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КОМПЛЕКТ ДЕМОКРАТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПРИСЪСТВЕНО И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ   

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Тази колекция, Комплект демократични интервенции е свързана с учебната 
програма и служи за улесняване на прилагането на натрупаните, разработени и 
изпробвани обучения в контекста на Reach YOUth.  

Препратките към този Комплект демократични интервенции, свързан с учебната 
програма, са отделени, за да улеснят приложимостта, така че всеки да може да използва 
управляем набор практики и да подбере методите, които иска да използва. Всички 
практики в началото описват обхванатите области от съдържателните теми на подхода 
Reach YOUth, заедно със съответните им номера и по този начин предоставят 
интелигентен, бърз, практичен подход, предоставящ добър обзор, за да може да се 
изпробва най-подходящия метод. 

Колекцията е предназначена да бъде използвана от тези, които са се заели със задачата 
да се борят срещу тенденциите към радикализация, борбата с дискриминацията и 
предразсъдъците, като първо се обучат обучители чрез „Допълнителен модул за 
комуникация и разрешаване на конфликти“ (ИП3) и с помощта на учебната програма 
(ИП2), за да могат да работят с млади хора в неравностойно положение. 

Комплект демократични интервенции е структуриран както за присъствено, така и за 
онлайн обучение и може да бъде модифициран според нуждите на целевата група. 
Всички материали, необходими за изпълнението, са приложени към съответната 
практика. Бележки, примери за вариации и специални характеристики също са записани 
и могат да служат като ориентир на обучителя. 

Пожелаваме на всички демократично настроени професионалисти в социалния сектор 
много желание да дискутират, много нови впечатления и емоции и преди всичко много 
забавление и радост в (само-) обучението и преподаването 
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ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА СА:  
• да се комуникира основната идея на подхода Reach YOUth: Политическата 

предистория, значението и необходимостта от демократично образование, 
фундаменталният, педагогическият подход, профилът на компетентност заедно с 
ролята и уменията на обучителите, както и етичните насоки. 

• да се опознае комплектът от интервенции Reach YOUth, да се запознаят всички с 
тях от една страна като участници, от друга, да ги изпробват и като обучители. 

За да се приложат отделните практики на Reach YOUth, е необходимо поне веднъж 
преди това методът да се изпробва от участник в активна роля, а също и от обучител. 

За да са достатъчно ясни процедурата и възможното въздействие, силно се препоръчва 
практиките да се изиграят и в двете роли. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО REACH YOUTH (РАБОТЕН ПАКЕТ 2)  

Знания 

 
Reach YOUth ноу-хау за обучители 

• да посочи предисторията, важността, ползите и целта на 
проекта Reach YOUth 

• да назове и опише „методологията на Reach YOUth“ с 
основната идея, фундаменталния подход, етичните 
насоки, комплекта от интервенции 

• да назове и опише отделните интервенции, тяхното 
въздействие и да посочи възможностите за адаптиране 
на Reach YOUth интервенциите 

Умения 

 
Reach YOUth обучителите са способни да 
• създадат надеждна, структурирана и защитена рамка. 
• прилагат и модерират различните интервенции в 

съответствие с основния подход и етичните насоки. 
• работят независимо с целевата група и групата като цяло: 

Комуникиране на подхода Reach YOUth с участниците и 
партньорите в мрежата. 

Компетенции 

Reach YOUth обучителите имат компетенциите да 

• създадат надеждна, структурирана и защитена рамка 
• подготвят самостоятелно и да структурират 

интервенционния процес за да могат да насочват 
участниците при преминаването им през този процес 
професионално. 
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• инициират активно информационни събития и семинари с 
цел практиците/колегите/обучителите да разпространяват 
информация за проекта  

• инициират активно вътрешните настройки на групата  колеги 
с цел обмен на опит, да се информират един друг относно 
резултатите и да се запознаят с всички практики  за 
интервенция, да отразяват и развиват нататък подхода  

 

Изборът на подходящи методи и интервенции се основава предимно на целите, 
определени в работен пакет 2 на проекта. 

Цели съгласно работен пакет 2  

Описание: Разработване на „Комплект демократични интервенции“ 

(1) Основен инструмент за демокрация: описание на политическия пейзаж. 
Описание на сегашните политически системи. Преглед на ЕС. 
 

(2) Инструменти, които да помогнат младите хора да идентифицират и да изразят 
вербално, да локализират собствените си политически убеждения 
(самоефикасност). 
 

(3) Помощ при разпознаване на антидемократичните тенденции/нагласи на другия 
и даване на съответен отговор. 

 

(4) Разграничаване от ценности/позиции, които не съответстват на собствените. 
Толерантност към други групи от населението. 
 

(5) Откриване на манипулациите. 

 

(6) Осъзнаване на връзката между собствените страхове, желания и надежди при 
формиране на политическо мнение. 
 

(7) Активно гражданство: избирателна активност, гражданство на ЕС. 
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(8) Помощ при замяната на антидемократични групи. 

 

Дадената по-долу таблица дава обзор върху това, кои цели с кои интервенции се 
покриват. Таблицата предоставя и насоки на потребителите на „Демократичния 
комплект за интервенция“ при избора на подходящи такива за тяхната целева група или 
за конкретна тема. 

Обзор: Всички най-добри методи от практиката, подбрани от партньорите в 
консорциума. 

   Цели съгласно работен пакет IO 2 

Методи/добри практики 1 2 3 4 5 6 7 8 
Симулация „Скривалище“    x x  x x        
Нарисувай 
концепция/Животното на 
демокрацията x x        x      
Ние сме светът x   x     x     
Процес на структуриран 
демократичен диалог    x x x     x   
Децентрация чрез 
изображения     x  x x       
(МОН) Модел Обединени 
нации x x x x x x x x 
Стъпка напред   x x x   x   x 
Игра Човешки права x x       x x   
Цветето на властта  x  x x x   
Стълбицата на участието        x  
Ракети или територии   x x x    
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Reach YOUth Шаблон за описание на методология за най-добра практика 

Наименование на 
интервенцията Игра Човешки права 

Контекст 
(по избор) 

 
Описание на метода, Ревизирана версия от Рикарда 
Алденховен 

Обхват (на целите) 1) 2)  6) 7) 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата 

Няма определен максимален брой участници. Възможно е да 
се работи с малки групи от 5 до големи групи от 30 участници. 

Забележка: колкото по - голяма е групата, толкова повече 
време е необходимо за дискусия! 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници   

• Реализация с 
млади хора   

 

• 2-2,5 ч 
• 1,5 ч 

Необходими 
материали 

Комплект от 12 карти / хартиени ленти с написани съответните 
човешки права за всеки участник; малко ръководство 
(„подсказка“)за обучителя за правата на човека  

 

 

Начин на работа 
(описание) 

1. Въведение 
На всички участници се дава да изберат човешки права от  
„хартиените ленти“ (вижте по -долу, изрежете ги 
предварително). Добре ще е да седнете на маса, тъй като 
фрагментите ще бъдат използвани по-късно. Може да се 
работи и на пода. Тук има смисъл от кратко уводно 
изявление за правата на човека : Кой е чувал за правата на 
човека? Какво представляват правата на човека? За кого се 
прилагат? 
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Първо се прави разясняване на вскяко едно човешко право 
(включете участниците*, в противен случай ще им бъде 
скучно: "Какво мислите, че означават правата на човека XYZ? 
Какво означават за вас? Какво ви е позволено да правите?"). 
→  (Важно е да въведете метода в групата и да изясните 
правата на човека, но не бива да отделяте твърде много 
време за това). 
 
2. Направете класация: 
 
"Сега ще направим симулация. Искам да ви помоля отсега 
нататък да не говорите повече и да не обменяте никаква 
информация помежду си. Важно е да правите симулацията 
сами. Нищо не се счита за грешно. Моля, създайте класация 
за себе си. Правото на човека, което е най-важно за вас, ще 
бъде поставено най-отгоре, най-малко важното - най-отдолу. 
Просто решете според вашето усещане. Няма правилно или 
грешно. Възможно е класацията ви да се промени отново по 
време на симулацията. " 
(макс. 5 мин. време). 
 
3. Отказване от правата на човека 
"Сега бих искал да се откажете от едно от вашите човешки 
права. Вие можете да решите кое." 
  
Ще има протест, дискомфорт, съпротива от участниците. В 
следващите кръгове участниците трябва да се отказват от все 
повече и повече човешки права. По време на симулацията те 
ще се опитват да обсъждат това отново и отново. Като 
инструктор трябва да бъдете стриктни, да играете ролята на 
диспечер и да се уверите, че всеки участник се отказва от 
необходимия брой човешки права. 
Отказът от правата на човека се отбелязва в следния ред: 1 - 
2 - 3 - 3 - 1 (ще остане едно човешко право. Имат право да го 
запазят). 
 
Съвет: Инструкторите трябва от време на време да 
проверяват какви човешки права се отнемат и да дават на 
участниците обратна връзка какво означава това за тях, 
например: 
"Сега може да те арестувам без причина. Просто защото ми 
се иска и не ми харесва пуловерът ти." 
"Сега мога да ти отнема всичко, което имаш, всичко, което 
притежаваш." 
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"Сега мога да реша къде можеш да живееш, например в гето 
в покрайнините на града." 
 
4. Рефлективна част 1: 
 
Каква класация сте съставили в началото и защо? 
- Промени ли се класирането ви по време на симулацията? 
Как? 
- Каква стратегия разработихте, когато се отказахте от 
правата на човека? 
- Как се почувствахте, когато се отказахте от първото си 
човешко право в началото и как се почувствахте сега, в края? 
- Какво запомнихте най-вече? Какви други мисли ви минават 
през главата? 
- Защо мислите, че разиграхме този метод с вас? Какво 
трябва да имате предвид? Или какво имате предвид? 
 
 
5. Разсъждение – рефлективна част 2 
"Методът представлява - както обясних в началото - игра. 
Наистина има едно човешко право, което печели. Когато 
запазите това човешко право, ще получите обратно всички 
останали човешки права, от които сте се отказали. Можете 
ли да си представите кое е то и защо? Кое е последното 
човешко право, което запазихте? " 
  
(Разсъждение: Ако дадено лице е запазило човешкото право 
„право на убежище“, това лице е „спечелило“. Тъй като с 
това човешко право то може да избяга от потисническия 
режим на лидерите* и да си върне всички права на човека в 
друга държава). 
 

ONLINE TRAINING ОНЛАЙН ТРЕНИНГ 

Препоръчителен 
брой в групата 5-30  

 Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• 2-2,5 ч. 
• 1,5 ч. 
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• Реализация с 
млади хора 

 

Необходими 
материали 

Комплект от 12 карти / хартиени ленти с написани съответните 
човешки права за всеки участник; малко ръководство 
(„подсказка“)за обучителя за правата на човека  

Начин на работа 
(описание) 

 
1. Въведение 
Участниците получават документ с материала (вижте по-
долу, списък на правата на човека) по електронна поща и са 
помолени да го разпечатат преди началото на симулацията и 
да срежат листа така, че всяко едно от човешките права да 
остане отделно. Ако няма наличен принтер, участниците 
могат също да напишат отделните човешки права върху 
отделни листчета. Или участниците могат да получат 
оформените поотделно човешки права по пощата. 
 
2. Направете класация 
Дайте на участниците време да разчистят бюрата си така, че 
да могат да работят спокойно и да имат достатъчно място. 
 
3. Отказване от правата на човека  
Вместо да прибира листчетата с написани човешки права, от 
които се отказват участниците, инструкторът брои до три. На 
„три“ всички участници държат пред камерата листчето с 
човешкото право, което биха искали да предадат в този кръг. 
Когато кръгът приключи, те са помолени да хвърлят листчето 
зад себе си, като си представят, че диктаторът ще го изтръгне 
от ръката им. 

4.-5.:  
Вижте по-горе! 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ/МАТЕРИАЛ ЗА ОБУЧЕНИЕТО 

МАТЕРИАЛ част 1: 
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Подсказки за обучителя : Кратък списък с разяснения за значението на всяко 
човешко право 
 

Право на образование (Самостоятелно обяснение) 
  

Право на собственост (Самостоятелно обяснение) 
 
Свобода от дискриминация (Никой не бива да бъде дискриминиран на 
основата на : пол, цвят на кожата, религия, език, вярвания, 
национален/социален произход, притежание и т.н.)  
 
Право на труд, почивка и свободно време. (например право на свободен 
избор на професия, равно заплащане, ограничаване на работното време, 
редовен платен отпуск). 

  
Общо и равно право на глас. (Изборите трябва да са тайни, да се провеждат 
редовно, да не могат да бъдат манипулирани, всяко лице може да се 
кандидатира за избори, всички лица имат равен глас). 

  
Право на убежище. (Самостоятелно обяснение.) 

  
Право на свобода на движение. (Всеки може да се движи свободно в рамките 
на една държава, да избира свободно къде да живее и да напуска страната 
свободно). 

  
Право на поверителност. (Например: Тайната на кореспонденцията, никой не 
бива да се подслушва, поверителността е защитена.) 

  
Право на справедлив процес, равенство пред закона. (Всяко лице има право 
на публичен процес пред независим и безпристрастен съд. Презумпцията за 
невиновност важи до осъждане). 

  
Защита от произволно отношение, изтезания и робство. (Например: 
Полицията не може произволно да арестува или претърсва лица, да ги държи 
вечно без причина или да ги измъчва) 

  
Свобода на събрания, сдружения и демонстрации. (Никой не може да бъде 
принуден да се присъедини към група/партия, групите могат да се събират 
свободно и мирно, свобода на изразяване). 

  
Право на свободен брак. (Забрана за принудителен брак, свободен избор на 
партньор*, взаимно съгласие, всяко лице има право да сключи брак, 
независимо от пола, религията или расата). 
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МАТЕРИАЛ Част 2: 
  
Отнемане на човешки права. Всеки участник получава комплект.  
Забележка: Този списък е непълен. В някои случаи този подбор на правата на човека 
е преформулиран. Понякога няколко права на човека са обобщени в едно право. 
Редът няма значение.) 
  
Право на образование 
  
Право на собственост 
  
Свобода от дискриминация 
  
Право на труд, почивка и свободно време 
  
Всеобщо и равно избирателно право 
  
Право на убежище. 
  
Право на свобода на движение 
  
Право на поверителност. 
  
Право на справедлив процес, равенство пред закона. 
  
Защита от произвол, изтезания и робство. 
  
Свобода на събирания, сдружения и демонстрации. 
  
Право на свободен брак. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цел на метода: Образоване в демокрация: Чрез симулацията участниците* научават 
смисъла на правата на човека незабавно и много директно. В ежедневието си често 
не забелязваме свободите си. Симулацията дава възможност да се разбере чрез игра 
на мисли какво би означавало да нямаме повече тези индивидуални права и да се 
илюстрира тяхната необходимост. 
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Reach YOUth Шаблон за описание на методология за най-добра практика 

Наименование на 
интервенцията Стъпка напред 

Контекст 

(по избор) 

Тази версия се основава на метода "Подход срещу 
предразсъдъците". 

В началото може да е препоръчително да обясните на групата 
за какво става въпрос в това упражнение. Трябва да изберете 
подходящата продължителност на обяснението в зависимост 
от групата, с която работите. 

Обхват (на целите) 2) 3 ) 4)  6)  8) 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата 5 – 30 лица (или повече)  

Часова рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализация с 
млади хора 

 
 

• 1,5 -2 ч. 
 
 

• 30 мин. – 2 ч. 

Необходими 
материали 

Ролеви карти за всички участници, копие от „Въпроси към 
играта“ 

Начин на работа 
(описание) 

Накратко тази практика протича приблизително по следния 
начин: 

- Участниците получават ролеви карти с малко 
информация, като например "Портиер с тежко 
увреждане в инвалидна количка, на 23 години". 

- Те трябва да се поставят в съответната роля - Ще има 
подпомагащи въпроси, които ще им помогнат да влязат 
в ролята си. 

