решения в екипа - кой е бил лидерът на групата; как е било взето решението? Какво 

биха направили по различен начин, ако бяха сами? 

 

What's Your Leadership Style? Test (40min) 

Помолете групата да направи теста тук - 

https://www.mindtools.com/pages/article/leadership-style-quiz.htm   

Помолете младежите за всеки въпрос да допълнят твърдението, като изберат една 

от трите възможности: А, Б или В. Те трябва да отговорят според това как биха се 

държали в действителност, а не как мислят, че трябва да се държат. 

Обсъдете резултатите и характеристиките на различните лидерски стилове.  Тестът 

се основава на три стила на ръководство - авторитарен, демократичен и делегиращ. 

Фасилитаторът може да представи разширен списък на стиловете на лидерство. 

Ресурс за разпечатване можете да намерите тук - 

https://www.montana.edu/engagement/organizations/solc/The%20Six%20Leadership

%20Styles.pdf  

 

 

 

 

https://www.mindtools.com/pages/article/leadership-style-quiz.htm
https://www.montana.edu/engagement/organizations/solc/The%20Six%20Leadership%20Styles.pdf
https://www.montana.edu/engagement/organizations/solc/The%20Six%20Leadership%20Styles.pdf
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Ситуации (30 мин.) 

Това е лидерска дейност, при която екипите/лицата се изправят пред определени 

хипотетични ситуации в зависимост от основните проблеми на младите хора в 

националния контекст. Дайте на екипите 15 минути, за да измислят как биха 

действали в такава ситуация и какви решения биха предложили. Фасилитаторът 

дава на всеки екип 5 минути да представи решенията и да обсъди в цялата група 

как е взето решението и причините за избора му. Трябва да се направят и изводи 

за това какви са били ролите в екипа на всеки човек, какви методи са били 

използвани за вземане на решение и кой е бил лидерът. 

EVALUATION / REFLECTION 

Оценка: 
Нарисувайте мишена. Накарайте участниците да поставят точка с маркер в мишената 
според това колко полезна е била сесията за тях. 
 
Въпроси за размисъл: 
- Защо във всеки екип е необходим лидер? 
- Какъв е вашият лидерски стил? 
- Защо е важно да познаваме и да мислим за лидерството във всяка група? 
- Какво би ви мотивирало да бъдете лидер? В какви ситуации бихте приели лидерската 
позиция? 

Библиография 

Anderson and Adams, “Mastering Leadership,” Wiley, 2015 
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tyles.pdf 
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 Метод на сензорния театър за подобряване на 
социалните умения на уязвими младежи 

Обща продължителност: 120 мин. или 150 мин. 

Въведение: 10 мин 
"Театърът е форма на знание: той трябва и може да бъде средство за трансформиране 
на обществото. Театърът може да ни помогне да изградим бъдещето си, а не само да го 
чакаме!" - Аугусто Боал 
 
Преди всичко, какво е Театър? Най-основната форма на театъра се състои от 
констелация; Лице А играе ролята на Лице Б, а Лице В е зрител. Така че между 
актьора(ите) и зрителя(ите) винаги съществува връзка, която може да има много 
различни форми. Чрез нея и чрез изиграването на определена роля актьорът може не 
само да показва, но и да учи, да напътства, да говори, изобщо да взаимодейства със 
зрителя(ите). 
За Театър "Чувствителен лабиринт" (ТЧЛ) познанието и ученето са централни, като 
водещият въпрос е "Как опознаваш света?".  
Ние, хората, разполагаме със сетива, с които можем да получим информация от 
външния свят, която след това се обработва допълнително във възприятие. Така че като 
участник в ТЧЛ вие сте водени да усещате и да мислите за това как да се справите с тези 
стъпки от информация към възприятие или усещане. В контекста на ТЧЛ да научите нещо 
означава да поемете риска и да се изненадате, за да позволите на гледната си точка и 
акта на справяне да бъдат променени, да излезете от комфорта на "знанието". Ученето 
се превръща в търсене, в действие.   
Едно от нещата, които лабиринтът прави с хората, е да предизвиква ролите, които имат 
в обществото. Всъщност участникът в лабиринта е актьор, доколкото участва във 
взаимодействието в различните ситуационни срещи. В идеалния случай тези срещи 
разширяват представата им за социално и професионално "аз" и подпомагат 
общуването с другия. Поради тази причина този метод може да бъде много полезен 
при групи в риск. 
Участниците ще бъдат насърчени да станат активни в местното общество, като 
повишат социалната си осведоменост чрез активно изкуство.  
 
Обучителят трябва да има опит в улесняването на комуникацията и определянето на 
културата на група със смесен социален произход. 