- Следваща стъпка: задават се поредица от въпроси - 
около 15. Всеки път, когато участниците в съотвената 
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роля могат да отговорят с "Да" на даден въпрос, трябва 
да направят крачка напред.  

- Ако отговорят с "Не", трябва да останат на позицията 
си. Отговарянето на въпросите е субективна преценка, 
която е по-важна от фактическата правилност. 

- Участниците вървят напред без да говорят или остават 
на мястото си. Те все пак трябва да запазят ролята за 
себе си. Когато всички въпроси са зададени, 
участниците остават на своята позиция в ролята си за 
първата част от оценяването 

- Как се чувствате? Къде са останалите?" / "Какво е 
усещането да си толкова напред? Или какво е да 
изоставаш?" 

- След това ще има индивидуални стъпки за размисъл. 
 
 
1. Участници:  
Ролевите карти са номерирани както в края на този сценарий. 
Участниците трябва мислено да изберат номер от 1 до 21, след 
което трябва да застанат един до друг в единия край на стаята. 
 

2.  Процедура: 
2.1 Участниците трябва да застанат един до друг в единия край 
на стаята. На всеки се дава ролева карта, която да разгледа, но 
да не показва и да не говори за нея с останалите. Участниците 
трябва да влязат в ролите си. За да се подсили емпатията, те 
трябва да затворят очи; задайте им следните въпроси: 

• Какво беше детството ви? 

• Какво е ежедневието ви? 

• Къде живеете? 

• Какво правите в свободното си време? 

След всеки въпрос дайте време на участника да отговори сам за 
себе си. 

 
2.2 Обявете, че сега ще бъдат зададени редица въпроси. Всеки 
път, когато участниците могат да отговорят с "да" на даден 
въпрос, трябва да направят крачка напред. Ако отговорят с "не", 
трябва да останат там, където са. Отговорите на въпросите са 
свързани със субективната оценка, която е по-важна от 
фактическата правилност. 

Задайте около 15 игрови въпроса. Участниците преминават 
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напред мълчаливо или остават на място. Трябва да 
продължават да пазят ролята само за себе си. 

3. Оценяване: 
Разговори (средно около 40 мин.) 

Фаза 1 

Оценяването се извършва първо в цялата група. Помолете 
участниците да обмислят собствената си позиция първо само 
за себе си: 

Сега попитайте отделни лица - трябва да се обърнете както 
към хората, които са отпред, така и към тези, които са далеч 
назад, а също и към тези посредата - или ако групата не е 
твърде голяма, всички може да бъдат интервюирани. 

Моля, не се колебайте да изберете подходящите въпроси. 
Препоръчително е да не правите твърде дълги обсъждания с 
цялата група:  
- Как се чувствате в ролята си? 
- Как се чувствате, когато сте толкова напред? Или какво е 
усещането винаги да изоставаш? 
- Кога тези, които често правеха крачка напред, осъзнаха, че 
другите не напредват толкова бързо, колкото тях? 
- Кога тези, които са останали далеч назад, са забелязали, че 
другите напредват по-бързо? 
 
След като лицата са изразили своята позиция, от тях се иска 
да представят ролята си пред останалите в групата. 

Изоставащите обикновено бързо забелязват, че изостават, 
докато тези отпред често забелязват едва накрая, че другите 
не ги следват. В този момент трябва да се посочи, че в 
действителност хората в привилегировани позиции често 
приемат привилегиите си за даденост, така че изобщо не ги 
забелязват, докато тези в маргинализирани позиции 
обикновено усещат изоставането си постоянно. 

 

Phase 2 Фаза 2 

Последваща оценка   

Оценката, която следва, зависи от големината на групата, от 
времето, с което разполагате, от самите участници, от целта на 
упражнението в дадения момент и т.н. Общото оценяване 
може да бъде последвано от няколко кръга на оценяване в 
малки групи с различни въпроси. 
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Може да има няколко кръга на оценяване с различни въпроси 
в малки групи или да се остане в голямата група. 

Установено е, че обмяната на мнения в малките групи, 
особено в групи от 2 и 3 души, е приятна и продуктивна за 
всички участници. Моля, чувствайте се свободни да променяте 
реда и избраните въпроси. 

За втората част от оценката участниците трябва да "се 
отърсят", "да съблекат" или "изхвърлят" своя персонаж. По-
нататъшното оценяване се провежда като столовете се 
подреждат в кръг в пленарната зала. 

 

Общи въпроси 

• Как се справихте с упражненията? 

• Успяхте ли да се превъплътите в лицата/ролите, които 
изиграхте? 

• Успяхте ли да си представите съответните условия на 
живот? Кое беше неясно, къде бяхте несигурни? 

• Колко лесно или трудно беше да изберете дали можете 
да направите крачка напред? 

• Къде бяхте несигурни? 

• Кои въпроси запомнихте по-специално? 

Представи и стереотипи за отделните роли 

• Откъде получихте информация за житейската ситуация 
на ролите, които сте описали? 

• Защо знаем много за определени лица/роли и нищо за 
други? (Тук можем да обсъдим значението на медиите) 

Пренасяне към социалната реалност 

• Какво ви ограничаваше в действията ви в съответните 
роли? (значение на различието по категории като 
националност, цвят на кожата, пол, сексуална 
ориентация, възраст, религия, социално и финансово 
положение и др.) 

• Реалистично ли е упражнението? Доколко според вас 
упражнението отразява обществото? 

• Какви възможности имат различните групи или 
индивиди за промяна на своето положение? Върху 
какво те нямат влияние? 
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• Какво трябва да се промени? Какво можем да 
променим ние? 

Пренасяне към вашата собствена ситуация 

• Къде бихте били, ако бяхте направили това упражнение 
без ролева карта? 

• Как можете да се справите със собствените си 
привилегии по отговорен и конструктивен начин? 

• Или как можете да противодействате на собствената си 
маргинализация? 

Фаза 3 

Препоръчително е да се върнете и да приключите оценката и 
цялата рефлексия в цялата група. 
 
 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата 

 
                                                                                                                        
< 25 лица 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализация с 
млади хора  

 

• 1,5 -2 ч. 
 

• 30 мин – 2 ч.  

Необходими 
материали Компютри с инсталиран zoom; www.conceptboard.com  

Начин на работа 
(описание) 

Компютри с интернет достъп за всеки участник + инсталиран 
Zoom или подобна програма (https://zoom.us/) и Conceptboard 
или друга подобна програма (https://conceptboard.com/). 
 
Zoom е инструмент за провеждане на онлайн срещи, обучения 
и уебинари. Ако използвате основен акаунт в Zoom, ще 
можете (от ноември 2020 г.) да организирате срещи с 
продължителност до 40 минути, след което ще трябва да 

http://www.conceptboard.com/
https://zoom.us/
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подновите поканата към участниците. В Zoom можете да 
насрочите времето за среща за прилагане на метода и да 
поканите участниците си да се присъединят. Можете да ги 
поканите по поща, skype, messenger или чрез каквато и да е 
онлайн връзка, която имате с тях, като споделите връзката с 
поканата и паролата за влизане. За да приложите метода, ще 
трябва да активирате в настройките на профила си в Zoom 
"Пространство за изчакване", защото ще трябва да разделите 
участниците, за да работят по групи. 
 
Допълнителна информция за това как за използвате Zoom 
може да намерите тук: https://support.zoom.us/hc/en-
us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350 
 
Conceptboard е работно пространство за визуално 
сътрудничество, в което участниците ви могат да рисуват, 
пишат, коментират и т.н. едновременно. Трябва да създадете 
безплатен основен акаунт, който е достатъчен за целите на 
метода. Можете да поканите участниците в споделените 
концептуални табла по пощата, skype, messenger или каквато и 
да е онлайн връзка, която имате с тях, като споделите връзката 
с поканата. Участниците могат да влизат като гости, но трябва 
ръчно да промените ролята им на редактор, за да могат да си 
сътрудничат пълноценно. Повече информация за това как да 
използвате conceptboard можете да намерите тук:  
https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/ 
 
1. Участници:  

Ролевите карти са номерирани както в края на този сценарий. 
Участниците трябва мислено да изберат число от 1 до 21, след 
което екранът се споделя с всички: участниците могат да видят 
ролевите карти от 1 до 21 и всеки трябва, ако е възможно, да 
погледне и разучи само ролевата карта за предварително 
избраното число. Възможно е също така, но това е повече 
работа за обучаващия, да се изпрати ролева карта на всеки 
участник поотделно. 

Предложените ролеви карти трябва да се възприемат като 
примери. 

Те могат да бъдат променяни или заменяни в зависимост от 
състава на групата. Важно е да се обърне внимание на 
възможно най-много различия (като пол, националност, 
възраст, произход, сексуална ориентация, цвят на кожата, 

https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/
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образователно ниво, социално положение и т.н.). 

 
Участниците седят пред екраните на своите компютри. Всички 
получават описаната ролева карта, която им е позволено да 
погледнат, но не и да покажат или да говорят за нея на 
останалите. Участниците трябва да се вживеят в ролите си. За да 
се подсили емпатията, трябва да затворят очи; задайте им 
следните въпроси за емпатия: 

• Какво беше вашето детство? 

• Как изглежда ежедневието ви? 

• Къде живеете? 

• С какво се занимавате през свободното си време? 

 
2. Процедура : 
Стъпките напред онлайн ще се правят на споделен екран в 
подготвена таблица на "conceptboard" - изпратете връзката и 
всички участници могат да се срещнат на тази таблица и да се 
придвижват напред на екрана, като въвеждат всяка стъпка с 
цветно кръгче. Това работи много добре при 8 участници, но 
се усеща твърде хаотично при 25 участници.  

Алтернативно (1) всеки участник може да зададе изглед  
„галерия“ (така че всеки да вижда всички останали на екрана) 
и всеки да държи числа, обозначаващи стъпките, които е 
направил напред. 

Алтернативно (2) обучителят може също така да вземе 
"Големи лепящи се бележки в насипно състояние", като 
вмъкне този елемент чрез опциите "+" в левия ъгъл на 
дъската. Обучителят трябва да е сигурен колко въпроса ще 
бъдат зададени, тъй като всеки "Bulk Large Sticky Notes" се 
състои само от 6 бележки/карти от всеки цвят (9 различни 
цвята = 9 лица). Обучителят трябва да приспособи "Bulk Large 
Sticky Notes" (или: купчината карти) към броя на въпросите, 
като ги подреди една върху друга, а също така обучителят 
трябва да ги нагоди според броя на участниците, като ги 
подреди една до друга. Това ще бъде подготовката. 
Обучителят изпраща линка на участниците и включва 
редакторския режим за участниците чрез настройките. 

След това всеки участник притежава цветна купчинка от тези 
лепящи се листчета и написва името си върху нея. Така че тези 
купчинки от карти/бележки, могат да се използват по следния 
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начин: Всеки път, когато някой прави крачка напред, взема 
една карта отгоре и я премества с мишката напред. Скоро 
можете да видите лицата с най-много или най-малко карти, 
разположени на дъската. 

Проверете приложението за вдъхновение). 

Отговорите на въпросите съдържат субективна оценка на 
участниците, която е по-важна от фактологическата 
правилност. Задайте около 15 въпроса от играта. Участниците 
продължават напред без да говорят или остават там, където 
са. Те все още трябва да запазят ролята си за себе си. 
 

 
Оценяване 
Фаза 1 

"Огледайте" (на екрана) мястото, на което стоите в момента: 

Как се чувствате? 

Къде са другите? 

Сега попитайте отделни лица - трябва да се обърнете както 
към хората, които са отпред, така и към тези, които са далеч 
назад, а също и към хората от средата на терена - или ако 
групата не е твърде голяма, могат да бъдат интервюирани 
всички. 

Моля, не се колебайте да изберете подходящите въпроси. В 
по-голяма група е препоръчително да не правите твърде 
дълги обсъждания:  
- Как се чувствате в ролята си? 
- Как се чувствате, когато сте толкова напред? Или какво е 
усещането да изоставаш? 
- Кога тези, които често правеха крачка напред, осъзнаха, че 
другите не напредват толкова бързо, колкото тях? 
- Кога тези, които са останали далеч назад, са забелязали, че 
другите напредват по-бързо? 
 
След като лицата са изразили своята позиция, от тях се иска 
да представят ролята си пред останалите в групата. 

Изоставащите обикновено бързо забелязват, че изостават, 
докато тези отпред често забелязват едва накрая, че другите 
не ги следват. В този момент трябва да се посочи, че и в 
действителност хората в привилегировани позиции често 
приемат своите привилегии за даденост, така че изобщо не 
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ги забелязват, докато тези в маргинализирани позиции 
обикновено усещат своето изоставане постоянно. 

 

Фаза 2 
Последваща оценка става в отделни сесии с 2 лица 

Общо 

• Как се справихте с упражнението? 

• Успяхте ли да се превъплътите в лицата/ролите, които 
изиграхте? 

• Успяхте ли да си представите съответните условия на 
живот? Кое беше неясно, къде бяхте несигурни? 

• Колко лесно или трудно беше да изберете дали можете 
да направите крачка напред? 

• Къде бяхте несигурни? 

• Кои въпроси сте запомнили по-специално? 

Отделни сесии с 2, 3 или 4 лица 

Представи и стереотипи за отделните роли 

• Откъде получихте информация за житейската ситуация 
на ролите, които сте обрисували? 

• Защо знаем много за определени лица/роли и нищо за 
други? (Тук можем да обсъдим значението на медиите) 

Пренасяне към социалната реалност 

• Какво ви ограничаваше в действията ви в съответните 
роли? (значение на различията по категории като 
националност, цвят на кожата, пол, сексуална 
ориентация, възраст, религия, социално и финансово 
положение и др.) 

• Реалистично ли е упражнението? Доколко според вас 
упражнението отразява обществото? 

Отделна сесия с 3 или 4 лица 

• Какви са възможностите на различните групи или 
индивиди да променят положението си? На какво не 
могат да повлияят? 

• Какво трябва да се промени? Какво можем да 
променим ние? 
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Пренасяне към нашата собствена ситуация 

• Къде бихте били, ако бяхте направили това упражнение 
без ролева карта? 

• Как можете да се справите със собствените си 
привилегии по отговорен и конструктивен начин? 

• Или как можете да противодействате на собствената си 
маргинализация? 

 
Фаза 3 

Препоръчително е да се върнете и да приключите оценката и 
цялата интервенция в цялата група. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО 

 

Бележки/ Какво трябва да се има предвид? 

• Упражнението може да припомни на участниците собствения им опит с 
изключването и ограниченията. Ето защо за оценката трябва да се предвиди 
достатъчно време, за да се обсъдят различните преживявания, техните оценки 
и последици. 

• Препратка към "утвърдителни действия": Поради различната изходна позиция 
(както стана ясно в упражнението), може да е полезно определени лица или 
групи да бъдат третирани неравностойно, за да се създаде баланс. Това може 
да се илюстрира с басня за животни: Слон, охлюв, птица, куче и мишка 
получават една и съща "проста" задача: да откъснат ябълка от едно дърво. 
Тази история илюстрира, че равното третиране може да бъде и 
дискриминационно при различни обстоятелства. 

• Ролевите карти могат да се променят за различните целеви групи. 

• Някои от предложените тук роли са клиширани. От една страна, това може да 
улесни съпричастността. От друга страна, ролевите клишета се затвърждават 
от ролевите примери, а не се разчупват. 

Възможни вариации: 

• Ролевите карти могат да бъдат дублирани - това е интересно при оценката и 
участниците с еднакви роли могат да отразяват своите мисли и преживявания 
(ако в групата има повече от 20 участници, това ще се случи онлайн). 

• След оценката упражнението може да се изпълни втори път. Участниците не 
получават ролеви карти, а отговарят на въпросите от свое лице. По този начин 
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може да се отработи собственото социално позициониране на участниците и 
властта, която имат. Освен това може да се изясни собственият обхват на 
действие на участниците. 

Възможни въпроси: 

Можете ли да   

• получите банков заем? 

• получите зъболечение, ако искате? 

• се чувствате в безопасност на улицата през нощта? 

• да планирате за 5 години напред? 