Необходими материали: 

✔ Превръзки за очите/ 2 пространства (вътрешно и външно) 

Подготовка за сесията/препоръка за допълнителни ресурси: 

 



 
Обучителят трябва да има опит в улесняването на комуникацията и определянето на 
културата на група със смесен социален произход. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Упражнения за разтапяне на леда - използват се в началото на сесията с цел 

участниците да се опознаят помежду си и да развият цялостно съучастие в 

групата. 

2. Открити пространства - използват се за разгръщане на творческия потенциал и 

вдъхновяване на импровизацията на участниците 

3. Групи "Buzz" - използват се, когато се изисква по-високо ниво на участие 

4. Групови работи - използват се за конкретни задачи за решаване на проблеми и 

могат да бъдат фасилитирани. 

5. Учебни игри - с особена честота в началото на процеса, за да се развие доверие 

и взаимозависимост в групата. 

ПЛАН НА УРОКА 

Насърчаване и даване на възможност на младите хора да подобрят социалните си 
умения, да изпълняват ролята си на активни граждани на европейското общество, като 
насърчават социалната осведоменост и приобщаването чрез партисипаторни изкуства 
(по-конкретно - метод на сензорния театър). 

ДЕЙНОСТ/И 

Особено важен момент в семинара е началото. Поканата към участниците да седнат в 
кръга е възможност да се осигурят елементи на равенство, сигурност, подкрепа и 
пространство за диалог. Можете да се представите и да обясните какво ще се случи по 
време на семинара. Важно е да създадете атмосфера на уважение и доверие към 
индивида. Бъдете наясно с вербалния език и езика на тялото, които използвате. В 
следващата игра на движение е особено важно участниците да се забавляват, да 
започнат да бъдат отворени и да са готови да научат нещо ново. Важно е всеки да се 
почувства приет. 
 

Загрявка 
Във фазата на загрявка основните цели са да се повиши груповата динамика, 
участниците да се чувстват по-комфортно и да се отпуснат, за да могат да се "отпуснат" 
повече в основните упражнения. 

 
Ехо на името  / 5мин 
Участниците застават в кръг. Това дава възможност да се осигурят елементи като 
равенство, сигурност, подкрепа и пространство за диалог. Ръководителят трябва да се 
представи и да обясни какво ще се случи по време на семинара. След това участниците 
се помолят да кажат имената си един по един. Всеки трябва да направи една крачка 
навътре в кръга и да каже името си по начина, по който иска, и да направи определено 
движение. След това той/тя се отдръпва и всички останали участници повтарят името 
му/й едновременно с начина, гласа и движението, с което го казва. 

 
Танц Бебе Акула  / 5 мин 
Има една детска песен, наречена Baby Shark Dance (танц Бебе Акула), с прости и 
забавни танцови движения. Групата трябва да застане в кръг, а лидерът ще покаже 
танцовите движения, които останалите ще следват.  



 
Тъй като това всъщност е детска песничка, тя е лесна за следване от участниците и е 
забавен начин групата да се загрее и да се отпусне в действията си.  

Да движим ставите и тялото  / 5мин 
Групата продължава да стои в кръг. Ръководителят моли всички да застанат 
неподвижно и да започнат да движат бързо нагоре-надолу само показалеца на двете 
си ръце. След разумен период от време групата започва да движи и всички пръсти 
нагоре и надолу, като се набляга на това, че останалата част от тялото все още не е 
позволено да се движи. При тази задача постепенно към движението се 
присъединяват все повече и повече части на тялото, така че когато се присъедини нова 
част, частта преди нея не спира движението си, а продължава да го прави. Редът за 
изпълнение на упражнението е:  
показалеца - всички пръсти - ръцете - предмишниците - целите ръце - раменете - 
врата/главата - стъпалата - цялото тяло 
В края на упражнението участниците трябва да движат хаотично всички части на 
тялото си.   
След това в продължение на около минута всички се молят да застанат отново 
неподвижно, да затворят очи, да направят няколко дълбоки вдишвания и да 
почувстват тялото си. 
Това упражнение загравя телата на участниците и им помага да се чувстват по-
комфортно в своето съществуване и поведение, виждайки колко забавно е и изглежда, 
да се движат по този начин.  
 

Пляскане по тялото / 5 мин 
Групата продължава да стои в кръга. Участниците се молят да започнат да пляскат 
леко, но не много слабо с дясната си ръка върху различните части на лявата ръка. 
Например предната част на пръстите, задната част, палеца и т.н. След това те сменят 
ръцете си и започват да пляскат с лявата. Като продължават, пляскането се издига 
нагоре по ръцете към раменете и по-нататък по цялото тяло. През цялото време 
пляскането трябва да е бързо и да е както от дясната, така и от лявата страна. В една 
група винаги ще има хора, които пляскат прекалено тихо или прекалено силно, затова 
трябва да се подчертае, че пляскането не трябва да е прекалено леко, но, разбира се, 
никога не трябва да е толкова силно, че да боли. Редът тук е следният: 
длани - предмишници - горна част на ръцете - рамене - шия - глава (тук по-нежно) - 
гръден кош - корем - крака отгоре надолу - стъпала - ходила 
И тук участниците трябва да отделят няколко минути след това, да затворят очи, да 
дишат и да усетят топлината и енергията във всяка една част на тялото си, като 
започнат от ръцете и се движат в посочения ред. По този начин се повишава и 
осъзнаването на тялото. 
 