• целувате партньора си на улицата безпроблемно? 

• свободно да избирате местоживеенето си? 

• да запишете детето си в общинската детска градина? 

• да изповядвате религията си открито и без проблеми? 

• спонтанно да се присъедините към пътуване на приятели до Швейцария? 

• да приемете съвсем естествено, че ще бъдете споменати във вестниците и 
новините? 

• да гласувате на следващите местни избори? 

• да си позволите да ходите на кино или на ресторант поне веднъж седмично? 

• да сте сравнително сигурни, че няма да бъдете проверени от граничните 
служители във влака от Дуисбург до Амстердам (случайни проверки)? 

• да приемате сравнително лесно работа? 

• да осиновите дете? 

• да учите в университет? 

• да приемете, че имате същите възможности за кариера като други колеги със 
сходна квалификация? 

• да приемете, че ще получите важна информация на родния си език? 

• да прекарате почивка в родната си страна? 

• очаквате справедливо отношение от страна на полицията, когато се опитвате 
да съобщите за крадец? 

• да си направите застраховка живот? 

• станете член на местния тенис клуб? 

• да влезете в някоя дискотека без проблеми? 
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• да приемете, че вие или вашите деца няма да бъдете дискриминирани в 
училище? 

• сравнително лесно да си намерите апартамент? 

• да сте сравнително сигурни, че интересите ви са чути и взети предвид в 
работата или в училище? 

• да се чувствате в безопасност от сексуален тормоз и посегателства на 
работното място или по пътя към него? 
 

Ролеви карти  

1. 18-годишен доставчик на военни услуги от .... 

2. 48-годишен професор по физика, женен, с две деца. 

3. Портиер с тежко увреждане в инвалидна количка, на 51 години. 

4. 31-годишен етнически германски имигрант, който е в процес на 

             преквалификация. 

5. 18-годишна лесбийка, която стажува като специалист по информационни  

             технологии. 

6. 14-годишна ученичка в средно училище с дислексия. 

7. 72-годишен пенсионер, който е работил като занаятчия в металургията. 

8. 25-годишна дъщеря на банков директор, учи икономика в университета. 

9. 32-годишен банкер с мюсюлманско вероизповедание, чиито родители са се  

             изселили от Турция. 

10. Шестнадесетгодишен син на земеделско семейство, ученик в средно училище. 

11. 52-годишен адвокат, който работи в Европейския парламент. 

12. 27-годишен нелегален имигрант от Руанда. 

13. 17-годишен пънкар, който се обучава за дърводелец. 

14. 34-годишен бежанец от Афганистан, който живее в бежански лагер. 

15. 35-годишен музикантка, която е бременна в шестия месец. 

16. 48-годишен преподавател по електротехника. 

17. 32-годишен състезател по лека атлетика от Мюнхен. 

18. 21-годишна безработна самотна майка. 

19. 53-годишна жена, която е бездомна 

20. 49-годишен безработен инженер. 
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21. 28-годишна проститутка, ХИВ позитивна. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цели:  

Разпознаване на социалното неравенство, привилегиите и маргинализацията и 
повишаване на чувствителността на хората към неравномерното разпределение на 
възможностите в обществото.  

Предизвикване на съпричастност към реалните условия на живот на социални 
малцинства или културни групи. 

Насърчаване на социалната съпричастност към хората, които не принадлежат към 
мнозинството в обществото. Осмисляне на собствената позиция в обществото. 

 

Субективни пространства на възможности: Дори ако социалното позициониране 
определя съответни пространства на действие чрез привилегии и липса на такива, 
индивидите все пак имат възможност да използват позициите си по различен начин, 
защото структурните ограничения не изключват индивидуалните пространства на 
възможности. Въпреки това не всеки е "архитект на собственото си щастие", защото 
различните структурни изходни позиции оказват силно влияние върху 
индивидуалното поле за действие. 

Приложение:  
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Reach YOUth Шаблон за описание на методология за най-добра практика 

Наименование на 
интервенцията Модел Обединени нации - МОН 

Контекст 

(по избор) 

МОН е образователна симулация на ООН, която има за цел да 
обучи участниците, предимно млади хора, в международни 
преговори за насърчаване на правата на човека и 
демокрацията, както и да развие добра комуникация, 
международни отношения и дипломация. Тази методология е 
идеална за прилагане в международен и местен контекст. 

Обхват (на целите) 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата 

Малки динамични групи от 6 до 10 човека 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализация с 
млади хора  

 
 
• 3 часа за сесията Обучение на обучители  

 
 

• 2 дни (12 часа -16 часа общо) за прилагане при работа с 
млади хора  

Необходими 
материали 

Флипчарт, проектор, хартия А4, химикалки, лаптоп, маркери 

Начин на работа 
(описание) 

Сесията за обучение на обучители се организира като обучение 
в клас. 

- Кратко представяне на функционирането на модела на 
ООН (10 мин.) 

- Участниците се поставят в "Младежкия демократичен 
съвет на ЕС" ("Градски младежки демократичен съвет" 
изпълняван от млади хора), където те представляват 
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членовете на този орган. Всеки от тях (могат да работят 
и по двойки) избира социална тема, свързана с околната 
среда/културата/ спорта/образованието/икономиката/ 
общественото здраве/ обществената 
сигурност/политиката/т.н., която е повлияна от 
антидемократични тенденции. Всеки делегат е призован 
да развие критично мислене по отношение на 
антидемократичните проблеми, с които се сблъсква 
неговата специална тема, и възможните нови политики, 
както и да подготви презентация. Участниците могат да 
получат подкрепа в този процес на критично мислене, 
като потърсят материали в интернет (статии, вестници, 
видеоклипове и др.) (45 мин.) 

- Следва представяне на темата и изказване на всяка 
делегация. (10 мин. за всяка презентация)                                                     

Последната стъпка от процеса е дискусията между участниците. 
Делегатите защитават и насърчават нови политики с цел 
разрешаване на съществуващите конфликти в обществото. Те 
предлагат решения под формата на резолюции и създават 
съюзи помежду си. Най-добре представилите се делегации, 
чийто писмени политики ("проекторезолюции") се приемат с 
най-много гласове, получават награда. (60 мин.) 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата Малки динамични групи 6 – 10 човека 

Времева рамка 

Обучение на 
младежки 
работници 

Реализация с 
млади хора 

 

• 1 ½ - 2 ½ часа сесия (Обучение на обучители)  
 
 
 

• 1 ½ - 2 ½ часа сесия (Реализация с млади хора) 

Необходими 
материали 

Презентация, разясняваща метода МОН 
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Начин на работа 
(описание) 

Сесията за обучение на обучители се организира като обучение 
в клас. 

- Кратко представяне на функционирането на модела на 
ООН (10 мин.) 

- Участниците се поставят в "Младежкия демократичен 
съвет на ЕС" ("Градски младежки демократичен съвет" 
изпълнен от млади хора), където те представляват 
членовете на този орган. Всеки от тях (могат да работят 
и по двойки) избира социална тема, свързана с околната 
среда/ културата/ спорта/ 
образованието/икономиката/общественото здраве/ 
обществената сигурност/ политиката/т.н., която е 
повлияна от антидемократични мерки. Всеки делегат е 
призован да развие критично мислене по отношение на 
антидемократичните проблеми, с които се сблъсква 
неговата специална тема, и възможните нови политики, 
както и да подготви презентация. Участниците биха 
могли да получат подкрепа в този процес на критично 
мислене, като потърсят материали в интернет (статии, 
вестници, видеоклипове и др.) Всяка група ще бъде 
отделена в Пространството за изчакване, за да има 
място за разговори насаме. (45 мин.) 

- Следва представяне на темата и изказване на всяка 
работна група. Всяка група ще трябва да подготви 
презентация за своята тема и да я представи пред 
всички. (10 мин. на презентация) 

Последната стъпка от процеса е дискусията между участниците. 
Делегатите защитават и насърчават нови политики с цел 
разрешаване на съществуващите конфликти в обществото. Те 
предлагат решения под формата на резолюции и създават 
съюзи помежду си. Най-добре представилите се работни групи, 
чийто писмени политики ("проекторезолюции") се приемат с 
най-много гласове, получават награда. (60 мин.) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО 

 

• Обучителят трябва да използва достъпен език и да се опита да обясни колкото 
е възможно по-добре всички термини, които могат да бъдат сложни за 
участниците.  
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• Обучителят трябва да се увери, че дава на участниците достатъчно време за 
размисъл и дискусия помежду им.  

• Ако групата е съставена от млади хора, обучителят може да им помогне, като 
подготви няколко сценария със социални теми, от които те да избират, за да 
развият своята аргументация за дебата.  

• Когато участниците работят със своите групи, за да подготвят аргументите си за 
дебата, е добре обучителят да се намеси и да зададе уточняващи въпроси, за 
да се увери, че всички имат ясна представа за това, което правят. 

• Обучителят може да подготви списък с въпроси, за да поддържа дискусията 
жива по време на дебата и да се увери, че тя протича в уважителна и мирна 
атмосфера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ще постигнем целта си, ако успеем да помогнем на участниците да разберат, че 
когато имат конфликт с друг човек, най-важното нещо е дискусията. Ако всички се 
научат да решават всеки въпрос, който може да възникне, по дипломатичен и мирен 
начин, ще имаме по-малко конфликти като цяло! Образованието и развиването на 
компетентността на хората за критично мислене е най-мощното оръжие за 
предотвратяване на явлението радикализация и екстремизъм. 
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Reach YOUth Шаблон за описание на методология за най-добра практика 

Наименование на 
интервенцията Ние сме светът 

Контекст 

(по избор) 

Независимо дали ни харесва или не, поради феномена на 
глобализацията живеем във взаимосвързан и взаимозависим 
свят, в който реакциите и форумите за участие в процеса на 
вземане на решения стават все по-глобални. Понастоящем нито 
една държава не може да се справи сама с глобалните 
предизвикателства, нито със заплахите и рисковете на 
глобализирания свят и все по-често събитията, които се случват 
в един регион на планетата, имат по-голямо въздействие върху 
останалите региони, дори и да са много отдалечени един от 
друг. Това означава, че политическите, икономическите, 
социалните явления и т.н., са взаимосвързани помежду си. 
Поради тези причини е по-важно от всякога нашите знания - и 
особено тези на младите хора и нашата защита на обществото, 
толерантността, демокрацията и правата на човека да 
надхвърлят местното ниво. 

Така че целта на този метод е младите хора да проучат как 
държавите са свързани помежду си и как живеем в 
глобализиран и взаимозависим свят, в който можем да бъдем 
засегнати от събитие, което се случва далеч от нас. Важно е 
младите хора да осъзнаят, че всички ние си приличаме повече, 
отколкото си мислим, и че на свой ред това, което ни различава, 
ни обогатява като общество. Колкото повече вярна 
информация имаме за това, което се случва в света, толкова 
повече инструменти ще имаме, за да формираме мнение, 
което е толерантно и уважително и по този начин да се 
отдалечим от крайните позиции и да предотвратим 
радикализцията. 

Обхват (на целите) 

Младите хора проучват как държавите са взаимосвързани и как 
живеем в глобализиран и взаимозависим свят, в който можем 
да бъдем засегнати от събитие, което се случва далеч от нас. 
Неравенството във властта и развитието изисква глобално 
разбиране и сътрудничество за защита на правата на човека. 
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Като се вземат предвид целите, поставени в работен пакет 2, 
можем да кажем, че този метод се занимава със следното: 

• 1), 3), 6) 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата 8-20 (в групи по 4) 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране 
с млади хора  

 

• 60 мин. 
 
 
 

• 90 - 120 мин. 

Необходими 
материали 

Статии от вестници, карта на света за всяка група, тиксо, 
стикери, цветни маркери, кълбо конци, клечки за зъби 

Начин на работа 
(описание) 

• Младите хора се разделят на групи по четирима. От 
подбраната селекция младежите ще изберат статия от 
вестник, която показва как някои събития от една част на 
света могат да повлияят на други общности или 
държави. 

• Проблемите могат да бъдат свързани с икономиката, 
политиката, миграцията, изменението на климата, 
културния обмен, военните действия и др. Ще 
адаптираме статиите от вестници към дейността и 
целевата група. 

• Младежите ще класифицират възможните въздействия 
според ключови думи, които показват вида на 
влиянието (икономическо, политическо и т.н.), като за 
всяка ключова дума ще бъде определен цвят. Те ще 
напишат тази информация на листчета и ще ги залепят 
на картата. 
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• Младежите ще начертаят линии с помощта на кълбото 
конци и клечките за зъби между засегнатите държави. 

• След като картите са готови, ще бъде организирана 
пленарна сесия с всички групи, за да могат те да обсъдят 
как събитията са се отразили на различните области по 
света, кои области са най-свързани помежду си, кои не, 
защо това се случва и т.н. 

• Накрая младежите ще представят изводите, които са 
направили. 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата 6-12 (една или две групи) 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране 
с млади хора  

 
 

• 60 мин. 
 
 

• 60 - 90 мин. 

Необходими 
материали 

Статии от вестници, карта на света по шаблон (ние създадохме 
картата с mapchart.net) на Concept Board (2 карти, ако ги 
разделим на групи), среща в Zoom или Skype, компютър, 
интернет връзка  

Начин на работа 
(описание) 

• От подбраната селекция младежите ще изберат статия 
от вестник, които показват как някои събития от една 
част на света могат да повлияят на други общности или 
държави. 

• Проблемите могат да бъдат свързани с: икономика, 
политика, миграция, изменение на климата, културен 
обмен, военни действия и др. Ще адаптираме статиите 
от вестниците към дейността и целевата група. 
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• На Conceptboard младите хора ще очертаят границите 
между засегнатите страни. 

• След като картите бъдат завършени, ще бъде 
организирана пленарна сесия (с участието на всички 
групи), за да обсъдят как събитията са засегнали 
различни райони по света, кои райони са най-свързани 
помежду си, кои не, защо се случва това и т.н. 

• Накрая младежите ще представят изводите, които са 
направили. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО 

• Обучителят трябва да насочи разговора в продуктивна посока към ситуацията, 
за която се говори. 

• Обучителят трябва да избягва проблемни ситуации, които водят до ксенофобия 
или негативно мислене за чужденците. 

• Обучителят трябва да намери стратегии, така че участниците да не могат да 
използват лесния път за излизане. 

• Обучителят може да подготви списък с въпроси, които да поддържат 
дискусията жива. 

• Обучителят може да покаже изображения, свързани с обсъжданата тема. 
• Въпрос в края: Смятате ли, че имате силата да промените света? 
• Подхождайте към другия като към човек от другата част на света, който има 

сходни обстоятелства с вашите. Потърсете приликите. Насърчавайте 
съпричастността. Какво мислят хората? Каква перспектива можем да 
предложим? Насърчавайте ангажираността. Разглеждайте хората като хора. 
Бъдете хуманни. 

• За присъственото обучение: може да е добра идея да се направи "човешка 
карта" с участниците. Всеки от тях ще бъде държава и те могат да си подадат 
кълбото конци, за да създадат връзка помежду си. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ще постигнем целта си, ако накараме младите хора да разберат, че това, което ни 
обединява, е по-силно и по-важно от това, което ни разделя и когато осъзнаят, че 
зачитането на правата на човека е над всичко останало. 
Образованието е най-мощното оръжие за предотвратяване на явлението 
радикализация. 
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Reach YOUth Шаблон за описание на методологията за най -добра практика  

Наименование на 
интервенцията  Нарисувай животното на демокрацията 

Контекст 

(по избор) 

Метод: Рисуване на концепция 

Обхват (на целите) • Представяне на темата за демокрацията 
1) 2) и 6) 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ  

Препоръчителен 
брой в групата 12-30 души 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране 
с млади хора 

 

• Обучение на обучители: 1 сесия от 90 минути 
• Приложение при млади хора - 3 - 4 часа в зависимост от 

това колко задълбочена трябва да бъде дискусията за 
политическия пейзаж, политическите системи и обзора 
на ЕС. 

  

Необходими 
материали 

Помещение оборудвано за работа в групи. 