Основни упражнения 
 

Подай предмета / 5мин 
Групата застава в кръг с лице навътре. Ръководителят описва и демонстрира каква е 
задачата. Той започва, като имитира и оформя въображаема топка пред себе си с 
ръце. След това превръща тази топка в определен предмет и го показва, като 
например я използва пантомимично. Лицето до него вдясно показва кога е разбрало 
какво е, като напр. кимва с глава. След това водещият подава предмета и лицето се 
моли първо да оформи от него топка (като своеобразна отправна точка, така че всички 
да знаят, че предстои да се покаже нов предмет), а след това да я превърне в предмет, 
да я предаде на следващия участник и т.н.  



 
Това упражнение може да се направи и без топката за изходна линия, така че 
участникът, на когото е предаден предмет, да бъде помолен този път да използва 
този предмет, за да покаже новия. Но според нашия опит това понякога изглежда 
твърде объркващо, затова препоръчваме да се прави с базовата топка. 
 

Здрависай се с всички / 10 мин 
Това упражнение се състои от два сходни кръга, в които едно правило се променя. 
Всеки е помолен да се разхожда на случаен принцип и да започне да гледа другите 
участници. Задачата е да се ръкувате с друг човек и да не пускате ръката, докато не 
намерите нова ръка, която можете да стиснете. 
В първия кръг акцентът се поставя върху задачата, че можете да пуснете ръката само 
ако сте намерили за себе си друга ръка, която да подадете.  
Когато кръгът приключи, упражнението се повтаря. Но този път задачата е, че вие 
първи можете да пуснете ръка, когато сте намерили за себе си нова ръка, а партньорът 
ви в този момент има и друга ръка, която в момента подава, така че не пускате 
партньора си сам.  
След този втори кръг участниците се питат какви са техните чувства и мисли за двата 
кръга и групата може да обсъди какво можем да научим от него. 
Една от основните точки е, че в първия кръг сте съсредоточени главно върху себе си 
и върху целта си да намерите нова ръка. Но във втория кръг сте принудени да 
взаимодействате с групата около вас, да се грижите за партньора си и поради факта, 
че той/тя също гледа и взаимодейства с други хора, се създава цяла мрежа, в която 
основно всеки обръща внимание за всеки. 
Чрез това упражнение се повишава груповата осъзнатост, груповата динамика и 
вниманието към околната среда. 
 

Моментни склуптори / 10 мин 
Групата се разделя на по-малки групи, които работят заедно. Обучителят моли групите 
да създадат изображение, като използват всички материали, които могат да намерят в 
околната среда. Няма задача за това какво или как трябва да бъде показано. Групите 
са напълно свободни да използват всичко, което могат да намерят, за да създадат 
каквото искат. 
При това упражнение водещият трябва малко да побърза, така че хората да бъдат 
принудени да действат и да създават по-спонтанно и да бъдат предпазени от 
прекомерно мислене. 
След като времето изтече, всички групи се разхождат от произведение на 
произведение и могат да говорят или да обясняват за показаното.  
Това упражнение показва на хората силата, но и страхопочитанието от позицията на 
това, че имаш пълната свобода да правиш и създаваш всичко, което искаш. Това 
може да бъде едновременно и най-простата, и най-трудната задача - подобно на 
нашия живот.  
 

Дума-картина / 15мин 
Групата се разделя на по-малки групи от около 4 души, които работят заедно. 
Обучителят предварително подготвя бележки за всяка група, на които записва 5 
различни думи. Три от тях са обикновени думи, а две са сложни, например хол, чаша 
за кафе, книжарница и т.н. Думите могат да бъдат напълно различни и от различни 
теми. Напр. определени предмети, чувства, емоции, природни явления, животни, 
абстрактни думи и др. 
След това на групите се дават няколко минути, за да изберат една от първите 3 думи и 
да подготвят нейно изображение, като имат право да използват само телата, 