Флипчарт + маркери и хартия за флипчарт; цветни моливи, 
ножици, лепило, снимки с формат А4 на Парламента, 
Министерския съвет, Президентството, Съдебната палата, 
както и на водещи политици от управляващата партия, на 
опозицията и на известен кмет. Списък на основните човешки 
права. 

Начин на работа 
(описание) 

Обикновено използваме метода „Рисуване на концепция“ за 
въвеждане в дадена тема, а също така и заради обучителя, за 
да установи доколко групата разбира темата.  
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Участващите млади хора трябва да бъдат насърчавани да 
използват ресурси (интернет или други), за да проверят 
понятията, с които работят, както и да проверят функциите на 
институциите и на хората от тяхната задача. Ако е възможно, 
организаторите на обучението трябва да предоставят такива 
ресурси на младите хора, в случай че нямат достъп до интернет 
на телефоните си. 

За целите на проекта Reach Youth бихме предложили методът 
да се използва на два етапа: 

Етап 1: Животното на демокрацията 

1. Разделяме участниците на групи от 4-5 души и им 
даваме празни флипчарт листи и цветни маркери и им 
поставяме задачата „да нарисуват животното на 
демокрацията“. Ние уточняваме, че не е необходимо това да е 
истинско животно, но може да бъде и комбинация от много 
животни, например главата на лъв, краката на жираф, устата на 
куче и т.н. Всеки участник е свободен да нарисува каквато част 
от животното иска. Обясняваме на участниците, че трябва да 
могат да обяснят защо са избрали точно тези животни и да 
разкажат историята на рисунката си на останалата част от 
групата. 

2. Даваме на групите 15-20 минути за работа по рисунката. 

3. Всяка група представя работата си в рамките на 3-5 
минути. 

4. Модератора, на основание на представените концепции 
за демокрация и отчитайки нивото на разбиране на 
участниците и на базата на техните презентации, обобщава и 
представя: 

a. Какво е демокрация (информацията може да бъде взета 
от много източници - препоръчваме: 
https://www.coe.int/en/web/compass/democracy) 

b. Общи европейски ценности, съгласно член 2 от Договора 
за ЕС („Съюзът се основава на ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, свободата, демокрацията, 
равенството, върховенството на закона и зачитане на правата 
на човека, включително правата на лица, принадлежащи към 
малцинствата. Тези ценности са общи за държавите-членки в 
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общество, в което преобладават плурализмът, 
недискриминацията, толерантността, справедливостта, 
солидарността и равенството между жените и мъжете.”) 

Етап 2: Политически системи и пейзаж 

5. Като въведение във втория етап на метода обучителят 
представя следните теми: 

a. Основните права на ЕС съгласно Хартата на основните 
права на ЕС (https://ec.europa.eu/info/aid-development-
cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-
fundamental-rights_en)  

b. Представя схема, въз основа на която описва накратко 
ЕС, неговите институции, основните роли и т.н. 

c. Представя схема, въз основа на която накратко са 
описани основните демократични институции и роли в 
националния политически пейзаж. 

d. В зависимост от броя на участниците, ние ги разделяме 
на 3 до 5 групи. 

7. Човешки права: 1, 2 или 3 групи получават списък с 10 
основни права на човека (в приложението). Обучителят 
обяснява, че групата трябва да нарисува картини, представящи 
всяко право на отделен лист хартия. Групата предварително 
записва съответното право на гърба на листа. 

8. Местен политически пейзаж: 1 група получава следните 
материали: снимки във формат A4 на Парламента, 
Министерския съвет, Президентството, Съдебната палата, 
както и на водещи политици от управляващата партия (в 
съответната страна), на опозицията и на известен кмет. 
Младите хора трябва да изброят на лист хартия поне 5 от 
основните функции на тези институции и партии. Те могат да 
използват интернет и каквито ресурси намерят, за да направят 
проучване по този въпрос. 

9. Политически пейзаж на ЕС: 1 група получава следните 
материали: снимки във формат А4 на следните институции на 
ЕС: Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската 
комисия, Европейската централна банка, водещи политици и 
служители на ниво ЕС. Младите хора трябва да изброят на лист 
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хартия поне 5 от основните роли/функции на тези институции и 
как се избират техните членове. 

Работно време за групите - половин час. 

10. Презентиране: 

11. Първо - групите, работещи по правата на човека, 
представят своите рисунки. Останалите групи трябва да познаят 
кое право е на рисунката. Групата/обучителят чете по-подробно 
за какво се отнася съответното човешко право. (Приложение) 

12. Второ - групата, работеща по местния политически 
пейзаж, представя своя списък с роли/функции заедно със 
снимките на институциите. След това другите групи трябва да 
познаят коя институция отговаря за тези функции. 

13. Трето - групата, работеща върху европейския 
политически пейзаж, представя своя списък с роли/функции 
заедно със снимките на институциите. След това другите групи 
трябва да познаят коя институция отговаря на тези функции. 

14. След представянето на всяка групова работа обучителят 
обобщава важността на зачитането на правата на човека, както 
и описанието на политическия пейзаж в страната и в ЕС. 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата  8-20 души 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране 
с млади хора 

• Обучение на обучители: 1 сесия от 90 минути до 2 часа 
• Приложение при млади хора – 3 - 4 часа в зависимост от 

това колко задълбочена трябва да бъде дискусията за 
политическия пейзаж, политическите системи и обзора 
на ЕС. 

Необходими 
материали 

Компютри с интернет достъп за всеки участник + инсталиран 
Zoom или подобна програма (https://zoom.us/) и Conceptboard 
или друга подобна програма (https://conceptboard.com/). 
 

https://zoom.us/
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Zoom е инструмент за провеждане на онлайн срещи, обучения 
и уебинари. Ако използвате основен акаунт в Zoom, ще можете 
(от ноември 2020 г.) да организирате срещи с продължителност 
до 40 минути, след което ще трябва да подновите поканата към 
участниците. В Zoom можете да насрочите времето за среща за 
прилагане на метода и да поканите участниците си да се 
присъединят. Можете да ги поканите по поща, skype, messenger 
или чрез каквато и да е онлайн връзка, която имате с тях, като 
споделите връзката с поканата и паролата за влизане. За да 
приложите метода, ще трябва да активирате в настройките на 
профила си в Zoom "Пространство за изчакване", защото ще 
трябва да разделите участниците, за да работят по групи. 
 
Допълнителна информция за това как за използвате Zoom 
може да намерите тук: https://support.zoom.us/hc/en-
us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350 
 
Conceptboard е работно пространство за визуално 
сътрудничество, в което участниците ви могат да рисуват, 
пишат, коментират и т.н. едновременно. Трябва да създадете 
безплатен основен акаунт, който е достатъчен за целите на 
метода. Можете да поканите участниците в споделените 
концептуални табла по пощата, skype, messenger или каквато и 
да е онлайн връзка, която имате с тях, като споделите връзката 
с поканата. Участниците могат да влизат като гости, но трябва 
ръчно да промените ролята им на редактор, за да могат да си 
сътрудничат пълноценно. Повече информация за това как да 
използвате conceptboard можете да намерите тук:  
https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/ 
 

Трябва да подготвите толкова концептуални табла преди 
срещата, колкото е броят на групите, които ще имате при 
прилагането на метода. Във всяка група е добре да има 3-4 или 
максимум 5 участници. 

Всяка концептуална дъска трябва да има поле за рисуване на 
„Животното на демокрацията“ за първия етап на метода и 
съответните полета за рисуване и/или писане за втория етап на 
метода: 

• 1, 2 или 3 табла с място за рисуване на правата на човека 
(в зависимост от броя на групите) 

https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://conceptboard.com/use-cases/online-whiteboard/
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• Едно табло със снимки на Парламента, Министерския 
съвет, Президентството, Съдебната палата, както и на водещи 
политици от управляващата партия и опозицията и на известен 
кмет (на национално ниво). 

• Едно табло със снимки на Европейския парламент, 
Съвета на ЕС, Европейската комисия, Европейската централна 
банка, Съда на ЕС, водещи политици и служители на ниво ЕС. 

Начин на работа 
(описание)  

Обикновено използваме метода „Рисуване на концепция“ за 
въвеждане в дадена тема, а също така и заради обучителя, за 
да установи доколко групата разбира темата.  

Участващите млади хора трябва да бъдат насърчавани да 
използват ресурси (интернет или други), за да проверят 
понятията, с които работят, както и да проверят функциите на 
институциите и на хората от тяхната задача. 

За целите на проекта Reach Youth бихме предложили метода да 
се използва на два етапа: 

 
Етап 1: Животното на демокрацията 

- Обучителят представя накратко метода и инструмента 
Conceptboard, който ще се използва, като им споделя 
екрана чрез Zoom и показва как работи Conceptboard. 

- Обучителят казва на участниците, че ще работят в групи 
и всяка група ще има задачата да нарисува „Животното 
на демокрацията“. Поясняваме, че не е необходимо 
това да е истинско животно, но може да бъде и 
комбинация от много животни, например главата на 
лъв, краката на жираф, устата на куче и т.н. Всеки 
участник е свободен да нарисува каквато част от 
животното иска. Казваме на участниците, че трябва да 
могат да обяснят защо са избрали точно тези животни и 
да разкажат историята на рисунката си на останалата 
част от групата. Съобщава се на групите, че имат 30 
минути за работа и че ще получат линка за своя 
Conceptboard чрез функцията за чат на Zoom. 

- Обучителят, използвайки функцията Zoom „Breakout 
Rooms“, разделя участниците на съответния брой групи 
(от 3 до 5 души в група). Това може да стане на случаен 
принцип или обучителят може да определи кой в коя 
група да работи. Обучителят изпраща на всяка група в 
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чата линка към концептуалната дъска, върху която те ще 
работят. Обучителят проверява как напредват таблата на 
всяка група и посещава в Zoom една по една стаите за 
работа на групите, за да контролира, отговаря на 
въпроси, оказва помощ и т.н.  

- Когато времето изтече или когато групите са готови, 
обучителят затваря сесията в стаите и събира групата. 

- Всяка група представя своето животно на демокрацията 
от 3 до 5 минути. Обучителят, който има достъп до 
всички концептуални табла, може да показва на екрана 
животните едно по едно, като използва функцията Zoom 
за споделяне, или може да даде разрешение на някои от 
участниците в групите да ги споделят на екрана си 
(разрешение за съвместен хост). 

- Обучителят, въз основа на представените концепции за 
демокрация и отчитайки нивото на разбиране на 
участниците на базата на техните презентации, 
обобщава и представя: 

a. Какво е демокрация (информацията може да 
бъде взета от много източници, препоръчваме: 
https://www.coe.int/en/web/compass/democracy) 

b. Общи европейски ценности съгласно член 2 от 
Договора за ЕС („Съюзът се основава на 
ценностите на зачитане на човешкото 
достойнство, свободата, демокрацията, 
равенството, върховенството на закона и 
зачитане на правата на човека, включително 
правата на лица, принадлежащи към за 
малцинствата. Тези ценности са общи за 
държавите-членки в общество, в което 
преобладават плурализмът, недискриминацията, 
толерантността, справедливостта, солидарността 
и равенството между жените и мъжете. ”) 

 
Примери за рисунки на животното на демокрацията могат да 
бъдат намерени в Приложение 2. 
 
Фаза 2: Политически системи и пейзаж 

- Като въведение към втория етап на метода обучителят 
представя следните теми: 

a. Основните права на ЕС според Хартата на 
основните права на ЕС 
(https://ec.europa.eu/info/aid-development-

https://www.coe.int/en/web/compass/democracy
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
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cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-
charter-fundamental-rights_en)  

b. Представя схема, въз основа на която описва 
накратко ЕС, неговите институции, основните 
роли и т.н.  

c. Представя схема, въз основа на която описва 
накратко основните демократични институции и 
роли в националния политически пейзаж. 

- В зависимост от броя на участниците обучителят ги 
разделя на 3 до 5 групи. 

a. Права на човека: 1, 2 или 3 групи получават 
списък от 10 от основните права на човека (в 
Приложение 1). Обучителят обяснява, че групата 
трябва да избере поне 5 човешки права и да 
нарисува рисунки, представящи всяко от тях на 
концептуалните табла. Рисунките могат да бъдат 
представени като снимки и споделени по-късно с 
останалите групи.  

b. Местен политически пейзаж: 1 група получава 
следните материали: концептуална дъска със 
снимки на Парламента, Министерския съвет, 
Президентството, Съдебната палата, както и на 
водещи политици от управляващата партия (в 
съответната страна) и опозицията и на известен 
кмет. Младите хора трябва да изброят на 
концептуалната дъска поне 5 от основните роли и 
функции на тези институции и партии. Младите 
хора могат да използват интернет и каквито 
ресурси намерят, за да направят проучване по 
този въпрос. Описанията могат да бъдат 
изпратени и споделени по-късно с останалата 
част от групата. 

c. Политически пейзаж на ЕС: 1 група получава 
следните материали: концептуална дъска със 
снимки на следните институции на ЕС: 
Парламента на ЕС, Съвета на ЕС, Европейската 
комисия, Европейската централна банка, водещи 
политици и служители на ниво ЕС. Младите хора 
трябва да изброят на концептуалната дъска поне 
5 от основните роли/функции на тези институции 
и как се избират техните членове. Описанията 
могат да бъдат изнесени и споделени по-късно с 
останалата част от групата. 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
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Време за работа на групите - половин час. 

Докато изпълняват задачата (рисуване / писане) на 
концептуалната дъска, членовете на всяка група 
разговарят / чатят в отделна стая на Zoom, създадена за 
тях от консултанта. 

- Когато работното време приключи или групите са 
готови, инструкторът затваря стаите и събира цялата 
група. После следват презентациите: 

a. Първо групите, работещи по правата на човека, 
представят своите рисунки. Останалите групи 
трябва да познаят кое от правата е на рисунката. 
Групата/обучителят чете по-подробно за какво се 
отнася съответното човешко право. (Приложение 
1) 

b. После групата, работеща върху местния 
политически пейзаж, представя своя списък с 
роли/функции заедно със снимките на 
институциите. След това другите групи трябва да 
познаят коя институция отговаря на тези 
функции. 

c. Трета по ред групата, работеща върху 
европейския политически пейзаж, представя 
своя списък с роли/функции заедно със снимките 
на институциите. След това другите групи трябва 
да познаят коя институция отговаря на тези 
функции. 

 

- След представяне на всяка групова работа обучителят 
обобщава важността на зачитането на правата на 
човека, както и описанието на политическия пейзаж в 
страната и в ЕС. 

 

 Примерни рисунки на правата на човека могат да бъдат 
открити в Приложение 3. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Списък на правата на човека съгласно Всеобщата декларация на правата на човека на 
ООН. 
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Член 1 
Право на равенство и достойнство 
 
Член 2 
Свобода от дискриминация 
 
Член 3 
Право на живот, свобода, лична сигурност 
 
Член 4 
Свобода от робство 
 
Член 5 
Свобода от изтезания и унизително отношение 
 
Член 6 
Право на признаване като лице пред закона 
 
Член 7 
Право на равенство пред закона 
 
Член 8 
Право на възмездие от компетентен съд 
 
Член 9 
Свобода от произволни арести и изгнание 
 
Член 10 
Право на справедливо публично изслушване 
 
Член 11 
Право да бъде считан за невинен до доказване на вина 
 
Член 12 
Свобода от намеса в поверителността, семейството, дома и кореспонденцията 
 
Член 13 
Право на свободно движение в и извън страната 
 
Член 14 
Право на убежище в други държави от преследване 
 
Член 15 
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Право на гражданство и свобода да се промени 
  
Член 16 
Право на брак и семейство 
 
Член 17 
Право на собственост 
 
Член 18 
Свобода на вярата и религията 
 
Член 19 
Свобода на мнение и информация 
 
Член 20 
Право на мирно събиране и съюзяване 
 
Член 21 
Право на участие в управлението и на свободни избори 
 
Член 22 
Право на социално осигуряване 
 
Член 23 
Право на работа по желание и членство в синдикати 
 
Член 24 
Право на почивка и свободно време 
 
Член 25 
Право на адекватен жизнен стандарт 
 
Член 26 
Право на образование 
 
Член 27 
Право на участие в културния живот на общността 
 
Член 28 
Право на социален ред, който формулира този документ 
 
Член 29 
Съществени задължения на обществото за свободно и пълно развитие 
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Член 30 
Свобода от държавна или лична намеса в горните права 
 

Подробна информация за правата можете да намерите тук: 
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примери за рисунки на Правата на човека  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примери за рисунки на животното на демокрацията 

 
 

 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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Reach YOUth Шаблон за описание на методологията за най -добра практика  

Наименование на 
интервенцията  Цвете на властта 

Контекст 

(по избор) 

Разсъждения за собственото социално позициониране 
 
- Справяне със собствената (безсилна) позиция и 

(де)привилегироване 
 
- Преодоляване на асиметриите на социалната власт по 

различни социално конструирани категории на 
диференциация (или линии на различие) 

 
- Развиване на отговорен и конструктивен подход към 

собствената власт и привилегии 
 
www.anti-bias-werkstatt.de 

Обхват (на целите) 2) 4) 5) 6) 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ   

Препоръчителен 
брой в групата 

 
Пълен състав: 12 - 20 души 
Малки групи: 4-6 души 

 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране 
с млади хора 

 
 

• 1 час 
 
 

• 1 час 

Необходими 
материали 

- Копие на работния лист "Цвете на властта" (виж 
приложението на с. 59 и дефинициите на с. 60); 

-  Пастели, 
- Флипчарт/плакат (+ маркер) с въпросите за подготовка на 

занятието в пълен състав. 

http://www.anti-bias-werkstatt.de/
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Начин на работа 
(описание) 

Работният лист „Цвете на властта “ представя различни 
социално значими категории за диференциация (вътрешен 
кръг). Вътрешните венчелистчета показват групите, 
принадлежащи към отделните категории, които са 
структурно по-привилегировани в Германия, а външните 
венчелистчета показват групите, при които има тенденция 
да бъдат непривилегировани. Категориите за 
диференциация, споменати в Цвете на властта, трябва да се 
разбират като социално конструирани категории, които 
въпреки това са действително значими. 
 
 

  Индивидуална работа (5-10 минути): 
1. Раздайте копие на „ Цвете на властта“ на всички 

участници. 
 

2. Те получават задачата да маркират вътрешното или 
външното венчелистче за всяка категория, в 
зависимост от това къде смятат, че принадлежат. 
Ако не могат да се свържат с нито едно венчелистче, 
могат да добавят трето венчелистче. По принцип 
решението кое венчелистче да се маркира е 
оставено на самооценката на участниците. 
 

3. Обяснете, че центърът на цветето е за категории за 
диференциация, които са ефективни в германското 
общество. Във вътрешните венчелистчета са 
посочени групите, които са структурно по-
привилегировани в Германия, във външните 
венчелистчета са групите, при които има тенденция 
да бъдат непривилегировани. 
 

Трябва да отбележите, че след това Цветето на властта остава 
при съответните участници и не трябва да се показва 
публично. 
 
Малки групи (20 минути): 
 

4. Когато всички участници приключат с маркирането на 
работния си лист, те се разделят на малки групи (4-6 
души), за да обсъдят Цветето на властта. 
 

• Следните въпроси, които трябва да бъдат написани 
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на плакат, за да ги видят всички, могат да им 
послужат като ориентир: 

- Къде беше трудно означаването на венчелистчетата, 
къде не? Защо? 
 

- Какво е съотношението на вътрешни (привилегировани) 
и външни (непривилегировани) цветчета при моето 
Цвете на властта? 
 

- Какво е чувството да си във вътрешната/външната 
група? 
 
Оценяване в пленарна зала (30 минути): 
 

5. Оценяването се провежда като пленарно заседание, с 
кръгово подреждане. 

 
Трябва да стане ясно, че схемата Цвете на властта се 
отнася до категоризации, които са конструирани и с 
тяхното опростяване не се представя адекватно 
сложната реалност - въпреки това те са социално 
значими именно в тази форма и са тясно свързани с 
разпределението на привилегии и достъпа до ресурси. 
Важното тук е, че често сме принудени да се 
позиционираме или да бъдем позиционирани в тази 
дуалистична система. 
Освен това е важно да се признае, че всички 
индивиди са позиционирани в пресечната точка на 
различни категории диференциация, понякога 
повече в привилегировано положение, понякога 
повече в непривилегировано положение. 
Дискусията трябва да включва положението, че е 
важно да се знае собственото позициониране, когато 
се работи със структури на потисничество. 
Осъзнаването и обменът на различни позиции ни 
позволява да развием съпричастност към другите и да 
действаме отговорно. Не става въпрос за 
предизвикване на чувство за вина поради 
„унаследени“ привилегии, а за насърчаване на 
съзнателно боравене със собствените възможности, 
както и за призоваване за тълкуване на властта 
положително и за справедливото й използване. 
Трябва да се търсят начини за активно 
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противодействие на силовите асиметрии. 
 
Въпроси: 
1) Как се справихте с упражнението? 
2) Коя задача ви се стори трудна, коя не? Защо? 
3) За кои разклонения/венчелистчета на цветето не бяхте 

особено сигурни? Защо? 
4) Как оценявате обмена в малките групи? 
5) Какво е чувството да си във вътрешната или външната 

група? 
6) Вашето чувство в съгласие ли е с разделянето на 

Цветето на властта на „привилегировани“ и 
„непривилегировани“? Те чувстват ли се точно толкова 
(не)привилегировани, както е показано при Цветето на 
властта? 
 

За значението на разклоненията 
7) Има ли ситуации, контекст или групи, в които 

отношенията се променят, в които привилегията става 
дискриминация или обратно? 

8) Една и съща категория има ли значение за вас във всеки 
контекст? (Контекстуалност на принадлежността.) 

9) Всички разклонения еднакво значение ли имат за вас, 
винаги ли сте наясно с тях? (Разлики в субективното 
значение на разклоненията). Всички разклонения 
еднаква тежест ли имат в обществото? (Разлики в 
социалното значение на принадлежностите.) 

 
На този етап трябва да посочите, че значението, придадено на 
категорията „диференциация“, както субективно, така и 
социално, зависи от степента, до която тази категория е 
запълнена с атрибути, преобладаващи в обществото като 
цяло, и е свързана с институционализирани последици. Някои 
форми на дискриминация имат дълга, насилствена история на 
потисничество, което засилва тяхното въздействие (например 
расизъм/колониализъм: „социален“ и „политически“): 
Расизъм/колониализъм: Историческите корени на днешните 
отношения Север-Юг могат да се видят в контекста на 
системата на робството и материалната експлоатация. 

 
За свойствата на разклоненията 

10) Принадлежността към категориите във 
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венчелистчетата ваше доброволно решение ли е или 
тази принадлежност е възложена „отвън“? Какви са 
последствията? 

11) Може ли да се променя принадлежността към 
венчелистчетата? 

12) Може ли принадлежността към 
привилегированите/непривилегированите да води до 
други принадлежности? 

 
За начините на действие в и с властовите отношения 

13) Как и кога можем да бъдем силни дори в 
маргинализирани позиции? 

14) Как се справяте с вашата власт или безсилие и 
какво можем да направим сега с този анализ? 

15) Как можете да използвате положително силата 
си? Как можете да я използвате, за да промените 
дисбаланса на властта? 

16) Важно е да се отбележи, че властта е не само 
нещо негативно, „зло“, но също така съдържа 
възможности и ресурси. Тук може да се направи 
препратка към положителната конотация на термина 
власт на други езици (англ. „power“, фр. „pouvoir“ и 
др.). Властта може да се използва конструктивно, 
например под формата на овластяване и споделяне на 
властта (срв. „Интернализация на отношенията на 
властта (2): Алтернативи на интернализираното 
господство и интернализираното потисничество“). 

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

*прехвърлено в онлайн настройката от Seher Karatepe 

Препоръчителен 
брой в групата 

Пълен състав на групата: 12 - 20 души 
Малки групи: 4 - 6 души 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

 

• 1 час 
• 1 час 
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• Реализиране 
с млади хора 

Необходими 
материали 

- Компютри със Zoom акаунт (участници) и цветни моливи;  
- Обучителят се нуждае от Zoom акаунт с лиценз за 

сепариране на стаи! 
- Разпечатка на работния лист "Цвете на властта" - виж 

Приложението след описанието на дейността (изпратете 
копие по имейл и го разпечатайте или изпратете 
разпечатка по пощата). 

- Подгответе онлайн документ, бележка или презентация с 
въпросите за пленарното заседание (по избор). 

Начин на работа 
(описание) 

Компютри с интернет достъп за всеки участник + инсталиран 
Zoom или подобна програма (https://zoom.us/) и Conceptboard 
или друга подобна програма (https://conceptboard.com/). 
 
Zoom е инструмент за провеждане на онлайн срещи, обучения 
и уебинари. Ако използвате основен акаунт в Zoom, ще можете 
(от ноември 2020 г.) да организирате срещи с продължителност 
до 40 минути, след което ще трябва да подновите поканата към 
участниците. В Zoom можете да насрочите времето за среща за 
прилагане на метода и да поканите участниците си да се 
присъединят. Можете да ги поканите по поща, skype, messenger 
или чрез каквато и да е онлайн връзка, която имате с тях, като 
споделите връзката с поканата и паролата за влизане. За да 
приложите метода, ще трябва да активирате в настройките на 
профила си в Zoom "Пространство за изчакване", защото ще 
трябва да разделите участниците, за да работят по групи. 
 
Допълнителна информция за това как за използвате Zoom 
може да намерите тук: https://support.zoom.us/hc/en-
us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350 
 
Работният лист „ Цвете на властта“ представя различни 
социално значими категории за диференциация (вътрешен 
кръг). Вътрешните венчелистчета показват групите, 
принадлежащи към отделните категории, които са 
структурно по-привилегировани в Германия, а външните 
венчелистчета показват групите, за които има тенденция да 
бъдат депривирани. Категориите за диференциация, 
споменати в Цветето на властта, трябва да се разбират като 

https://zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
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социално конструирани категории, които въпреки това са 
действително значими. 
 
  Индивидуална работа (5-10 минути) чрез Zoom: 

1. Уверете се, че всички участници имат отпечатания 
работен лист Цвете на властта и цветните моливи на 
работното си място.  
 

2. Те получават задачата да маркират вътрешното или 
външното венчелистче за всяка категория в зависимост 
от това къде смятат, че принадлежат. Ако не могат 
да се свържат с нито едно венчелистче, могат да 
добавят трето венчелистче. По принцип решението 
кое венчелистче да се маркира е оставено на 
самооценката на участниците. 

 
3. Обяснете, че центърът на цветето е за категории за 

диференциация, които са валидни в германското 
общество. Във вътрешните венчелистчета са посочени 
групите, които са структурно по-привилегировани в 
Германия, във външните венчелистчета са групите, за 
които има тенденция да бъдат непривилегировани.  
 
По време на индивидуалната работа Zoom може 
първоначално да бъде заглушен за всички участници, 
за да се постигне максимална тишина и концентрация. 
 

Важно е да се отбележи, че след това Цветето на властта остава 
у съответните участници и не трябва да се показва публично. 
 
 
Малки групи (20 минути) в сепарирани стаи чрез Zoom 
(Водещият/обучителят ги определя произволно или ръчно): 
 

4. Когато всички участници приключат с маркирането на 
работния си лист, те се разделят на малки групи (4-6 
души), за да обсъдят Цветето на властта. 
 

Обучителят трябва или да качи следните въпроси като онлайн 
документ в чата и да ги изпрати на участниците, или просто да 
копира и постави въпросите от този документ директно в чата 
в основната стая или в сепарираните стаи за групите. Те могат 
да се използват, за да ги ръководят: 
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- Къде беше трудно определянето на венчелистчетата, къде не? 
Защо? 
- Каква е връзката между вътрешните (привилегировани) и 
външните (непривилегировани) цветчета при моето 
определяне?  
- Какво е чувството да си във вътрешната/външната група? 
 
Оценяване в пленарна зала (30 минути) чрез Zoom: 
  
5. Оценяването се извършва в основната стая чрез Zoom.  
 
Домакинът трябва или предварително да ограничи времето за 
работа в сепарираните стаи чрез таймер (автоматично 
прекратяване на груповата работа), или ръчно да прекрати 
груповата фаза, така че всички да се върнат в основната стая. 
Водещият може да раздели екрана, за да направи въпросите 
по-долу видими за всички участници за улесняване на 
комуникацията, напр. ако са достъпни като презентация. 
 
Трябва да е ясно, че схемата Цвете на властта се отнася до 
категоризации, които са конструирани и тяхното опростяване 
не представлява адекватно сложната реалност - въпреки това 
те са социално значими именно в тази форма и са тясно 
свързани с разпределението на привилегии и достъп до 
ресурси. Важното тук е, че често сме принудени да се 
позиционираме или да бъдем позиционирани в тази 
дуалистична система. 
Освен това е важно да се признае, че всички индивиди са 
позиционирани в пресечната точка на различни категории за 
диференциация, понякога повече в привилегировано 
положение, понякога повече в непривилегировано положение. 
Дискусията трябва да включва, че е важно да се знае 
собственото позициониране, когато се работи със структури на 
потисничество. Осъзнаването и обменът на различни позиции 
ни позволява да развием съпричастност към другите и да 
действаме отговорно. Не става дума за предизвикване на 
чувство за вина поради „унаследени“ привилегии, а за 
насърчаване на съзнателно боравене със собствените 
възможности и стремеж за тълкуване на властта в положителен 
аспект и справедливото й използване. Трябва да се търсят 
начини за активно противодействие на силовите асиметрии. 
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Въпроси за пленарната зала: 

1) Как се справихте с упражнението? 
2) Коя задача ви се стори трудна, коя не? Защо? 
3) За кои принадлежности/венчелистчета на цветето не 

бяхте особено сигурни? Защо? 
4) Как беше обменът в малките групи? 
5) Какво е чувството да си във вътрешната или 

външната група? 
6) Вашето чувство в съгласие ли е с разделянето на 

Цветето на властта на „привилегировани“ и 
„непривилегировани“? Чувстват ли се точно толкова 
(не) привилегировани, както е показано в Цветето на 
властта? 
 

За значението на принадлежностите 
7) Има ли ситуации, контексти или групи, в които 

отношенията се променят, в които привилегията 
става дискриминация или обратно? 

8) Една и съща категория има ли същото значение за вас 
във всеки контекст? (Контекстуалност на 
принадлежността.) 

9) Всички принадлежности означават ли едно и също за 
вас, винаги ли сте наясно с тях? (Разлики в 
субективното значение на принадлежностите). 

10) Всички принадлежности еднаква тежест ли имат в 
обществото? (Разлики в социалното значение на 
принадлежностите.) 

 
На този етап трябва да посочите, че значението, придадено на 
категория за диференциация, както субективно, така и 
социално, зависи от степента, до която тази категория е 
запълнена с атрибути, преобладаващи в обществото като 
цяло, и е свързана с институционализирани последици. Някои 
форми на дискриминация имат дълга, насилствена история на 
потисничество, което засилва тяхното въздействие (например 
расизъм/колониализъм: „социален“ и „политически“): 
Расизъм/колониализъм: Историческите корени на днешните 
отношения Север-Юг могат да се видят в контекста на 
системата на робството и материалната експлоатация). 

 
За свойствата на принадлежностите 
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11) Принадлежността към категориите във 
венчелистчетата ваше доброволно решение ли е, или 
тази принадлежност е възложена „отвън“? Какви са 
последствията? 

12) Променя ли се принадлежността към 
венчелистчетата? 

13) Може ли привилегированите/непривилегированите 
принадлежности да водят до други принадлежности? 

 
За начините на работа в и с властови отношения 

14) Как и кога можем да бъдем силни дори в 
маргинализирана позиция? 

15) Как се справяте с вашата сила или безсилие и какво 
можем да постигнем сега с този анализ? 