 
жестовете и мимиките си. След това една по една групите излизат пред останалите и 
показват своето изображение. Другите групи се молят да кимат, когато разберат какво 
е показаното изображение, и когато всяка група го разбере, следващата група може да 
излезе отпред и да покаже своето изображение. 
Има две важни правила, които трябва да се подчертаят няколко пъти, за да бъде 
упражнението по-ефективно. 
Първо, на участниците не е позволено да говорят. Те могат да общуват само без 
думи.  
Второ, избраната дума трябва да бъде показана като изображение, като 
направена снимка. Движенията или звуците не са позволени. 
След като всяка група покаже своите изображения, започва втори кръг, в който групите 
трябва да покажат една от сложните думи. За целта има две форми на изпълнение на 
упражнението: Или правилата се запазват и трябва да се покаже изображение, или на 
участниците се дава ново правило, че могат да покажат 2 изображения, по едно за 
всяка дума от сложната дума. Между тях те могат да издадат определен звук или да 
направят движение, така че новата дума да бъде описана. В зависимост от сложните 
думи, които ръководителят избере, той може да направи втория кръг на това 
упражнение по този или по този начин. 
Това упражнение наистина кара цялата група да развихри въображението си, въпреки 
че трябва да се внимава думите да са подходящи за групата. 
На участниците се дава възможност да помислят как да използват телата си, 
мимиките и жестовете си, което повишава осъзнаването на тялото и води до по-
рефлексивно мислене за собствения външен вид на лицето и тялото. Също така това, 
че говоренето е забранено, показва на хората, че комуникацията може да има много 
пластове отвъд думите. 
 

Обикновено огледало/ 15мин 

За това упражнение може да се използва музика. 
Правят се две редици от участници, като всеки гледа директно в очите на човека срещу 
него. Лицата на линия А са "субектите" , хората, а тези на линия Б са "образите". 
Упражнението започва. Всеки субект извършва поредица от движения и промени в 
изражението, които неговият образ трябва да копира до най-малкия детайл. 
Субектът не трябва да бъде враг на своя образ - това упражнение не е състезание, 
а сътрудничество. Идеята не е да се правят резки движения, които е невъзможно да 
бъдат проследени, а да се търси перфектна синхронизация на движенията, така че 
изображението да може да възпроизведе жеста на субекта възможно най-точно. 
Степента на точност и синхронизация трябва да бъде такава, че външен наблюдател да 
не може да разбере кой води и кой следва. Всички движения трябва да бъдат бавни 
(за да може изображението да възпроизведе и дори да предвиди движението) и всяко 
следва естествено от предишното. Също толкова важно е участниците да са 
внимателни и към най-малките детайли на изражението на лицето и тялото. 
След един кръг ръководителят обявява, че партньорите ще си разменят ролите. Той 
дава сигнал и в този момент субектите и образите сменят ролите си, без да спират 
движението си и го продължават с новите роли.  
Външният наблюдател не трябва да може да забележи смяната на ролите и тази 
невидимост на смяната може да се постигне, ако синхронизацията и имитацията на 
действията са перфектни.   
 

Кой каза “Ах”? (със завързани очи) / 10мин 
Всички затварят очи и се разхождат бавно и нежно из пространството. Говоренето или 
издаването на звуци не е позволено. Ръководителят, който не е със завързани очи, 



 
определя с меко докосване на главата си един човек, който да каже на висок глас "Ах" 
по какъвто начин пожелае. Останалите членове на групата трябва да разберат кой е 
бил той.  
Като упражнение със завързани очи участниците се учат да използват другите си 
сетива, за да откриват света. Със затворени очи получавате съвсем нова гледна точка 
към света и се повишава осведомеността ви за друга информация, различна от 
визуалната. По този начин можете да си създадете повече внимание към 
заобикалящата ви среда и хората в нея. 
 

Сляпо пътуване (със завързани очи)/ 20мин  
Най-добре е да се прави навън 
Всички затварят очи и се разхождат бавно и нежно из пространството. Говоренето или 
издаването на звуци не е позволено. Ръководителят, който не е със завързани очи, 
определя с меко докосване на главата си един човек, който да каже на висок глас "Ах" 
по какъвто начин пожелае. Останалите членове на групата трябва да разберат кой е 
бил той.  
Като упражнение със завързани очи участниците се учат да използват другите си 
сетива, за да откриват света. Със затворени очи получавате съвсем нова гледна точка 
към света и се повишава осведомеността ви за друга информация, различна от 
визуалната. По този начин можете да си създадете повече внимание към 
заобикалящата ви среда и хората в нея. 
 

Финална игра: Докосване с пръсти/ 5мин 
Цялата група застава в кръг. Участниците докосват върховете на показалеца на двамата 
си съседи със собствените си показалеца. След това всички в групата се опитват да 
пляскат едновременно. Всеки може да инициира пляскането. 
Важно е да се подчертае, че целта не е да пляскате колкото се може по-бързо или да 
направите определено движение преди пляскането, за да сигнализирате на 
останалите, че искате да пляскате. Упражнението се състои в това да изчакате разумно 
време и да усетите импулса, енергията на групата и да пляскате всички заедно. 