16) Как можете да използвате положително силата си? 
Как можете да я използвате, за да промените 
дисбаланса на властта? 

17) Важно е да се отбележи, че властта е не само нещо 
негативно, „зло“, но също така съдържа възможности 
и ресурси. Тук може да се направи препратка към 
положителната конотация на термина власт на други 
езици (английски „power“, френски „pouvoir“ и др.). 
Властта може да се използва конструктивно, 
например под формата на овластяване и споделяне 
на властта (срв. „Интернализация на отношенията на 
властта (2): Алтернативи на интернализираното 
господство и интернализираното потисничество“). 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Бележки: 
• Участниците първоначално често имат съпротива срещу такава 

радикална дуалистична система и съответното разделение на 
привилегировани и непривилегировани групи. Оказа се полезно да се 
остави място за такава възможна съпротива при оценяването, тъй като 
критичният обмен на мнения за Цветето на властта може да се използва 
конструктивно за цялата група. 

• Относно разделението на хората по категории на диференциация на 
привилегировани (недискриминирани) и лишени (дискриминирани) 
групи сравни също упражнението „Връзки на властта в обществото“. 
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Възможни вариации: 

Три варианта на работния лист „ Цвете на властта “ 

1. В зависимост от целевата група може да са важни допълнителни категории за 
диференциация. Ако е необходимо, те могат да бъдат заменени с тези, които вече 
са записани на работния лист. Възможните категории са: 

– Външен вид: според нормата/идеала за красота - не е в съответствие с 
нормата/ не е в съответствие с идеала за красота; 

–  Ситуация по отношение на заетостта: работещ – безработен; 
– Жилищна ситуация: достатъчно жилищно пространство - тясно жилищно 

пространство, „добър квартал“ - „социално неглижиран район; 
– Обучение: завършено обучение - все още се обучава; 
– и т. н. 

2. Една или повече категории могат да бъдат оставени празни, така че участниците 
да имат възможност да въведат друга категория за диференциация, която е важна 
за тях, а също и да разсъждават по въпроса кой полюс в тази категория за 
диференциация има тенденция да бъде привилегирован и кой е маргинализиран. 

3. Дадени са само категориите за диференциация (във вътрешния кръг), всички 
венчелистчета се оставят празни. По този начин участниците са помолени да 
мислят сами кои групи в обществото са привилегировани и кои са лишени. 
 

Вариант с позициониране, без малки групи 
Вместо работа в малки групи позиционирането може да се извърши по определени 
твърдения или въпроси. За тази цел в единия край на стаята е окачен знак с думите 
„Да“, а в другия - знак с думите „Не“. Участниците се събират в средата на стаята. 
Водещият чете някои твърдения/въпроси, на които участниците трябва да отговорят 
според въображаемата линия между двата знака. 
Позиция „Да“ и „Не“. Когато избирате твърдения, можете да следвате въпросите за 
оценка относно значението и характеристиките на принадлежностите. Не забравяйте 
да изберете въпроси или твърдения, по които да/не е възможно позициониране. 
След всеки въпрос/твърдение помолете участниците да се огледат къде стоят те и 
къде другите. Може да попитате участниците защо са се позиционирали там. 
 
Възможни твърдения са следните: 
 

– Това, което моето завършено Цвете на властта казва за моите (не)привилегии 
в обществото, е в съответствие с моето възприятие за моята позиция в 
обществото. (Чувствам се толкова привилегирован или маргинализиран, 
колкото моето завършено Цвете на властта изобразява). 

– Мога да влияя на моите категории/принадлежности. 
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– Чувствам се комфортно в моята (силна или безсилна) позиция. 
 
След това оценяването се провежда в пленарно заседание, както е описано по-горе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В социалeн дискурс тези категории често се възприемат само в техните две 
дуалистично противоположни форми, пренебрегвайки факта, че представлява 
континуум с множество градации между тях. Цветето на властта умишлено 
изобразява категориите за диференциация по този дуалистичен начин, за да покаже 
на участниците от една страна, че подобно дуалистично мислене не е подходящо за 
разнообразната реалност (защото когато се предполага, че се класифицират,  често 
се забелязва, че не се вписват в тази дуалистична схема). От друга страна трябва да 
се създаде съзнание, че разпределението на властта и привилегиите все пак е 
ориентирано именно към тези бинарни дуализми, тъй като определени значения се 
приписват на (действителните или конструираните) диференциации и 
привилегироването на единия полюс води до ущърб на другия.  
 

 

Цвеете на влатта 
Anti-Bias-Werkstatt 2007
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Дефиниции 

Социален произход: "Социалният произход е социокултурното наследство, 
особено на определени ресурси и ценностни системи. Той се определя от 
прослойката или класата, в която човек е роден.“ 

Според Pierre Bourdieu социалният произход в детството определя 
интернализирането на възможностите и ограниченията, харесванията и 
антипатиите, характерни за средата - той нарича този отпечатък хабитус 
(habitus). (...) Най-често срещаното разграничение според социалния произход е 
бинарното (binary ), при което от едната страна има дете от работническата класа 
(working-class child ) (в по-старите текстове и пролетарско дете (proletarian child), 
а от друга страна дете на буржоа, държавен служител ( bourgeois, civil servant ) 
или дете на лице от академичните среди. Дори и днес тези сравнения все още се 
използват в проучвания (особено в квалитативни социални изследвания 
(qualitative social research)). Разликата се отнася най-вече до различието в 
степента на социално осигуряване или до високите образователни постижения 
на родителите.  

Гражданство: "Гражданството се основава на националността и характеризира 
правата (rights ) и задълженията на естествения човек (obligations of a natural 
person ) в държавата ( state to ), към която принадлежи. В повечето случаи на 
въпроса за националността трябва да се отговори с гражданство, законно 
членство в общност (community ) (правната общност) на гражданите на (citizens 
of ) държавата. Тяхната националност (nationality is ) не е непременно пряко 
свързана с държава, тъй като последната, като етносоциален (ethno-social ) 
термин, се интересува от произхода (origin и descent ), но от друга страна може 
да означава само гражданство. По този начин общността от граждани на една 
държава може да бъде съставена от много различни националности с 
национални мнозинства и малцинства (minorities).“  

Географско разположение/локация: "Локацията в географски (geographical ) 
смисъл е собствената позиция на земната повърхност или в подходяща 
геометрична референтна система (reference system). Семантично синоними са 
също термини като позиция, собствена позиция или топоцентър (topocentre) (от 
гръцки topos място), към които се присъединяват други термини от различни 
научни дисциплини. Определянето на местоположението често се нарича 
позициониране (positioning) или определяне на местоположението (location 
determination). Като част от данните за местоположението могат да се 
разглеждат по-специално време, скорост и направление (time, speed and 
direction in ).” 

Произход:  



 

 
60 

 

• Descent  (произход) от собствените предци, родна страна (homeland), 
мястото, откъдето човек произхожда.  

• Fatherland (отечество) - страната на произход, от която произхожда 
човек или неговите предци. 

• Motherland  (майчина страна, родина) в някои култури се използва в 
смисъл на отечество. 

 
Източник: www.wikipedia.de 

 
  

http://www.wikipedia.de/
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Цвете на властта 
Anti-Bias-Werkstatt 2007 

 
Пример 
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Цвете на властта 

(Незапълнено цвете за свободнини теми и оформяне) 
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Reach YOUth Шаблон за описание на методологията за най -добра практика    

Наименование на 
интервенцията 

Процес на структуриран демократичен 
диалог (SDDP) 

Контекст 

(по избор) 
Процесът на структуриран демократичен диалог (SDDP) е 
научна методология за мащабно съвместно проектиране. 

Обхват (на целите) 

1. Участие на равни начала 
2. Развитие на взаимно доверие между участниците 
3. Улесняване на взаимното разбирателство 
4. Решаване на конфликти 
5. Развитие на стратегическия характер на диалога 
6. Работа в мрежа 
7. Изграждане на капацитет 
8. Легитимност на актьорите и тяхната работа 
9. Развитие на чувството за колективна собственост 
10. Уважение към автономията на всички участници 
11. Изграждане на консенсус 

- 2), 3), 4), 7) 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ   

Препоръчителен 
брой в групата 

Мащабни групи от 15-20 участници 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране 
с млади хора 

 
 

• 2 дни (общо 12-16 часа) обучение на обучители 
 
 

• 2 дни (общо 12-16 часа) приложение при млади хора 

Необходими 
материали 

Лаптопи, проектор, специализиран софтуер, който включва 
математическия алгоритъм, познат като „интерпретативно 
структурно моделиране“, флипчарт, хартия А4, химикалки, 
маркери 
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Начин на работа 
(описание) 

Първи ден 
 
По тази методология основна група от хора, наречена „Екип за 
управление на знанията“ (ЕУЗ), се състои от основните 
заинтересовани страни и експертите по SDDP и координира 
процеса. ЕУЗ формулира начален въпрос и приканва 
участниците да отговорят на него на сесия на кръгла маса. 
 
Отговорите на участниците трябва да бъдат категоризирани с 
помощта на подход отдолу нагоре и записани с помощта на 
специализиран софтуер. След това отговорите се разпечатват и 
публикуват/проектират на стената. Участниците гласуват за 
петте най-важни за тях идеи. Идеите, които получават гласове, 
преминават към следващата фаза на процеса. 
 
Втори ден 

Следващата стъпка е записването в специалния софтуер на 
влиянията на една идея върху друга и накрая  създаването на 
„дървото на влиянието“, което подлежи на обсъждане с 
участниците. 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата Малки динамични групи от 6-10 души 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране 
с млади хора 

 

• Сесия от 1 ½ - 2 часа (Обучение на обучители) 
 
 

• Сесия от 1 ½ - 2 часа (Приложение при  млади хора) 

Необходими 
материали 

Представяне на началния въпрос, специализиран софтуер, 
който включва математически алгоритъм, познат като 
„интерпретативно структурно моделиране“, или друг вид 
софтуер (Excel и др.) 
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Начин на работа 
(описание) 

Сесия обучение на обучителите:  
- По тази методология основна група от хора, наречена 

„Екип за управление на знанията“ (ЕУЗ), се състои от 
основните заинтересовани страни и експертите по SDDP 
и координира процеса. ЕУЗ формулира начален въпрос 
и приканва участниците да отговорят на него в малки 
групи от по 3 (в сепарирани стаи). Те ще използват 
conceptboard.com, за да запишат своите отговори и идеи 
относно зададения въпрос. Всяка група ще има 15-20 
минути за обсъждане и след това те ще обсъдят заедно 
своите идеи на кръгла маса.  

 
- Отговорите на всяка група ще бъдат категоризирани, 

като се използва подход отдолу нагоре и ще бъдат 
записани с помощта на специализиран софтуер или друг 
подходящ софтуер. След това участниците ще бъдат 
помолени да гласуват за петте най -важни идеи. Идеите, 
които получават гласове, преминават към следващата 
фаза на процеса. 

 
- Следващата стъпка е използването на специален 

софтуер за записване на влиянието на една идея върху 
друга (напр. „Идея 1“ влияе ли върху „идея 2“? и т.н.). 
Ако една идея влияе на друга, тогава тези идеи са 
свързани с линия и така нататък. В крайна сметка 
„дървото на влиянието“ се разработва и обсъжда с 
участниците.  

 
Приложение при  млади хора: 

- По тази методология фасилитатор ще бъде „Екипът за 
управление на знанията“ (ЕУЗ), който се състои от 
основните заинтересовани страни и експертите по SDDP 
и координира процеса. ЕУЗ формулира начален въпрос 
и приканва участниците да отговорят на него в малки 
групи от по 3 (в сепарирани стаи). Те ще използват 
conceptboard.com, за да запишат своите отговори и идеи 
относно зададения въпрос. Всяка група ще има 15-20 
минути за обсъждане и след това те ще обсъдят заедно 
своите идеи на кръгла маса.  

 
- Отговорите на всяка група ще бъдат категоризирани, 

като се използва подход отдолу нагоре и ще бъдат 
записани с помощта на специализиран софтуер или друг 
подходящ софтуер. След това участниците ще бъдат 

https://conceptboard.com/
https://conceptboard.com/
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помолени да гласуват за петте най -важни идеи. Идеите, 
които получават гласове, преминават към следващата 
фаза на процеса.  

 
- Следващата стъпка е използването на специален 

софтуер за регистриране на влиянието на една идея 
върху друга (напр. „идея 1“ влияе ли върху „идея 2“? И 
т.н.). Ако една идея влияе на друга, тогава тези идеи са 
свързани с линия и така нататък. В крайна сметка 
„дървото на влиянието“ се разработва и обсъжда с 
участниците. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО 

• Обучителят трябва да използва достъпен речник и да се опита да обясни 
максимално ясно всички термини, които биха могли да бъдат сложни за 
участниците. 

• Обучителят трябва да осигури на участниците достатъчно време за 
разсъждения и дискусия помежду си.  

• Ако групата се състои от млади хора, обучителят може да им помогне, като 
подготви сценарий, подкрепящ началния въпрос, за да им даде някои идеи за 
него. 

• Когато участниците работят в своите групи, за да подготвят идеите си за 
дискусията на кръглата маса, ще бъде добре обучителят да се намеси и да 
зададе уточняващи въпроси, за да се увери, че всички те имат ясна представа 
за това, което правят. 

• Обучителят може да изготви списък с въпроси, за да поддържа дискусията жива 
по време на обсъждането на кръглата маса и да се увери, че то протича в 
уважителна и спокойна атмосфера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ще постигнем целта си, ако успеем да помогнем на участниците да разберат, че когато 
обсъждаме нещо с другите, нашето мнение няма по-голямо значение от тяхното. 
Идеята зад дискусията на кръглата маса е, че мнението на всеки има едно и също 
значение и трябва да бъде изслушано внимателно и уважено. Ако всеки се научи да 
бъде активен слушател и уважава идеите и мненията на другите, като цяло ще имаме 
по-малко конфликти! Образованието и развитието на уменията за критично мислене 
на хората е най -мощното оръжие за предотвратяване на явленията радикализация и 
екстремизъм. 
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Reach YOUth Шаблон за описание на методологията за най -добра практика  

Наименование на 
интервенцията Симулация „Скривалище“ 

Обхват (на целите) 

• Придобиване на разбиране как нашите ценности и 
предразсъдъци определят нашите решения, действия и 
нагласи; 

• Способност да се различават ценности/позиции, които 
не отговарят на собствените и да може да се разбере как 
нетолерантността към други групи от населението може да 
доведе до конфликти и заплетени ситуации с трудно 
намиране на решения. 

2) 3) 4) 5) 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ   

Препоръчителен 
брой в групата 

12-24 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране с 
млади хора 

 
• Обучение на обучители - 60 мин. 

 
• Изпълнение с млади хора - 90 - 120 минути, в 

зависимост от вариацията на играта и размера на 
групата 

Необходими 
материали Разпечатки (1 страница) 

Начин на работа 
(описание) 

1. Въведение от обучителя: 
 
„Представете си, че има остров, на който е паднала ядрена 
бомба. Само 10 души са останали живи на острова, земята е 
толкова замърсена, че хората трябва да живеят 6 месеца в 
скривалище, което ще осигури тяхното здраве и оцеляване. 
След този период те могат да излязат от скривалището и ще 
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трябва да възродят живота и обществото, тъй като никой друг 
няма да посети острова поне още 100 години. За съжаление 
скривалището може да приюти само 7 души. Групата трябва 
да реши кои трима души да останат навън. Решението трябва 
да бъде взето демократично от всички участници в 
симулацията (може да бъде с мнозинство от 51%, 70% или 
100% - да бъде определено предварително). Всеки от вас ще 
получи списък с описание на оцелелите на острова 
(Приложение). “ 
 

2. Обучителят дава време на групата (около 10 минути) 
всеки участник да вземе свое собствено решение кой 
да бъде оставен отвън. 