ОЦЕНЯВАНЕ / ОСМИСЛЯНЕ 

Оценяване/Осмисляне 
След всяко упражнение на участниците трябва да се даде възможност да кажат нещо и 
да го оценят и обсъдят. Тъй като упражненията са няколко, препоръчваме да се 
оценява след всяко от тях в продължение на няколко минути или толкова дълго, 
колкото показва груповата динамика. След всички упражнения групата може да седне 
в голям кръг и да поговори за чувствата, мислите, емоциите, признанията и т.н., които 
е имала по време на цялата дейност. На всеки трябва да се даде възможност да се 
изкаже толкова дълго, колкото иска, а ръководителят трябва да се опита да включи и 
хората, които обикновено не говорят толкова много. Но никой не трябва да бъде 
принуждаван да говори или да казва нещо, което не иска.  

 
Има няколко въпроса, които могат да бъдат обсъдени 
- Успяхте ли да изследвате и развиете своята лична и културна идентичност? 
- Да повишите осведомеността си по отношение на ключови проблеми на днешното 
общество? 
- Можем ли да кажем, че този семинар насърчава активното гражданство и социалните 
умения? 
- Какво мислите за изречението: Позитивните "удари" са най-добрите енергийни 
възбудители от всички? 



 
- Какво мислите за: 
 - моето отношение към мен 
 - моето отношение към теб 
 - връзката ми с моя свят? 
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 ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ. 

Обща продължителност: 120 минути 

Въведение: 
Гражданското образование (ГО) е инструмент, който има за цел да информира хората как 
да станат "добри" и "активни" граждани, въпреки че идеите за това какво представлява 
един такъв човек могат да се възприемат и/или разбират по различен начин във всяка 
страна (Mouritsen и Jaeger, 2018). То може да включва комбинация от няколко различни 
измерения, като например ценности (от автономност до социална справедливост), 
добродетели (от толерантност до самоувереност), идентичност (от национална до 
мултикултурна) и когнитивни умения и знания (разбиране за функционирането на 
институциите и/или способност за критично мислене). 
Този урок има за цел да подкрепи младежите в неравностойно положение, като осигури 
гражданско обучение и ориентиране като начин за предотвратяване на социалното 
изключване и да създаде демократична учебна среда с възможности за гражданска 
активност и доброволчество като основна цел. 
Основната задача на образованието е да предостави на младите учащи се необходимите 
умения, за да могат да функционират като активни членове на обществото. Училището 
обаче е само един от участниците в този процес на еманципация на учениците. Учениците, 
които започват с по-малко възможности, изглежда изпитват големи трудности да 
използват образованието, за да наваксат изоставането си. Често по време на учебния 
процес различията се увеличават, вместо да намаляват. Като използваме алтернативни 
методи на преподаване, като например да насърчаваме младите хора да се включват в 
граждански акции и доброволчески програми, можем да изградим по-активна, 
ангажирана и приобщаваща общност. 

Необходими материали: 
● Химикалки, хартия А4 

● Работни листове: Шаблон за SWOT анализ на съответния език 

● Компютри, смартфони, таблети или лаптопи, които да се използват по време на 

сесията 

● Необходима е WIFI връзка 

Подготовка за сесията/препоръка за допълнителни ресурси: 
 
Препоръчителна литература: 

● Европейска доброволческа служба (ЕДС) - https://europeanvoluntaryservice.org/  

● Европейски корпус за солидарност - https://europa.eu/youth/solidarity_en  

● Уебсайтът "Вашата Европа" - https://europa.eu/youreurope/index.htm#en  

● Личен SWOT анализ 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm 

МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Запознаване с Европейски съюз (ЕС): търсене в интернет, използване на 

приложение, редактиране на Europass CV 

2. Личен SWOT анализ: индивидуална работа 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm
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3. Анализ на възможностите за социална ангажираност: проучване на инициативи на 

ЕС 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

След приключване на модула младите хора трябва да могат да: 
● Да разберат как гражданското действие и доброволчеството могат да им помогнат 

да изградят важни умения, свързани с тяхното обучение и бъдещи професионални 

планове. 

● Да идентифицират и използват социалните медии и мобилните приложения за 

гражданско образование. 

● Да търсят информация, която ги интересува, като използват наличните 

инструменти на ЕС. 

● Да развиват съзнание за личните си способности, умения, интереси и мотивация. 

● Да осъзнаят важната роля на гражданите, правителството, ЕС, НПО и частния 

сектор в изграждането на по-добра общност. 

ДЕЙНОСТ/И 

1. Вашата Европа (40 минути) 
 
Дейности на обучителя:  
a. Обяснете на младежите какво представлява приложението "Граждани" и гледайте 
заедно видеопрезентацията, която е достъпна на адрес: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/citizens-app  
След това ги помолете да инсталират приложението на своите смартфони, за да научат 
кой какво прави в ЕС, какво е от значение за тяхното ежедневие и пред какви 
предизвикателства е изправен ЕС, които ще определят нашето бъдеще. 
 