 
3.  По избор: участниците преговарят в малки групи от 2-

3 души кой трябва да остане. Използваме този етап, 
ако групата е по-голяма от 12 души и след това всяка 
малка група трябва да избере един представител за 
последната дискусия, за да представи решението си. 
(15 минути) 

 
4. Групите договарят заедно окончателното решение и 

гласуват. (Не трябва да се отделят повече от 30 минути 
за обсъждане. Времевата рамка трябва да бъде 
определена предварително) Ако групата е поставила 
за цел вземане на решение единодушно или със 70% 
мнозинство и не може да постигне решение, се 
разрешава допълнително време за преговори (15 
минути). 

5. Рефлексия: 
• Всеки участник премисля за себе си своя избор. 

Опитва се да разбере какви 
ценности/предразсъдъци са определили 
избора му първоначално. Защо е направил/не е 
направил определени отстъпки при 
последващите преговори. 

Обучителят води дискусия за ценностите. Как реагираме, 
когато са засегнати някои от основните ни ценности и 
разбирания. Как трябва да можем да разбираме мотивите на 
останалите хора в групата и да бъдем категорични, но и 
уважителни в такава комуникация. Може да се дискутира и 
процесът на демократично вземане на решения. 
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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата 8-20 души 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране с 
млади хора 

• Обучение на обучители - 60 мин. 
 

• Приложение с млади хора - 90 - 120 минути в 
зависимост от вариацията на играта и размера на 
групата 

Необходими 
материали 

Компютри с интернет достъп за всеки участник + инсталиран 
Zoom или подобна програма (https://zoom.us/) и 
Conceptboard или друга подобна програма 
(https://conceptboard.com/). 
 
Zoom е инструмент за провеждане на онлайн срещи, 
обучения и уебинари. Ако използвате основен акаунт в Zoom, 
ще можете (от ноември 2020 г.) да организирате срещи с 
продължителност до 40 минути, след което ще трябва да 
подновите поканата към участниците. В Zoom можете да 
насрочите времето за среща за прилагане на метода и да 
поканите участниците си да се присъединят. Можете да ги 
поканите по поща, skype, messenger или чрез каквато и да е 
онлайн връзка, която имате с тях, като споделите връзката с 
поканата и паролата за влизане. За да приложите метода, ще 
трябва да активирате в настройките на профила си в Zoom 
"Пространство за изчакване", защото ще трябва да разделите 
участниците, за да работят по групи. 
 
Допълнителна информция за това как за използвате Zoom 
може да намерите тук: https://support.zoom.us/hc/en-
us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-
167915372.1605513350 

Допълнителни материали се раздават чрез Zoom чат или 
имейл: Вижте приложението (1 страница за 
разпространяване). 

https://zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.116606726.1483959916.1606148945-167915372.1605513350
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Начин на работа 
(описание) 

1.  Обучителят провежда сесията онлайн чрез ZOOM и 
чете следното въведение: 

 
„Представете си, че има остров, на който е паднала ядрена 
бомба. Само 10 души са останали живи на острова, земята е 
толкова замърсена, че хората трябва да живеят 6 месеца в 
скривалище, което ще осигури тяхното здраве и оцеляване. 
След този период те могат да излязат от скривалището и ще 
трябва да възродят живота и обществото, тъй като никой друг 
няма да посети острова поне още 100 години. За съжаление 
скривалището може да приюти само 7 души. Групата трябва 
да реши кои трима души да останат навън. Решението трябва 
да бъде взето демократично от всички участници в 
симулацията (може да бъде с мнозинство от  51%, 70% или 
100% - да бъде определено предварително). Всеки от вас ще 
получи списък с описание на оцелелите на острова“  
Всеки от членовете на групата ще получи чрез чата или 
имейла списък с описание на оцелелите на острова 
(Приложение). 
 

2. Обучителят дава време на групата (около 10 минути) за 
всеки участник да вземе своето собствено решение, 
кой трябва да остане отвън. 

 
3.  По избор: Обучителят разделя участниците на малки 

групи от 2-3 души и ги моли да преговарят кой трябва 
да остане. Използваме този етап, ако групата е по-
голяма от 12 души и след това всяка малка група трябва 
да избере един представител за последната дискусия, 
за да представи решението си. (15 минути) 

 
4. Групите договарят заедно окончателното решение и 

гласуват. (Не трябва да се отделят повече от 30 минути 
за обсъждане. Времевата рамка трябва да бъде 
определена предварително.) Ако групата е поставила 
цел за вземане на решение единодушно или със 70% 
мнозинство и не може да постигне решение, се 
разрешава допълнително време за преговори (15 
минути). 

 
5. Рефлексия: 
      Всеки участник премисля за себе си своя избор. Опитва 

се да разбере какви ценности/предразсъдъци са 
определили избора му първоначално. Защо е 
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направил/не е направил определени отстъпки при 
последващите преговори.  

Обучителят води дискусия за ценностите. Как реагираме, 
когато са засегнати някои от основните ни ценности и 
разбирания. Как трябва да можем да разбираме мотивите на 
останалите хора в групата и да бъдем категорични, но и 
уважителни в такава комуникация. Може да се дискутира и 
процесът на демократично вземане на решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Работен лист: Списък на хората: 

Лице Индивидуално 
решение 

Решение на 
групата 

Шестнадесетгодишно момиче, не особено 
интелигентно. Отпада от училище и е бременно 
в четвъртия месец. 

  

39-годишен бодигард, притежаващ пистолет. 
Уволнен от работата си преди месец за 
прекомерна бруталност. 

  

76-годишен християнски свещеник.   

36-годишна жена, доктор по физика и 
математика. В резултат на операция не може да 
има деца. 

  

47-годишен виртуозен цигулар, известен и със 
злоупотребата с алкохол и наркотици. 

  

20-годишно циганче. Току-що напуснало военна 
служба. Без образование или професия. 
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Бивша проститутка (жена), на 39 години. От 4 
години не работи като проститутка и се 
занимава с екология. 

  

Световноизвестен архитект, хомосексуалист, на 
40 години. 

  

26-годишен студент по право. Син на член на 
правителството. По религия мюсюлманин. 

  

Съпругата на студента по право (24-годишна). 
Прекарала е 6 месеца в психиатрична клиника. 
Силно зависима от успокоителни. Двамата 
отказват да се разделят един от друг. 
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Reach YOUth Шаблон за описание на методологията за най -добра практика 

Наименование на 
интервенцията Децентрация чрез изображения 

Контекст 

(по избор) 

Този метод е разработен от Емерике Коен и е широко 
използван от CESIE в няколко проекта, сред които и welcomm 
проекта, от който е взето описанието на метода. 

Обхват (на целите) 

3) Помощ за разпознаване на антидемократичните 
тенденции/нагласи и реагиране на тях. 

4) Разграничение от ценности/позиции, които не отговарят на 
собствените. Толерантност към други групи от населението. 

5) Откриване на манипулация 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ   

Препоръчителен 
брой в групата  8 – 20 души 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране с 
млади хора 

 

• 60 мин.  
 

• 60 мин.  

Необходими 
материали 

Разпечатани изображения са покрити и окачени на стената 
Листове хартия 
Химикалки 

В Приложение №1, в края на този документ, се съдържат 
необходимите изображения за това упражнение. 

Начин на работа 
(описание) 

 
Подготовка: разпечатайте снимките и ги закачете на стената, 
всяка на поне 2 метра от следващата. Усещането, което трябва 
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да даде стаята, трябва да е като разходка в художествена 
галерия. 
 
Всеки участник се разхожда из стаята, разглежда снимките и 
се фокусира върху собствените си чувства и емоции, получени 
от разглеждането на всяка снимка. След това обучителят ги 
моли да спрат пред картината, която предизвика най-силната 
приятна или неприятна емоционална реакция у тях. 
 
След като всички участници спрат, тогава всеки участник 
трябва да опише това, което вижда на снимката, само това, 
което вижда. След това обучителят трябва да поиска отново 
да опише обективно картината и да попита „можете ли да 
кажете, че това е обективното описание на това, което 
виждате?“. Това ще им помогне да отразят колко от това, 
което смятат, че виждат в картините, всъщност се основава на 
предположение, а не на знание. 
 
В зависимост от участниците може би е най-добре да се 
уверите, че всички споделят една и съща дефиниция на 
„обективно описание“. 
 
След като всички участници дадат своя отговор, е време за 
втория въпрос: „Какви емоции предизвика у вас 
изображението, какво почувствахте?“ 
 
Тук няма правилен или грешен отговор, важно е да се създаде 
среда, която да е положителна и да не осъжда, за да се 
позволи изразяването на негативни чувства по деликатни 
теми. Обучителят трябва да отбележи тази концепция в 
началото на упражнението и да я повдигне отново веднага 
след задаването на този въпрос. 
 
След като всички участници дадат своя отговор, е време да се 
премине към последния въпрос. Последният въпрос е 
наистина важен и трябва да бъде ясен за всеки, така че би 
било най-добре предварително да се подготви обяснение и 
може би един конкретен пример и определение на 
„ценности“. Въпросът е: „какви са ценностите, за които става 
въпрос в това изображение?“. 
 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 
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Препоръчителен 
брой в групата 8 – 20 души 

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране с 
млади хора 

 

• 60 мин.  

 

• 60 мин.  

Необходими 
материали 

Aкаунт в Zoom  

Google слайдове (показва снимки от метода, по една на 
слайд) 

Начин на работа 
(описание) 

Подготовка: организирайте среща в zoom с продължителност 
най-малко 1 час, споделете я с участниците, копирайте 
поставяне на поканата в текстово съобщение или имейл в 
зависимост от това как обикновено общувате с тях. Поканата 
трябва да включва връзката за достъп и идентификационния 
номер на срещата и паролата. Същевременно файл с 
изображенията от Приложение №1, в края на този документ, 
като поставите снимките за упражнението (по една на слайд / 
страница и номерирате всяка снимка) и се уверете, че 
действително можете да го споделите с участниците, като 
кликнете върху бутона „споделяне“ в горния десен ъгъл на 
екрана.  

Изпълнение: структурата до голяма степен следва тази на 
присъствената версия. Вместо да се разхождат из стаята, този 
път участниците ще бъдат помолени да получат достъп до 
файла с изображенията и да разгледат всяка снимка поне 30 
секунди, след което въз основа на емоционалната си реакция 
те трябва да ви кажат коя снимка са избрали чрез номера, 
който сте дали на изображението. След това ще споделите 
екрана си и ще покажете на групата картината, избрана по 
време на всяка сесия за споделяне от участниците. След като 
всички участници споделят чувствата си, повторете това за 
следващите въпроси, като се уверите, че картината се вижда 
от всички, докато се обсъжда. 

https://zoom.us/
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Въпроси, които трябва да бъдат зададени:  

1. Опишете какво има на снимката, която сте избрали. 
2. Сега просто дайте обективно описание на това, което е 

на снимката. (Ако все пак стигнат до заключения, 
попитайте също така: Сигурен ли сте, че това е 
обективно?) 

3. Какви емоции предизвика картината у вас? 
4. (Ако вече не са измислили това,) с коя от вашите 

ценности/вяра хармонира картината?  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО 

• Уверете се, че атмосферата на групата е възприемчива и никой не подиграва 
или адмирира това, което бива изразено. 

• Ако участниците си служат с расистки или агресивен/унизителен език, 
използвайте този шанс да разберете на какво се дължи и насочете вниманието 
на групата към това. Уверете се, че групата осъжда такъв език. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цел  
Целта на това упражнение е да преживеем културен шок в безопасна среда, като 
същевременно можем да разпознаем как разбираме реалността през собствените си 
„лещи“, което е комбинация от стереотипи, ценности и други културно определени 
възприятия. По време на разбора е наистина важно да се съсредоточите върху този 
елемент и след това да покажете колко е важно да човек да разбере този процес, 
докато взаимодейства в едно междукултурно общество, а също и колко лесно е да се 
използва картина, за да предизвика емоции в общността и след това да дадете 
обяснение на това, което се случва на картината, която предизвиква тези емоции. Това 
в действителност е целта на упражнението - да накараме хората да разберат колко 
лесно е да се правят прибързани заключения и в същото време колко уязвими сме за 
манипулации и лъжи, когато сме емоционално възбудени. 
 
По-дистанцираното отношение и обективният подход са от ключово значение, за да 
се предпазим от манипулации и недоразумения, особено в един много разнообразен 
и сложен свят като този, в който живеем. 
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Reach YOUth Шаблон за описание на методология за най-добра практика 

Наименование 
на 
интервенцията 

Ракети или територии 

Контекст 

(по избор) 

Тази дейностт е взета от Materiales para la educación en Derechos 
Humanos: ejercicios prácticos para diferentes áreas y líneas 
transversales (Материали за обучение по човешки права: 
практически упражнения за различни области – налични само 
на Испански и Баски). 

Ръководството е публикувано през 2000 от Ararteko (Службата 
на Омбудсмана на Страната на Баските) и е написано от екип от 
трима суши от Амнеси Интернешънал: Gorka Azkarate, Lourdes 
Errasti и Maite Mena. 

Конкретната дейност, разработена в настоящия документ, е 
насочена към насърчаване на размисъл относно 
разрешаването на конфликти, а областта на фокус е 
образованието за мир. 

Обхват (на целите) 

Като се имат предвид целите, определени в IO2, можем да 
кажем, че този метод се занимава със следното: 

- Подпомагане на разпознаването на антидемократични 
тенденции/нагласи и реагиране на тях. 

- Разграничаване от ценности/позиции, които не съответстват 
на собствените. Толерантност към други групи от населението. 

- Откриване на манипулациите. 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ   

Препоръчителен 
брой в групата  10 – 20 човека (препоръчително четен брой) 

Времева рамка 
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• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране 
с млади хора 

 
• Обучение на обучители: 1.5 часа 

 
 

• Прилагане на метода с млади хора: 1 час 

Необходими 
материали 

Стая с възможност за сядане и работа по групи. 

Листовки с напечатан текста от следващата точка се раздават на 
участниците заедно с една карта теритирия, две карти ракети и 
химикали. 

Начин на работа 
(описание) 

1. Обучителите раздават на участниците листовки със следния 
текст, който те ще трябва да прочетат, преди да започнат 
дейността:  

"За Гъливер проблемът с войната в Лилипутия бил сложен. 
Всяка от страните в конфликта му обяснявала колко е важно 
да се счупи яйцето от правилната страна, за 
дългогодишната традиция, която подкрепяла тяхната 
позиция, за големия брой мъченици, които тяхната кауза 
била създала... След толкова много войни, след толкова 
много смъртни случаи, щяха ли да предадат предците си, 
като отстъпят и се съгласят да счупят яйцата от 
грешната страна? Никога! Те биха предпочели да умрат! Но 
Гъливер разбрал правилно, той се опитал да накара 
враждуващите страни да спрат да спорят толкова много за 
това защо се бият и кой всъщност е виновен. Опитал се да ги 
накара да помислят за мирно бъдеще. Да, всички те искали 
мир. Вече имали нещо общо, за което да се борят. След това 
той попитал страните дали в името на общото благо и 
мира биха били склонни да счупят яйцето съответно от по-
тясна и от по-малко тясна област. И двете страни се 
съгласили. Накрая той накарал всички да счупят яйцето 
наполовина. Най-накрая се възцарил мир и всички празнували. 
Но се наложило да бъдат създадени строги съдилища, които 
да наказват всеки, който не счупи яйцето точно 
наполовина...". 

"Ястреб: - Трябва да увеличим усилията си. Трябва да дадем 
ясно да се разбере, че никога няма да променим политиката 
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си. Нашите врагове в крайна сметка ще бъдат принудени да 
променят своята. 

Гълъб: - Трябва малко да смекчим политиката си, за да ги 
накараме да направят същото". 