б. Представете на младежите уебсайта Your Europe (Вашата Европа), достъпен на 
всички официални езици на ЕС: (https://europa.eu/youreurope/index.htm#en) и ги 
разделете на 2 групи.  
Група 1 ще проучи предлаганата информация за живота и пътуването в Европа, а група 
2 - информацията за образованието и работата в Европа.  
Накрая всяка група ще сподели своите констатации, полезността на инструмента и 
неговата достъпност. 
 
Допълнителни задачи могат да бъдат: 

✔ кандидатстване за европейска здравноосигурителна карта 

✔ Научете правата си на пътник 

✔Създайте своята европейска автобиография 
(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose) 

✔ Намерете работа в чужбина 
(https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=en#/search). 
 
2. SWOT анализ (40 минути) 
 
Дейност на обучителя:  
SWOT анализът е полезно упражнение за развитие, което може да помогне за 
идентифициране и оценка на личните цели и стремежи. Обучителите трябва да 
помогнат на младежите в неравностойно положение да попълнят свой собствен SWOT 
анализ, за да разберат по-добре какъв вид граждански дейности и доброволчески 
програми могат да им помогнат да укрепят слабите си страни и да преодолеят 
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идентифицираните заплахи. Използвайте въпросите по-долу, за да получите по-точни 
отговори.  
 
За силните страни: 

● Какво правите добре? 

● За какво другите хора ви молят за помощ? 

● Какво е уникалното във вас? 

За слабите страни: 
● Кои са слабите ви страни? 

● В кои области разполагате с по-малко ресурси? 

● Избягват ли другите да ви молят за помощ за определени неща? 

За възможностите: 
● От кои тенденции можете да се възползвате сега? 

● Как можете да използвате силните си страни? 

● Има ли някакви възможности, които да се открият веднага пред вас? 

За заплахите: 
● Какво прави вашата конкуренция? 

● Представлява ли някоя от слабите ви страни непосредствена заплаха? 

● Има ли нещо, на което трябва да обърнете внимание веднага? 

 
СЪВЕТ: Имайте предвид, че при създаването на SWOT диаграма личните пристрастия 
ще формират дадените отговори. Дори когато питате колега за вашите силни и слаби 
страни, той може да има свои собствени пристрастия както за, така и против Вас. 
Препоръчваме ви да помолите младите хора да подкрепят твърденията си с примери, 
за да намалите до минимум този проблем и да създадете солиден анализ. 
 
3. Социална ангажираност (40 минути) 
 
Дейност на обучителя:  
Включете се в програмата за обучение на младежи, които искат да се включат в 
процеса на обучение:  
Обяснете, че в тази дейност ще обсъдите какви граждански действия и/или 
доброволчески програми биха искали да опитат младежите и някои начини, по които 
доброволчеството помага не само на общността, но и на отделния човек, който е 
доброволец.  
Помолете ги да отговорят на тези въпроси на хартия, като вземат предвид собствения 
си SWOT анализ:  

● Какви са моите цели и очаквания?  

● С колко време разполагам?  

● С какви задачи бих искал да се заема?  

● Какви умения мога да предложа?  

 
Представете им Европейската доброволческа служба и обсъдете как работи тази 
програма и как могат да кандидатстват (https://europeanvoluntaryservice.org/).  
Използвайте тази връзка, за да търсите възможности за доброволческа дейност в 
Европа: 
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en  
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ОЦЕНЯВАНЕ / ОСМИСЛЯНЕ 

Представете на младите хора портала #EUandME (достъпен на всички официални езици 
на ЕС) и гледайте заедно историята на MARIANE HERRY:  
https://wayback.archive-
it.org/12090/20201128111404/https://europa.eu/euandme/content/mariane-herry_en  
Обсъдете траекторията на Мариане и други идеи за насърчаване на социалното и 
трудовото приобщаване в ЕС. 

Библиография 

https://ec.europa.eu/  
https://europa.eu/  
https://www.europarl.europa.eu/portal/en  
https://europa.eu/youth/volunteering  
https://europeanvoluntaryservice.org/  
https://www.oecd.org/education/OECD-Education-and-Skills-Brochure-2019.pdf  
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm  
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ЖИТЕЙСКИ И ГРУПОВ КОУЧИНГ ЗА УЯЗВИМИ МЛАДИ ХОРА 

Обща продължителност: 180 минути 

Въведение: 
 
В сферата на неформалното образование в младежкия сектор става все по-ясно, че са 
необходими разнообразни методи и стратегии за подкрепа, за да се осигури активно 
участие, стандарти за качество, признание и дори здраве и безопасност. Коучингът на 
уязвими млади хора за различни инициативи, ръководени от младежи, е чудесен 
инструмент за активно участие на младите хора в техните местни реалности. Идеята на 
тази концепция е, че с подкрепата на коуч младите хора трябва сами да поемат 
инициативата да подобрят живота си, да решат проблемите около себе си и да 
отговорят на нуждите си (в рамките на възможното им поле на действие и влияние), 
вместо да чакат някой да го направи вместо тях. По този начин повечето от тези видове 
дейности са пряко свързани с живота на местната общност, но някои от тях могат да 
засягат регионални, национални или транснационални проблеми. 
Като използваме алтернативни методи на преподаване, като например да насърчаваме 
младите хора да се включват в граждански дейности и доброволчески програми, можем 
да изградим по-активна, ангажирана и приобщаваща общност. 
 

Необходими материали: 
 

● Химикалки, хартия А4, маркери, хартия за флипчарт 

● Работни листове: Колелото на живота 

● Компютри, смартфони, таблети или лаптопи, които да се използват по време на 

сесията 

● Необходима е WIFI връзка 

МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Интерактивна презентация на основните въпроси и терминология, създаване на 
речника на проекта, за да се гарантира, че участниците разбират ключовите 
термини. Работа в смесени екипи, обсъждане и споделяне на случаи от 
практиката на участниците държави и създаване на общо разбиране в групата 
по ключовите въпроси 

2. Представяне на инструмента за коучинг - анализ на "Колелото на живота": 
индивидуална работа 

3. Анализ на възможностите за промяна и за предприемане на действия 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

След приключване на модула младите хора трябва да могат да: 
1. Да идентифицират и повишават осведомеността по ключови въпроси, свързани 

с приобщаването, изключването, дискриминацията, уязвимите младежи и да 

създават общи позиции. 

2. Да идентифицират и да намират общи решения на предложените проблеми. 

3. Да планират живот, който е по-удовлетворяващ и по-близък до тяхното 

определение за баланс, и да изяснят приоритетите за определяне на целите. 

4. Да им предоставят инструменти и да развият индивидуални компетенции, 

необходими за работа с уязвими младежи. 
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5. Да признаят важната роля на младежкия коучинг за решаване на проблемите на 

общността. 

ДЕЙНОСТ/И 

1. Определяне на проблемите на уязвимите младежи (60 минути) 

Дейности на обучителя: 

a. Разделете групата на национални екипи и им дайте задача да създадат първа 
страница на младежкото списание, която да представя различни видове 
уязвими младежи и младежки проблеми в тяхната страна. Групите трябва да 
открият 2 причини, поради които младежите са неактивни, какви са пречките; 
всяка група трябва да измисли поне 2 причини. Запишете ги на отделни 
картички. Те ще бъдат важни за последващата сесия.  

b. Върнете се на пленарната сесия, където всяка група ще представи накратко 
своите постери страници с националните реалности на уязвимите групи и 
пасивността на младежите. Дайте на всяка група по 5 минути.  

c. Обсъдете приликите и разликите в националните реалности. Попитайте дали 
има различни разбирания за уязвимостта? Беше ли им трудно да определят 
уязвимите младежи? Защо? 

2. Намиране на решения (30 минути) 

a. Разделете групата на 4 отбора (национално смесени). Дайте им картите с 
причините за уязвимостта на младежите. 
b. Сега всяка група трябва да намери решение за причините, посочени в картите от 
националните отбори. Дайте 20 мин. за обсъждане и се върнете към пленарната 
дискусия и направете кратко представяне на решенията. 
 
3. В моите обувки (30 минути) 

"В моите обувки" е дейност за сплотяване на екипа, с която се създава силна връзка 
между хората, изследва се личната уязвимост и се упражняват умения за емпатия и 
активно слушане. 
 

Дейности на обучителя: 

a. Разделете участниците на две еднакви по големина групи и помолете едната от 
тях да напусне залата и да изчака по-нататъшни инструкции. 

b. Помолете участниците в стаята да събуят обувките си, да ги оставят на дисплея 
и да изчакат по-нататъшни инструкции. 

c. Помолете групата извън стаята да събуе обувките си, като ги остави до вратата, 
и след това да влезе в стаята. Инструктирайте участниците, които влизат в стаята, 
да изберат и да обуят чифт обувки (или да ги носят, или просто да ги държат в 
ръце). 

d. Собствениците на обувки трябва да се свържат в двойка с този, който е получил 
техните обувки. 

e. Двойката трябва да отиде на кратка разходка и разговор "в моите обувки" (10 
минути), при която собственикът на обувките говори, а притежателят на 
обувките трябва активно да слуша, без да отговаря или да отвръща на разказа. 
Темите за разходка и разговор са следните: 

● Кой е най-хубавият момент в живота ви? 
● Кой беше най-смущаващият момент в живота ви? 

f. След първата разходка и разговор всеки трябва да се върне в стаята и да остави 
обувките там. 

g. След това слушателите трябва да излязат извън стаята и да изберат чифт обувки. 
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h. Върнете се към стъпка 6 за втория кръг на разходка и разговор (сега говорещите 
ще бъдат слушатели, а слушателите ще бъдат говорещи, въпреки че двойките ще 
се променят) 

 
4. 4. Упражнение "Колелото на живота" - начало на промяната (60 минути) 

Това упражнение повишава информираността на участниците и им позволява да 
планират живот, който е по-удовлетворяващ и се доближава до тяхното определение за 
баланс. То също така помага за изясняване на приоритетите при поставянето на цели. 
 