 (Txomin LAMIKIZ; Ensayo sobre prospectiva. Ed. Hegia, 1973) 

2. Участниците се разделят на две групи с еднакъв брой 
членове. Обяснява им се следното: 

"Преди много години, колкото и да е странно, предците на 
двете етнически групи са имали една и съща идея по едно и 
също време. Хрумнало им е, че могат да нахлуят в съседната 
държава. Нахлуването се оказало успешно, много по-лесно от 
очакваното. Когато пристигнали в страната, в която 
искали да нахлуят, те установили, че тя е напълно 
незащитена. Нямало никакви войници, които да я 
защитават, всички били отишли да нахлуят в съседната 
страна. Когато всяка от групите се опитала да си върне 
земята, задачата се оказала напълно невъзможна. 
Доверието между двете групи било напълно изгубено. 
Преговорите се оказали напълно неуспешни. Оттогава и 
двете страни мечтаят да си върнат земите, които с 
течение на времето, в спомените, се виждат дори по-добри 
от тези, които имат сега. Но всички те са се влюбили в 
земята, която сега притежават, и, разбира се, не искат да 
се откажат от това, за което са работили толкова 
упорито, за да го завоюват, разорат, обработят и засеят". 

Обучителите дават на всеки участник по една карта с територия 
и две карти с ракети. Ако например в едната група има десет 
души, а в другата - девет, обучителят ще даде и на двете групи 
по десет карти, всяка от които представлява една десета от 
територията, която те заемат в момента. Обучителите ще 
раздадат и двадесет карти, всяка от които ще представлява 
една ракета.  

На всеки тридесет секунди групите на свой ред ще дават по 
една карта на обучаващите: или територия, или ракета. В 
групата трябва да бъде постигнато споразумение кой ще бъде 
човекът, който ще даде картата. Ако и двете групи дадат 
територия, картите ще бъдат разменени.  Война няма да има, 
всеки ще си върне старата територия, след десет хода играта ще 
приключи и всеки ще се върне в старата си държава. Ако обаче 
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една от двете групи провокира война, като изстреля ракета, 
трябва да се определи името на члена на другия отбор, който 
ще бъде елиминиран. Те също така трябва да решат на кого да 
бъде дадена територията. Когато даден участник бъде 
елиминиран, той/тя разпределя своите ракети и територии 
между останалите участници в неговата/нейната група, които 
все още не са елиминирани.  

От време на време във всяка група се избира представително 
лице, което ще води преговорите. След това те ще се опитат да 
убедят своята група и играта ще продължи с размяна на карти 
на всеки тридесет секунди. Представителите също могат да 
бъдат елиминирани.  

Участниците, които са елиминирани, не трябва да се намесват 
по никакъв начин в играта, те са "мъртви". Ако избухне война, 
двете групи най-вероятно ще се обстрелват взаимно с ракети, 
докато една от двете групи не изчерпи хората си. Кой ще е 
спечелил тогава? 

3. Дискусия между всички участници: 

- Кой спечели? 

- Коя нагласа според вас е по-разумна: на ястреба или на 
гълъба? Защо?  

- Какви са предимствата на това да се държим като ястреби? А 
какви са предимствата на това да действаме като гълъби? 

4. Можете да потърсите исторически личности от типа ястреб 
(Наполеон, Хитлер и др.) или гълъб (Исус, Ганди и др.). Можете 
също така да изброите десетте най-влиятелни личности в 
историята и да обсъдите до каква степен те са били ястреби или 
гълъби. 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата  10 – 20 човека (препоръчително четен брой) 

Времева рамка  
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• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране 
с млади хора 

• Обучение на обучители: 1.5 часа 
 
 

• Прилагане на метода с млади хора: 1 час 

Необходими 
материали 

Среща в Zoom (или подобна), където могат да се създават "стаи 
за работа по групи", компютър и достъп до интернет.  

Текста, който трябва да бъде прочетен от участниците.  

Карти, подготвени от самите участници (една карта за 
територия и две карти за ракети). 

Начин на работа 
(описание) 

Изпълнението онлайн е в общи линии същото като версията 
"лице в лице", като единствената разлика е, че линк към текста 
на стъпка 1 ще бъде изпратен чрез чат, за да могат всички 
участници да го прочетат.  

След това обучителят ще прочете текста от стъпка 2 и ще 
създаде две "стаи за работа по групи" в Zoom (или подобна 
услуга). От този момент нататък обучителят ще комуникира със 
стаите и ще обявява коя карта предава всяка група. 

След като тази част от играта приключи, всички участници се 
събират в общата стая и започват стъпки 3 и 4: дебатът и 
историческите персонажи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучаващият: 

- трябва да насочи разговора в продуктивна посока на ситуацията, която се обсъжда. 

- трябва да избягва проблемни ситуации, които водят до ксенофобия или негативно 
мислене. 

- трябва да намери стратегии, така че участниците да не могат да използват лесния 
изход. 

                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Организацията на обединените нации определя културата на мира като съвкупност от 
ценности, нагласи и поведение, които отхвърлят насилието и разрешават конфликтите 
чрез диалог и преговори между отделни хора, групи и нации. 

Културата на мира се основава на зачитането на правата на човека, свободното 
движение на информация, демокрацията, толерантността и равенството. 

 Ще сме постигнали целта си, ако в края на дейността участниците осъзнаят значението 
на отстъпването, преговорите и постигането на консенсус и споразумения за общото 
благо. 
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Reach YOUth Шаблон за описание на методология за най-добра практика 

Наименование 
на 
интервенцията 

Стълбицата на участието 

Контекст 

(по избор) 

Тази дейност има за цел да подкрепи участниците в обсъждането 
на младежкото участие, като се съсредоточи върху неговото 
значение. След това им помага да разпознаят начините, по които 
могат да увеличат ангажираността и участието на младите хора в 
общността, в която живеят. 

Обхват (на целите) 7) Активно гражданство: избирателна активност, гражданство на 
ЕС. 

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ   

Препоръчителен 
брой в групата  8 - 20  

Времева рамка 

• Обучение 
на 
младежки 
работници 

• Реализиран
е с млади 
хора 

 

• 60 минути  
• 120 минути  

Необходими 
материали 

• Листовки със стълбицата на участието 
• Флипчарт хартия или голям лист хартия; 
• Маркери и химикали; 
• Залепващи се листчета; 
• Стена или друга подходяща вертикална повърхност.   

Начин на работа 
(описание) 

Подготовка: разпечатайте копия на листовките, така че всяка 
група да има по една. Подгответе 2 комплекта диаграми - един, 
отнасящ се до пречките, и един, отнасящ се до 
благоприятстващия фактор за участието на младежите, след 
което подгответе 2 допълнителни листа за всяка категория, 
единият озаглавен "контрол", а другият - "без контрол". 
Закрепете ги на стената, така че участниците по-късно по време 
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на дейността да могат да прикрепят там идеите си на лепящи се 
листчета. 
 
Изпълнение: Приветствайте участниците и отделете няколко 
минути, за да проведете с тях мозъчна атака относно 
концепцията за младежко участие. Фокусирайте се върху 
постигането на споделено определение сред групата. В 
зависимост от броя на участниците ги разделете на 8 малки 
групи. След това раздайте по една брошура на всяка група. 
Отделете няколко минути, за да разгледате с тях всяка стъпка, 
така че да изясните значението им.  
 
Всяка от 8-те групи трябва да подготви кратка (2/3 минути) 
ролева игра, представяща определеното за нея стъпало. За тази 
част отделете 10 минути.  
 
След това всяка група представя пред останалите своята ролева 
игра. Уверете се, че между всяко представяне има време за 
въпроси и отговори.  
 
След като всички ролеви игри бъдат представени, помолете 
участниците да измислят индивидуално колкото се може повече 
примери в рамките на 5 минути, като се опитат да обхванат 
всички стъпала на стълбата. Тук се включват всички житейски 
ситуации: училище, спорт, квартал, младежки клубове/центрове 
и т.н.  
 
След това ги помолете да се присъединят към малки (4/5 души) 
групи и да обсъдят идеите си, като се опитат да определят 
пречките и благоприятните фактори за участие. Помолете ги да 
запишат всички тези идеи на самозалепващи се листчета. 
 
След като се проведе дискусията, всички групи се събират и 
залепват идеите си на лист хартия, който междувременно сте 
подготвили на стената. На единия лист трябва да пише "пречки", 
а на другия - "благоприятстващи фактори".  
 
Разгледайте с участниците идеите на двете групи и поискайте 
повече информация, разяснения от участниците, ако е 
необходимо. 
 
След това поставете на стената двата листа "без контрол" и 
"контрол" и помолете участниците да изброят кои от тези 
фактори са под техен контрол и кои са извън техния контрол. 
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Това се отнася както за пречките, така и за благоприятстващите 
фактори, което означава, че трябва да сте подготвили 2 листа за 
"без контрол" и 2 за "контрол" и да окачите всичките четири 
листа на стената - един комплект, отнасящ се до пречките, и друг, 
отнасящ се до благоприятстващите фактори.  
 
След това прегледайте новите списъци с групата и пристъпете 
към обобщаване. Ето списък с въпроси, които да ви помогнат да 
извлечете най-доброто от упражнението:  
 

• Упражнението помогна ли ви да определите собствения 
си начин за участие в областите на вашия живот? Кое ви 
изненада най-много?  

• Високо или ниско е младежкото участие във вашето 
училище, клуб или общност? Защо?  

• Важно ли е дали младите хора участват активно или не? 
Защо?  

• Смятате ли, че ниското участие се дължи предимно на 
вътрешни или на външни фактори?  

• Как се чувстват хората, когато имат възможност да 
участват истински?  

• Бихте ли искали да участвате повече, както е представено 
от по-високите стъпала на стълбата на участието? В коя 
област от живота си, ако е така? Има ли причини за и 
против това?  

• Бихте ли искали да участвате така, както е представено от 
по-ниските стъпала на стълбата? В коя област от живота 
ви? Причини за и причини против това?  

• Колко от вас смятат, че биха могли да участват повече? 
(вдигнете ръцете си). Колко от вас действително ще го 
направят?  (вдигнете ръце). Как и кога?  

 
Определения на стъпълата 
По-долу е дадено кратко обяснение на всяко стъпало от стълбата 
на участието, като за повече информация можете да посетите 
специалната страница на Съвета на Европа на адрес 
https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-
participation#Hart's%20ladder   
 
8-то стъпало "споделено вземане на решения": младите хора 
активно инициират проекти или идеи в рамките на общността, те 
искат помощ/подкрепа от други заинтересовани страни и 
възрастови групи и ги приветстват в процеса на вземане на 
решения като партньори.  

https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation#Hart's%20ladder
https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation#Hart's%20ladder
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7-то стъпало "проекти, ръководени и инициирани от млади 
хора": младите хора активно разработват идеи и започват 
проекти, които се изпълняват изцяло от тях самите за други 
млади хора, без никакво участие на други заинтересовани 
страни или възрастови групи, освен външна подкрепа. 
 
6-то стъпало "инициирани от възрастни, споделени решения с 
млади хора": идеите за проектите идват от по-възрастни групи и 
заинтересовани страни (напр. учители, младежки работници и 
др.), но младите хора са смислено поканени да участват и да 
споделят по равно правомощията и отговорностите за вземане 
на решения.   
 
5-то стъпало "с младите хора се провеждат консултации и те са 
информирани": проектите все още са изцяло в ръцете на по-
възрастните хора, младите хора обаче са поканени да дават 
предложения, както и да бъдат информирани за това как и до 
каква степен тяхното предложение ще бъде взето предвид при 
изпълнението на проекта и неговите дейности.  
 
4-то стъпало "млади хора, включени, но информирани": 
проектите, изпълнявани от по-възрастни групи, предвиждат 
участието на млади хора в някои специфични дейности или 
задачи. Те са информирани за въздействието, което тези 
дейности имат върху цялостния успех на проекта и местната 
общност.  
 
3-то стъпало "символизъм": въпреки че младите хора са 
включени в проектите и изпълняват някаква роля, тяхното 
мнение и предложения нямат реално влияние върху резултата 
от проекта и вземането на решения. Обикновено това отразява 
желанието да се представи инициативата като приобщаваща 
младите хора, докато всъщност не е така.  
 
2-ро стъпало "декорация": младите хора са там просто за да 
покажат валидността на проекта по отношение на младежката 
целева група, но те нямат никаква роля в рамките на проекта, 
освен просто да са там.  
 
1-во стъпало "манипулация": въпреки че има усилия за 
включване на младите хора в инициативи и проекти, това служи 
за други цели, а не за предоставяне на реална платформа за 
участие. Примери за това могат да бъдат спечелването на местни 
избори, като се апелира към по-младите групи избиратели, 
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подобряване на имиджа на институциите, без да се подобрява 
тяхната реалност, или улесняване на достъпа до финансиране за 
младежко участие. В този случай участието на младите хора се 
манипулира и всъщност служи на цели, различни от тези, които 
са от значение за младежта.  
  

 
 
 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Препоръчителен 
брой в групата  8 – 20  

Времева рамка 

• Обучение на 
младежки 
работници 

• Реализиране 
с млади хора 

 

• 60 минути 

 

• 60 минути  
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Необходими 
материали 

Акаунт в Zoom 

Jamboard  

Цифрово изображение на стълбата за участие. 

Начин на работа 
(описание) 

Подготовка:  

В Jamboard подгответе 6 бели дъски като заместител на 
листовете хартия и ги наименувайте, като използвате функцията 
за вмъкване на текст.  

В Jamboard качете изображението на стълбата на участието и се 
уверете, че всички знаят къде да го намерят, като използвате 
функцията "споделяне на екрана" в Zoom.  

В Zoom създайте 8 стаи за работа по групи за първата част на 
упражнението. 

Изпълнение:  

Отделете известно време, за да представите цифровите 
инструменти, които ще използвате, и техните функции, така че 
всички участници да се чувстват комфортно с тях по време на 
упражнението.  

Пропуснете частта с ролевите игри, тъй като ще бъде много 
трудно да се изпълнят в Zoom, помолете групите вместо товада 
измислят история, основана на техния опит, която да представя 
каква според тях трябва да бъде тази ситуация (като се 
позовавате на значението на стъпалото според описанието).  

През останалата част от сесията следвайте инструкциите на 
упражнението във версията "лице в лице". Този път обаче 
вместо истинските самозалепващи се листчета те трябва да 
използват цифровите, предоставени от Jamboard в частта с 
инструментите на екрана. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО 

Докато обяснявате на групата стълбицата на участиеto, уверете се, че всички разбират, 
че не винаги е вярно, че най-високото стъпало е най-доброто. Ситуациите винаги са 
различни, както и уменията на участващите лица се променят, наличното време и 
интересите също варират, така че понякога най-добрият начин за участие за едно лице 



 

 
89 

 

би бил по-ниско стъпало. Да бъдеш информиран и консултиран не са отрицателни 
неща, понякога това е напълно достатъчно за участие. Само най-ниските три стъпала 
(манипулация, декорация и символизъм) не са достойно участие поради липсата на 
смисъл за младите хора заради несъществуващото или незначителното им участие и 
принос.  

Когато групата определя дали факторите са под или извън нейния контрол, окуражете 
ги и им помогнете да поставят възможно най-много от тях в категорията на контрола. 
Направете това, като давате примери и посочвате, че понякога пречките се усещат 
индивидуално поради характерови и психологически фактори, които не са свързани 
със структурните фактори на системата по отношение на участието.  

По време на дискусията насърчете участниците да намерят начини за преодоляване 
на пречките, с които се сблъскват при участието. Например Ако смятат, че властова 
фигура, напр. треньор, не би им позволила, попитайте ги дали са се опитали да го/я 
помолят.  

Ако кажат "Не вярвам, че съм в състояние да го направя", помолете ги да опитат да 
докажат това твърдение.  

Ако кажат: "Това само ще разочарова родителите ми/учителя/местната власт, която е 
ядосана", помолете ги да помислят за алтернативни начини да поискат същото нещо 
по начин, който би накарал тези силови фигури да реагират по различен начин.  

Можете също така да използвате тази дейност, за да откриете нови начини, по които 
те биха могли да участват в по-малка степен и да поемат самостоятелни инициативи.  

Ако се окаже, че някой член на групата може да бъде пречка за участието на другите, 
това може да бъде чудесна отправна точка за разглеждане на ключови въпроси като 
натиск от страна на връстниците и тормоз. 
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Приложение 1 - Децентрация чрез изображения 
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