Дейност на обучителя:  

a. Помолете младежите да прегледат 8-те категории на своето Колело на живота. 

Категориите заедно трябва да създадат представа за балансиран живот за тях. 

Ако е необходимо, те могат да разделят сегментите на категориите, за да 

добавят нещо, което липсва, или да преетикетират дадена област, за да я 

направят по-значима за тях. Примери за промени са: 

● Семейство и приятели: Разделете "Семейство и приятели" на отделни категории. 
● Други значими хора: Промяна на името на категорията на "Запознанство", 
"Връзка" или "Партньор в живота". 
● Кариера: Промяна на името на категорията в "Майчинство", "Работа", "Бизнес" 
или "Доброволчество".  
● Финанси: Промяна на името на категорията на "Пари", "Финансова сигурност" или 
"Финансово благополучие". 
● Здраве: Името на категорията може да бъде разделено или променено на 
"Емоционално", "Физическо", "Фитнес", "Духовно" или "Благополучие". 
● Забавление и свободно време: Името на категорията може да се промени на 
"Отдих". 
● Личностно развитие: Името на категорията може да се промени на "Обучение", 
"Саморазвитие" или "Духовно". 
 
b. Помолете ги да помислят какво би било усещането за успех или удовлетворение 

във всяка област.  
c. Сега ги помолете да класират степента на удовлетвореност от всяка област на 

живота си, като начертаят линия през всеки сегмент. Помолете ги да поставят 
стойност между 1 (много неудовлетворен) и 10 (напълно удовлетворен) срещу 
всяка област, за да покажат колко са удовлетворени в момента от всяка 
категория в живота си. 

d. Новият периметър на кръга представлява тяхното колело на живота. Можете да 
попитате групата: "Неравна ли е тя?". 

e. Сега ги разделете на групи от по 3 души и ги помолете да споделят помежду си 

отговорите на следните въпроси. Не задавайте всички въпроси едновременно. 

Осигурете известно време между въпросите, така че участниците да имат време 

да размислят и да дадат отговори. 

1. Има ли изненади за вас? 
2. Как се чувствате в живота си, когато погледнете към колелото си? 
3. Как в момента прекарвате времето си в тези области? Как бихте искали 
да прекарвате времето си в тези области? 
4. Какво би направило така, че резултатът да е 10? 
5. Коя от тези категории бихте искали да подобрите най-много? 
6. Как бихте могли да направите място за тези промени в живота си? 
7. От каква помощ и подкрепа от другите може да имате нужда, за да 
направите промени и да бъдете по-удовлетворени от живота си? 
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8. Каква промяна трябва да направите първо? Каква промяна искате да 
направите първо? 
9. Ако има едно ключово действие, което бихте могли да предприемете и 

което би започнало да привежда всичко в равновесие, какво би било то? 

f. Предприемане на действия - последната стъпка. За да приключите 

упражнението, можете да помолите участниците да определят по едно действие 

за всяка област, а след това да изберат 1-3 действия, с които да започнат. 

Можете също така да ги помолите да изберат 3 области, по които най-много 

искат да работят, и да определят по едно действие за всяка от тях. 

ОЦЕНЯВАНЕ / ОСМИСЛЯНЕ 

Попитайте за техните емоции и чувства по време на сесията. Попитайте дали имат 
различни методи за проучване на най-добрите практики на групата. 

Библиография 

http://www.coachingstory.org/ 
https://www.salto-youth.net/  
https://positivepsychology.com/life-coaching-tools/  
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ТВОЕТО ИМЕ:  __________________________________  

ДАТАТА ДНЕС: ____________________ 
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ЗАВЪРШЕТЕ КОЛЕЛОТО: 

1. Прегледайте категориите 8 колела - помислете накратко как може да изглежда задоволителен 

живот за вас във всяка област. 

2. След това начертайте линия през всеки сегмент, която представлява резултата ви за 

удовлетворение за всяка област. 

 

Представете си, че центърът на колелото е 0, а външният ръб е 10 

Изберете стойност между 1 (много недоволен) и 10 (напълно доволен) 

Сега начертайте линия и напишете резултата отстрани (вижте примера по-горе) 

 

ВАЖНО: Използвайте ПЪРВОТО число (резултат), което изниква в главата ви, а не числото, което 

смятате, че трябва да бъде! 


